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KOVÁK
CENA GRAND PRIX FOR INDUSTRY 2011 PRO MANURHIN K’MX 532 TREND

V prvním květnovém týdnu se 

v Praze uskutečnil jubilejní 10. ročník 

veletrhu strojírenských technologií 

a souvisejících oborů FOR INDUSTRY 

2011. Akce každoročně přináší jedineč-

nou jarní příležitost k představení mo-

derní výrobní techniky, progresivních 

technologií a inovačních trendů, které 

mají široké uplatnění a jsou podporou 

pro hospodářský rozvoj. 

Souběžně na letňanském výstavišti 

proběhl i 6. ročník mezinárodních veletr-

hů FOR SURFACE a FOR WASTE & 

CLEANING. Trojici odborných veletrhů 

zahájili významní hosté v čele s náměst-

kem MPO ČR, Ing. Jiřím Jirkou. Po skon-

čení oficiální části zahájení si všichni 

pozvaní hosté jednotlivé veletrhy společ-

ně prošli. Záštitu nad akcí převzalo 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, agen-

tura Czech Trade, ČVUT Praha, Hospo-

dářská komora ČR a Svaz průmyslu 

a dopravy ČR. Odbornou garanci poskyt-

ly například Česká společnost strojíren-

ské technologie, Česká technologická 

platforma strojírenství a technické uni-

verzity. Součástí programu byla celá řada 

doprovodných akcí a odborných seminá-

řů, které po celou dobu konání veletrhu 

probíhaly v několika sálech konferenční-

ho centra. Semináře přinesly zejména 

informace o strojírenském výzkumu, 

transferu technologií mezi vysokými ško-

lami a průmyslovými podniky, moderních 

trendech v oblasti výrobních technologií, 

ale velký zájem zaznamenaly také před-

nášky na téma certifikace do Ruské fe-

derace a Běloruska nebo čerpání dotací 

z EU. V hale číslo jedna probíhaly několi-

krát denně komentované praktické 

ukázky vystavovatelů.

s.r.o., TOS, a.s., FERMAT CZ s.r.o. nebo 

společnost PROFIKA s.r.o., dodavatel 

CNC soustruhů a obráběcích center 

HYUNDAI-KIA a dlouhotočných automatů 

švýcarského typu HANWHA, která si letos 

z Prahy odvezla druhou Cenu za techno-

logii za soustružnické centrum s podava-

čem HANWHA XD 32 SERIES.

Z našich partnerů se představily na-

příklad firmy HESTEGO s.r.o., ISCAR ČR 

s.r.o., Hexan Metrology s.r.o. a RITTAL 

CZECH s.r.o., který získal cenu TOP EXPO 

za nejpůsobivější expozici veletrhu.

Z obchodního hlediska se však dá 

veletrh FOR INDUSTRY v Praze stále 

označovat za zklamání, i když proti kata-

strofálnímu loňskému ročníku, kdy byla 

výstavní hala zaplněna vystavujícími fir-

TAJMAC-ZPS, a. s. se stejně jako 

v uplynulých letech veletrhu aktivně 

účastnil a na stánku představil vertikální 

obráběcí centrum MCFV 1050 BASIC 

a ve veletržní premiéře dlouhotočný au-

tomat K’MX 532 TREND (viz foto).

První den konání veletrhu proběhlo 

slavnostní setkání vystavovatelů, na kte-

rém byly oznámeny výsledky soutěže 

o nejlepší exponát vyhlašované veletržní 

správou ABF, a.s. pod názvem GRAND 

PRIX FOR INDUSTRY 2011. Letos byly 

v rámci této soutěže uděleny tři ceny bez 

určení pořadí. Jednou z oceněných spo-

lečností byl i TAJMAC-ZPS, a.s., který 

obdržel cenu GRAND PRIX za nový dlou-

hotočný automat K’MX 532 TREND. Dále 

byli oceněni tito vystavovatelé: CNC 

INVEST, s.r.o. za vertikální obráběcí cen-

trum SUGINO xion - II - 5AX a HEXAGON 

METROLOGY, s.r.o. za mobilní měřící stroj 

ROMER ABSOLUTE ARM TYP 7525.

10. mezinárodní veletrh strojírenských technologií FOR INDUSTRY 2011, 3. – 5. května 2011, Pražský veletržní areál Letňany

Na veletrhu se dále prezentovali tito 

dodavatelé obráběcích strojů: TEXIMP 

s.r.o., TECHNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE 

mami pouze z jedné třetiny, došlo k jisté-

mu posunu směrem k lepšímu. Celkový 

nedostatek dostatečně atraktivních ex-

ponátů a vystavovatelů tak stále budí 

o tuto výstavu jen malý zájem u odborné 

veřejnosti, což se jeví jako začarovaný 

kruh, protože právě nedostatek odborné 

veřejnosti je hlavní příčinou, proč spous-

ta potenciálních vystavovatelů vyhodnotí 

účast na tomto veletrhu jako ekonomicky 

nenávratnou, a proto se akce odmítají 

účastnit. Středočeský a Západočeský 

region je pro nás velmi zajímavý, ale 

bohužel se opět ukázalo, že přes veletrh 

FOR INDUSTRY k zákazníkům z těchto 

regionů cesta, alespoň zatím, nevede.

Pokud se tedy výrazně nezmění ob-

chodní politika organizátora této výstavy, 

firmy ABF a.s., směrem k nám, stěžejním 

vystavovatelům, potom je pravděpodob-

né, že se v roce 2012 této výstavy nezú-

častníme. 
Ing. T. Dederle

vedoucí Projektu MANURHIN
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Precision Machine Technology Show, 

Columbus, USA
Ve dnech 26. až 28. dubna 2011 byly představeny některé z našich výrobků na 

veletrhu Precision Machine Technology Show v Columbusu ve státě Ohio. 

Nosným bodem tohoto veletrhu jsou stroje a technologie určené pro výrobu závitů. 

Termínově byl nasměrován na období po největší technické konferenci Technical 

Conference of the industry organization for screw machine parts, která proběhla na 

stejném místě.

Zájem veřejnosti o uvedený veletrh má stále rostoucí tendenci. Ve srovnání s ro-

kem 2009 na výstavu zamířilo mnohem více návštěvníků, bylo jich dokonce větší 

množství než v roce 2007, tedy rok před velkou recesí. 

Prezentovali jsme se stroji MORI-SAY TMZ642CNC, TMZ867CNC, 832S CAM 

a MANURHIN K‘MX SWING.

O naše výrobky projevovali návštěvníci velký zájem, což nás samozřejmě potěšilo. 

Kontaktovalo nás 22 nových zákazníků a díky prezentaci na výstavě jsme zpracova-

li 188 poptávek. Dobrým výsledkem je také závazná objednávka stroje MORI-SAY 

TMZ867CNC. 

V současné době neustále vzrůstá poptávka po našich obráběcích strojích a také 

službách, což dává dobrý předpoklad působení naší firmy na náročném americkém 

trhu.
O. Tessarzyk, P. Julina, ZPS America LLC

Účast na výstavě v Číně
Ve dnech 11. až 16. dubna letošního roku se v Pekingu uskutečnil strojírenský 

veletrh CIMT (China International Machine Tool Show).

Uvedená výstava patří mezi jednu z největších strojírenských výstav ve světě, je 

srovnatelná s EMO v Evropě nebo IMTS v USA.

Na průmyslový růst Číny, ve které neustále roste poptávka po obráběcích strojích, 

reagovali všichni hlavní světoví výrobci obráběcích strojů prezentací svých produktů. 

Mezi největší vystavovatele patřily firmy z Japonska, Německa a Koreje.

Naše společnost byla k zastižení na stánku České republiky společně s ostatními 

tuzemskými výrobci obráběcích strojů. Prezentace měla informační charakter, nevy-

stavovali jsme zde zatím žádný vícevřetenový automat. V budoucnu ovšem plánuje-

me obchodní aktivity směřující právě k dodávkám těchto automatů. Jak již bylo 

zmíněno v předcházejícím čísle časopisu Kovák, rozhodli jsme se na základě poptá-

vek od potenciálních zákazníků v Číně zahájit spolupráci s obchodní firmou KINTO 

Shanghai. Tato nám pomáhá v oblasti marketingu a navazování prvních obchodních 

kontaktů s potenciálními zákazníky, nebo přímo s uživateli vícevřetenových automa-

tů mezi čínskými zákazníky. Mimo firmu Liefeng, která patří k našim odběratelům 

a v provozu má 11 osmivřetenových automatů MORI-SAY 832S naší produkce, se 

podařilo oslovit i několik nových potenciálních zájemců o naše stroje. Nyní na zákla-

dě předaných zadání a poptávek již 

předkládáme první komerční a technolo-

gické nabídky. 

Naším optimistickým cílem jsou do-

dávky prvních strojů do konce letošního 

roku. 
Ing. P. Rektořík, 

ředitel Divize Automaty

Obr. 1: Hlavní vstup na výstaviště 
v Pekingu.
Obr. 2: Ing. Petr Rektořík, ředitel 
Divize Automaty a pan James Zhang 
ze společnosti KINTO Shanghai na 
našem informačním stánku. Zákaznické dny se ve firmě TAJMAC-

ZPS, a. s. konaly ve dnech 14. a 15. 

dubna 2011. 

Zvýšený zájem o prezentaci v rámci 
této akce byl opět i ze strany našich do-
davatelů a spolupracujících firem. Přímou 
prezentací se zde představilo 46 firem 
s více jak 96 zástupci. Každoročním zá-
měrem je představit odborné veřejnosti 
co nejvíce zástupců širokého výrobního 
programu naší firmy. Letos tak měli ná-
vštěvníci možnost shlédnout na 27 před-
váděných exponátů, které široký sorti-
ment naší společnosti prezentovaly. 
Stroje představily divize CNC, divize 
AUTOMATY i projekt MANURHIN. Tradičně 
byla nabízena a hojně využita možnost 
prohlídek firem TAJMAC-ZPS, a.s. a ZPS-
SLÉVÁRNA, a.s. Velmi pozitivní je i počet 
návštěvníků, který potvrzuje vzestupné 
oživení trhu. Letošní Zákaznické dny na-
vštívilo přes 500 hostů z více než 190 
firem, dalšími návštěvníky byli například 
studenti vysokých škol. 

Zákaznické dny jsou již tradičně při-
tažlivé pro široký okruh zákazníků i do-
davatelů, jak potenciálních tak stávají-
cích. Každoročně je to příležitost k nefor-
málnímu setkání odborných pracovníků 

s odbornou veřejností, výměně cenných 
poznatků z praxe s možností seznámit 
návštěvníky na vlastní půdě a v reálném 
plném provozu s naším výrobním pro-
gramem, posledními novinkami i mož-
nostmi plného využití potenciálu našich 
strojů. 

Letošní Zákaznické dny měly hned 
několik výjimečných událostí. Divize CNC 
představila 1000. stroj MCFV 1060 z řa-
dy vertikálních obráběcích center vyro-
bený společností TAJMAC-ZPS a byly 
představeny nové vývojové řady vertikál-
ních, horizontálních i multifunkčních 
strojů. Svoji světovou premiéru měl více-
vřetenový soustružnický automat MORI-
SAY TMZ625CNC vyráběný v divizi Auto-
maty. Projekt MANURHIN měl světové 
premiéry hned dvě, a to dlouhotočný 
CNC automat MANURHIN K´MX 532 
TREND a MANURHIN K´MX 632 DUO.

S podporou našich dodavatelů, nejen 
při přípravě ukázkových technologií, ale 
celkovou koncepcí, bylo záměrem před-
vedení toho, co osloví naše návštěvníky 
a přispěje k představení naší firmy jako 
kvalitního, spolehlivého partnera v zajiš-
ťování komplexních potřeb našich zákaz-
níků a zároveň ukáže i rozšíření možnos-

tí využití a kvalitu našich strojů. Samotná 
technická seřízení strojů představila 
z využitelných oblastí například použití 
strojů pro výrobu implantátů a nástrojů 
pro kostní chirurgii, využití strojů v ener-
getickém průmyslu, interpolační sou-
stružení.

Zákaznické dny 2011 firmy TAJMAC-
ZPS byly úspěšné. Je to příjemně zava-

zující tradice, příležitost k mnoha ob-
chodním, odborným i přátelským setká-
ním s pracovníky v oboru, která přináše-
jí oboustranný užitek. Především spoko-
jenost a zájem našich návštěvníků je 
našim hlavním cílem, a toho bylo letos 

dosaženo.

H. Modlitbová, vedoucí propagace
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Veletrh MSV Nitra 2011
V termínu 24. – 27. 5. 2011 se konal již 18. ročník Mezinárodního strojírenského 

veletrhu v Nitře, kterého se tradičně účastní vystavovatelé a výrobci z Česka, 

Slovenska a také ze zahraničí. 

Jako ve většině předcházejících ročníků, i letos se na výstavě prezentovaly světo-

vé renomované značky, jako například DMG, MAZAK, HERMLE a další. Součástí vele-

trhu byly také výstavy technologií svařování EUROWELDING a výstavy odlévání, hut-

nictví a metalurgie CAST-EX. 

V rámci prezentace naší firmy se vystavoval exponát MANURHIN K´MX 532 TREND. 

Tento stroj by mohl být do budoucna zajímavým pro slovenské automatáře díky svým 

technologickým možnostem a vysoké produktivitě. Pro naše dlouhotočné automaty 

je slovenský trh stále místem, které teprve čeká na jejich objevení. V porovnání 

s Českou republikou jich totiž na Slovensko prodáváme asi jen desetinu. 

Vzhledem k počtu uskutečněných obchodních a technických jednání lze konsta-

tovat, že i slovenský trh zažívá alespoň částečné oživení, zejména v kontrastu s mi-

nulým ročníkem, který byl velmi slabě obsazen a jehož návštěvnost byla velmi níz-

ká. 

Pevně doufáme, že naše prezentace přispěje ke zvýšení prodejů našich výrobků 

na Slovensku, ať už v krátkodobém či dlouhodobějším časovém horizontu. 

Ing. T. Dederle, vedoucí Projektu MANURHIN

Ing. D. Mňačko, prodej Divize CNC

Veletrh MACHTECH Budapešť
17. - 20. května 2011

Na tomto veletrhu jsme byli již tradičně zastoupeni firmou PROTOSTIM Budapest. 

Na rozdíl od minulého ročníku jsme se prezentovali strojem MCV 1220-5AX, což se 

ukázalo jako velmi dobrý krok. Tento stroj byl totiž jednoznačně nejzajímavějším 

exponátem na celém veletrhu a díky své pětiosé technologii vzbudil opravdu výrazný 

zájem, a to nejen u technické veřejnosti, ale zejména u konkrétních zákazníků, se 

kterými se následně uskutečnila řada obchodních jednání.

Z významnějších výrobců se prezentovaly např. firmy DMG, MAZAK, HERMLE, 

HAAS, SPINNER, LEADWELL, PINACLE a další. 

Z celkového hlediska lze určitě konstatovat, že maďarský trh se začíná alespoň 

částečně oživovat, takže věříme, že naše účast na veletrhu povede k úspěšné bu-

doucnosti našich strojů v Maďarsku. 
Ing. M. Hala, vedoucí prodeje Divize CNC 

Ing. D. Mňačko, prodej Divize CNC

ITM 2011 – Přesněji, efektivněji, ekonomičtěji 
aneb premiéry na veletrhu v polské Poznani

Letošní veletrh v polské Poznani, 

který se konal ve dnech 14. až 17. 6. 

2011, se nesl v duchu oslav 90. výročí 

Mezinárodního veletrhu v Poznani, kte-

rý doposud navštívily stovky tisíc ná-

vštěvníků z celého světa se zájmem 

shlédnout zde představované inovace 

v mnoha průmyslových odvětvích. 

Návštěvníkům se naskytla možnost 

být součástí více než 100 premiér, nabí-

zejících mimo jiné snížení nákladů či 

zlepšení a zefektivnění práce. Z 32 zemí, 

jejichž zástupci se tohoto veletrhu účast-

nili, jmenujme namátkou Českou repub-

liku, Německo, Finsko, Jižní Koreu, 

Rusko, Turecko, Japonsko, Taiwan, Aus-

trálii, Čínu, Dánsko, Francii, Indii, USA, 

Velkou Británii, Portugalsko, Tunisko 

a Ukrajinu. Veletrh byl zaměřen na prů-

myslová odvětví, zejména metalurgii, 

zpracování kovů a plastů, strojírenství, 

svařování, hutnictví, slévárenství, laková-

ní, dopravu, bezpečnost a ochranu 

zdraví. 

„Dech beroucí festival inovací“ je pří-

měr, kterého bylo použito pro označení 

letošního veletrhu v Poznani. Festival 

nabídl návštěvníkům zhlédnutí více než 

900 expozic vystavovatelů a zastupují-

cích firem, které zde prezentovaly své 

produkty a služby na ploše více než 

20 000 m². Mezi nimi nemohla tradičně 

naše společnost TAJMAC-ZPS chybět.

Na veletrhu se představili všichni zná-

mí výrobci obráběcích center z celého 

světa. Rovněž z ČR nechyběl nikdo, kdo 

na tomto trhu zaujímá významné posta-

vení. Celkem se prezentovalo přes 20 

českých firem. Na výstavě jsme spolu-

pracovali s našimi dealery pro polský trh 

(TOS POLSKA, AM KOVO a Strojimport). 

Zvoleným exponátem bylo letos pro pol-

ský trh tradiční a oblíbené vertikální ob-

ráběcí centrum MCFV 2080, zástupce 

divize CNC. Během týdne proběhlo na 28 

obchodních jednání. Z toho je pět rozpra-

covaných vážných obchodních případů 

v hodnotě okolo 25 mil. CZK.

Za divizi Automaty jsme v rámci letoš-

ní expozice nevystavovali vícevřetenový 

automat, ale jednání uskutečněná zá-

stupcem našeho prodejního oddělení 

avizují pozitivní zprávu, že se ekonomic-

ká situace u řady polských firem opět 

pozvolna zlepšuje. V průběhu veletrhu se 

objevili i noví zájemci o tyto stroje, kte-

rým budou následně zaslány konkrétní 

nabídky. Mezi nejperspektivnější jednání 

patřila konzultace k možnosti získání 

nového zástupce pro prodej našich strojů 

na území Polska. 

Na místě proběhlo rovněž jednání 

i s majitelem firmy, která má již v Polsku 

zkušenosti s opravami a modernizací ví-

cevřetenových automatů, takže z hledis-

ka jeho předešlého mnohaletého půso-

bení ve wroclawské továrně vyrábějící 

v minulosti licenční vícevřetenové auto-

maty existuje určitá výhoda odbornosti 

pro případnou spolupráci. 

Z nejvýznamnějších výrobců těchto 

strojů se prezentovala rozsáhlou expozicí 

firma DMG a prostřednictvím firmy Galika 

i firma Index. Ovšem žádná z těchto fi-

rem reálně vícevřetenový automat na 

ploše rovněž neprezentovala.

Největší mezinárodní výstava moder-

ních technologií organizovaná v polské 

Poznani skončila. 

Statistika ITM Polska 2011 jej řadí na 

první místo mezi mezinárodními veletrhy, 

které se uskuteční na území Polska a ve 

střední a východní Evropě. Výstavu podle 

tiskové zprávy navštívilo 16 800 ná-

vštěvníků. Letošní ročník se těšil i velké-

mu zájmu médií prostřednictvím téměř 

200 akreditovaných novinářů. Bylo zde 

i mnoho významných hostů, včetně pre-

zidenta Polska, pana Bronislawa 

Komorowskeho, který letošní jubilejní 

ročník zahajoval a v průběhu prohlídky 

veletrhu navštívil i společnou českou 

expozici. 

Dá se tedy říci, že krize ustoupila 

a zájem o průmyslová odvětví a výrobu 

den ode dne vzrůstá.

J. Hába, prodej Divize Automaty

Ing. M. Hala, vedoucí prodeje 

Divize CNC 

H. Modlitbová, vedoucí propagace
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naši dodavatelé

Společnost ELEKTROKOV - závod 

ELEKTRO je předním českým výrobcem, 

jehož sortiment tvoří transformátory, 

toroidy, tlumivky, cívky, kostřící svěrky. 

Podnik má dlouholetou tradici v oboru. 

Historie společnosti sahá do období 

první republiky. Po válce v roce 1947 

vzniká družstvo Kovotop, které se v roce 

1957 slučuje s provozovnami družstva 

Drukov a vzniká družstvo pod názvem 

ELEKTROKOV. Družstvo se v roce 1991 

transformuje na akciovou společnost a

 probíhá zásadní restrukturalizace spo-

lečnosti, která podniká jednak v oblasti 

elektrotechnické výroby (výroba trans-

formátorů, tlumivek, vinutých dílů a svá-

řecí techniky) - závod elektro, a v oblasti 

služeb - závod topení (topenářství a ply-

noinstalace). 

Protože má firma vlastní vývoj a kon-

strukci, jsou schopní nabídnout širokou 

variabilnost sortimentu a specifické pro-

vedení dle požadavků zákazníků. 

Konkurenční výhodou firmy jsou krát-

ké dodací termíny, přiměřené ceny vý-

robků, orientace na zákazníka, kvalita 

potvrzená certifikací systému jakosti dle 

ISO 9001, zkušenosti získané dlouhole-

tou tradicí a dlouhodobou spoluprací 

s renomovaným zahraničním partnerem. 

Rovněž dbají na životní prostředí a mají 

certifikaci EMS dle ISO 14001. V roce 

- toroidní transformátory,

- ochranné tlumivky pro kompenzaci, 

dekompenzační tlumivky,

- tlumivky k frekvenčním měničům, 

DC tlumivky,

- svářecí svěrky 160A-250A-315A-

500A.

Jednotlivé řady jsou pak detailně roz-

děleny podle výkonu a provedení.

Výrobky firmy ELEKTROKOV nachází 

uplatnění v oblastech:

- Automatizace železniční dopravy;

- Výroba zdrojů a nabíječů;

netradiční aplikace. Využívají jak klasic-

ké, tak i CNC navíjecí stroje.

Výrobky jsou vyráběny z nejnovějších 

typů a druhů materiálů. Pro široké spek-

trum výrobků hovoří transformátory na 

netradičních jádrech, netradičního pro-

vedení a ze speciálních materiálů, i roz-

šíření sortimentu do oblasti toroidních 

transformátorů. Pro zajištění kvality vý-

robků využívají vakuovou impregnaci ve 

vlastních vakuovacích strojích vhodně 

vybranými impregnačními laky. Zvole-

nými technologickými procesy dosahují 

kvalitní výroby v souladu s certifikací ISO 

14001, a tudíž minimálního dopadu na 

životní prostředí. Současným technickým 

trendem je zachování parametrů výrobků 

při jejich menších rozměrech a hmotnos-

ti s ohledem na ekonomickou výhodnost 

navrhovaných řešení. Konstrukce zahr-

nuje především zakázkovou výrobu 

a speciální výrobu, a to i zcela rozdílných 

a netradičních výrobků. 

A. Šalomounová

Úsek nákupu

2003 obsadili druhé místo v soutěží po-

řádané vládní agenturou Czechtrade 

"Exportér roku" v rámci ČR.

V současné době má firma 74 za-

městnanců.

VÝROBNÍ PROGRAM 

- jednofázové a třífázové transformá-

tory do výkonu 500 kVA,

- ochranné oddělovací a bezpečnostní 

transformátory,  

- ochranné oddělovací transformátory 

MED pro izolovanou soustavu ve zdra-

votnictví, 

- cívky a transformátory dle požadav-

ků zákazníka s libovolnou kombinací 

převodu napětí 1 ÷ 1000V

- zalévané transformátory, krytí IP 00 

÷ IP 54

- transformátory do plošných spojů,

- Výroba napájecích a řídících jedno-

tek různých strojů a zařízení;

- Velkoobchody s elektromateriálem.

ELEKTROKOV a. s. se novými metoda-

mi v oblasti konstrukce, techniky a tech-

nologie úspěšně řadí mezi přední výrob-

ce transformátorů zejména využíváním 

nových poznatků při jejich vývoji, kon-

strukci a výrobě. Tato skutečnost je 

podtržena i mnohaletými zkušenostmi 

ověřenými v praxi. S vývojem je spojeno 

i moderní softwarové vybavení konstruk-

ce výpočtovým programem RALE Design 

systém. Využitím zkušeností konstrukté-

rů spolu s novými trendy technologie 

dokážou navíjet transformátory dle poža-

davků zákazníka a cívky od průměru 

5 mm do 1500 mm, a to i ve velmi složi-

tých technologických procesech a pro 

Zprávy ze ZO OS KOVO

V posledních měsících byla pro naši ZO OS KOVO stěžejní příprava konference. 

Je to nejdůležitější a nejvyšší orgán každé ZO. Na naši konferenci, která se kona-

la 8. 6. 2011, bylo pozváno 31 delegátů. Hodnotí se na ní stav základní organiza-

ce, schvaluje se čerpání rozpočtu minulého roku a zároveň se schvaluje rozpočet 

a hospodářský řád na rok příští. Všechny výhody, příspěvky a benefity z minulého 

roku jsou zachovány pro rok letošní. V usnesení konference dostali delegáti za 

úkol seznámit členy s průběhem a výsledky konference a také zvýšit úsilí o posí-

lení členské základny. Byla také vyslovena podpora protestním akcím proti ne-

spravedlivým reformám vlády.

V prvních čtyřech měsících tohoto roku probíhala již tradiční podniková soutěž 

v kuželkách. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev s celkem 66 hrajícími účastníky. 

Hrálo se dvoukolově a nejlepších 20 jednotlivců ze základní části pak bojovalo na 

všech čtyřech drahách o vítězství. V jednotlivcích byl jednoznačně nejlepší Petr 

Klučka z oddělení 2710, který nenašel přemožitele ani v základní části ani ve fi-

nále. V družstvech pak bylo pořadí následující: 1. Malenovice, 2. Seřizovna, 3. 

Ženy. V červnu se naše tři družstva zúčastnila mezipodnikového turnaje v kužel-

kách v Sezimově Ústí. Úspěchem skončil hlavně pro družstvo žen, které ve velké 

konkurenci skončily třetí.

V několika předchozích týdnech probíhala jednání ve firmách o případném 

navýšení mezd. Reakce vedení firem byly většinou podobné. Stále se vyrovnávají 

s následky hospodářské krize, pro plošné navyšování podle nich není vhodná 

doba, jen málokterá firma přistoupila na odměnu před dovolenou. I v naší firmě 

došlo k jednání o mzdách. Vyplacení 13. platu bude záviset na celkovém výsledku 

hospodářského roku. K vyhodnocení tedy dojde až na konci roku kalendářního. 

Všichni víme, že se objem výroby radikálně ve firmě zvýšil a tím narostlo pracovní 

vytížení i objem přesčasové práce všech zaměstnanců, což zasluhuje ocenění. 

Chci všechny naše členy i zaměstnance ujistit, že i nadále pro nás bude navýšení 

mezd nejméně o inflaci prioritní záležitostí. 

Blíží se doba, kdy si budeme všichni vybírat dny zasloužené dovolené. Chtěla 

bych touto cestou popřát všem zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům, aby 

si je užili v klidu a pohodě tak, jak si za odvedenou práci zasluhují.

 Z. Zouharová, předsedkyně ZO OS KOVO


