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Editorial

Vážení čtenáři,

vážení zaměstnanci, 

vítám vás u čtení zimního čísla našeho 

firemního časopisu. Zvláštní prostor 

jsme v tomto čísle vyčlenili především 

významnému jubileu 20. výročí firmy 

Fritzmeier s.r.o. v České republice, kte-

ré naše firma před nedávnem, v měsíci 

říjnu spolu se všemi zaměstnanci, osla-

vila. Blíže vás také seznámíme s historií firmy včetně jejího 

rozvoje. 

Kromě nejnovějších informací o současném a budoucím vývo-

ji firmy se zaměříme na novinky a změny v zavádění metody 

5S, kdy se postupně snažíme, aby všichni naši zaměstnanci 

aplikovali prvky této metody do praxe na svém pracovišti. 

V měsíci listopadu u nás také proběhl integrovaný kontrolní 

audit pro nomu ISO 9001 a recertifikační audit pro normu 

ISO 14001. Závěry z obou auditů vyzněly pro naši firmu po-

zitivně, na druhou stranu bude určitě do dalšího kontrolního 

auditu co zlepšovat. 

Jak se již stalo tradicí, nebude chybět pro soutěživé čtená-

ře našeho časopisu ani křížovka o ceny.

Na závěr mi dovolte, abych vám, s blížícím se koncem roku 

2012, popřál pěkné vánoce plné vzájemného porozumění 

a příjemných překvapení, bohatou vánoční nadílku a hlavně 

hodně zdraví a osobních úspěchů v novém roce.

Ing. Aleš Dobrovolný

Vedoucí personálního a mzdového oddělení
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Časopis Svět kabin vychází dvakrát ročně a je distribuován 

zdarma.

Vytvářejte firemní časopis s námi.

Uvítáme, když se zapojíte do tvorby našeho firemního časopi-

su. Vaše připomínky, náměty či zlepšení napište a odevzdejte 

na personálním oddělení. Za vaše příspěvky vám předem 

děkujeme.Oslava: FV 20 let v ČR



SVĚT KABIN č. 2/2012 3

Slovo jednatele
Vážení spolupracovníci,

rok se sešel s rokem a je zde opět před-
vánoční čas, který pravidelně využívám 
k tomu, abych vás informoval o nejzásad-
nějších skutečnostech uplynulých měsíců 
a nastínil, co nás čeká v měsících dalších. 
Rok 2012 jako takový, lze charakterizovat 
jako velmi dobrý. V rámci obchodního 
roku 2011/2012, který skončil 30.6.2012, 
jsme vytvořili plánovaný zisk, který nám 
v podstatě pokryl většinu ztráty z minu-
lých let, převzali a do sériového stavu 
jsme převedli další nové výroby, jako 
např. kabiny DYNAPAC a CARGOTEC, 
realizovali jsme nové investice (např. ro-
bot KUKA, zařezávací pilu NEU či stav-
bu zastřešení odpadového hospodářství),  
nastartovali jsme i  další investice (např. 
stavbu další lodě montážní haly). Za tyto 
úspěchy bych vám všem - dělníkům, tech-
nikům a administrativním pracovníkům, 
chtěl jménem pánů Ruperta a  Georga 
Fritzmeiera  co nejsrdečněji poděkovat.
V rámci organizace a řízení společnosti 
jsme prošli zásadními změnami, které 
jednoznačně posunuly naši firmu směrem 
dopředu. Slova o přibližování se standar-
dům automobilového průmyslu dochází 
svého naplnění, což můžete konec konců 
vidět sami, a to téměř na každém kroku. 
A co přinese nejbližší budoucnost? Zcela 
určitě můžeme očekávat, tak jako je v na-
ší branži přes zimní měsíce již pravidlem, 
určité snížení objemu zakázek. Toto je 
v současné době ještě umocněno nejistým 
vývojem jak  v Evropě,  tak v celém svě-
tě. V číslech, která mám v současné době 
k dispozici, vidím velkou opatrnost našich 
zákazníků, kteří u nás objednávají kabiny 
pouze pro ty stroje, na které mají zaruče-
né zakázky. Jinými slovy,  netvoří žádné 
zásoby. To vede na jedné straně k již výše 
zmíněné situaci, na druhé straně je to do 
jisté míry pozitivní, neboť by nemělo dojít 
k situaci, se kterou jsme se potýkali v roce 
2009, kdy naši zákazníci, mající velké 
množství našich kabin na skladě,  houfně 
rušili objednávky a v některých případech 
přerušili příjem námi vyráběných kabin 
na nějakou dobu úplně. Jejich opatrnosti 
v každém případě rozumím, neboť, a to 
vidíte při své práci sami, se chováme úpl-
ně stejně. Minimalizujeme množství zbo-
ží na skladě, snižujeme rozpracovanost a 
zrychlujeme proces výroby tak, abychom 
co nejdříve a co nejvíce „přetavili“ náš 
zakoupený materiál na hotové peníze.
Osobně se domnívám, že v jarních mě-
sících zaznamenáme oživení a stávající 

situace naopak využijeme k dalšímu 
přesunu výroby od našich sesterských 
společností a zároveň  i k náběhu nových 
výrob. K té první skupině patří přesun vý-
roby dveří  NACCO, jakož i   podskupin a 
dveří kabiny JUNGHEINRICH-SIRIUS, 
k té druhé patří náběh sériové výroby 
kabiny KRAMER (tato kabina, respektive 
její nulová série je v současné době u nás 
lakována a montáž provádí naši pracov-
níci u sesterské společnosti v Německu). 
Velmi důležité bude pro nás i úspěšné od-
souhlasení prototypů montovaných kabin 
pro firmu BOBCAT, což by měl být náš 
další „zbrusu nový“ zákazník.
V nejbližších měsících nás ovšem čekají 
ještě další úkoly,  a to zejména dotáhnout 
do konce projekty, které jsme nastartovali 
v minulém období a kde intenzita jejich 
prosazování musela často ustoupit kapa-
citním potřebám výroby.
Jako jeden z těchto projektů, kde lze zá-
roveň využít i přechodně volných kapacit, 
lze jmenovat tzv. TOYOTA-projekt. Po 
vzoru této světoznámé firmy jsme vyti-
povali (a na přechodnou dobu z výroby 
uvolnili) vhodné pracovníky, kteří nám 
svými zkušenostmi a znalostmi pomohou 
vylepšit a prohloubit naše stávající proce-
sy. Jedná se především o zlepšení vstupní 
a výstupní kontroly, dále pak o aktualizaci 
a precizaci pracovních návodek.
Další projekty se týkají zrychlení výrob-
ních procesů. Zde bych chtěl jmenovat 
zejména projekt D5D (dodej do 5-ti 
dnů), který má zajistit kompletní výrobu 
jedné zakázky v přípravně maximálně do  
jednoho pracovního týdne. Realizovaný 
projekt jednak uspoří množství rozpraco-
vaného materiálu a jednak umožní zkrátit 
datum dodávky. Součástí urychlení proce-
sů je i logistický projekt Milk-run, který je 

postaven na bázi pevných lokací dílů jak 
v přípravně, tak ve svařovně a jejich pra-
videlnému „svozu“ pomocí speciálního 
tahače s připojenými vagónky.
Mohl bych zmínit i další projekty, jako 
elektronický systém vydávání plechů, 
lokace pro každý přípravek ve skladu sva-
řovacích přípravků, projekt na zajištění 
čistoty dílů k lakování a další, ale na je-
jich detailní popis se dostane určitě v ně-
kterém z příštích čísel. V každém případě 
je zde na místě velký dík vám všem, kteří 
se na těchto projektech podílíte a to ať už 
jako lídři, řešitelé nebo pracovníci, kteří 
na bázi těchto projektů vykazují zlepšení 
výsledků své práce.
Smysl našeho výše popsaného počínání 
je jeden: jedině tehdy, pokud se bude-
me neustále zlepšovat, nebudeme mít o 
zákazníky a práce pro ně nouzi. Všichni 
tušíme, že konkurence myslí podobně, ale 
za námi stojí síla velkého koncernu, který 
nám i v nelehkých dobách krize umožňuje 
investovat do technologií, strojů i procesů 
tak, abychom zůstali na světové úrovni. 
Ale ten hlavní díl práce musíme zvlád-
nout sami.
Závěr lze shrnout jednoduše.: Pokud 
chceme zůstat i nadále úspěšní, musíme 
se denně měnit k lepšímu, a proto se měň-
te s námi. Jen ti, kdo se budou chtít s námi 
měnit, zůstanou v našem týmu. A na zá-
kladě dosažených výsledků v posledním 
roce nemám žádnou obavu, že bychom to 
společně nezvládli.
V poslední větě svého příspěvku bych 
vám chtěl popřát veselé vánoce a šťastné 
vykročení do nového roku 2013, v němž 
vám přeji hodně zdraví, štěstí,  osobní 
pohody a spokojenosti. 

Ing. Luboš Vozdecký
jednatel společnosti

Stavba další části haly montáže
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Fritzmeier Vyškov – 20 let v ČR
V měsíci říjnu oslavila naše firma společně se všemi zaměst-

nanci významné jubileum 20 let v České republice. V násle-

dujících řádcích se proto především ohlédneme za historic-

kým vývojem firmy a za průběhem oslav.

Historie firmy
Vše započalo v první polovině roku 1992, kdy proběhla jed-

nání o spolupráci s podnikem Rostroj Rousínov v záležitosti 

vstupu firmy Fritzmeier do tehdejšího Československa. Jed-

nání  vedl, společně s panem Fritzmeierem, pozdější dlouho-

letý jednatel firmy pan Lothar Busch. Od července 1992 byli 

v GHD postupně zaškolováni první pracovníci na obsluhu NC 

stojů a svářeči. V říjnu 1992 byla v areálu podniku Rostroj 

riziko nesplnění závazků pro dodávky smluvním partnerům. 

Vedení firmy se proto rozhodlo pro rekonstrukci stávajícího 

výrobního areálu ve Vyškově, v části areálu bývalé Zbrojovky 

Vyškov (později závod na výrobu psacích strojů) a pro přesíd-

lení celého provozu do Vyškova, avšak již pod novým názvem 

Fritzmeier s.r.o.

Zakoupená stavba ve Vyškově však nebyla zpočátku plně 

provozuschopná, objekt byl po dlouhodobém užívání bez zá-

sadních oprav od roku 1970 (v závěru i bez základní údržby). 

Nutné bylo provést opravy velké části omítek, opravit malby, 

nátěry, obklady, dlažby, provést výměnu oken, zasklení světlí-

ků atd. ve stávajícím dispozičním uspořádání. Odstraněny byly 

zbytky původní technologie a nefunkční vestavky uvnitř haly. 

Stavební práce celkové přestavby průmyslového areálu ve 

Vyškově, v majetku další dceřiné firmy koncernu Fritzmeier 

Group Vyškovských nemovitostí, byly zahájeny v říjnu 1998 

a první etapa byla ukončena v květnu 1999. Postupná reali-

zace dalších stavebních prací a přesun technologie umožnila 

v objektu zahájit plně výrobu až v prosinci roku 1999. Další 

opravy kanceláří 2. NP včetně schodiště, opravy dalších šaten, 

sprch a umýváren probíhaly v roce 2000. Objekt ve Vyškově 

byl pořízen zejména proto, že nám umožnil poměrně rychlý 

přesun z Rousínova, nárůst a zahájení výroby a zároveň další 

rozvoj. A to se také stalo. 

V roce 2002 byla provedena přístavba nové svařovny 

(5 600 m2) a v následujícím roce také přístavba skladu sva-

řovacích přípravků (1 100 m2). V roce 2005 firma realizovala 

parkoviště pro zaměstnance. Další velkou investicí byla lisov-

na, realizovaná nadvakrát v roce 2004 a 2009. Dnes má výmě-

ru 1 700 m2 a je, mimo jiné, osazena dvěma novými velkými 

hydraulickými lisy s tažnou silou 1000 a 630 tun.

v Rousínově uvolněna část haly o rozloze cca.  800 m2, která 

byla vybavena stroji dodanými mateřskou firmou. Jednalo 

se o stříhací a děrovací centrum Trumatic TC 240 Trumpf  a 

ohraňovací lis Amada s lisovací silou 75t.  Svářecí sety (4 ks) 

byly pronajaty  od firmy Rostroj. Vzniku firmy datovanému 

k 12. 10. 1992 pod názvem GFR spol. s.r.o. (zkratka Georg 

Fritzmeier Rousínov) tedy již nic nebránilo a prvními za-

městnanci ve výrobě byli: pan Miroslav Křivánek (obsluha 

Trumatiku), pan Doležel  Stanislav (obsluha ohraňovacího 

lisu), na pozici svářeče to byli pánové: Petr Kazík, Zdeněk 

Kramář, Stanislav Cibulka a Zdeněk Röss. V administrativě to 

byli: Ing. Václav Jandl a pan Lothar Busch. Převzatý výrobní 

program z mateřské firmy tvořily svařence montážních dílů 

pro stavební stroje Liebherr 531/541/551 – blatníky, dvířka-

-kapoty, kryty světlometů pro kabiny Kubota a dále samo-

statně dodávané díly vyrobené na Trumatiku a ohýbané na 

ohraňovacím lisu. S rozvojem firmy GFR a zvyšujícím se po-

čtem zaměstnanců byly postupně pronajímány nové výrobní 

haly, které byly vybavovány dalšími stroji jako např. strojními 

nůžkami na plech do 8 mm, kotoučovou pilou Kaltenbach, 

sloupovou vrtačkou či dalšími svářecími sety. 

Díky postupnému rozvoji se stal tento výrobní areál zcela ne-

vyhovující. Proto firma GFR spol. s.r.o. připravovala výstav-

bu nového závodu v katastru města Rousínov, kde však pod-

mínky, zejména co se týče lhůt pro výstavbu nového závodu, 

neposkytovaly jistotu pro zvládnutí nárůstu výroby a bylo zde 

Další velkou akcí byla stavba haly kompletace (lakovna 

+ montáž) budovaná v letech 2005 až 2006, kde je dosavadní 

výrobek, prostý kovový svařenec kabiny, v lakovně se zákla-

dovací vanou a dvěma stříkacími boxy, opatřen základním a 

vrchním nátěrem a posléze v provozu montáže zasklen, vyba-

ven čalouněním i osazen dalšími technickými prvky, jako jsou 
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světlomety, rádia, stěrače, klimatizace, zpětná zrcátka apod. 

Pro zlepšení transportu výrobků mezi halami byla v roce 2007 

zastřešena komunikace ve výměře 1 500 m2 mezi svařovnou 

a halou kompletace. Abychom mohli plnit zvláštní požadav-

ky našich zákazníků, dostal v roce 2011 provoz lakovny třetí 

stříkací box pro opravy a aplikaci speciálních odstínů barev. 

V současnosti se dokončila ekologická stavba pro zastřešení 

kontejnerů pro kontaminovaný odpad o zastřešené výměře 

400 m2 s havarijní záchytnou jímkou a dále také probíhá 

přístavba haly montáže k hale kompletace o výměře ca 

1 000 m2.

Za období 20 let se podařilo vybudovat stabilní, moderní 

a prosperující závod s obratem okolo 1 miliardy korun, který 

v současné době zaměstnává cca 550 zaměstnanců z širo-

kého okolí a patří mezi významné zaměstnavatele regionu. 

Od výroby jednoduchých surových dílů pro montáž jsme se 

postupně propracovali až k výrobě celých svařovaných kabin 

včetně jejich lakování a finální montáže. Své výrobky vyváží-

me např. do Belgie, Německa, Rakouska, Švédska a Sloven-

ska. V poslední době přibyla také Francie a Rumunsko. Mezi 

největší naše zákazníky patří firmy z oblasti výroby osobních 

i nákladních vozidel jako MAN, MERCEDES, ale i další 

z oboru těžké stavební, manipulační i zemědělské techniky 

jako LINDNER, LIEBHERR, KUBOTA, CATERPILLAR, 

HAMM, KOMATSU, NACCO, HITACHI, LINDE, SEN-

NEBOGEN, JUNGHEINRICH nebo STILL. Během období 

krize se podařilo získat nové zákazníky, mezi něž patří taková 

jména jako např. významný švédský producent vysokozdviž-

ných vozíků CARGOTEC, výrobce silničních válců DYNA-

PAC či firma FENDT. V současné době se připravuje výroba 

kabin pro vysokozdvižné vozíky americké firmy CROWN 

nebo teleskopického nakladače firmy KRAMER. Celý kon-

cern dodává na trh téměř 75 000 kabin ročně a zaujímá tak na 

něm podíl cca. 35 %. 

Strojový park
V současné době ovládáme široké spektrum strojového zpra-

cování plechu. Zvláštní profily různých tvarů, které kupujeme 

v tyčovinách, umíme zpracovat podle požadavků zákazníků, 

zřejmě jako jedna z mála v Čechách v této branži. Máme také 

lakovnu s kataforetickou linkou a pro svrchní lak používáme 

v sériové výrobě téměř 30 různých odstínů. Mezi naše hi-tech 

bezesporu patří tři 3-D lasery na plech s otáčecí hlavou, šest 

2-D laserů, dva hlubokotažné lisy, tři CNC frézovací centra, 

ohýbačky speciálních profilů pro kostru kabiny a roboty na 

lepení. Nové zakázky přinášejí nové nároky. Rozhodli jsme se 

pro instalaci další ohýbačky speciálních profilů a dále chceme 

posílit strojový park vrtacích center a zvažujeme nákup vý-

konnějšího laseru a nové vysekávačky. 

Oslavy
Vzhledem k založení firmy, které je datováno k 12. 10. 1992 

rozhodlo vedení společnosti o uspořádání oslav tohoto výročí 

rovněž k datu 12. 10. 2012. Celé akce se zúčastnilo téměř 

700 osob, ve stanu o rozloze 10 x 70 metrů. Mezi nejvýznam-

nější hosty patřili pánové Rupert a Georg Fritzmeierovi, další 

kolegové z koncernu Fritzmeier Group, představitelé města 

Vyškova, ale nesmíme zapomenout ani na naše zaměstnance 

nebo na hosty z okolních společností. Akce začala v 11 hodin 

proslovy pana Georga Fritzmeiera, dále pak ředitele firmy 

Fritzmeier Systems pana Schadecka a v neposlední řadě 

jednatele naší firmy Ing. Vozdeckého. Poté následoval raut 

s bohatým občerstvením.  Při této příležitosti byly našim za-

městnancům také vydávány dárky v podobě softových bund a 

skleněné půllitry na pivo, se kterými pak mohli v odpoledních 

hodinách navštívit vybrané restaurace, kde jim bylo čepováno 

pivo zdarma.

čekala návštěvníky především prohlídka výrobních prostor 

firmy Fritzmeier s.r.o. Velký zájem ze strany veřejnosti nás 

velice potěšil a věříme, že všichni hosté u nás prožili pěkné 

sobotní dopoledne.

Ing. Aleš Dobrovolný

Vedoucí personálního a mzdového oddělení

Oslava: FV 20 let v ČR

Oslava: FV 20 let v ČR

Kromě oslav 20. výročí v ČR jsme se rozhodli uspořádat také 

den otevřených dveří jak pro rodiny našich zaměstnanců, 

tak i pro širokou veřejnost z nedalekého okolí. Den otevře-

ných dveří proběhl v sobotu dne 13. 10. 2012 od 9:00 do 

12:00 hod. Kromě bohatého občerstvení a pěkného počasí 
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5S/Audit ISO
Vážení spolupracovníci,

v každém čísle firemního časopisu vás seznamuji s novinkami 

nebo změnami v zavádění metody 5S. Pokusím se vám tedy 

i nyní stručně definovat to podstatné a nové, co se v minulé 

době v tomto směru událo.

Metoda 5S

První podstatná novinka je zavedení tzv. Desatera 5S. Smys-

lem tohoto dokumentu je snaha o aktivní zapojení všech vás 

v dodržování základních principů metody 5S. V desateru je 

stanoveno deset zcela základních a klíčových oblastí, které je 

povinností každého pracovníka dodržovat a dbát na ně. Naší 

snahou je, aby si všichni pracovníci neustále uvědomovali 

a cítili i odpovědnost za dodržování těchto pravidel.

Další podstatnou novinkou je zapojení všech mistrů a předáků 

do procesu kontrol v metodě 5S, a to pomocí tzv. samostat-

ných 5S auditů. Tyto jsou prováděny obdobně  jako standardní 

5S audity. To znamená, že pověřený mistr/předák má určené 

pracoviště, které kontroluje, zpracovává stručnou zprávu z au-

ditu, vyhodnocuje ji a případně dozoruje plnění náprav v těch 

případech, kdy při kontrolní činnosti zjistí nějaký nedostatek. 

Cílem těchto samostatných auditů je obecné zintenzivnění 

kontrolní a dozorové činnosti v metodě 5S a zejména aktivní 

zapojení se právě mistrů a předáků v prosazování dodržování 

v závodě nastavených 5S pravidel.

Obecně mezi hlavní nedostatky, se kterými se často setkávám, 

patří špatné značení materiálu a výrobků, nedodržování barev-

ných zón, špatně nebo nedůsledně prováděné vytřídění praco-

višť a ojediněle i nedostatečně prováděný denní úklid.

V případě vytřídění pracoviště zdůrazňuji základní pravidlo 

– na pracovišti smí být jen to, co přímo souvisí s výkonem 

dané práce. Velký nešvar, který se nyní snažíme odstranit 

např. ve svařovně je spojený s ukládáním nadbytečného nebo 

i nepotřebného množství různých nakupovaných drobných 

dílů v boxech. Nejen, že se tak pracoviště stávají méně pře-

hledné (je tam něco, co tam být nemusí), ale tyto nadbytečné a 

nepotřebné zásoby generují i firemní ztráty v podobě nutnosti 

nakupovat více matriálu než je třeba nebo naopak, v případě 

potřeby pak daný díl může chybět (není přehled o jeho skuteč-

ném množství).

Audit ISO 9001/14001

V době 24.-26.11.2012 proběhl v našem závodě integrovaný 

kontrolní audit pro nomu  ISO 9001 (oblast kvality) a recerti-

fikační audit pro normu ISO 14001 (oblast životního prostře-

dí).Oba audity prováděla společnost TUV NORD, konkrétně 

auditoři z brněnské pobočky Ing. Hřebec a Ing. Duba.

S velkým potěšením mohu konstatovat, že v obou případech 

byl výsledek pozitivní a úspěšně jsme obhájili oba certifikáty.

V oblasti životního prostředí je zásadní, a auditory velmi klad-

ně hodnocenou novinkou, výstavba a následné zprovoznění 

nového zastřešeného úložiště odpadů. V oblasti kvality pak 

zejména implementace nových kvalitativních nástrojů jako je 

např. kontrola prvního kusu.

Při auditu však bylo poukázáno i na řadu oblastí, ve kterých je 

třeba se zlepšit.  Velké rezervy jsou např. ve svařovně (orienta-

ce ve výkresové dokumentaci, obecně podklady pro výrobu), 

ve způsobu implementace technických změn, v řízení skladů 

z pohledu životního prostředí.

Na tyto oblasti a jejich zlepšování se tedy budeme nyní za-

měřovat tak, aby i příští audit proběhl stejně úspěšně jako ten 

poslední. I když hlavním motivem není jen úspěšný audit, ale 

zejména, a to zdůrazňuji, dobře fungující firma jako taková.

Martin Michálek

systémový inženýr

Vyhodnocení 5S audit FV obchodní rok 2011/2012

Rok 2011 provedeno 65 audit , nej ast jší hodnocení stupe B horší pr m r

Rok 2012 provedeno dosud 49 audit , ne ast jší hodnocení stupe AB lepší pr m r
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Nově zbudované úložiště odpadů
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Volný čas

Kulatá životní jubilea za 2. pololetí 2012

Tomáš Frgál, Ondřej Stibor, Radek Štrajt, Martin Novotný, 

Tomáš Pytela, Jan Vacek, Jan Zobal, Květoslav Hrdinka, Hana Ilčíková, 

Pavel Ludvík, Arnošt Panenka, Marie Vojáčková, Jaroslav Pihera, 

Karel Podmela, Vít Polách, Miroslav Červinka, Jaroslav Frelich, 

Svatopluk Hanák, Lubomír Kaňa, Libor Leznar, Antonín Röss, 

Pavel Selič, Václav Šlampa. 

Vedení firmy přeje všem výše jmenovaným vše nejlepší, 

hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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V Jižní Africe a dalších tropických a subtropických oblastech světa se pěstuje pro chutné a voňavé ovoce … (tajenka). Její 

plody jsou podlouhlé, tvarem a trochu i chutí připomínají skutečné hrušky. Existují však i druhy nakyslé spíše do citronova 

nebo naopak sladké jako fíky. Také dužina plodů může mít barvu bílou, žlutavou, narůžovělou i červenou - podle konkrétního 

druhu ovoce. V pěstitelských zemích si pochutnávají  na voňavých plodech v čerstvém stavu, u nás se můžeme vzácně setkat 

s kompotem nebo s osvěžující šťávou.

VODOROVNĚ:

A. Karetní hra; zdržet se; jedlý mořský červ. - B. Rozsáhlá 

epická báseň; minulého roku; na ono místo(básnicky); jedno-

člen. - C. Pořádek; španělský malíř; fyzikální veličina; části 

obličejů; předložka. - D. Evropan; ostrov v Tanzanii; hlavní 

síň starořeckého chrámu; potravina; hod. - E. TAJENKA. 

- F. Francouzsky „vzduch“; město USA; mládě černého ptáka; 

severské mužské jméno; zkratka severovýchodu. - G. Tohle; 

mih; druh sýra; líh (nářečně); druh pepře. - H. Trápení (obec-

ně); přístavní hráze; mongolský pastevec; pracovat s pluhem. 

- I. Uzenářské výrobky; finské jezero

SVISLE:

1. Dřívější název lahůdkářství. - 2. Chudozubý savec; smyč-

cový hudební nástroj. - 3. Klan; pohřební hostina; sloní zub. 

- 4. SPZ Dunajské Stredy; sentimentální. - 5. Starogermáni; 

značka thulia. - 6. Ustat v úsilí; osobní zájmeno. - 7. Macha-

rova básnická sbírka; předložka; uzlíček v tkanině. - 8. Spoj-

ka; slosování; kilogram. - 9. Vybarvovat. - 10. Mohamedův 

rádce; zámořská velmoc; slovensky „jestliže“. - 11. Tímto 

způsobem; církevní obřad; kus ledu. - 12. SPZ Plzně; nakout. 

- 13. Značka americia; ochutiti solí. - 14. Metat los; iniciály 

herce Nového. - 15. Osobní zájmeno; římských 1004; druh 

papouška. - 16. Kloub ruky; svařené místo. - 17. Oprašovati.
Pomůcka: Enid, Inari, Kome

Řešení přineste osobně na personální oddělení. V pondělí, dne 14.01.2013 vylosuje člen redakční rady tři výherce, pro které bude 

připravena malá odměna. Soutěže se neúčastní redakční rada.

Úspěšní luštitelé tajenky z minulého čísla:         

Jakub Šmída, Jiří Blahout, Roman Sehnal



Oznámení

Jménem vedení společnosti přejeme
všem zaměstnancům a spolupracovníkům

krásné a příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku vám všem přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Luboš Vozdecký – jednatelLuboš Vozdecký – jednatel

V sobotu, 23. června 2012 se na Ranči pana Groška v Hamiltonech uskutečnil další 
Dětský den firmy Fritzmeier.

DĚTSKÝ DEN DĚTSKÝ DEN 

Počasí se na nás sice z počátku mračilo, ale nic nebránilo 
tomu, abychom kolem deváté hodiny ráno zahájili celou 
akci. V letošním roce nás opět navštívily mažoretky z Iva-
novic na Hané, které měly připravené několik vystoupení 
v průběhu celého dopoledne. Celé jejich pásmo mělo vel-
ký úspěch stejně jako v předchozích letech.

Jelikož se snažíme dětem vždy připravit dopoledne plné 
zážitků, zkusili jsme letos novinku a tou bylo malování na 
obličej. Velice nás potěšilo, že se tato atrakce stala největ-
ším lákadlem dopoledne nejen pro děti, ale i pro mnohé 
dospělé. Bude-li to jen trochu možné, rádi pozveme paní 
Schulzovou z Německa, aby za námi opět přijela.

Další, velmi úspěšnou částí dopoledne, bylo vystoupení 
Železného Zekona. Opět se bavili nejen děti, ale i dospělí, 
což bylo známkou dobře zvoleného programu.

Nemůžeme zapomenout na skákací hrad pro nejmenší, 
různé soutěže pro děti, kdy si každý odnesl nějakou po-
zornost a stejně jako v předchozích letech i koně pana 
Sotoláře z Krásenska.

Myslím, že letošní ročník se nám velmi vydařil a již brzy 
začneme připravovat další ročník, který bude tak trošku 
sportovní a nabitý adrenalinovými atrakcemi pro malé 
i velké.

Jsem ráda, že se této akce se svými dětmi účastníte a budu 
ráda, zůstane-li u toho i v dalších letech.


