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Vážení zaměstnanci a kolegové,

Vážení obchodní partneři,

Vážení akcionáři,

v době, kdy se Vám toto číslo „Zálesáku“ dostane do rukou, bude-

me mít téměř ¾ roku 2015 za sebou. Nástup dětí do školních lavic je

pro mne každoročně prvním upozorněním, že je třeba začít s bilan-

cováním výsledků běžného roku a připravovat plán na rok příští.

I když platí, že zajíci se počítají až po honu, troufám si již v tuto dobu

prohlásit, že hlavní finanční ukazatele roku 2015 nejen splníme,

ale i překročíme. Je reálné, že společnost poprvé ve své historii do-

sáhne ročního obratu přesahujícího 1 miliardu korun.

Co nás čeká v příštích letech? Chceme-li pokračovat v růstu, chce-

me-li realizovat nové projekty, které nám byly svěřeny, neobejdeme

se bez jednorázových investic do technologií a logistiky. Rozhodující

investice musí být zrealizovány v roce 2016 a týkají se všech tří klíčo-

vých závodů společnosti, tj. závodů PLASTY, OBALY a KOVO. Celková

potřeba investic pro příští rok se pohybuje v úrovni 200 – 250 mil.

Kč. Majitelé i vedení firmy jsou přesvědčení, že realizace těchto

investic bude impulsem další úspěšné budoucnosti ZÁLESÍ a.s.

Věřím, že modernizace výroby a logistiky upevní pozici ZÁLESÍ a.s.

mezi spolehlivými, flexibilními a vyhledávanými obchodními part-

nery. Co ale vnímám jako nejpodstatnější? ZÁLESÍ a.s. má ve svých

řadách stovky výborných zaměstnanců, kteří jsou tou největší zá-

rukou, že ZÁLESÍ a.s. jde tou správnou cestou. A to je asi naše nej-

větší současná deviza!

Děkuji Vám všem za odváděnou práci a loajálnost vůči naší společ-

nosti. Nepolevíme-li, věřím, že ZÁLESÍ a.s. má před sebou světlou

budoucnost.

Ing. Josef Hampl st.

Generální ředitel a předseda představenstva

Víte, že ...
• Při doporučení nového

zaměstnance na volné

pracovní místo přísluší

odměna 5 000,- Kč?

Platí za těchto podmínek:

- volná pozice je uvedena

v nabídce volných

pracovních míst

ZÁLESÍ a.s.

- ještě před nástupem

daného zaměstnance

nahlásí vedoucí

pracovník informaci

o doporučení

na personální útvar

• Během měsíce listopadu

bude zahájen tradiční

bowlingový turnaj

jednotlivých provozů firmy

Zálesí?

• 9. 9. 2015 se opět konal

výlet Klubu důchodců,

tentokrát do Květné

zahrady a zámku

v Kroměříži. Nyní máme

již 69 členů.

• 10. 9. 2015 proběhlo

již tradiční setkání

zaměstnanců Zálesí

s významnými obchodními

partnery na hřišti Radosto-

va v Luhačovicích?

• ve dnech 23. a 24. 9. 2015

bude naše firma otevřena

pro žáky 9. ročníků ZŠ

Luhačovice. Žáci si budou

moci prohlédnout provoz

Kovo Zeus, závod Obaly

i Plasty.

• na 9. 12. 2015 plánujeme

Setkání zaměstnanců firmy

v MěDK Elektra v Luhačovi-

cích?

• v letošním bylo vystaveno

celkem již 48 poukazů

na výměnný rekreační

pobyt?
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Zeptali jsme se ...
Na otázky odpovídal perso-

nální ředitel ing. Josef Chvíla.

Jak vypadá zájem o zaměstná-

ní ve firmě Zálesí?

Zhruba před deseti lety jsme

naříkali, že chybí ve firmě tech-

nicky vzdělaní lidé. Pak přišla

krize a firma byla nucena pro-

pustit několik desítek lidí,

v některých případech taky

odborníky techniky. V sou-

časné době se nezaměstna-

nost na okrese Zlín pohybuje

okolo 5 %, což je nebývale ma-

lé číslo; opět je nedostatek od-

borníků, zvláště v technických

profesích – obsluha CNC stro-

je, nástrojař, seřizovač apod.

Poněvadž mám technické

vzdělání od základů, jsem vy-

učen obráběčem kovů, mohu

porovnávat situaci před něko-

lika lety a dnes. V učení nás

bylo 90 v ročníku, někteří po-

kračovali dále, ale většina z nás

šla pracovat do průmyslu. Nyní

je situace zcela odlišná, na SPŠ

v Uherském Brodě se počítají

studenti a učni na jednotky,

v tomto školním roce nastoupí

například 3 nástrojaři, 4 strojní

mechanici a 17 obráběčů kovů.

Může pro to firma něco udě-

lat?

Nemůžeme sedět se založený-

ma rukama a čekat, že sám

od sebe se zvýší zájem o tech-

nické obory, že se změní sys-

tém vzdělávání v ČR, nastane

podpora technických oborů

atd., to za nás nikdo neudělá.

Situaci v našem regionu mu-

síme ovlivňovat sami.

Nelze vyčkávat, jaká bude situ-

ace na trhu práce v budoucnu.

Již před několika lety jsme

vstoupili v jednání s představi-

teli SPŠOA v Uherském Brodě

a spolupracujeme v několika

oblastech:

1. Rozšíření učebních osnov

do plastikářského oboru.

2. Vzdělávání našich zaměst-

nanců, kteří pocházejí z ji-

ného oboru, než je plasti-

kařina nebo strojírenství

3. Spolupracujeme na projek-

tu Firemní žáci

V čem spočívá spolupráce

na uvedeném projektu?

Projekt firemní žáci je unikátní

projekt, který zatím v ČR nemá

obdoby. Je to vzájemná spolu-

práce významných f irem

v okolí a SPŠOA v Uherském

Brodě s cílem mít dostatek žá-

ků a poté odborníků ve spolu-

pracujících firmách.

Žáci mají možnost si již při ná-

stupu do školy zvolit firmu, ve

které by v budoucnu chtěli pra-

covat. Jejich praktická výuka je

více zaměřena na zvolený obor

a na zvolenou firmu, kde taky

žáci prodělávají více praxe

oproti jiným. Další výhoda

spočívá v tom, že žáci obdrží

měsíční kapesné, prospěchové

stipendium a v neposlední řa-

dě mají hrazeny obědy.

Jsou již někteří žáci do pro-

jektu zapojeni?

Ano, v současné době pro fir-

mu Zálesí studují dva žáci, oba

mají zájem po ukončení školy

nastoupit do Nástrojárny.

- pers -

Studenti SPŠ při praktické
výuce na vstřikovacím stroji



� � � � � � � �

Bowlingový turnaj 2015/2016 –
předpokládaný harmonogram - pers -

1. kolo 2. 11. 2015 16:00 Správní útvar Kovo Pozlovice

17:00 Plasty Agro

16:00 Obchodní závod Nástrojárna5. 11. 2015

17:00 Potisk Obaly

18:00 Hotel Kovo Luhačovice

2. kolo 9. 11. 2015 16:00 Kovo Pozlovice Kovo Luhačovice

17:00 Obaly Hotel

16:00 Nástrojárna Potisk12. 11. 2015

17:00 Agro Obchodní závod

18:00 Správní útvar Plasty

3. kolo 16. 11. 2015 16:00 Plasty Kovo Pozlovice

17:00 Obchodní závod Správní útvar

16:00 Potisk Agro19. 11. 2015

17:00 Hotel Nástrojárna

18:00 Kovo Luhačovice Obaly

4. kolo 23. 11. 2015 16:00 Kovo Pozlovice Obaly

17:00 Nástrojárna Kovo Luhačovice

16:00 Agro Hotel26. 11. 2015

17:00 Správní útvar Potisk

18:00 Plasty Obchodní závod

5. kolo 30. 11. 2015 16:00 Obchodní závod Kovo Pozlovice

17:00 Potisk Plasty

16:00 Hotel Správní útvar3. 12. 2015

17:00 Kovo Luhačovice Agro

18:00 Obaly Nástrojárna

6. kolo 7. 12. 2015 16:00 Kovo Pozlovice Nástrojárna

17:00 Agro Obaly

16:00 Správní útvar Kovo Luhačovice14. 12. 2015

17:00 Plasty Hotel

18:00 Obchodní závod Potisk

7. kolo 11. 1. 2016 16:00 Potisk Kovo Pozlovice

17:00 Hotel Obchodní závod

16:00 Kovo Luhačovice Plasty14. 1. 2016

17:00 Obaly Správní útvar

18:00 Nástrojárna Agro

8. kolo 18. 1. 2016 16:00 Kovo Pozlovice Agro

17:00 Správní útvar Nástrojárna

16:00 Plasty Obaly21. 1. 2016

17:00 Obchodní závod Kovo Luhačovice

18:00 Potisk Hotel

9. kolo 25. 1. 2016 16:00 Hotel Kovo Pozlovice

17:00 Kovo Luhačovice Potisk

16:00 Obaly Obchodní závod28. 1. 2016

17:00 Nástrojárna Plasty

18:00 Agro Správní útvar

Vyhodnocení bowlingového turnaje 2014/2015
Turnaje se zúčastnilo 127 hráčů.

Vyhodnocení:

1. místo: Potisk

kapitán Josef Jurák 14 bodů / 6084 kolků

2. místo: Kovo Luhačovice

kapitán Vlastimil Jurča 14 bodů / 6011 kolků

3. místo: Nástrojárna

kapitán Marek Vojtíšek 14 bodů / 5823 kolků

Absolutní vítěz muž: – 1 328 kolkůŠevčík Petr

Absolutní vítěz žena: – 1 004 kolkůKadlečková Jana

Nejlépe odehrané kolo muž: – 172 kolkůŠevčík Petr

Nejlépe odehrané kolo žena: – 156 kolkůKadlečková Jana
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Zvýšení adaptability
stojírenského provozu

Účastnil jsem se 5 měsíčního

kurzu ve Slováckých Strojír-

nách v Uherském Brodě, který

se konal od ledna do května

2015.

Cílem vzdělávací aktivity bylo

zvýšení adaptability ve strojí-

renském provozu – CNC.

Jednalo se o 164 vyučovacích

hodin, na které jsem dojížděl

do SPŠ a OA v Uherském Bro-

dě, bylo to docela náročné.

Projekt byl podporován ope-

račním programem evrop-

ským sociálním fondem.

Absolvovaná témata:

1. Orientace v normách

a technických podkladech

pro provádění obráběcích

operací

2. Měření a metrologie

3. Programování CNC

(několik systémů)

4. Upínání nástrojů, poloto-

varů a obrobků

5. Údržba

Nejvíce se mně líbilo kreslení

v AutoCADu, seznámení s mo-

derními technologiemi, které

skvěle vybavená škola nabídla.

Externí zkušenost je vždy velmi

cenná.

Doufám, že nasbírané znalosti

a zkušenosti využiji dále ve své

strojírenské praxi.

Petr Bětík

Začátek školení probíhal pro

všechny pracovníky provozu

společně na jídelně provozu.

Později jsme byli rozděleni

do dvou skupin, a to pro pra-

covníky CNC a klasické tech-

nologie.

Školení bylo rozčleněno na ně-

kolik témat – technologie ob-

rábění, měření a kontrola,

údržba strojů. Vyučující se

nám snažili předat co nejvíce

informací. Učební texty byly

zpracovány formou sešitů. Byli

vstřícní a snažili se nás zauj-

mout. Výuku prokládali krát-

kými videi k dané tématice.

Udržení koncentrace si zajistili

občasným vyprávěním, větši-

nou úsměvných zážitků se svý-

mi žáky .

Za sebe mohu říci , že pro mne

bylo školení příjemně stráve-

ným časem. Připomněla jsem

si učivo ze školy a naučila se

i něco nového .

Učitelům SPŠOA patří velké

poděkování za snahu a trpě-

livost , kterou s námi měli.

Mikulková Dana

Celkem 29 zaměstnanců provozu Kovo Pozlovice se zúčastnilo vzdělávání, které firma zajistila ve spolupráci

s Úřadem práce ve Zlíně. Školení probíhalo jednak na závodě, jednak ve specializovaných učebnách SPŠOA

v Uherském Brodě. Zaměstnanci byli rozděleni do dvou skupin, jednu skupinu tvořili pracovníci, kteří obslu-

hují CNC stroje, druhou skupinu pracovníci obsluhující klasické obráběcí stroje.

Během pololetí pracovníci absolvovali celkem 160 hodin výuky, která byla ukončena závěrečnou zkouškou.

A co se zaměstnanci naučili? V rámci výuky byly shrnuty základní poznatky z oboru strojírenství, zejména ob-

rábění, například orientace v normách, metrologie, modifikace programů pro CNC stroje, upínání nástrojů

a obrobků a podobně.

Co na kurz říkají absolventi:

Miroslav Soviš
vedoucí provozu

Kovo Pozlovice

Petr Bětík
Kovo Pozlovice

Dana Mikulková
Kovo Pozlovice
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Na školení na učilišti u Slovác-

kých strojíren v Uherském Bro-

dě jsem se docela těšil, proto-

že jsem se zde v roce 1972 – 75

vyučil a několik let pracoval.

Možnost podívat se, jak se

změnila místa , kde jsem strávil

část svého mládí, mne docela

lákalo.

Byl jsem velmi příjemně pře-

kvapen, jak je škola moderně

vybavena. Když porovnáme

výukové možnosti dnešních

studentů s dobou mého učení,

tak se mi toto jeví jako pravěk .

A samotné školení ?

Líbila se mi dobře vybavená

učebna metrologie, kde jsme

byli seznámeni s různými způ-

soby měření a kalibrace. Pro-

tože pracuji jako obsluha CNC,

tak mne nejvíce zaujala výu-

ková část „programování CNC

strojů”. V pěkné počítačové

učebně jsme měli možnost si

vytvořit vlastní program a ten-

to si dokonce na simulátoru vy-

zkoušet a ověřit.

Toto bylo pro mne asi nejpřiro-

zenější .

Jinak školení mělo dobrou úro-

veň i díky vstřícným a trpěli-

vým pedagogům.

Luděk Rak

Luděk Rak
Kovo Pozlovice
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Vývoj objemu výroby a EBITDA
od krizového roku 2008 do roku 2014
a pokles v roce 2015
Rok 2014 byl pro závod Kovo na jedné straně zcela nestandardní svým historicky nejlepším hospodářským

výsledkem a zároveň neočekávaným ukončením některých projektů a růstem cen surovin v konci roku

na straně druhé.

Ing. Jaromír Semela
ředitel závodu Kovo

Vynikajícím hospodářským

výsledkem roku 2014 byl

potvrzen trvale pozitivní ho-

spodářský růst závodu Kovo

posledních pěti let, jak ukazuje

přiložený graf vývoje Obratu

a EBITDA. Na tomto výsledku

se již zcela projevily dopady

investic do nových technologií

a plného náběhu globálního

projektu MQB koncernu VW,

prioritně vyráběném na pro-

duktivní transferové technolo-

gii Hydromat. Dalším význam-

ným efektem, který se promítl

a dále promítá je přetrvávající

pozitivní kurzový vliv koruny

a eura. Ve výčtu pozitivních

dopadů nesmím zapomenout

zmínit průběžný vliv práce

techniků závodu Kovo na řízení

a zlepšování procesů, snižová-

ní interních i externích nákladů

a nákladů na kvalitu.

Chci zde poděkovat zaměst-

nancům závodu Kovo za dosa-

žení takového stupně zhodno-

cení investic a majetku.

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)
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Počátek roku 2015 nás překva-

pil velkou turbulencí na trhu

surovin, předčasným ukonče-

ním některých projektů a zpož-

děným náběhem nových. Zej-

ména cena hliníku na trhu ko-

moditních surovin znamená

tvrdý dopad do výnosů závo-

du, se kterým neumíme bojo-

vat, protože automobiloví zá-

kazníci odmítají promítnout

růst surovin do cen výrobků.

Pokles tržeb z titulu výpadku

projektů je sice nepříjemný

a znamená krátkodobě dopad

do výnosů závodu, ale zároveň

ve střednědobém horizontu

řešitelný.

Věřím, že přes negativní do-

pady se nám v roce 2015 po-

daří přiblížit k nastavené metě

dosažené v roce 2014.

Proč tomu věřím?

V letošním roce totiž očekává-

me rozběh dalšího globálního

projektu. Tentokrát je to pro-

jekt koncernu BMW s označe-

ním BMW 35 UP, na který je

pro rok 2016 plánováno po-

řízení transfer technologie Hy-

dromat a související rozšíření

výrobních prostor v objemu

investic 55 mil. Kč.

Začátkem roku 2015 jsme zí-

skali nového zákazníka z auto-

mobilové branže, společnost

Maflow z Polského města Ti-

chy. Po úspěšném zákaznickém

auditu jsme byli nominováni

na první projekt, který startuje

již v tomto roce a představuje

objem 15 mil. Kč.

Získali jsme nové výrobky pro

Zetor Brno v objemu 5 mil. Kč.

To jsou první důkazy návratu

k pozitivnímu vývoji.

Dalším cílem je rozšíření part-

nerů provozu AD a Pozlovic.

Jedním z nich by mohla být

společnost Ingersoll. V součas-

né době se v rámci výběru do-

davatelů účastníme soutěže

o cca 300 výrobků. Postupně

předkládáme cenové návrhy

a snažíme se uspět v soutěži

proti tvrdé konkurenci.

Přeji všem pracovníkům závo-

du Kovo úspěch ve zvládnutí

nových projektů a nastave-

ných cílů.

Informace správy majetku
V roce 2014 byly provedeny opravy:

• rekonstrukce střech na budovách OMD II. a OMD III, farmy

Polichno a výrobní hale závodu KOVO Autodíly

• provedeny výměny oken na závodech KOVO Zeus a KOVO

Autodíly

• na závodu KOVO Zeus byla vyměněna stará ocelová vrata

za nová sekční

• závod KOVO Zetor dostal novou podlahu a byla provedena

výměna topných těles na budově šaten a v zázemí výrobní

haly

V roce 2015 provádíme následující opravy:

• kompletní rekonstrukci sociálního objektu na farmě Polichno

• Na závodu Agro Polichno probíhá výměna havarijní mostové

váhy za novou tenzometrickou

• Po 5 letech jsme dokončili rekonstrukci střechy seníku na far-

mě Polichno

• V současné době probíhají práce na projektech rozšíření

kapacit výroby pro závody Plasty v Biskupicích, závod Obaly

v Luhačovicích, závod Kovo Autodíly a provoz ZEUS

• V budoucnu plánujeme rozšíření kapacity odstavné plochy

pro auta před hlavním vjezdem do areálu Uherskobrodská

Martin Koláček
správce majetku

Objekt farmy Polichno
před rekonstrukcí ...

... a v průběhu rekonstukce

Lukáš Kudela na pracovišti
měření provozu Zeus
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Změny na obchodním úseku
závodu Obaly
Zaměstnanci závodu Obaly zůstávají produktivní nejen v zaměst-

nání, ale i v osobním životě. Kvůli mateřským povinnostem tak

v průběhu června dočasně opustily kolektiv obchodního úseku

ZO Michaela Bartošová a Lucie Maršálková. U první z nich již do-

konce můžeme pogratulovat k narození malého Davídka.

Oběma, mamince i nastávající mamince, přejeme především do-

bré zdraví a ať jim jejich potomci dělají radost.

Na uvolněných pozicích naopak vítáme nové posily obchodního

týmu Pavlínu Vojtíškovou a Annu Zgarbovou, kterým přejeme

hodně pracovních úspěchů.
Ing. Josef Hampl, ml.

ředitel závodu Obaly

Útok na hranici 100 miliónů kusů
vyrobených laminátových tub
Závod Obaly vyprodukoval za první pololetí letošního roku 58 mi-

liónů kusů laminátových tub, což je o 30 % více, než za stejné ob-

dobí roku 2014. Druhá polovina roku bývá na Obalech tradičně

slabší, a to především v důsledku celozávodní dovolené a vánoč-

ních svátků. Přesto je vytvořen předpoklad pro naplnění výrob-

ního plánu a poprvé, ve více než pětadvacetileté historii závodu,

k prolomení magické hranice 100 miliónů kusů vyrobených tub

za rok.

Za meziročním růstem výroby stojí částečně akvizice nových zá-

kazníků z Německa, Švýcarska, Polska a České Republiky, ale rov-

něž rozšíření spolupráce se stávajícími partnery závodu Obaly.

Nové projekty nejsou spojeny pouze s tradiční produkcí tub

pro zubní pasty, ale v letošním roce je velké procento z nich za-

měřeno na segment kosmetiky, který získává ve výrobním pro-

gramu ZO stále silnější pozici.

Růst objemu výroby by měl přispět k vylepšení ekonomické

výkonnosti závodu, ale nese sebou rovněž řadu operativních

problémů. Hlavními tématy pro příští období tak na ZO budou

řešení přetíženosti tiskařského stroje, nedostatek skladovacích

kapacit a posílení vybraných průměrů tub v rámci výrobního

programu závodu.

Ing. Josef Hampl, ml., ředitel závodu Obaly

Ing. Anna Zgarbová
a Bc. Pavlína Vojtíšková –
nové obchodní referentky

Jan Janeček

Vladimíra Huňková
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Laserová osvitka tiskových de-

sek CDI Spark 2530 od firmy

ESKO a poloautomatické vy-

mývací zařízení DW 2730 fir-

my Dantex nám pomůžou udě-

lat první velký krok v cestě s cí-

lem posunout provoz Potisk

mezi moderní tiskové provozy.

Instalace nejmodernější tech-

nologie si vynutila i rekon-

strukci tří místností předtisko-

vé přípravy, kde bylo nutné

kompletně vyměnit rozvody

vody, tlakového vzduchu, od-

pady a elektrické energie.

Pořízením špičkové technolo-

gie v předtiskové přípravě na-

hrazujeme staré, vysloužilé

analogové zařízení za moderní

digitální, které nám pomůže

lépe a levněji plnit požadavky

zákazníků. Starý proces výroby

tiskové desky přes film nám

přinášel mnoho problémů.

Často se objevovaly kazy v tis-

kové desce, opakovatelnost

stejného grafického motivu

byla složitější, čím starší byl

film. To vše nové zařízení elimi-

nuje a posouvá možnosti o vel-

ký kus vpřed.

Přechod na digitální předtiskovou přípravu
Konec července znamená pro Potisk start do nové etapy života tohoto provozu. V tomto období budeme in-

stalovat dva nové stroje pro předtiskovou přípravu.

Josef Jurák

vedoucí provozu Potisk

Osvitka CDI Spark 2530

Vymývací zařízení DW 2730



��� � � � � � �

Rozhovor se šéfkuchařem hotelu Pohoda
Miroslavem Jančou

Už více než rok jste členem

„pohodového týmu“, a to na

pozici velmi významné – šéf-

kuchař hotelu Pohoda. Jak

hodnotíte první rok svého

působení, jaký je účinek pr-

votních změn?

Po mém příchodu bylo nutné

zvolit nový směr, kterým se vy-

dat. Začátek byl tedy přemítá-

ním o tom, kam by se měla ku-

chyně jako celek posunout,

určit priority a jít za dobrým

výsledkem. Změny byly poz-

volné a věřím, že ku prospě-

chu. Tento proces však zdaleka

nekončí, protože v našem obo-

ru stoprocentně platí rčení

„kdo chvíli stál, již stojí opo-

dál“…

Kromě hotelových hostů na-

bízí „pohodová restaurace“

velmi zajímavá menu pro pa-

santní hosty. Kde čerpáte in-

spiraci pro jejich tvorbu?

Každé menu se skládá z více

aspektů, které jsou pro jeho

prodej velmi důležité. Zde

jsem se inspiroval klasickou

kuchyní s využitím místních

surovin a jiných kuchařských

technik, které dodají na zají-

mavosti nabízených jídel, jako

je například příprava vyzrálého

hovězího ve vákuu.

Jak dlouho trvá zkoušení nej-

různějších kombinací, než se

výsledný pokrm „probojuje“

do oficiální nabídky?

Některé kombinace jsou dané,

prostě k sobě patří. Jiné je po-

třeba vyzkoušet a ujistit se,

že celé jídlo bude vyvážené

do posledního sousta. Nejde

úplně přesně určit, jak dlouho

tento vývoj trvá. Myslím,

že za roky působení v oboru

mohu věřit vlastní zkušenosti

a intuici. Každý začátek je

těžký, dnes však již vím, co si

člověk může dovolit zkombi-

novat a co už ne. Jinak řečeno,

my tady na Moravě máme

specifické nároky na stravu

a je trochu škoda, že nejsme

tolik zvyklí experimentovat.

Restaurace hotelu Pohoda je

oblíbeným místem konání

svateb či oslav. Čím to, že Vaši

kuchyni hosté tak rádi využí-

vají?

Pevně věřím, že je to změnou

nabídky, která se hned po

mém příchodu předělala k lep-

šímu. Vyčlenili se z týmu ku-

chaři, kteří dané akce připra-

vují, zlepšila se úprava na talíři

a celkově organizace práce.

Musím říci, že kuchařský tým

se do svých rolí poměrně rych-

le vžil, což hosté vycítí.

Je o Vás známo, že jako šéfku-

chař velmi rád zavítáte osob-

ně mezi hotelové hosty. Jaké

jsou jejich reakce při setkání

s Vámi?

Když už se s někým setkám, tak

jsou reakce vesměs pozitivní

a jsou rádi, že mě vidí. Není

však v mých silách se setkat se

všemi hosty. Je velmi těžké

obejít 150 hostů a s každým

prohodit pár slov. Někdy to

může působit trochu anonym-

ním dojmem, i když se restau-

rací pouze projdu. Mohu však

všechny ujistit, že nejen já, ale

celý kuchařský tým dohlížíme

na maximální kvalitu pokrmů

a rozhodně tuto věc bereme

osobně.

Za poslední rok došlo ke zna-

telnému posunu správným

směrem ve věci závodního

stravování. To Zálesáky zajímá

asi nejvíce. Jaké další změny

chystáte se svým týmem na

tomto poli?

Chtěli bychom menu vylepšit

o nové věci, které se ještě ne-

objevily, přidat víc přílohových

salátů, alespoň dvakrát do mě-

síce domácí moučník. Je to

velmi závislé na stabilním ku-

chařském týmu, který když

bude, budou se věci posouvat

dál.

Na závěr pozvěte své kolegy

na svoji specialitu, prosím…

Na podzim bychom rádi spus-

tili úplně nový koncept menu,

takže o specialitě ještě mluvit

nebudu. Přece jen je třeba

alespoň něco udržet pod po-

věstnou šéfkuchařskou poklič-

kou (úsměv). Ze stávajícího jí-

delního lístku bych kolegy poz-

val na vyzrálý hovězí ořech

připravovaný ve vakuu, rajča-

tovou omáčku s badyánem,

perníkovou hlínu a žemlový

knedlíček pečený na másle.

- pers -

Miroslav Janča
šéfkuchař hotelu Pohoda

kolektiv kuchyně
hotelu Pohoda s lektory
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Bez neustálého vzdělávání
se neobejdeme ani na Pohodě
V lednu 2015 proběhl v rámci provozní přestávky ucelený vzdělávací cyklus jednotlivých úse-

ků hotelu Pohoda. Jednalo se o odborná školení pracovníků ubytovacího, stravovacího i rela-

xačního úseku, ale také o zefektivnění toku informací mezi jednotlivými odděleními.

Zaměstnanců hotelu Pohoda jsme se zeptali:

1. Co zásadního ze vzdělávacího programu jste si odnesl(a)?

2. Kde nejvíce nabrané zkušenosti a znalosti využijete?

3. Počítáte do budoucna s rozšiřováním těchto dovedností?

Alena Pekárková, vedoucí relaxačního centra:

1. Vzdělávací program zaměřený na relaxační centrum se skládal z jazykového kurzu, jenž byl pří-

nosem, jak v rozšíření slovní zásoby, tak v postupu řešení problémů s německy mluvícím hos-

tem. Abychom mohli do nabídky 2015 zařadit nové procedury, prošli jsme kurzem ošetřeni

obličeje galvanickou žehličkou a masáž teplou svíčkou.

2. Nabrané znalosti a zkušenosti využiji při kontaktu s hosty. Zvolené procedury se staly základem

pro vytvoření dvou nových programů.

3. Dnešní doba si žádá stále nové a zajímavé trendy, proto i nám bude přínosem mít možnost se

po této stránce zdokonalovat.

Irena Šašinková, masérka

1. V našem vzdělávacím programu jsme měli část jazykovou, kde vidím přínos v osvojení řešení

konfliktních situací v němčině, rozšíření slovní zásoby a slovních spojení. Druhá část bylo prak-

tické školení k novým procedurám: ošetření galvanickou žehličkou a masáž teplou svíčkou.

2. Získané jazykové znalosti použiji v relaxačním centru při setkání s hostem a nejlepšímu řešení

dané situace. Dovednosti z nových kurzů využiji samozřejmě prakticky při provádění těchto

procedur.

3. Pro zkvalitnění našich služeb v relaxačním centru uvítám další vzdělávací program.

Marcela Chmelinová, vedoucí prodejního oddělení

1. Získaný širší rozhled v cestovním ruchu i v testech osobnosti poznání sama sebe. Seznámení se

se zkušenostmi a prací podobného hotelového resortu.

2. Nabraných zkušeností a znalostí využiji hlavně při komunikaci se zákazníkem.

3. Jistě, již v tuto chvíli připravujeme další cyklus zimního vzdělávání.

Eva Pekárková, recepční:

1. Zásadní pro mě byly všechny informace týkající se obsahu práce recepční a názorná projekce,

jak by měla práce profesionálně vypadat.

2. Znalosti se snažím využít ve svém zaměstnání v pozici recepční, která je zejména po stránce

komunikace s hosty mnohdy velmi náročná.

3. Ano. Pokud mi příležitost dovolí, nebudu se bránit rozšiřování zkušeností a znalostí ve svém

oboru.
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Josef Michálek

ředitel hotelu Pohoda

Bronislav Rak, vedoucí stravovacího úseku:

1. Školení a hlavně výběr firmy pod vedením pana Burdy byl pro všechny zaměstnance obrov-

ským přínosem v seberealizaci a zvyšování úrovně poskytovaných služeb na hotelu Pohoda.

2. Samozřejmě nejvíce využijeme těchto zkušeností hlavně v baristické a sommeliérské činnosti.

Troufnu si říct, že současný servis všech káv a vín a sektů je na vysoké úrovni. Taktéž poznatky

k vedení kolektivu a komunikaci i jazykový kurz jsou pro nás přínosem.

3. Určitě bychom přivítali další pokračování v těchto kurzech v zimních měsících, protože sou-

časná doba nás nutí se zdokonalovat a rozšiřovat své zkušenosti.

Radim Neuvirt, vedoucí obsluhy:

1. Hlavní přínos školení shledávám v rozšíření obecných znalostí o kávě, její přípravě a servisu

včetně praktické zkoušky.

2. Při běžném hotelovém a restauračním provozu, případně i v osobním životě.

3. V návaznosti na rychle se měnící trendy v oboru je další rozšiřování znalostí a trénink pod vede-

ním odborného lektora nezbytností.

Petr Šmela, vrchní číšník:

1. Lednový kurz byl v mnohém přínosný a poučný. Oprášil jsem si staré vědomosti a dovednosti,

které jsem získal před mnoha lety při studiích. Protože v našem oboru – např. co se týká kávy

a vín se neustále něco mění a vyvíjí, bylo velmi vhodné získat nové vědomosti s možností

praktické ukázky.

2. Tyto nové vědomosti a trendy z kurzu bych rád využil při mé práci v restauraci hotelu Pohoda.

Myslím, že jsme již řadu věcí aplikovali přímo na náš provoz, což se setkalo s velkým úspěchem.

To ocení zejména naši hosté.

3. Byl bych rád, kdyby byla možnost se i nadále vzdělávat v mém oboru, buď formou podobných

kurzů nebo jinou. V současné době jde neustále vše velkou rychlostí vpřed a je potřeba se neu-

stále zdokonalovat, abych i já obstál na trhu práce a firma Zálesí a.s. se mnou byla spokojena

a nadále stála o mé služby.

Miroslav Janča, šéfkuchař:

1. Jednoznačně nové poznatky z oboru, jak vyniknout mezi velkou konkurencí a dále rozvíjet nové

trendy v oblasti gastronomie.

2. Nejvíce se projeví v tvorbě jídelního lístku, řízení personálu kuchyně.

3. Každé školení s sebou nese vždy něco nového, pořád se něco vyvíjí a je potřeba jít s dobou a ne-

zaspat. A to co člověk už slyšel nebo viděl, si rád zopakuje, protože opakování je matkou mou-

drosti.

Martin Pechouš, kuchař:

1. Jak využít lépe suroviny, lepší úpravu na talíři, nové poznatky ze zbožíznalství a receptur

2. Určitě v kuchyni hotelu Pohoda, některé změny jsme už udělali a jsou pro náš tým velkým

přínosem.

3. Bylo by dobré získat nové zkušenosti se zahraniční kuchyní, jako je francouzská kuchyně a stře-

domořská.
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Ekonomický útvar –
je firma ZÁLESÍ úspěšná?
Máme za sebou I. pololetí roku 2015 a průběžně můžeme hodno-

tit dosažené ekonomické výsledky. Rok 2014 byl rokem úspěš-

ným a při tvorbě letošního plánu se zdálo, že jej půjde jen velmi

těžce překonat.

Na závodě KOVO bylo již v průběhu loňského roku zřejmé, že od-

běratelé plánují přesun značné části ziskových subdodávek do ji-

ných teritorií a tyto jsou nahrazovány výrobou s mnohem men-

ším krycím příspěvkem. Podobná situace se očekávala i na dal-

ších dvou výrobních závodech. Byly však rozpracovány nové pro-

jekty, které se díky progresivním technologiím a inovačním pro-

cesům podařilo zvládnout a výsledky I. pololetí 2015 nasvědčují

tomu, že plánované ukazatele budou nejen splněny, ale na něk-

terých závodech i výrazně překročeny.

Změna produktového portfolia ke složitějším výrobkům a služ-

bám vyžaduje neustále náročnější technologie a zvládnutí stále

složitějších technologických postupů. Je potřeba investovat ne-

jen do technologií, ale i do vlastních výrobních a skladovacích

prostor. Investice do nových technologií a rozšíření výrobních ka-

pacit 2015 – 2017 v tis. Kč.

Ing. Jan Vavrys

ekonomický ředitel



Půda na prodej?
Trh se zemědělskou půdou.

Pojem, ještě v nedávné době

téměř neznámý. Naopak dnes

na toto téma často narážíme

ve všech možných sdělovacích

prostředcích a pro mnohé ze-

mědělce je to vážný problém.

Většina zemědělské půdy v ČR

nepatří těm, kdo na ní hospo-

daří. Je to logický stav, který

vzešel ze způsobu užívání půdy

před listopadem 1989. Vznikla

tady živná půda pro mnohé

obchodníky spekulanty, kteří

mají na rozdíl od většiny země-

dělců dostatek volného kapi-

tálu na nákup půdy. Tito lidé

kupují většinou bezhlavě vše-

chno, co je k mání. Navíc je ze-

mědělská půda v ČR zatím

levnější, než v zemích na západ

od našich hranic, takže velmi

láká i zahraniční „investory“.

Společnost ZÁLESÍ a.s. užívá

na základě nájemních, či nově

pachtovních smluv, více než

1500 ha zemědělské půdy.

A jen malá část je zatím v na-

šem vlastnictví, i když máme

snahu o nákup půdy a jen v le-

tošním roce bude na tento

účel investováno kolem 1,5

mil. Kč. Projednávání nabídek

půdy k prodeji, se stalo pravi-

delným bodem programu

představenstva. Přestože ze-

mědělská výroba v naší oblasti

není zdrojem velkých zisků,

počítá ZÁLESÍ a.s. i do budouc-

na s tímto druhem podnikání.

Jen k tomu potřebujeme zá-

kladní výrobní prostředek – ze-

mědělskou půdu. Proto bych

rád apeloval na vlastníky půdy,

kteří se rozhodnou své pozem-

ky prodat, aby neupřednostnili

spekulanty před těmi, kdo

na jejich půdě dosud hospoda-

řili. Rádi bychom byli ti první,

komu svou půdu nabídnou.

Ing. Aleš Svízela

ředitel závodu Agro
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SKLADOVACÍ SYSTÉMY

Navázali jsme spolupráci s významnými firmami
našeho regionu

Hledáme pro naše žáky cesty, otevíráme možnosti.


