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V posledních letech jsme zahlcováni převážně negativními zprávami. 
Děkuji Zálesákovi za možnost promluvit k Vám a pokusit se do Vás 
naočkovat alespoň trochu optimismu do  dalších  let naší spolupráce. 
Hospodářské výsledky roku 2015 a 2016 nás opravňují ke zdravému 
sebevědomí. Jsme stabilní společností s dobrým postavením                        
na trhu. Mám radost z toho, že většina zaměstnanců si našla svou 
pozici ve firmě, vzala na sebe zodpovědnost za svěřený úsek a nemá 
obavy z dalšího působení v ZÁLESÍ a.s. Snad každý z nás chce být 
úspěšný a dívá se do budoucnosti. Jde o všechny spolupracovníky, 
ale i o vlastní děti a vnoučata. Stále se mi honí hlavou  co všechno 
musíme ještě udělat, abychom jim předali firmu úspěšnou, schopnou 
obstát v konkurenci nejméně dalších 50 let.
Dnes mohu s hrdostí prohlásit, že vytyčené cíle z roku 2016 byly 
splněny. V tomto roce dáváme do užívání 3 nové výrobní prostory 
a sklady. Všechny tři (hala závodů Plasty, Obaly a Kovo) budou 
uvedeny do provozu do konce roku 2016. Souběžně se stavebními 
investicemi jsme pořídili i nové technologie. Celkový objem investic 
a oprav roku 2016 překročí 200 mil. Kč. Úspěšně si vede i „sesterská“ 
akciová společnost ZÁLESÍ agro.
Co nám to přinese? Snad více zakázek, další růst a tím i možnost 
zlepšení pracovních podmínek a postupné navýšení odměn 
zaměstnanců Zálesí. Ještě před vánoci budou vyplaceny příspěvky 
na „čištění pracovních oděvů“, podíly zaměstnanců na dosaženém 
zisku podniku jako celku a zálohy cílových prémií na překročení 
plánovaných zdrojů jednotlivých závodů. Pro rok 2017 dojde                     
k valorizaci odměn všech zaměstnanců o 3 %.
Chci Vám všem jménem představenstva, ale i jménem svým 
poděkovat za odvedenou práci. Je to náš společný úspěch a jsem 
rád, že v našem dresu máme převahu výborných hráčů, kteří chtějí  i v 
příštích letech „hrát“ za ZÁLESÍ a.s. Laťka v roce 2017 bude postavena 
zase o něco výše. Věřím, že ji dokážeme přeskočit a nebudeme                
si muset nastavenou úroveň snižovat.
Přeji Vám ničím nerušené prožití Vánočních svátků a pohodu. 
Hodnotu pevné a soudržné rodiny, úctu, lásku, pochopení a zdraví 
nemůže  nahradit žádný věcný dárek. Proto si užijme svátků v kruhu 
svých nejbližších. To je ten nejlepší dárek, jaký můžeme dostat.
Do roku 2017 Vám všem přeji pevné zdraví, hodně osobních                                     
i pracovních úspěchů a spokojenost ze života. ZÁLESÍ a.s. přeji ať roste 
a sílí a i nadále je pro Vás „Partnerem jistoty a jistotou partnerství“.
Těším se na setkání s Vámi.                                              
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Novinky provozu Kovo Zeus
Koncem února tohoto roku započala na provozu Zeus závodu Kovo výstavba nové haly. Hlavním důvodem 
výstavby byly nedostatečné výrobní a skladovací prostory nutné pro realizaci nových projektů BMW 35UP 
a FORD. Provoz Zeus získal díky nové hale do budoucna prostor pro osazení dalších minimálně 5 strojů.

Výraznou komplikací celé výstavby byla nutnost zachování nepřetržitého provozu stávající výroby                       
po celou dobu výstavby a při zahájení stavby také částečný sesuv půdy za zadní částí budovy, který musel 
být urychleně stabilizován. Samotná výstavba musela být ukončena včetně spojovacích komunikací                    
do srpna 2016, kdy bylo nutné vytvořit prostor pro instalaci dalšího transferového stroje Hydromat HS 12. 
Vzhledem k tomu, že jde o velmi komplikovanou technologii, byl stroj objednán již v listopadu 2015 a jeho 
dodací termín byl vázán na zmíněný termín dokončení a kolaudaci stavby. 

Vzhledem k omezenému prostoru areálu to byl velmi náročný úkol zkoordinovat průběh stavby, 

pohyb mechanizmů, tok stavebního materiálu a samotnou výrobu, aby nebyla ohrožena kvalita      

a dodávky dílů k zákazníkům. 

V současné době již výrobní hala slouží svému účelu a nový stroj Hydromat HS 12 vyrábí první díly.
Ještě pár slov k transferové technologii: Stále se zvyšující požadavky na přesnost vyráběných dílů nás vedly 
k rozhodnutí zakoupit stroj se zcela novou koncepcí způsobu upínání a obrábění dílů, která umožňuje 
výrobu asymetrických dílů na jedno upnutí. Protože je tento stroj technicky velmi složitý, přejímka stroje 
ve Švýcarské firmě Pfiffner byla velmi náročná a vzhledem k přísným přejímacím podmínkám se podařila 
až napodruhé. 

Tímto článkem chci poděkovat všem pracovníkům provozu Zeus za trpělivost 

spojenou s výstavbou nové haly a všem těm, kteří se podíleli na posunutí našich 

výrobních možností, které umožní výrobu více jak 11 milionu dílů pro automobilový 

průmysl v roce 2017.  

Libor Koníček, vedoucí provozu
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Co nás trápí na Kovu v Pozlovicích

Miroslav  Soviš
vedoucí provozu

Jednoduše řečeno je to nedostatek zakázek, tedy práce pro všech kmenových 35 zaměstnanců. 

Začněme ale postupně už rokem 2014, kdy se tento problém začal objevovat. U starších zaměstnanců,        
ale i u obyvatel Pozlovic a dalších přilehlých obcí je zažitý název pro naše středisko „Zetor“. Vyplývá                          
to z toho, že provoz Pozlovice je z velké míry zaměřen na dodávky dílů do Zetoru Brno. A tady začíná náš 
problém. 

V roce 2014 se Zetor předzásobil motory, které 

následně montoval do traktorových jednotek                      

v průběhu celého roku 2015. Zbytek ještě 

domontovává i v letošním roce.

Takže co jsme v roce 2014 s velkým úsilím 
předvyrobili, to nám potom v plánu 2015 chybělo. 
Do motorů Zetor totiž dodáváme, pro nás 
rozhodující díly tzv. „ ovládání ventilů “.  Tato situace 
způsobila, že abychom udrželi zaměstnancům mzdy 
a zaměstnance samotné, půl roku tito  absolvovali 
vzdělávání v rozsahu jednoho dne v týdnu, které 
financoval úřad práce . Díky tomu se nám ale  stav  
podařilo udržet. Na rok 2016 měl Zetor v plánu 
vyrobit cca 4 200 traktorových jednotek, což pro 
nás v objemu dodávek mělo činit 31,5 mil. Kč jen 
pro tohoto partnera. 
Už od začátku roku jsme ale cítili, že dodávky 
zboží a jejich hodnota úplně neodpovídá plánu                                   
a výhledům. Byli jsme ale ujišťování o tom, že po 
dovolené dojde k výraznému nárůstu produkce          
a tím se celé manko smaže.

Přesto jsme ale iniciovali v dubnu setkání                                     
s odpovědnými pracovníky Zetoru, abychom si vše 
prověřili. Bylo nám sděleno, že sice v červnu dojde     
k revizi Budgetu (plánu), ale že tento se příliš nebude 
lišit od původního plánu. 

A pak přišla velká rána. 29.6. nám byl 

doručen „Rebudget 2016“. Po analýze         

a vyhodnocení znamenal pro nás propad    

o 11 mil Kč. 

Ihned jsme iniciovali další jednání, na kterém nám 
bylo suše oznámeno, že skutečnost bude ještě horší 
než Rebudget.
Jako hlavní příčinu vidí Zetor v sankcích EU 
ve vývozu potravin vůči Rusku. Tímto krokem 
poklesl prodej zemědělské techniky obecně. Toto                         

se negativně promítlo u polských zemědělců, 
kteří velké množství potravin vyváželi do Ruska.          
Důsledkem je to, že zemědělci přestali nakupovat  
techniku a Zetor prodávat traktory. Přitom do Polska 
směřuje téměř 55 % produkce Zetoru.
 
Na základě skutečnosti výsledku 1-10 / 2016                   
a výhledu dodávek tomuto partneru je zřejmé,                  
že tržby z původních uvažovaných 31,5 miliónů Kč 
klesnou na cca 16,5 mil., což je v historii spolupráce 
se Zetorem, nejhorší výsledek.
Na toto obrovské snížení jsme museli samozřejmě 
ihned reagovat, což je vždy a pro všechny velmi 
nepříjemná záležitost. Naštěstí máme možnost  
toto řešit umístěním zaměstnanců na jiné provozy 
závodu Kovo. I přesto museli někteří mladí 
zaměstnanci, které jsme měli přijaty pro avizovaný 
nárust produkce na druhé pololetí 2016 odejít               
z firmy .

Pozitivní zprávou ze Zetoru je ale to, že bylo  
vedením firmy Zetor rozhodnuto , že do traktorů 
Zetor se budou i nadále montovat motory Zetor. 
Firma totiž pracovala i s variantou montáže motorů 
Deuc do velké části produkce TJ. Na základě těchto 
skutečností a po zkušenostech posledních let 
bude, dle mého názoru, nutno učinit strategické 
rozhodnutí a vyvázat se nějakým způsobem z tak 
velké závislosti na jednom partnerovi. Proto také        
již delší dobu sháníme, bohužel zatím bez většího 
úspěchu, nové potencionální odběratele. 

V současné době vypadá velmi nadějně nový projekt 
na výrobu dílů plynových pružin pro italského 
partnera Special Springs a dále i francouzskou 
společnost Sidel. Věřím, že  všechny tyto problémy 
zvládneme, že nové zakázky zajistíme, kmenoví 
zaměstnanci se vrátí do Pozlovic a budeme moci 
najet stabilní výrobní program.  



Pojmy skloňované v odborné praxi napříč všemi 
firemními procesy a v dnešním tržním prostředí stále 
častěji používané při vyjednávání s našimi partnery. 
Nutno podotknout, že nelze jejich význam přehlížet, 
a že jsou myšlenkovým základem pro trvalé udržení 
životaschopnosti každé firmy. Díky této filozofii, 
která je uplatňována také na divizi KOVO, se nám 
podařilo v uplynulém období posunout hranici 
těchto pojmů o velký krok vpřed a přispět tak                 
k vytvoření vysoce atraktivního prostředí pro naše 
stávající i potenciální partnery v oblasti automotive 
průmyslu, ale také jiných hospodářských sektorů. 

Za zmínku v rámci obchodních úspěchů stojí 

nový partner naší divize spol. Maflow (Polsko) 

jakožto člen Boryszew Group. 

Nejedná se o úspěch jediný, nicméně co do velikosti 
přínosu jistě největší. Podstatnou měrou k tomu 
samozřejmě přispěly také zkušenosti a dobré 
jméno naší společnosti díky 15 leté tradici výroby 
komponentů do automobilů. V případě tohoto 
nového partnera hovoříme o konkurenci současného 
největšího zákazníka spol. TI Automotive, čímž jsme 
vytvořili předpoklad pro úspěšnou diverzifikaci 
našeho portfolia výrobků, která by měla v roce 2017 
znamenat nárůst výroby v úrovni 30 % v sortimentu 
hliníkových bloků klimatizačních soustav. Jde                             
o jednoho z největších výrobců klimatizačních trubek 
a obdobných aplikací zajišťujících rozvod kapalin 

Produktivita, konkurenceschopnost
a plynů v osobních automobilech, nákladních                  
a jiných užitkových vozech na světě. Konečnými 
OEM zákazníky jsou Volkswagen Group, General 
Motors, Renault Nissan, Jaguar Land Rover, PSA 
Peugeot Citroën, Volvo Car Corporation, BMW Fiat 
Chrysler, Volvo GTT (Volvo Truck, Renault Truck), 
Scania a Paccar Group (DAF, Leyland).
Snižování rizik volatilních trhů, jejichž jsme 
součástí, a upevňování naší pozice budou                                                         
i nadále prioritním marketingovým cílem. To však 
s sebou nese i nutnost neustálého zdokonalování 
firemních postupů. Obchodní agenda je stále 
více zatěžována podpůrnými procesy, které jsou 
před zahájením samotné spolupráce výraznou 
nákladovou položkou a jejichž návratnost je 
mnohdy velkým otazníkem. Jejich vynakládání        
je však nezbytné pro udržení nastaveného trendu 
a tyto procesy budou tak jistě jednou z hlavních 
oblastí zlepšování v duchu myšlenky „continuous 
process improvement“. 
Nabízí se tedy otázky: Jak efektivně zajistit jejich 
fungování prostřednictvím managementu kvality? 
Jaké budou společné marketingové cíle firmy? 
Jaký koncept pro podporu těchto myšlenek zvolí 
vrcholový management firmy?
Nezbývá než závěrem vyjádřit poděkování všem 
kolegům, kteří se aktivně podílejí na hledání nových 
cest pro náš společný úspěch, a přesvědčení,             
že díky profesionálnímu přístupu budeme vždycky        
o krok napřed před konkurencí. 

5

Ing. Jiří Soviš
vedoucí obchodního úseku závodu KOVO
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Nohejbalový turnaj  Petrůvka
V sobotu 21. května 2016 proběhl turnaj v nohejbale tříčlenných družstev. Tato akce vznikla na popud 
pracovníků provozu Potisk. Prvotní myšlenka byla stmelit kolektiv pracovníků Potisku, který díky 
nepřetržitému provozu nemá šanci se prakticky po celý rok sejít a zažít společně několik příjemných chvil, 
ale zpráva o chystaném turnaji se rozkřikla i po dalších závodech Zálesí a z privátní akce vzniklo celofiremní 

sportovní setkání.

Družstva postavily jak provozy závodu Obaly, Potisk 
a Tuby, tak i družstvo ze závodu Kovo. 21 hráčů 
se rozdělilo do 7 družstev, které se utkaly každý                               
s každým. Hrálo se ve vysokém nasazení 42 zápasů, 
kde se bojovalo o každý balón. 
Spalující sluníčko, vysoké nasazení donutilo 
nejednomu hráči si sáhnout až na dno svých 
fyzických sil.  Příjemné jarní počasí přilákalo mnoho 
fanoušků jednotlivých družstev, kteří si užívali 
krásného sobotního dne a pomohli vytvořit úžasnou 
atmosféru, která se musela líbit každému. Někteří                                             
se jen zastavili cestou kolem, jiní přijeli a již nedokázali 
opustit skvělou atmosféru.

Celá akce by nemohla vzniknout bez podpory a účasti hlavních organizátorů a vedení závodů Obaly                 
a Kovo. Hlavní tíhu organizace turnaje vzal na sebe Petr Sviták z Potisku, který zajistil sportovní areál                              
na Petrůvce i bohaté občerstvení.  
Na místě bylo možné po celou dobu akce doplňovat tekutiny vypocené na sluníčku pomocí chmelového 
nápoje, případně i požít na této akci povoleného destilovaného švestkového dopingu. Abychom mohli 
zvládnout náročný program bylo nutné doplňovat i energii. Skvělý guláš nám připravili kuchaři z Pohody    
a k večeru přišla vhod klobása z udírny.  Nejde opomenout i pomoc děvčat z Kontroly Obalů, které                              
se postaraly o servírování a následný úklid připravených pochutin. 

Velký podíl na organizaci akce mělo i vedení jednotlivých závodů Obaly a Kovo pánové 

Hampl ml. a Semela, kteří nám pomohli zajistit finance a bohaté ceny pro vítěze turnaje.

A  jak to dopadlo?

1. místo tým č. 2  

Kulhavý, Kolář, Jurča

2. místo tým č. 1  
Krajíček, Remeš, Váňa

3. místo tým č. 3 
Opáleník, Hasík, Šuráň

Josef Jurák, vedoucí provozu Potisk
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Denisa Švardalová, vedoucí nákupu

Poprvé v historii firmy Zálesí se         
v sobotu 23.7.2016 otevřely dveře 
závodu PLASTY pro veřejnost.
Den otevřených dveří 2016, 
spojený s prohlídkou výrobních 
prostor, navštívilo více než 200 

návštěvníků. Z toho se nám 
přihlásilo 35 nových zájemců         
o práci v různých oblastech. 
Během dne proběhlo mnoho 
skupinových prohlídek napříč 
celým závodem Plasty. Prohlídky 
byly spojeny s představením 
firmy, prezentací vyráběných 
dílů, anketou o zajímavé ceny        
a bohatým občerstvením.  
Návštěvníci měli možnost 
nahlédnout do výrobních prostor 
závodu, do nástrojárny, skladů       
i kanceláří. 
Byly představeny nejmodernější 
technologie a nejnovější trendy 
ve zpracování plastů při výrobě 
forem. Průběh lisování jsme 
návštěvníkům názorně přiblížili 

Den otevřených dveří
na výrobě reklamního předmětu, 
který si každý odnesl jako jednu                          
z pozorností.   
Se svými rodiči se k nám přišlo 
podívat i několik desítek dětí, 
pro které byl připraven pestrý 
program. Soutěže, skákací hrad, 
malování na obličej sklidilo velký 
úspěch, za což nám mnohé děti 
poděkovaly hezkými obrázky, 
které vyzdobí prostory našeho 
závodu. 
Venkovní program po celou dobu 
doprovázelo rádio Zlín. Vůně 
grilovaných steaků a vydařené 
počasí dodalo celé akci velmi 
příjemnou atmosféru a věříme, 
že si tak všichni tento den užili.
Těší nás, že jsme prostřednictvím 
této akce mohli ukázat lidem           
z našeho okolí, kam jsme se jako 
firma za poslední roky posunuli 
a pozitivní reakce a vzkazy nás 
ujistily v tom, že to, co děláme 
„má smysl“.  

Velké poděkování patří všem 
zaměstnancům závodu Plasty, 
kteří se na akci podíleli.
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Pětiletá Pohoda ****
Se závěrem páté sezony provozu hotelu Pohoda 
přichází čas na krátké ohlédnutí.  Zatímco v roce 
2012 navštívilo hotel Pohoda něco málo přes 5.300 
hostů, desetiměsíční skutečnost spolu s výhledem 
na listopad a prosinec 2016 již hovoří o více než 
11.000 návštěvnících. Lze tedy říci, že v průběhu 
pěti sezon se počet hostů více než zdvojnásobil. 
Ještě zajímavější je situace v tzv. lůžkodnech. V roce 
2012 bylo realizováno téměř 25.500 přenocování, 
aby tento údaj narostl na 46.000 lůžkodnů.

Pět let provozu se sebou nese také nepřeberné 
množství zážitků a zajímavých hostů. Za všechny 
lze jmenovat známé herce Oldřicha Kaisera, 
Pavla Lišku, Tomáše Matonohu, zpěváka Jana 
Toužimského nebo rockovou hvězdu Tarju Turunen, 
kterou fanoušci znají z účinkování ve světoznámé 
skupině Nightwish. Sportovní sféru zastupují 
například trenér a bývalý asistent Jaromíra Jágra 
Marián Jelínek, reprezantanti ČR ve skikrosu nebo 
fotbalový Slovan Liberec. Nutno říci, že je vždy 
příjemné slyšet pochvalná slova z úst lidí, kteří             
se po nejrůznějších hotelech pohybují celý život.

Odhlédneme-li od skutečnosti, že vyšší obsazenost 
přináší také vyšší míru opotřebování vybavení  
hotelu, nelze nezmínit vyšší potřebu obsazování 
jednotlivých pracovních pozic. Cestovní ruch 
je disciplínou, která vyžaduje vysokou empatii                            
a zároveň jistou míru pochopení. Lidé, kteří zůstávají 
a „drží prapor tohoto řemesla nad hlavou“, si proto 
zaslouží velký respekt a věřte, že každé pochvalné 
slovo potěší.

A jak hodnotí téměř uplynulých pět sezon 

vedoucí jednotlivých úseků?

Marcela Chmelinová, vedoucí Ubytovacího úseku:
„Před 5 lety nikdo z nás netušil, pouze tajně doufal, 
že dnes bude o náš hotel takový zájem. S celkovou 
zrekonstruovanou kapacitou 91 pokojů se nám daří 
i v tomto podzimním období hotel zcela obsadit.        
V tak velké konkurenci je velmi obtížné udržet 
úroveň, důležitý úsměv a spokojenost klientů. 
Snažíme se vyhovět každému - novému i stálému 
hostovi, jak nejlíp to jde a jak nejlíp umíme. Jsme 
rádi, že se k nám hosté vrací nejen z důvodu služeb, 
které nabízíme, ale především i za zaměstnanci 
hotelu, kteří se po celou dobu jejich pobytu                    
o ně starají. Těšíme se na příští sezonu a spoustu 
spokojených hostů.“ 

Bronislav Rak, vedoucí Stravovacího úseku:
„Hosté se k nám rádi vracejí i několikrát do roka 
zvláště z řad seniorů, u nichž je nejvíce oblíbený 
pobyt Seniorský týden. Mladší hosté preferují 
spíše kratší, víkendové pobyty. Taktéž hosté Svazu 
tělesně postižených a Svazu sluchově postižených, 
města Český  Těšín, CK Spirit, Vítkovic a Škody  
Mladá Boleslav jsou spokojeni na pobytech                                          
s plnou penzí. Hotel si získává stále větší oblibu 
v pořádání svatebních hostin, firemních školení 
a společenských oslav. Novomanželům jsme 
připraveni zajistit kompletní služby včetně možnosti 
oddání v prostorách hotelu. Tato maximální 
obsazenost se samozřejmě projevuje v neustále 
se zvyšujících tržbách. Mým přáním do dalších let 
je stabilizace pohodového týmu a udržení vysoko 
nastavené laťky v poskytování služeb.“ 

Alena Pekárková, vedoucí Relaxačního úseku:
„Vzdělávání týmu pracovníků v minulých letech            
se zúročuje v podobě stále vyšší návštěvnosti 
hotelu a spokojenosti hostů. Zatímco v roce 2015 
navštívilo naše relaxační centrum 6776 hostů, 
v tomto roce do září to bylo již 5664 hostů.                         
Pro příští rok jsme připravili nový pobyt s názvem 
Týden dokonalé harmonie a dva čtyřdenní pobyty 
s názvem Medový relaxvíkend a Levandulový 
minirelax. Další novinkou je koupel  z magneziové 
soli, která uleví bolavým kloubům a relaxuje celé 
tělo a mysl.“                                                                                                                  

Josef Michálek, ředitel hotelu
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Nákup zemědělské půdy pokračuje
Vlastníci půdy jsou již delší dobu téměř bombardováni novými a novými nabídkami 

na odkup jejich půdy. Ve většině případů jde o spekulativní nákupy, o čemž jsme            

se mohli již několikrát přesvědčit. 

Cena, za kterou nám nějaký rádoby realitní makléř nabízí zemědělské pozemky, je vždy nejméně 
dvojnásobná, než za jakou nakoupil. Velmi často taky zjišťujeme, že naše cenová nabídka je pro vlastníky 
půdy srovnatelná, nebo lepší. Vždy nabízíme cenu za metr čtvereční a nesnažíme se ohromit celkovou 
nabízenou sumou. Samozřejmostí je již také vyřízení všech úředních úkonů, včetně daňového přiznání.
Každý má jistě právo naložit se svým majetkem jak uzná za vhodné, ale jsem přesvědčen, že půda by 
měla být chápána opravdu jako dědictví našich předků. Ti si půdy většinou velmi vážili, byla to pro ně 
jistota a obživa. Dnes se z ní stává něco jako zboží, zdroj spekulace a bezpracného zisku. Ideální stav by byl, 
kdyby půdu vlastnil ten, kdo na ní také hospodaří. Takového stavu dnes lze dosáhnou jen velmi obtížně                         
a zdlouhavě.

V současné době ZÁLESÍ a.s. vlastní již více než 200 ha zemědělské půdy a o dalších 

nákupech jednáme. 

Společnost ZÁLESÍ a.s. musí také na tento stav reagovat. Již druhý rok investujeme do nákupu půdy nemalé 
finanční prostředky. Zemědělskou půdu ale nekupujeme ze spekulativních důvodů, ale proto, že na ní 
hospodaříme a rádi bychom i v budoucnu hospodařili. 

                                                                                                                 
Ing. Aleš Svízela, ZÁLESÍ agro a.s.
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Táborák správního úseku

Ing. Josef Chvíla, personální ředitel

V pátek 23. 9. 2016 se již potřetí konalo sportovní odpoledne zaměstnanců a jejich dětí či vnuků                        
ze správního úseku ve sportovním centru areálu Radostov. Jako každoročně i tentokrát jsme pro děti 
připravili několik sportovních úkolů. Po jejich splnění se děti vydaly podle mapy hledat tajně ukrytý poklad. 
Byla to velmi vydařená akce, na kterou děti zaměstnanců po celý rok vzpomínají a těší se na další.

Dne 3. 11. 2016 proběhla ve firmě exkurze žáků ze Základní školy v Luhačovicích. Žákům bylo předvedeno 
několik provozů, ze strojírenství to byl Zeus, dále pokračovali na závod Obaly, potom se seznámili                                
s technologií vstřikování a exkurzi ukončili v nástrojárně.
Během návštěvy byli žáci seznámeni taky s projektem Firemní žáci, který realizujeme společně se SPŠ              
v Uherském Brodě.

Je docela možné, že se s některými žáky setkáme v budoucích letech v dresu Zálesí. Exkurze měla 

jak ze strany učitelů, tak ze strany žáků velmi kladné ohlasy.

Exkurze
Miroslava Krajčová, personalista
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Business day 2016
Pracovníci personálního útvaru prezentovali firmu Zálesí a.s. na velmi vydařené akci pořádané Univerzitou 
Tomáše Bati.  Business day je veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy UTB ve Zlíně.

Akce se zúčastnilo 1700 studentů a měli možnost   se seznámit se zástupci 70- ti firem. Studenti projevovali 
zájem o stáže, praxe a taky o možnost budoucího zaměstnání ve firmách. S univerzitou spolupracujeme již 
několik let, speciálně s fakultou Multimediálních komunikací, technologickou, managementu a ekonomiky 
a nyní se naskytla příležitost dát o firmě Zálesí vědět široké škále studentů, potencionálních zaměstnanců.

Ing. Josef Chvíla, personální ředitel

Pozvánka na výšlap 

na Komonec
Zveme Vás na již tradiční předsilvestrovský 

výšlap Zálesáků na Komonec. 

Dobrou náladu a pleskačku pro zahřátí na cestu           
s sebou! Po náročné cestě se můžete posilnit                  
v Hospůdce U Dubového stolu na Řetechově. 

Sraz:       u hotelu Ogar v Pozlovicích 
Kdy:        v pátek 30. 12. 2016 
V kolik:    v 10:00hod.



Víte, že?
….se na očkování proti chřipce přihlásilo letos 
42 osob.

….proceduru v hotelu Pohoda, kterou mají všichni 
zaměstnanci, kteří pracují rok ve firmě zdarma, 
čerpalo letos zatím pouze 11 osob.

….nejoblíbenějším hotelem pro výměnnou 
rekreaci byl letos hotel Studánka 
v Rychnově n. Kněžnou?

….se ples ZÁLESÍ bude konat 7.1.2017?

….zaměstnanci ZÁLESÍ mají celkem 667 dětí? 
Což je při počtu 540 zaměstnanců průměr 1,2 dětí 
na jednoho zaměstnance

....plánujeme v roce 2017 divadelní představení 
Městského divadla Zlín Splašené nůžky?
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Informace ze správy majetku
Vážené kolegyně a kolegové, Zálesáci. 
Pomalu se nám blíží ke konci letošní rok 2016 
spojený s neobvykle velikými investicemi 
do výstavby nových budov a rekonstrukcí 
těch stávajících. Jak jsem Vás již informoval 
v minulém čísle Zálesáka, máme celkem              
3 stavební akce nad 10 mil. Kč a ještě jednu 
neplánovanou investici za 5 mil. Kč. 
Od února do července jsme provedli 
přístavbu výrobní haly na závodu KOVO 
Zeus za 17 mil. Kč. V rámci stavebních prací 
na hale a úpravě zpevněných ploch jsme 
provedli rekonstrukci stávajících zpevněných 
ploch v areálu. Dále jsme provedli celkovou 
rekonstrukci starých sanitárních místností 
ve stávající hale.  Přístavbu jsme spustili              
do zkušebního provozu po jednání                                    
se stavebním úřadem v měsíci srpnu 2016, 
teď nás čeká kolaudace a už jen užívání této 
stavby.  
Další významnou stavbou letošního roku 
je rekonstrukce haly na výrobu Plastů areál 
Zálesí Biskupice. Zde jsme proinvestovali 
skoro 20 mil. Kč. Po jednání se stavebním 
úřadem jsme v měsíci říjnu 2016 zahájili 
zkušební provoz v rekonstruované hale, 
následně nás čeká ještě v roce 2017 
kolaudace stavby, a v budoucích letech ještě 
výstavba skladovací haly.
Poslední velkou investicí letošního roku je 
dostavba závodu Obaly v Luhačovicích, kde 
máme proinvestováno 25 mil. Kč. Zde stále 
probíhají stavební práce, ale dle generálního 
dodavatele stavby firmy Pozimos, není 
termín dokončení stavby konec měsíce 
listopadu 2016 v ohrožení.
V měsíci září jsme zahájili práce                                                   
na výstavbě dětského hřiště „Dětský ráj“, 
které připravujeme vedle wellnes hotelu 
Pohoda. Na tuto stavbu jsme získali dotace 
od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
národní program podpory cestovního ruchu 
– cestování dostupné všem. Výstavba areálu 
Dětského ráje je naplánována do dubna 
roku 2017. Věříme, že areál „Dětský ráj“ bude 
sloužit nejen návštěvníkům wellnes hotelu 
Pohoda, ale i široké veřejnosti k celkové 
spokojenosti a relaxaci rodičů s dětmi. 

Všem bych rád poděkoval za spolupráci a ohleduplnost                            
v letošním roce a popřál Všem do nového roku 2017 
hlavně rodinnou pohodu, hodně zdraví a štěstí.

Martin Koláček, správce majetku

personální oddělení
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Pracovní jubilea v roce 2016

personální oddělení

Výročí 45 let 

Mikulášek Vladimír
Šústek Ladislav
Zápeca Stanislav

Výročí 40 let

Mikel Vlastimil

Výročí 35 let

Janča Josef
Máčala Pavel
Sedlář Josef
Šnajdarová Eva

Výročí 30 let

Bernátková Vlasta
Chvílová Radmila, Ing.
Šopíková Věra
Šústková Marie, Ing.

Výročí 20 let  

Bětík Petr
Hřib Vladimír
Krajíčková Marie
Pavlištík František
Penčák Pavel
Šůstek Antonín,  Ing. 
Talaš Zdeněk
Talašová Jitka
Urbanec Stanislav, Ing.

dělník strojírenský
vedoucí controllingu
uklizečka, výdej obědů
vedoucí finanční účetní

Vedení firmy si váží dlouhodobě zaměstnaných pracovníků a tímto jim děkuje za spolupráci, které si cení    
i finanční odměnou.

Výročí 15 let

Bližňák Stanislav
Černík Oldřich
Čislikovský Dalibor
Chmelinová Marcela st.
Janík Rudolf
Lauterbach Jiří
Koníček Libor
Kukučová Jitka
Manová Jarmila
Majzlík Alois
Majzlík Josef
Mikulková Dana
Odlevák Jozef Ing.
Pekárková Alena
Zábojník Radek
Zábojníková Michaela
Zuzaníková Ludmila

programátor,technolog 
obsluha CNC stroje 
obsluha CNC stroje- předák
vedoucí ubyt. oddělení
řidič
tiskař
vedoucí prov. Kovo Zeu
plastikářka
účetní provozu Kovo Zeus
skladový dělník
seřizovač
kontrolorka
vrátný
vedoucí relaxačního centra
elektromechanik, údržba
personalistka
plastikářka

Výročí 10 let

Dorociák Jozef
Kašpárek Petr
Kučerová Jana
Kusák Martin
Mlček Pavel
Sedlář Stanislav
Slíva František
Strážnická Jana
Šesták Václav
Šůstková Vilma
Valerián Michal

Výročí 5 let

Bartončíková Eva
Batryn Hanna
Coufalík Miroslav
Čadová Ladislava
Častulíková Lenka
Čermák Radek
Golisová Růžena
Grossertová Emilia
Hovězáková Lubomíra
Hrabinová Blanka
Hubáček Miroslav
Imrichová Lenka
Janáč Martin
Janík Martin Ing.
Koláříková Martkéta
Konečný Vítězslav
Konečná Marie
Malaníková Jozefína
Matulová Eva
Mifka Jiří
Ocelík Miroslav
Pechouš Martin
Pešek Josef
Řezníček Miroslav
Slánský Marek
Slavětínský Jan
Šabo Martin
Ševčík Petr
Šuchma Tomáš
Tomečka Jiří
Váňová Jarmila
Váňová Veronika
Vítková Anna
Vojta Marek
Vojtíšek Marek

obsluha CNC stroje
obsluha CNC stroje
účetní prov. Kovo Pozlovice
vedoucí Kovo Autodíly
technolog-programátor
dělník strojírenský
vrátný
masérka
údržbář
účetní,recepční
obsluha CNC stroje

dělník strojírenský
plastikářka
obsluha CNC stroje
plastikářka
plastikářka
seřizovač
balička
plastikářka
kontrolorka
balička
seřizovač
plastikářka
skladník
referent nákupu, fakturace
balička
správce hotelu Pohoda
pokojská
plastikářka
plastikářka
obsluha CNC stroje
seřizovač
kuchař
dělení materiálu
mistr provozu Tub
seřizovač
pracovník živ.výroby
obsluha CNC stroje
pomocník tiskaře
obsluha CNC stroje
obsluha CNC stroje
plastikářka
plastikářka
brusička
skladník
vedoucí prov. nástrojárna

seřizovač
vedoucí mechanizace
pracovník mechanizace

pracovník živ. výroby

pracovník mechanizace
mechanik, údržbář
dělník strojírenský
kontrolorka

zásobovač-dispečer
provozní technolog
obchodní zástupce
seřizovač
celní deklarant
inženýr energetik
skladník
pokojská
správce IT
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Setkání s obchodními partnery

Ing. Josef Hampl, generální ředitel

Ve čtvrtek 15. září 2016 se uskutečnilo v nově 
zrekonstruované hale Plasty v Biskupicích již 11. setkání 
s obchodními partnery. Akce se zúčastnilo 120 hostů       
a 90 Zálesáků.  

Generální ředitel ing. Josef Hampl ocenil nejlepší 

obchodní partnery roku. Za závod Obaly společnost  
Spolpharma, s.r.o. Ústí nad Labem, která je stále 
největším zákazníkem závodu a spolupráce trvá již             
od roku 1989. Za závod Kovo se stala skokanem roku 
firma Maflow Polsko. Závod Plasty ocenil společnost 
Hanon Systems Autopal Services Hluk za dlouho 
očekávaný vstup mezi TOP 10.

Hosté si mohli zazpívat s cimbálovou muzikou Dubina, 
zatančit s hudbou DJ Fr. Anderse, prohlédnout si módní 
přehlídku, shlédnout vystoupení „akrobatů na kole“, 
nechat si namalovat svůj karikaturní portrét, svést se na 
lehokolech, zastřílet si na laserové střelnici, prohlédnout 
si historické motocykly a nové modely automobilů 
BMW, VW.
Tradiční moravské občerstvení pro všechny přítomné 
připravil personál hotelu Pohoda a za akcí udělal 
závěrečnou tečku ohňostroj. Z reakcí zúčastněných 
hostů můžeme učinit jednoznačný závěr: Setkání                

s obchodními partnery v roce 2016 se vydařilo.
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Rozpis turnaje v bowlingu
Kolo Datum

16:00 Kovo Pozlovice
18:00 Plasty Agro
16:00
17:00 Potisk Obaly
18:00 Hotel

16:00 Kovo Pozlovice
17:00 Obaly Hotel
16:00 Potisk
17:00 Agro
18:00 Plasty

16:00 Plasty Kovo Pozlovice
17:00
16:00 Potisk Agro
17:00 Hotel
18:00 Obaly

16:00 Kovo Pozlovice Obaly
17:00
16:00 Agro Hotel
17:00 Potisk
18:00 Plasty

16:00 Kovo Pozlovice
17:00 Potisk Plasty
16:00 Hotel
17:00 Agro
18:00 Obaly 

16:00 Kovo Pozlovice
17:00 Agro Obaly
16:00
17:00 Plasty Hotel
18:00 Potisk

16:00 Potisk Kovo Pozlovice
17:00 Hotel
16:00 Plasty
17:00 Obaly 
18:00 Agro

16:00 Kovo Pozlovice Agro
17:00
16:00 Plasty Obaly
17:00
18:00 Potisk Hotel

16:00 Hotel Kovo Pozlovice
17:00 Potisk
16:00 Obaly
17:00 Plasty
18:00 Agro

31.10.2016

03.11.2016

07.11.2016

10.11.2016

21.11.2016

1.kolo

2.kolo

3.kolo

09.01.2017

12.01.2017

16.01.2017

7.kolo

6.kolo

19.01.2017

23.01.2017

26.01.2017

30.01.2017

02.02.2017

8.kolo

9.kolo

01.12.2016

12.12.2016

15.12.2016

24.11.2016

28.11.2016

4.kolo

5.kolo

personální oddělení
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SETKÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ

Srdečně Vás zveme
na každoroční

8. PROSINCE 2016
OD 15.30 HODIN
KD ELEKTRA LUHAČOVICE

Program:

• show Zdeňka Izera

•
,

mobilní casino

kde můžete vyzkoušet

své štěstí v ruletě,

black jacku nebo pokeru,

na konci večera

proběhne opět dražba

cen za vyhrané peníze

• hudební doprovod

Libora Vaculy


