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Vážení spolupracovníci,
již počtvrté vás oslovuji na těchto stránkách, abych vás informo-
val o dosavadním vývoji naší společnosti a zároveň nastínil očeká-
vání, se kterými vstupujeme do druhé poloviny roku 2010. Dosa-
vadní zkušenosti, kdy vás na těchto stránkách otevřeně informuji 
o zásadních otázkách, ukazují, že se jedná o správnou cestu. 
Co se týče posledního vývoje, lze jej hodnotit s opatrným opti-
mismem. Čísla, která popisují dosavadní vývoj v posledních 5 
měsících jsou pozitivní stejně tak, jako čísla plánovaná. Z při-
loženého grafu můžete sami odvodit, že měsíční objem zakázek 
v tomto obchodním roce 2009/2010 má (kromě měsíců dovo-
lených srpen, prosinec a částečně leden) trvale vzestupnou 
tendenci. Chcete-li vyjádření v číslech, tak obraty za leden až 
květen 2010 stouply v porovnání se stejným obdobím v roce 
2009 o více jak 30%, anebo i jinak, nárůst objemu výroby mezi 
lednem a květnem 2010 byl 60%. A výhledy ukazují i nadále 
pozitivní trendy. Naši zákazníci nám postupně hlásí navyšová-
ní objemu svých výrob a to pro nás znamená růst objednávek. 
Toto nám umožňuje postupně vylepšovat ekonomiku firmy 
s cílem vrátit se k obvyklým hospodářským výsledkům.

Tento vysoce pozitivní fakt je ovlivněn zejména silným postave-
ním koncernu FRITZMEIER na trhu a skutečností, že FRITZMEIER 
je dodavatelem světových značek. Ostatně výhody členství v sil-
ném koncernu jsme měli společně možnost poznat v loňském 
roce, kdy nám jeho finanční síla pomohla přestát nejtěžší obdo-
bí. Na druhé straně jsme však i my obdobným způsobem finanč-
ně „podrželi“ naši dceřinou společnost FMB  na Slovensku. Tato 
nám to nyní vrací tím, že nám přesunem výroby k nim pomáhá 
zvládnout prudký nárůst těch objemů výroby, které z různých 
důvodů tak rychle nemůžeme realizovat zde ve Vyškově.
Co se předpokládaného dalšího vývoje týče, jak jsem již zmínil, 
lze očekávat další navyšování zakázek a tedy i objemu produk-
ce. Naši největší zákazníci, KUBOTA, CATERPILLAR, KOMATSU, 
TEREX, HAMM, JUNGHEINRICH, LINDE i NACO hlásí navyšování 
výroby a tím i zvýšený počet objednávek. K tomu přibude i ná-
běh sériové výroby kabin, které se v podstatě do dnes dělaly 
pouze v prototypech a to kabiny TEREX (kterou můžete vidět 
na obrázku jako jeden z hitů na letošním veletrhu BAUMA) 
a kabiny KOMATSU BHL. Dále přibude ještě kabina pro firmu 
AHLMANN, kterou přesuneme v létě z naší sesterské společ-
nosti Fritzmeier Wels. Stručně řečeno, zejména po celozávod-
ní dovolené budeme mít dost co na práci. V této souvislost 
bych všem, kteří nám pomáhají pomocí přesčasových hodin 

řešit tento strmý nárůst, chtěl poděkovat a požádat je, zda by 
mohli firmě takto vycházet vstříc i nadále.
I přes vzrůstající objem výroby však budeme muset nadále respek-
tovat dva naprosto zásadní parametry, se kterými jsme se museli 
vyrovnat (a zvládli jsme to velmi dobře) v minulých měsících. Jed-
ná se o striktní dodržování vysokého standardu kvality a flexibi-
lity v dodávkách, ne nepodobné požadavkům automobilového 
průmyslu. Za to, že jste toho, vážení spolupracovníci dosáhli, vám 
náleží můj dík, nicméně i zde je před námi ještě mnoho práce. 
Další zvyšování těchto standardů je prvním a základním předpo-
kladem, aby nás nepotkal osud našich konkurentů, od kterých 
nyní přebíráme zakázky, se kterými se oni nebyli schopni, na této 
úrovni, vyrovnat.
Prvním předpokladem zůstávají kvalifikovaní a motivovaní spolu-
pracovníci. Sami můžete pozorovat, že v posledních měsících náš 
počet opět narůstá. Jedním z pozitivních trendů je i to, že mezi 
nimi najdeme „staronové“ tváře – tedy zaměstnance, kteří nás 
při snižování stavů opustili, avšak nikoliv z důvodu nedodržová-
ní pracovních či jiných povinností. Velice si vážím skutečnosti, že 
když tito pracovníci od vedení firmy dostali nabídku na opětné 
zaměstnání, že ji přijali. Možná že je to i důkazem, že na jedné 
straně jsou ve firmě sice vyžadovány odpovídající pracovní výko-
ny, na druhé straně jsou však zde vytvořeny odpovídající podmín-
ky. A pokud stávající trendy jak v kvalitě a produktivitě, tak v obje-
mech výroby udržíme, budeme dále podmínky pro zaměstnance 
zlepšovat formou finančních i ostatních benefitů. Naším cílem je 
postupně tyto prémiové složky mzdy posilovat tak, jak bylo vždy 
u Fritzmeier Vyškov zvykem.
Vážení spolupracovníci, je ještě brzy, abych vám poděkoval za vaši 
loajalitu při zvládnutí krize, ale je již čas na to, abych vám všem 
vyjádřil úctu a respekt, jakým způsobem jste se vyrovnali s uplynu-
lým těžkým obdobím. I když nemůžeme říct, že tato krize je již úpl-
ně za námi, lze alespoň konstatovat, že jsme se s nastalou situací 
„poprali“ velmi dobře. A v případě, že se budeme neustále zlepšo-
vat i nadále, situace bude jistě taky každým dnem lepší a lepší. 
Těším se na setkání s vámi a to jednak na tradiční akci DĚTSKÝ 
DEN, který pořádáme 26. 6. 2010 na ranči v Hamiltonech, popř. 
na malé „party“ před dovolenou.

Ing. Luboš Vozdecký
jednatel

mil. Kč

Editorial
Obsah

Vážení čtenáři, vážení zaměstnanci, 

právě se vám dostalo do rukou celkově 
čtvrté číslo firemního časopisu, u které-
ho vás srdečně vítám. 
V tomto čísle jsme si pro Vás kromě nej-
novějších informací o dění ve firmě při-
pravili představení dalšího člena skupi-
ny Fritzmeier, a to společnost Fritzmeier 
Bánovce, která má status dceřinné spo-

lečnosti a patří pod naši firmu Fritzmeier s.r.o. Vyškov. 

Pokusíme se vám malou reportáží přiblížit veletrh BAUMA, 
který se konal ve dnech 19. - 25. 4. 2010 v Mnichově, v Němec-
ku, a který je jedním z největších mezinárodních stavebních 
veletrhů na světě. Tento veletrh se koná jednou za tři roky 
a výstavní expozice skupiny FRITZMEIER se zde prezentovala 
velice úspěšně. Tento veletrh má nejenom pro naši firmu, ale 
i pro celé strojírenské odvětví velký význam a jeho pozitivní 
vliv výrazně pociťujeme v tomto období v podobě neustále 
rostoucích zakázek. Jak se již stalo tradicí, tak nebude chybět 
v našem časopisu ohlédnutí za proběhlými akcemi, na závěr 
připojujeme pozvánky na nejbližší firemní akce a pro soutěži-
vé čtenáře jsme připravili křížovku o ceny s novými pravidly 
losování výherců.

V nadcházejícím letním prázdninovém čase vám přeji 
zasloužený odpočinek od pracovních povinností, pěkné a pří-
jemné zážitky o dovolené. Doufám, že počasí vyjde dle vašich 
představ a že si ve volnu najdete chviličku na přečtení sou-
hrnu uplynulých událostí a novinek z našeho časopisu „Svět 
kabin“.  

Ing. Aleš Dobrovolný
Vedoucí personálního a mzdového oddělení
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Vytvářejte firemní časopis s námi.
Uvítáme, když se zapojíte do tvorby našeho firemního časopi-
su. Vaše připomínky, náměty či zlepšení napište a odevzdej-
te na personálním oddělení. Za vaše příspěvky vám předem 
děkujeme.
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Slovo jednatele

Kabina TEREX S-Pace vyráběná a lakovaná ve Vyškově

Vývoj obratů v obchodním roce 2009/2010



4 SVĚT KABIN č. 1/2010  SVĚT KABIN č. 1/2010 5

Ve dnech 19.-25.4.2010 se v Mnichově 
konal mezinárodní veletrh BAUMA. Na 
ploše více než 555 000 m2 se prezento-
valo 3150 vystavovatelů. Veletrh BAU-
MA má na mnichovském výstavišti již 
svoji dlouholetou tradici a je skutečnou 
přehlídkou současné technické úrovně 
ve stavebním průmyslu. K vidění byly 
stroje a zařízení v mini i maxi verzích. 
Největší firmy vyrábějící stavební stro-
je a nákladní automobily se předháněly 
v množství a rozmanitosti nabídky.

I firma FRITZMEIER zde měla svůj stá-
nek. A jelikož se velkou měrou podílíme 
na výrobě kabin pro stavební stroje, 
byli na tuto akci vysláni i někteří naši 
zaměstnanci z Vyškova. Zajímalo nás, 
jak se jim na veletrhu líbilo a co je nejvíc 
zaujalo.

Začátkem týdne odjel na veletrh pan 
Burian, kterému se veletrh velmi líbil. 
Jen litoval, že nebylo více času, aby jej 
mohl projít celý. Přesto ho velmi zau-
jaly stroje značky HANOMAG a CAT-
TERPILAR (tuto kabinu zde ve Vyškově  
svařujeme a nanášíme KTL. Následně 
posíláme do Fritzmeier Systems, kde 
je provedeno lakování a montáž. Jako 
první se začala tato kabina vyrábět 
i v zesílené ROPS verzi tak, aby plnila 
nová bezpečností kriteria stanovená 
v EU.). Nejvíce se mu líbily modely 
a stroj značky TEREX. Jedná se o nový 
prototyp kabiny vyráběný ve Fritzme-
ier Wels, ve Vyškově se pouze svařuje, 
tmelí a nanáší se KTL. Do doby před 

Baumou byla tato kabina v přísném 
utajení před všemi zainteresovanými 
stranami. Kabina je součástí obrov-
ského kolového jeřábu a z pohledu 
kvality jsou na ni kladeny velmi přísné 
nároky především v oblasti vnějšího 
vzhledu (rýhy, důlky, škrábance, kulič-
ky, kvalita broušení atd.).

Uprostřed týdne vyrazil na veletrh 
pan Grohmann – vedoucí MQS, který 
se soustředil hlavně na stroje, ke kte-
rým vyrábíme v našem závodě kabiny. 
S velkým potěšením konstatoval, že 
našimi zákazníky jsou výrobci před-
ních světových značek (KOMATSU, 
FUCHS, HANOMAG, KUBOTA a jiné), 

kteří používají pro své stroje kabiny 
vyráběné ve firmě Fritzmeier, a to 
hlavně ve Vyškově. Nejvíce se zamě-
řil na kabinu firmy KUBOTA L3. Tato 
kabina se kompletně vyrábí ve Fritz-
meier Vyškov. Zde ji od svařování 
až po montáž celou zkompletujeme 
a zasíláme přímo k zákazníkovi. Na 
přání zákazníka je každá kabina kont-
rolována přímo vedoucím QS – panem 
Grohmannem nebo panem Burianem, 
čímž bylo dosáhnuto 100% kvality. 
V době před hospodářskou krizí byla 
KUBOTA pro Fritzmeier s.r.o. Vyškov 
nejsilnějším zákazníkem. S potěše-
ním lze konstatovat, že se tento trend 
opět začíná vracet.

Koncem pracovního týdne vyjel na vele-
trh do Mnichova i pan Hála – vedou-
cí výroby. Sám byl velmi překvapený 
zájmem lidí o tento veletrh. Jelikož byl 
veletrh přeplněný lidmi, podařilo se mu 
projít odhadem 20 % z celkové rozlohy 
veletrhu a nejvíce se mu líbily stroje znač-
ky LIEBHERR. Dále se zaměřil na stroje od 
společnosti HAMM, která je naším novým 
zákazníkem. Tyto kabiny vyrábíme kom-
pletně od svařování až po montáž zde ve 
Vyškově včetně řešení problémů týkající 
se konstrukce a technologie.

Další veletrh BAUMA se bude konat na 
mnichovském výstavišti za tři roky, tedy 
v roce 2013.

Představujeme BAUMA 2010
Dalším členem skupiny Fritz-
meier, kterého vám chceme 
v našem časopise předsta-
vit, je společnost Fritzme-
ier Bánovce (zkráceně FMB 
s.r.o.) se sídlem ve Slovenské 
republice, ve  městě Bánov-
ce nad Bebravou, které se dá 
velikostí a počtem obyvatel 
porovnat s městem Vyškov.
Dne 25. 3. 2005 byla spo-

lečnost FMB s.r.o. zapsána do obchodního rejstříku Sloven-
ské republiky. V tento den začala také její obchodní činnost. 
Společnost FMB s.r.o. má status dceřinné společnosti, která 
patří pod naši firmu Fritzmeier s.r.o. Vyškov. Firma FMB s.r.o. 
realizuje svoji činnost v pronajatých prostorách průmyslové-
ho parku bývalého závodu TATRA a.s.
V březnu 2005 začínala vyrábět v pronajatých prostorách 
o výměře 1 000 m2 s pouhými dvaceti zaměstnanci. V tom-
to období se zaměřovala výhradně na svářečské práce a její 
jediný zákazník byla společnost  Fritzmeier s.r.o. ve Vyškově. 
Ve FMB s.r.o. se svařovaly pouze podskupiny, které se dále 
zpracovávaly zde ve Vyškově. V srpnu 2006 se firma přestě-
hovala do zrekonstruovaných prostor výrobní haly M3 (taktéž 
v prostorách bývalého závodu TATRA a.s.) s rozlohou 4 100 m2 
a pracovalo zde již okolo 50 zaměstnanců. V tomto období se 
také začíná výrobní činnost rozšiřovat i o přípravu výroby a to 
posílením strojového parku o 2D Laser, ohraňovací lis a dal-
ší kovoobráběcí techniku. Postupně se začaly ve FMB s.r.o. 
vyrábět i konstrukce kompletních kabin pro FUCHS, KUBO-
TU a LIEBHERR. V první polovině roku 2008 bylo, z hlediska 
dodržení norem kvality, vybudované měrné středisko s citli-

vým 3D měřícím zařízením.  V květnu roku 2009 byla firma 
úspěšně certifikovaná Certifikačním orgánem TÜV NORD na 
normu ISO 3834-2. Před dopadem hospodářské krize, v lis-
topadu 2008, zaměstnávala společnost FMB s.r.o. již 125 
zaměstnanců. Hospodářská krize dopadla plně i na společnost 
FMB s.r.o., která zaznamenala astronomický pokles zaměst-
nanců a to až o cca 70 %. Nejkritičtějším obdobím byl čer-
ven 2009, kdy firma disponovala pouze 37 zaměstnanci. Při-
tom obrat v obchodním roce 2008/2009 se pohyboval okolo 
5,1 mil. EUR. S velmi silnou podporou celého koncernu Fritz-
meier se podařilo toto těžké období překonat a situaci sta-
bilizovat. Nyní se závod rozkládá na ploše o rozloze 6 500 m2 
a počet zaměstnanců se mírně zvýšil na současných 50. Mezi 
zákazníky společnosti FMB s.r.o. patří Fritzmeier Wels (cca 50 

% produkce), dále Fritzmeier Vyškov 
(cca 35 % produkce) a Fritzmeier Sys-
tems (cca 15 % produkce). Momen-
tálně má firma ve svém strojovém 
parku 2 lasery, 3 ohraňovací lisy, 
3 pilky, 2 vrtačky, 30 svářečských a 3 
brusičská pracoviště. Kromě různých 
podskupin a jednotlivých dílů se 
vyrábí kompletní konstrukce několi-
ka typů kabin. Jedná se např. kabiny 
LIEBHERR typu FK-634 a A-900. Před 
několika dny byly do FMB s.r.o. pře-
sunuty další typy kabin jako např. 
LWN, známý ve firmě pod zkratkou 
NENZING. Tento typ kabiny se mon-
tuje na stavební stroje společnosti 
LIEBHERR. Všechny kabiny se ve 
FMB s.r.o. vyrábějí a expedují v suro-
vém stavu a jejich povrchová úprava 
se realizuje u zákazníka. Společnost 
FMB s.r.o. v tomto roce oslavila své 
páté výročí založení a do budoucna 
se předpokládá, že vzestupný růst 
společnosti bude pokračovat.
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PŘI LUŠTĚNÍ VÁM PŘEJEME ……………………………… 

 

Vodorovně: A. Druh obilniny; násilím utrhnout; modifikace kyslíku.-B. Začátek tajenky; dětský 
pozdrav.-C. Kovové prvky; chutné jídlo; karetní hra.-D. Slovensky „umělci“; sídlo v Kamerunu; 
lyrochvost (zoologicky).-E. Označení dálkové přepravy; staré jméno Tokia; citoslovce podivu; 
španělský spisovatel.-F. Značka radia; rudná žíla; španělská řeka; kancelářská zkratka.-G. Výplň oken; 
druh hvězdy; něco (básnicky); SPZ Chrudimi.-H. Sinat; řeka v Nigérii; venku.-I. Omotaná; nok 
z mletého masa; žárem rozpouštět kov.-J. Lesní zvířata (slovensky); konec tajenky.-K. Druh ostrova; 
pozorný; Evropan. 

Svisle: 1.Nazout; přirozená pryskyřice.-2. Vyhladit smirkem.-3. Patřící Esmeraldě.-4. Francouzský 
prozaik; rozsudek.-5. Vodní pták; citoslovce rozmrzelosti.-6. Značka mouky; id; špádová karta.-7. 
Listnatý strom; osobní zájmeno; úder nohou.-8. Jméno herce Fialy; kvílení  (knižně).-9. Ryšavé zvíře; 
český sochař.-10. Stojmo; tělocvičný prvek.-11. Pobídka; označení tuberkolozy; taneční krok.-12. 
Tahle; plod kaštanovníku; řecké písmeno.-13. SPZ Pelhřimova; pokrytá semeny (plocha).-14. 
Divadelní závěs; španělský malíř.-15. Oblit.-16. Dvořákovo dílo.-17. Tykvovitá rostlina; Hýtův 
kamarád. 

Pomůcka: Alas, Imo, Menura, Nko, Stil. 

 

Znění tajenky přineste osobně na personální oddělení. V pátek, dne 25.6.2010 vylosuje člen redakční 
rady  tři  výherce, pro které bude připravena malá odměna. Soutěže se neúčastní redakční rada. 

Úspěšní luštitelé tajenky z minulého čísla: 
Marcela Lakomá, Michal Řezáč, Roman Sehnal. Blahopřejeme!!! 
 

Volný čas

Znění tajenky přineste osobně na personální oddělení. V pátek, dne 25.6.2010 vylosuje člen redakční rady  tři  výherce, pro 
které bude připravena malá odměna. Soutěže se neúčastní redakční rada.

Úspěšní luštitelé tajenky z minulého čísla: Marcela Lakomá, Michal Řezáč, Roman Sehnal. Blahopřejeme!!!

Významná jubilea

Firemní akce

Kulatá životní jubilea za 1. pololetí 2010

Pavol Gieci, Miroslav Kolesa, Richard Masařík, Lukáš Přikryl, Milan 
Severa, Milan Zouhar, Marek Tihelka, Stanislav Trněný, Ing. Juraj 
Cvengroš, Alexej Hübl, Milan Moravec.

Vedení firmy přeje všem výše jmenovaným vše nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

V době, kdy i naše společnost pociťovala důsledky hospodář-
ské krize, rozhodlo se vedení společnosti, že tradice společ-
ných setkání se zaměstnanci pracujícími v naší společnosti 10 
roků i s dárci krve, bude pokračovat. V hotelu Selský dvůr 
jsme připravili pro tyto zaměstnance malé pohoštění.

Oběd se zaměstnanci, kteří v naší společnosti 
pracují 10 roků 

se uskutečnil dne 21.ledna od 13 hodin. Zaměstnancům bylo 
poděkováno za odvedenou práci a přínos pro společnost. Toto 
poděkování bylo pro pány Františka Beneše, Radovana Brunclí-
ka, Martina Foltánka, Jana Hálu, Jana Hýzla ml., Jaromíra Kubiše, 
Adolfa Konšela, Radka Mišáka, Františka Nevařila, Karla Pro-
cházku, Milana Račanského, Jiřího Rozehnala, Jakuba Tesaře, 
Františka Vaňka, Milana Vrtílka a Jiřího Zedníčka.

Oběd s dárci krve 

se uskutečnil dne 3. února 2010. Není snad ani potřeba zdů-
razňovat, že i naše společnost si velmi váží našich zaměstnan-
ců, kteří se rozhodli darovat krev a pomoct tak většinou tam, 
kde se jedná o záchranu života. Náš dík patří všem dárcům 
krve, kteří se  maximální možnou měrou podíleli na pomoci 
druhým. V roce 2009 darovali krev 4x a více pánové Zdeněk 
Adam, Milan Bednář, Radovan Brunclík, Miroslav Čtvrtní-
ček, Milan Doležel, Rudolf Ďuráč, Martin Foltánek, Jaroslav 
Frelich, Zdeněk Galíček, Grigoriy Giblo, Libor Holec, Jan Hýzl 
st., Jiří Janík, Jiří Ježek, Jiří Kozák, Petr Kropáč, Josef Křivánek, 
Miroslav Malík, Petr Ondra, Daniel Ožana, Karel Podmela, 
Zbyněk Röss, Zdeněk Řehulka, Roman Sehnal, Radek Schus-
ter, Zdeněk Skala, Jiří Skřivánek, Milan Sotolář, Pavel Sychra, 
Milan Štěpánek, Jakub Tesař, Tomáš Valečko, František Vrána, 
Petr Vydra, Jiří Zedníček a Jaroslav Žák.

Některé naše kabiny na veletrhu BAUMA 2010

Vodorovně: A. Druh obilniny; násilím utrhnout; modifikace kyslíku.-B. Začátek tajenky; dětský pozdrav.-C. Kovové prvky; chutné 
jídlo; karetní hra.-D. Slovensky „umělci“; sídlo v Kamerunu; lyrochvost (zoologicky).-E. Označení dálkové přepravy; staré jméno 
Tokia; citoslovce podivu; španělský spisovatel.-F. Značka radia; rudná žíla; španělská řeka; kancelářská zkratka.-G. Výplň oken; 
druh hvězdy; něco (básnicky); SPZ Chrudimi.-H. Sinat; řeka v Nigérii; venku.-I. Omotaná; nok z mletého masa; žárem rozpouštět 
kov.-J. Lesní zvířata (slovensky); konec tajenky.-K. Druh ostrova; pozorný; Evropan.

Svisle: 1.Nazout; přirozená pryskyřice.-2. Vyhladit smirkem.-3. Patřící Esmeraldě.-4. Francouzský prozaik; rozsudek.-5. Vodní pták; 
citoslovce rozmrzelosti.-6. Značka mouky; id; špádová karta.-7. Listnatý strom; osobní zájmeno; úder nohou.-8. Jméno herce 
Fialy; kvílení  (knižně).-9. Ryšavé zvíře; český sochař.-10. Stojmo; tělocvičný prvek.-11. Pobídka; označení tuberkolozy; taneční 
krok.-12. Tahle; plod kaštanovníku; řecké písmeno.-13. SPZ Pelhřimova; pokrytá semeny (plocha).-14. Divadelní závěs; španělský 
malíř.-15. Oblit.-16. Dvořákovo dílo.-17. Tykvovitá rostlina; Hýtův kamarád.

Pomůcka: Alas, Imo, Menura, Nko, Stil.

PŘI LUŠTĚNÍ VÁM 
PŘEJEME 

………………………………

CATERPILLAR 

HITACHI 

KUBOTA 

LIEBHERR NENZING 

NACO

JUNGHEINRICH



Oznámení

DĚTSKÝ DEN

pořádá pro děti svých zaměstnanců

v sobotu, dne 26. června 2010 
od 8:30 do 12:00 hodin

na obvyklém místě - Ranč Grošek v Hamiltonech
Pro děti je připraven bohatý program po celé dopoledne:

• Mažoretky • Umělecký kovář
• Skákací hrad • Jízda na koních
• Policie ČR • Hasiči Drnovice
• Zayferus – dravci

Pro děti zaměstnanců je připraven malý dárek
Občerstvení zajištěno

P O Z V Á N K A
Firma Fritzmeier s.r.o. Vyškov pořádá pro své zaměstnance 

grilovací párty jako poděkování za odvedenou práci a jako rozloučení před dovolenou.

Akce se uskuteční 

v pátek, 30. července 2010 od 13.00 hodin v areálu společnosti.
Organizační pokyny:
1. Dne 30. 7. 2010 bude probíhat pouze ranní směna
2. Přestávka se přesunuje na 13.00 – 13.30 hodin
3. Práce bude ukončena ve 12.30 hodin
4. Generální úklid pracovišť bude prováděn v době 12.30 – 13.30 hodin,  

opuštění pracoviště bude možné až po kontrole  
a následném osobním souhlasu hlavního mistra

5. Pracovní doba se bude počítat do 14.00 hodin
6. Předpokládané ukončení akce v 15.00 hodin

Poznámka: Akce se bude konat na levé 
části parkoviště. V případě nepříznivého 
počasí se bude akce konat pod přístřeš-
kem mezi lakovnou a svařovnou.

Na setkání s vámi se těší
Luboš Vozdecký - jednatel


