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Kolega a přítel René mně ze služební cesty do Číny přivezl dárek.
Hodinky. Zaručená „značka“ Omega, swiss made, mechanické, safírové
sklo. Cena? 800 Kč. Podobné, ale originální, jsem zahlédl za výkladem
kdesi ve Zlíně za osmdesát tisíc. Cílem cesty do Číny pochopitelně nebyly
hodinky, ale dojednání podmínek výroby formy na vstřikování plastů. Její
cena? Méně než poloviční ve srovnání s tuzemskými výrobci.

Sezóna pro závod Agro
začíná na jaře

6. strana
KOVO Luhačovice
dosáhlo na zlato
7 892 kolků stačilo
k vítězství

Ne, nechci a nemohu srovnávat Omegy s formou za miliony. Chci jen
ukázat na nenápadný děj kolem nás. Čína už dávno není výrobcem
drobností za stokoruny. Výrobky z této země se objevují pod známými
značkami na světových trzích a úsloví, že co je „čínské“, je také nekvalitní,
už neplatí.

Editorial

Na východě vyrůstá další ekonomický obr, který se učí. A učí
se nejen prodávat výrobky, ale
také vyvážet své pracovníky za velkou čínskou zeď. Je možná otázkou
měsíců, kdy i u nás zahlédneme možná čínské stavaře, možná jiné profese, o které je zájem. Že nás to nemusí zajímat? Omyl.
Před několika dny jsme se ve Zlíně zúčastnili přehlídky volných pracovních míst. Zájem téměř stovky ﬁrem byl velký, pozornost některých potenciálních zaměstnanců naproti tomu nevelká. Asi všichni, kteří chtějí pracovat, práci v současnosti mají. Co se ale stane, až sem probouzející se
čínský obr doveze první tisíc pracovníků? A pak pět tisíc, a pak... Opravdu
nás to nemusí zajímat?
Jednou z podstat vývoje ekonomiky je konkurence, ať už ta mezi ﬁrmami
a značkami, nebo ta na trhu práce. Konkurovat můžeme různými způsoby
– kvalitou práce, zkušenostmi, vzděláním, pracovitostí… možností je
hodně a každý z nás si jistě dokáže představit, v čem je opravdu dobrý.
A tedy KONKURENCESCHOPNÝ.

Ing. Josef Chvíla, personální ředitel
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Víte,že...
... v závěru roku dojde ke změně
evidence docházky? Papírové
„píchačky“ nahradí plastické karty
s čipem. Systém bude nejdříve
nainstalován v Luhačovicích, po
zkušební době bude zaveden
i v ostatních provozech

… v současné době je ve ﬁrmě
Zálesí celkem 20 volných míst?
Především ve strojírenských
profesích – obsluha CNC strojů
v nástrojárně a v závodě Kovo,
nám chybějí potřební odborníci.

… téměř 200 našich zaměstnanců
projev ilo z áje m o své zdr av í
a zúčastnili se jednoduchého
screeningu zdravotního stavu,
týkajícího se civilizačních chorob,
který naše ﬁrma nedávno zorganizovala ve spolupráci s VZP?

7. strana
30 let spolupráce se
Zetorem
Náročné technologie se
stávají budoucností ﬁrmy

Pět milionů z veletrhu
Expozice proměněná v zisk

8. strana
Spokojený host se
vrací
Rostoucí kvalitu služeb
ﬁremních hotelů potvrzuje
jejich pozice na trhu

… v současnosti procházíme
auditem environmentálního
managementu, v němž spo lupracujeme s ﬁrmou Lloyd‘s
Register Quality Assurance,
která za dobu svého trvání vystavila přes 5000 EMS certiﬁkátů
ve 45 zemích?

… veškeré produkty závodu Agro,
jak rostlinné nebo živočišné, jsou
díky nepoužívání hnojiv, pesticidů
a dalších chemických látek, certiﬁkovány jako BIO produkty?

… vítězi letošního bowlingového
turnaje se podařilo srazit celkem
1509 kolků? Je to jen o 139 kolků méně, než kolik k vítězství
stačilo loňskému borci, Miloši
Hřibovi.

… v na šich hotelech Pohoda
a Zálesí v loňském roce strávili
hosté celkem téměř 40 tisíc nocí?

„ Po p r vé j s m e Č í n u n a v š t í v i l i
v únoru a podruhé v květnu,“ popisuje René Uher, ředitel závodu Plasty,
dvě cesty několika specialistů, jejichž
účelem bylo prověřit a pak také dojednat podmínky výhodného kontraktu
na výrobu vstřikovací formy. „Přístup
čínských partnerů, ve srovnání s jejich českými konkurenty, je prostě
nesrovnatelný. V ochotě jednat, rychlosti předložení nabídek a kvalitě
práce by se mohly leckteré české
ﬁrmy v Číně učit. Je ovšem pravda, že to neplatí pro celou zemi,
kde jsou neuvěřitelné rozdíly
jak v životní úrovni obyvatel, tak
v technické vyspělosti odborníků.
Ale najít specializovanou ﬁrmu na
potřebné technické úrovni není
problém.“

tranzitech ne méně než jeden den,
z Hongkongu je to pak jen padesát
kilometrů lodí do cíle cesty, Shenzenu. „Nástroj jsme převzali, přímo
na výrobní lince byl vyzkoušen
– vyrobila se asi stovka zkušebních
kusů, které byly za našeho dohledu

partner je během dvou dnů odstranil a po doladění kontraktu
formu připravil k expedici. Jednání s managementem ﬁrmy je
opravdu bezproblémové, je vidět
dlouholetá zkušenost s kontaktem se „západem“. Většina lidí na

Výprava do
Říše středu

Čína je dominantním územním celkem východní Asie, zaujímá rozlohu 9 632 940 km2, což ji řadí na třetí místo na
světě. S počtem 1 miliardy 337 milionů obyvatel je Čína také
nejlidnatější zemí světa. Bývalá „Říše středu“, jak byla Čína
nazývána za jedné z panujících dynastií, se stala cílem už
druhé nedávné pracovní cesty zástupců závodu Plasty.

Únorová cesta proběhla ve zna mení hledání vhodného a spolehlivého partnera. Do užšího výběru
se tak dostaly celkem čtyři ﬁrmy.
Především podle jejich v ybavení
a referencí pak vybral tým ve složení
René Uher, vedoucí technického
úseku Michal Pecka a šéf obchodu
Zdeněk Kupka, tu jedinou, na kterou
se obrátili s konkrétní nabídkou. Tři
měsíce trvala výroba formy, po dílčích
konzultacích některých technických
detailů vše proběhlo ke spokojenosti obou stran a nastal čas výrobní
nástroj odzkoušet a převzít.
Cesta do Hongkongu, přes Vídeň
a Katar, trvá i s čekáním v letištních

pečlivě zkontrolovány,“ upřesňuje
René Uher. „Výsledkem zkoušek
byly drobné nedostatky, běžné při
takovém rozsahu prací. Čínský

technických pozicích se obstojně
domluví anglicky, i když řešit něco
v angličtině přímo s konstruktérem
bych asi nedoporučil.“

A nejdůležitější poznatky z cesty?
„Jeden je profesní, přesvědčili
jsme se, že s čínskými odborníky
lze spolupracovat,“ odpovídá ředitel
Uher. „Samozřejmě nejsme první,
kdo to zjistil, už dávno tam mají své
výrobní a montážní závody takové
značky, jakými jsou Canon, Fujitsu, Phillips, Honeywell a spousta
dalších světov ých ﬁrem. Také
pro ně je jistě důležitým prvkem
ﬁremní ekonomik y náklado vost. Srovnáme -li cenu takové
vstřikovací formy vyrobené u nás
a v Číně, jde o úsporu čtyřiceti
až padesáti procent ceny. A ta je
v řádech milionů. Druhý poznatek
je spíš vjem z těch několika okamžiků, kdy jsem měli možnost zahlédnout život obyčejných lidí.
Spousta mladých, stále se někde
něco staví, občas vás zarazí obraz
chudoby, ale v průmyslových oblastech, v našem případě okolo
Hongkongu, se vše děje v rychlém
rytmu. Slušná dopravní infrastruktura, z letiště je možné jet taxíkem,
lodí nebo vlakem, Čína prostě roste. S orientací je to složitější, ale tak
to ve velkých aglomeracích bývá.
A proslulá čínská kuchyně? Slovy
nelze popsat, to je nutné zažít.
Vejdete do restaurace, postojíte
u akvárií a pak prstem ukážete na
rybu nebo humra. Během několika
chvil ji máte na stole, upravenou,
chutnou, vonící. Zkuste to.“
-ax-

Výsledky hospodaření v loňském roce a plán na rok 2008
Přestože se v loňském roce nepodařilo naplnit výši plánovaného zisku,
můžeme být s celkovým plněním ekonomických ukazatelů spokojeni, a to
vzhledem k tomu, že došlo opět k výraznému navýšení rozhodujících nákladových položek - materiálu, energií a mzdových nákladů, které nebylo možno
v plné míře promítnout odběratelům do prodejních cen. Částečně eliminovat
Ekonomické ukazatele
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tyto negativní dopady do zisku se podařilo díky udržení pozitivního trendu růstu
celkového obratu současně se zvyšování produktivity práce. Pro udržení stávající rentability bude nezbytné neustále hledat cesty ke zvyšování produktivity
práce využíváním nových efektivnějších technologií a zefektivnění výrobních
procesů snižováním neproduktivních časů.
Ing. Jan Vavrys – ekonomický ředitel
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Bioprodukce uprostřed
léčivých pramenů
Hospodaří na katastru sedmi obcí, což představuje celkem 1528 hek tarů půdy. Podle
jeho slov to není moc, klidně by zvládli víc, ale
dnes je prý taková doba, tlak Evropské unie
a různých lobbistických skupin nutí zemědělce
obhospodařovat spíše malé celky, než dřívější
kolosy s tisíci hektary. Svoji roli hraje také politika dotací, takže teprve budoucnost ukáže, jak
výhodné to je a bude. Ale perspektivu, vhledem
k souvislostem s ekologií v místních podmínkách,
mají zemědělci z Luhačovic docela slibnou.
Ing. Aleš Svízela, ředitel závodu Agro. FOTO: -redTím hospodářem, který musí zvládat
nejen požadavky zemědělské výroby, ale i ekology, je Ing. Aleš Svízela,
ředitel závodu Agro. „Půdu máme
pronajatu od původních vlastníků,
kterých je poměrně hodně, majetky jsou rozdrobené, což je pro
jednání s lidmi a evidenci nevýhodou,“ popisuje Aleš Svízela. „Někdy
se nám stane, že na pronajaté půdě
objevíme složený materiál na stavbu rodinného domu s vyznačeným
půdorysem základů. Když se pak
dostanu k jednání s novým majitelem pozemku, bývá velký problém v ysvětlit mu, že mu někdo

prodal pronajatou půdu a že se
musíme nějak domluvit, protože
ji koupil s věcným břemenem
pronájmu. “
Z pohledu celé akciové společnosti je
činnost závodu Agro poměrně okrajovou záležitostí, která je ale nejvíce
vidět. Zemědělská výroba v Zálesí je
stabilní, ale podléhá řadě omezení,
která vycházejí například z existence
chráněné krajinné oblasti, na jejímž
území společnost hospodaří. Kromě
dotací, což je problematika tak složitá,
že není možné ji v několika řádcích
popsat, klidu a spokojenosti pro práci

Stádo jalovic na pastvině na Podhradském vrchu. FOTO: -red-
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zemědělců nepřidávají ani nástrahy
ekologů, které nedovolí vyjíždět nové
zemědělské cesty (ovšem když někdo
jiný takovou cestu „připraví“ je vina na
zemědělcích), není možné mulčovat
a takových někdy stěží pochopitelných překážek je více.

BIO produkty
z Luhačovic
Zemědělsky využívat oblast, v níž
leží minerální prameny a zdroje pitné
vody, je někdy složité. Nehledě na
požadavky turistiky a tradičního

lázeňství. „Jsme zařazeni do systému ekologického hospodaření,“
vysvětluje ředitel Svízela, „a to je
systém, pro který platí velmi přísná
pravidla Evropské unie. Proto při
jakékoli produkci nepoužíváme
žádné chemické látky, ať už jde
o hnojiva, pesticidy nebo syntetické vitamíny a hormony. Proto
můžeme veškeré naše produkty,
jak rostlinné nebo živočišné, certiﬁkovat jako BIO produkty.“ Ocení
to návštěvník příjemné krajiny okolí
Luhačovic? „Jsem přesvědčen, že
o tom ví jen málokdo. To spíš my
se setkáváme s důsledky vpádu

Součástí kvalitního krmiva je seno z okolních prosluněných luk. Na snímku posádka traktoru - Stanislav Zápeca a Tomáš Vacula. FOTO: -redturistů na naše louky a pastviny.
Každou chvíli najdeme otevřené
brány v oplocení. Dobytek se pak
pochopitelně dostává i tam, kde
není vítán a způsobí škodu. Ohlídat všech ploty ovšem v našich
silách není, jen ohrad je na 170
kilometrů,“ doplňuje Aleš Svízela.

Základním produktem
je tele

jsou telata, která se většinou rodí
v zimě. Jejich odchov probíhá na
pastvinách, kde jsou stáda ustájena
od března až do pozdního podzimu.
Agro využívá dvě oblasti pro ustájení
zvířat, první u Polichna a druhá se
rozkládá u Kladné - Žilín. Skot je na
pastvinách v klidu, na čerstvém vzduchu, což se projevuje na jeho kvalitě,
jak pro další chov, tak z hlediska
jatečného. V průběhu léta, přibližně
v šestém až sedmém měsíci života,

telata dosahují prodejní váhy a jsou
odstavována. Část produkce pak
odchází na výkrm a některými kusy
je dále vylepšován genetický potenciál stáda. Každoroční koloběh, který
sice příroda řídí, ale především člověk
ovlivňuje.
Zemědělci to dnes v Evropě nemají
snadné. Pokud jsou odkázáni na
dotační tituly Evropské unie, může být
jejich hospodaření na pokraji zisko-

vosti. V Zálesí vsadili na bioprodukci
a zdá se, že to byla sázka s poměrně
slušnou návratností. „Našim cílem
je bý t s tabilní souč á s tí ﬁrmy,
efektivně hospodařit a přitom také
pečovat o nádhernou a kulturní
krajinu v tomto koutě Moravy,“ říká
závěrem Aleš Svízela, „pokud budeme žít v pěkném prostředí, bude
to také o to víc příjemný život.“
-ax-

Na celkem 246 hek tarech orné
půdy, zbytek jsou převážně louky
a pastviny, pěstují krmiva pro zimní
ustájení dobytka. Většinou jde o jednoleté a víceleté pícniny, tedy jetel
a směsky ovsa a hrachu, z nichž je
vždy na zimu senáž. Část orné půdy
je oseta obilovinami ke krmení. Další
část práce celkem osmadvaceti
zaměstnanců závodu Agro tvoří péče
o tzv. produkci zástavového skotu
masných plemen. Základní stádo
má 470 krav a 20 plemenných býků,
zbytek stáda tvoří 90 až 100 jalovic,
které jsou používány tzv. „do obnovy“
základního stáda krav.
Finálním produktem, jakkoli to ve spojitosti s živým zvířetem zní zvláštně,
Josef Dynka při sečení travního porostu na seno. FOTO: -red-
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Kovo Luhačovice
dosáhlo na zlato
Celkem deset družstev se v letošním
turnaji v bowlingu po několik měsíců
snažilo překonat své soupeře na rychlých drahách, kde někdy více než
síla znamená zkušenost a především
dlouholetý trénink. Turnaj, konaný pod
záštitou generálního ředitele ing. Josefa
Hampla, se opět setkal s velkou pozorností hráčů a hráček, hlavním vítězem
se opět stal především sport.

Jak naznačoval vývoj turnaje, byl výkon
Jaroslava Flekače, reprezentanta Kovo
Luhačovice a také nejlepšího hráče
v individuální soutěži, nepřekonatelný.
Na jeho 1509 kolků se sice dotahoval
Radim Máčala z Nástrojárny, ale
přestože jeho celkový součet 1441
kolků budí respekt, musel se spokojit s druhým místem. Třetí stupínek
patřil Ivanu Coufalíkovi ze závodu

Vítězné družstvo – zleva v horní řadě: Libor Zich, Jiří Tomečka, Josef Toufar, Jaroslav
Flekač, zleva v dolní řadě: Vlastimil Jurča, Daniel Slezák, Jiří Kolář. FOTO: -jchAgro – 1258 kolků, což je také výkon
hodný mistra. Nejlepšího ženského individuálního výkonu dosáhla Romana
Miličková neuvěřitelným výsledkem
182 kolků během jednoho zápasu.
V turnaji družstev se loňský vítěz Nástrojárna, musel tentokrát spokojit
s třetím místem, přičemž od vítěze, jej
dělilo téměř 400 kolků.

Hotel Pohoda byl svědkem slavnostního vyhlášení výsledků turnaje v bowlingu.
FOTO: -jch-

Putovní pohár tentokrát patřil družstvu
Kovo Luhačovice s celkovým ziskem
7892 kolků. Druhé místo získalo
družstvo Kovo Pozlovice – 7647 kolků
a na místě třetím „skončila“ už zmíněná
Nástrojárna s 7493 kolky.

Stavbu haly určitě stihneme v termínu
Nové výrobní haly závodu Plasty si nelze nevšimnout. Dominanta sídla ﬁrmy se postupně halí do svého zeleného pláště a nejsme daleko od okamžiku, kdy si společně se stavbaři řekneme
očekávané „hotovo“. Přes viditelný postup prací však dostáváme
spoustu dotazů, zda se podaří halu v termínu dokončit. Jak je to
tedy se současným stavem prací?
Přestože od zahájení stavby došlo již
ke třetí úpravě harmonogramu prací,
konečný termín dokončení v 32. týd-

nu tohoto roku není ohrožen. Průběh
samotné výstavby do značné míry
ovlivnil výskyt spodní vody, se kterou

nebylo možné počítat ani při zpracování projektu. To se projevilo nejen
v časovém zpoždění, ale i v mírném
zvýšení celkové investice. Příznivé
počasí nám naopak umožnilo časový
skluz dohnat. Hala dostává podobu
konečného vzhledu obvodového
pláště, uvnitř jsou dokončeny betonové podlahy a začínáme ﬁnišovat
s h r u b ý m i r o z v o d y, p ř í p r a v o u

Také letos se v hotelu Pohoda družstva
naposledy setkala při slavnostním
vyhlášení výsledků. Celkové výsledky
turnaje, ve kterém se utkalo celkem více
než 120 hráčů a hráček, jsou následující: Kovo Luhačovice – 7892 / Kovo
Pozlovice – 7647 / Nástrojárna 7493 / Agro - 7173 / Správní útvar
- 6598 / Obchodní závod - 6582 /
Plasty - 6720 / Obaly - 4299 / Zeus
- 6043 / Obaly - 6418.
Všem vítězům patří naše blahopřání
a v šem úč astníkům turnaje po děkování za jejich sportovní nasazení.
-red-

vnitřních omítek a montáží technologických celků.
Průběh prací i samotné ﬁnancování
stavby je pravidelně sledováno stavební komisí určenou představenstvem
naší ﬁrmy. Ve čtrnáctidenních intervalech jsou také svolávány kontrolní dny
za účasti dodavatele stavby, hlavního
architekta, technického dozoru investora a určených pracovníků vedení
Zálesí a.s. Stavbu pečlivě kontroluje
i zástupce inspektorátu bezpečnosti
práce a je dobré připomenout, že na
stavbě dosud nebylo zaznamenáno
hrubé porušení předpisů.
V souběhu se stavbou výrobní haly
připravujeme rekonstrukci vstupního
areálu, spolu s úpravami parkoviště
p r o o s o b n í a u to m o b i l y n a š i c h
zaměstnanců a oplocení celého
areálu. O všech připravovaných
akcích vás budeme podrobně informovat v dalších vydáních našeho
časopisu.
Ing. Josef Švadleňák
správce majetku

6

ZÁLESÁK

30 let spolupráce se Zetorem
Spolupráce naší ﬁrmy se společností Zetor a.s. se rozvíjela
postupně a stala se tak základním kamenem stavby strojírenského odvětví současné společnosti Zálesí. Jako partner Zetoru
jsme přečkali i jeho krizová devadesátá léta, kdy tento výrobce
traktorů ztratil trhy a objemy výroby. V té době to byla ekonomická
síla společnosti, postavená na diverziﬁkaci svých odvětví, která
strojírenskou výrobu v Zálesí podržela.
Počátek nové, úspěšné a slibné
éry Zetoru se datuje do roku 2002,
kdy do této ﬁrmy vstoupila slovenská společnost HTC Holding, a. s.
Jejím cílem bylo vrátit značce Zetor
její někdejší postavení na světových
trzích, rozšířit současný sortiment její
strojírenské produkce a ekonomicky
stabilizovat společnost. Postupně
se jí daří plnit poměrně ambiciózní
plány - od prodeje 3456 traktorů
v roce 2001, přes dynamický vývoj
v dalších letech, se Zetoru podařilo
prodat téměř 7000 traktorů v roce
2007. Pro rok 2008 je postaven plán
výroby již na hranici 8 tisíc traktorů
a do roku 2015 počítá marketingový

plán s výrobou více než dvojnásobného počtu traktorů ročně.

Spolu s výrobcem jde ruku v ruce
t a ké v ý v o j o d b o r n ý c h z n a l o s t í
a schopností techniků a pracovníků
závodu Kovo. V letošním roce jsme
se v provozu Pozlovice pustili do ambiciózního projektu zavedení výroby
montážní sestavy dílů na novou řadu
čtyřválcových dieselových motorů
Zetor. Svým charakterem jde o výrobu s přesností a precizností zpracov-

Traktory Zetor patří ke světové špičce ve své oblasti. FOTO: -red-

Pět milionů z veletrhu
Letošní duben byl v Obchodním závodě poměrně náročný
- kromě běžné každodenní
práce v obchodě, bylo nutné důkladně se připravit na
dva v ý z namné veletrhy na
brněnském výstavišti.

Prvním byl veletrh zemědělské techniky TECHAGRO 2008 v době od 6.
do 10. dubna a druhým opět čtyřdenní
veletrh komunální techniky URBIS
o téměř čtrnáct dní poté. Na obou
veletrzích byla naše ﬁrma zastoupena
venkovní expozicí, která měla více než

100 m2. Zatímco na TECHAGRO se
s největší zájmem setkaly ﬁnské traktory VALTRA a horská sekačka AEBI
RASANT TT 270, na veletrhu URBIS
návštěvníky nejvíce zaujal zametací
vůz MFH 500 a univerzální tříkolový
nosič nářadí AEBI TC 07.

ání srovnatelnou s požadavky automobilového průmyslu, čemuž také
odpovídá charakter použité výrobní
technologie. Rozhodující je výroba
dílů na horizontálním dvoupaletovém
CNC obráběcím centru a CNC soustruhu. I další technologie, například
produktivní bezhroté broušení nebo
vysokofrekvenční kalení, jsou technologiemi na vysoké technické úrovni.
Celková investice projektu přesáhne
12 milionů korun a zatímco první díly
nulté série sjedou z výrobní linky
v červenci letošního roku, sériová
výroba bude zahájena v září 2008.
Naše perspektiva je tedy jasná.
Pokud náš obchodní partner Zetor a.s. udrží růstový trend v prodeji t r a k tor ů, ne m á me obav y
o návratnost tohoto projektu a také
budoucnost další úspěšné spolupráce.
Ing. Jaromír Semela
ředitel závodu Kovo

Prezentace naší ﬁrmy na takových
veletrzích má, přestože nejde
o levnou záležitost, jednoznačně
velký smysl. Přímo na veletrhu
TECHAGRO byly totiž uzavřeny
čtyři smlouvy na dodávku traktorů
Zetor v celkové hodnotě 5 milionů
korun.
Ing. Karel Zicha
ředitel Obchodního závodu

Na letošním brněnském veletrhu TECHAGRO se s největší zájmem setkaly ﬁnské traktory VALTRA a horská sekačka AEBI RASANT TT 270. FOTO: -red-
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Spokojený host se vrací
Hotely již zahájily přípravu na rok 2009
Letošní rok překročil svoji polovinu a pro závod Hotely je toto období
časem tvorby nových nabídek hotelových a lázeňských pobytů. Hlavní
lázeňská sezona je na svém počátku, ale pracovníci hotelů již vyhlížejí rok
2009. Současný koncept pobytů s balíčky procedur zůstane samozřejmě
zachován a chybět nebude ani každoroční novinka v podobě nových
relaxačních procedur, ale také zcela nový typ pobytu, zaměřený na kosmetickou a anticelulitidní relaxaci.
Vraťme se na okamžik k roku 2007,
který byl dalším krůčkem k posílení
pozice hotelů Zálesí a Pohoda v nabídce lázeňského města Luhačovice.
V průběhu roku poskytli pracovníci
hotelů své služby více než sedmi
tisícům hostům z tuzemska, Slovenska, Rakouska, Německa a dalších
zemí. Tito hosté v našich hotelech
strávili celkem 39 570 nocí, což je
o 11,5 procenta více než v roce 2006.
Přelom roku byl opět ve znamení
účasti na významných výstavách a veletrzích v České republice, na Slovensku nebo v Rakousku. S nabídkou
lázeňských pobytů se tak hosté mohli
setkat například v Praze na veletrhu
Holiday World, v Brně na výstavě Go
+ Regiontour nebo v Bratislavě na ITF
Slovakiatour. Propagace pobytových
nabídek byla úspěšná a kromě jiného
se opět ukázalo, jak velkou základnu
stálých hostů si hotely Zálesí a Pohoda za dobu své existence vybudovaly.

Pobyt v Luhačovicích je vyhledáván
také pro výtečné lázeňské procedury, poskytované v hotelech naší
ﬁrmy FOTO: -jm-
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Výrazné změny se v nejbližších týdnech dotknou také pracovníků stravovacích provozů obou hotelů. Do

Paní Eva Bartončíková při základním vyšetření krve. FOTO: -jch-

Zdravá ﬁrma s VZP
V minulém roce jsme vstoupili do jednání s pobočkou Všeobecné zdravotní
pojišťovny ve Zlíně a společně jsme hledali možnosti, čím a jak přispět v péči
o zdraví našich zaměstnancům. Bylo dojednáno několik variant a možností
spolupráce, například možnost očkování proti chřipce a klíšťové encefalitidě,
což je sice již několik let zvýhodněná možnost pro zaměstnance, ale loni to
bylo poprvé za přispění VZP.
V souvislosti s programem Zdravá ﬁrma, který organizuje Všeobecná zdravotní pojišťovna a jehož jsme účastníky, se koncem května letošního roku
uskutečnil jednoduchý screening zdravotního stavu zaměstnanců, týkající
se civilizačních chorob. Zájem o vyšetření byl poměrně velký, screeningem
„prošlo“ 190 osob. Po vyhodnocení výsledků vyšetření budou následovat další
akce, které postupně získávají přesnější obrysy. Připravujeme například Projekt
zdravá záda, Pomoc s obezitou, Protikuřáckou poradnu a prozatím ve fázi úvah
je také příspěvek pojištěncům VZP na čerpání rekondičních aktivit.
-red-

Příjemné prostředí hotelů a kvalitní
služby zvou k návštěvě lázeňských
hostů. FOTO: -jmkuchyní obou hotelů budou instalovány dlouho očekávané konvektomaty, které by měly nepochybně
přispět k vyšší efektivitě provozů.
„Konvektomaty by se měly stát
pomocník y nejen při přípravě
penzí pro hotelové hosty, ale také
při každodenním vaření 250 porcí
závodního stravování,“ podotýká
Karla Žáčková, šéfkuchařka hotelu
Zálesí.
Jak naznačuje první půlrok letošního
roku, je pozitivní vývoj hotelové obsazenosti dlouhodobějším trendem.
Cílem letošního roku je tuto laťku opět
posunout o stupínek výš, samozřejmě
při zachování či zvýšení standardu
hotelových služeb. V tuto chvíli tedy
nezbývá než zaměstnancům závodu
Hotely popřát, aby i v druhém pololetí
dokázali nejen udržet, ale případně
t a ké r oz š í ř i t ř a d y s p o koje nýc h
a vracejících se hostů.
Josef Michálek
ředitel závodu Hotely

Největší zdravotní pojišťovna je tady pro vás
Všeobecná zdravotní pojišťovna je nejstabilnější zdravotní pojišťovnou v České republice a postará se o vás
v každé životní situaci. V letošním roce připravila svým klientům řadu výhod a ﬁnančních příspěvků.

Největší zdravotní pojišťovna je tady pro vás

dětem až 20 000 Kč na léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník
•
Všeobecná zdravotní pojišťovna je nejstabilnější zdravotní pojišťovnou v České republice a postará se o vás
dětem
až 1situaci.
000 Kč
na tuzemské
ozdravné
pobyty
•každé
v
životní
V letošním
roce připravila
svým
klientům řadu výhod a ﬁnančních příspěvků.
až 1 000 Kč na fixní rovnátka
• dětem
dětem
až
20
000
Kč
na
léčebně-ozdravné
pobyty
až 500 Kč na sportovní přilby a chrániče Mořský koník
• dětem
na tuzemské
dětem až
do 1
3 000
let aKč
maminkám
až 1 ozdravné
000 Kč napobyty
cvičení a plavání
• dětem
na000
fixní
dětem až
do 1
15000
let Kč
až 1
Kčrovnátka
na léčbu nadváhy a obezity
• dětem
až nad
500 15
Kčlet
na až
sportovní
a chrániče
klientům
500 Kč přilby
na léčbu
obezity
• dětem
do 3
let a maminkám
000 Kč
na cvičení
plavání
těhotným
ženám
až 2 000 Kčaž
na1 léčbu
závislosti
na atabáku
• dětem
dětemklientům
do 15 letaž
až11000
000Kč
Kčna
naléčbu
léčbuzávislosti
nadváhy na
a obezity
tabáku
• všem
klientům
nad
15
let
až
500
Kč
na
léčbu
obezity
klientům až 500 Kč na očkování
• všem
až 2
závislosti
na tabáku
dívkám odženám
13 do 18
let000
500Kč
Kčnanaléčbu
každou
ze tří dávek
očkovací látky
• těhotným
všem
klientům ažděložního
1 000 Kčhrdla
na léčbu závislosti na tabáku
• proti karcinomu
všem
klientům
až 500
Kč
na
očkování
oceněným
dárcům
krve
až
1
000
Kč
na
lázně
a
rehabilitaci
• dívkám od 13 do 18 let 500 Kč na každou ze tří dávek očkovací látky
• dárcům kostní dřeně až 2 000 Kč na lázně a rehabilitaci
proti karcinomu děložního hrdla
Bližší informace získáte na kterémkoli přepážkovém pracovišti VZP nebo e-mailové adrese info@vzp.cz.
• oceněným dárcům krve až 1 000 Kč na lázně a rehabilitaci
• dárcům kostní dřeně až 2 000 Kč na lázně a rehabilitaci
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