
KáčkoPL
U

S

Eve Dusalová: 
nižší prodeje

str. 4

Osadení fluff 
counters

str. 7

Anketa: Jaká 
byla dovolená?

str. 13

Jak to vidím já:
S. Vachun

str. 11

2019|číslo 3

Ekonomika globálně 
ochlazuje, adaptovat se 

musí i Kordárna



Vážení čtenáři,

s blížícím se koncem léta to vypadá, 
že jsme většinou po dovolených, po té 
celozávodní určitě. Všiml jsem si, že 
co se týká trávení volna, lidé v Kordár-
ně se dělí zhruba na dva tábory. Jedni 
jsou aktivní až adrenalinoví vyznavači 
cestování a poznávání, druzí před-
stavují čistý relax a nedají dopustit na 
klid u vody, v lese nebo na zahrádce. 

Osobně patřím spíš do první skupiny, 
potřebuji zážitky, na které pak vzpomí-
nám a těším se na další. Ať už spadáte 
kamkoliv, doufám ale, že jste odpočatí 
a máte sílu a energii na další období! 

Letos se sešla řada okolností, díky kte-
rým jsme mohli celozávodní dovolenou 
o tři dny prodloužit. Vzhledem k tomu, 
že to vyšlo na období největších veder 
a na začátek Horňáckých slavností, 
věřím, že Vás potěšilo, že je nemusíte 
trávit v práci. Hlavní vliv na naše delší 

volno měl fakt, že u našeho partnera 
ve skupině Indorama, italského Glanz-
stoffu, byla také celozávodní dovolená. 
My jsme tak kompletně zastavili celou 
výrobu, a využili tento prostor k čištění, 
údržbě a servisu v našem areálu.

Určitě Vám neuniklo, že aktuálně 
v Kordárně zaznamenáváme pokles 
objemu prodejů naší výroby, jde zhru-
ba o 900 tun za 2. kvartál oproti srov-
natelnému období loňského roku. Je 
tomu tak zejména proto, že polyeste-
rové kordy pro zákazníka Nokian dodá 
náš závod v Kaipingu, ale došlo také 
k poklesu objemu zpracování vlákna 
Cordenka a přišli jsme o část objemu 
na druhé pololetí, když objednávky 
snížil Continental. Připojuji se ovšem 
ke slovům Evy Dusalové na dalších 
stranách a jasně říkám: Nejde o žádný 
dramatický propad, příčiny jsou zná-
my a existují opatření, kterými jsme 
schopni situaci uspokojivě zvládnout. 
Mimo jiné jsme k nám přesunuli skaní 
viskózového vlákna z Lovosic pro 
náš závod v Itálii, čímž jsme částečně 
nahradili ztracený objem.
 
Je září a nás jako každý rok čekají 
kontraktační jednání o prodejích na 
příští rok. Z pohledu počtu lidí za-
městnaných ve výrobě máme dobře 
vybalancovaný stav, z pohledu volných 
strojních kapacit si přejeme více výro-
by, aby pokryla fixní náklady společ-
nosti. Uvidíme, jak jednání dopadnou, 
ale jsem si téměř jist, že konec tohoto 
roku a náběh příštího roku bude opět 
ve znamení nárůstu výroby. 

Vážení čtenáři, přeji Vám krásné babí 
léto a mírný podzim,

Váš Pavel Dosedla

Káčko PLUS – firemní zpravodaj 
společnosti KORDÁRNA Plus a.s. 
Registrováno MK ČR pod evidenčním 
číslem E19695.Vydává Transparent 
Communications, s.r.o., IČ: 25316052. 
Své náměty můžete posílat na: 
kubickova@transparent.cz
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Prodeje jsou nižší, nabídka 
převyšuje poptávku
Prodej našich výrobků za letošní první půlrok nedosáhl úrovně, která byla naplánována 
podobně jako pro rok 2018. Ten byl ovšem nejen pro Kordárnu mimořádně úspěšný.

Úrazy se stávají, je jich ale méně
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V prodaných tunách v prvním pololetí letošního roku 
dosáhly kordy na 89 % plánovaného objemu, ségly na 
82 %. Tržby za prodaný materiál se u kordů pohybují na 

94 %, u séglů je to 89 %.

V době vzniku tohoto Káčka ještě ne-
bylo vyšetřování úrazu uzavřeno, své 
neřekla Policie ČR, a tudíž ani interní 
komise pro odškodňování pracovních 
úrazů. Obrysy události jsou ale jasné: 
ze zatím neznámých příčin pracovník 
při couvání s naloženým manipulač-
ním vozíkem prorazil vrata výtahové 
šachty, a i s paletami padal 11 met-
rů z druhého patra do přízemí, kde 
dopadnul na kabinu výtahu. Kolegové, 
kteří byli poblíž, mu na místě poskytli 
první pomoc, za což jim patří velký 
dík. Aktuálně je v domácím ošetřová-
ní a režimu rehabilitací. Z prvotního 
ohledání vozíku na místě je prozatím 
jasné jen jediné: vozík měl platnou 
technickou kontrolu, brzdil i zatáčel. 
Řidič vozíku situaci nedokázal objasnit, 
z oněch okamžiků si nic nepamatuje. 

Opatření 
nepodceňujeme
„Všichni pevně doufáme, že kolega 
bude v pořádku, jeho nehoda nás mrzí. 
Jako firma se snažíme úrazům vše-
možně předcházet, na nehody tohoto 
typu se ovšem bezpečnostně připra-
vit nelze,“ říká bezpečnostní technik 
Lukáš Bebčák.    

Za prvních sedm měsíců letošního 
roku se v Kordárně stalo 11 úrazů, 
vloni za stejné období jich bylo 25. 
„Snížení počtu úrazů si vysvětlujeme 
poklesem počtu zakázek a prací ve 
větším klidu, nicméně i tak platí, že 
většina úrazů vzniká z nepozornosti 
nebo kvůli nedodržování předpisů,“ 
říká Lukáš Bebčák. Ke každému úrazu 
se dělají nápravná opatření, aby se 
zamezilo jeho opakování, každý úraz 
se také projednává na týmových 
schůzkách. Letošní úraz na Saurerech, 
kdy došlo k pohmoždění prstů, tak 
například vedl k tomu, že seřizovači 
musí dvířka průběžně kontrolovat 
a promazávat. „Na DTÚ se stávalo, že 
když šel člověk do patra něco zkont-
rolovat, uhodil se do hlavy o snížený 
profil, zabalili jsme je do tubexu a od 

té doby je klid,“ dále ilustruje Lukáš 
Bebčák. Problematická místa se 
natírají reflexními barvami, v provozu 
se na nepřehledných místech budou 
instalovat parabolická zrcadla.

Opravy nás stojí 
statisíce 
Vedle úrazů jde také o ochranu 
majetku, například opravy vrat, svodů 

a dalšího vybavení, které bylo po-
škozeno manipulačními vozíky, stály 
Kordárnu jen v loňském roce více než 
čtvrt milionu. „I proto natíráme riziková 
místa u vrat a komunikací reflexními 
barvami a opatřujeme je ochrannými 
mantinely,“ říká bezpečnostní technik 
Radek Lipár. V souvislosti s červnovou 
nehodou se ve firmě také přemýšlí nad 
pojištěním odpovědnosti pro všechny, 
kdo obsluhují manipulační vozíky.

Certifikace bezpečnosti 
práce 

Bezpečnostní techniky teď kromě ka-
ždodenní agendy čeká spousta práce 
spojená s certifikací ISO 45001, tedy 
systému managementu bezpečnosti 
práce. Na ten musí firmu připravit do 

listopadu letošního roku. „Doufáme, 
že to v Kordárně pomůže ještě dále 
snížit úrazovost, nicméně chtěl bych 
apelovat na všechny zaměstnance, 
aby nezapomínali, že zdraví je to 
nejcennější, co máme, proto je v zájmu 
každého z nás si ho chránit jak vlastní 
opatrností, tak používáním ochranných 
prostředků a dodržováním předpisů,“ 
uzavírá Bebčák. 

K dobrým výsledkům tehdy přispěla 
jak příznivá ekonomická situace na 
trhu, tak ceny vstupních materiálů. „Už 
konec loňského roku 2018 ale přinesl 
mírné ochlazení ekonomik okolních 
států, na které je náš obchod úzce 
navázaný,“ říká obchodní ředitelka Eva 
Dusalová. Podle ní jsme propad v po-
ptávce související s poklesem výroby 
automobilů pocítili okamžitě, protože 
kordárenská výroba je zaměřená pře-
devším na pneumatiky pro originální 
výbavu. 

Celková ekonomická situace je však 
jen jedním z faktorů, ovlivňujícím naše 
zakázky, tím druhým je neustále se 
zvyšující konkurence. „Asijští dodava-
telé disponují kvalitními technologiemi, 
využívají různé dotační programy a na-
bízejí širokou škálu výrobků za nízké 
ceny,“ popisuje Eva Dusalová. Od kon-
ce minulého roku se navíc v důsledku 
nové celní politiky v USA objevilo na 
evropském trhu množství tkanin, které 
byly původně určené pro tamější trh, 
a protože se americká poptávka sníži-
la, asijští výrobci je nabízejí v Evropě. 
„To nám popravdě komplikuje situaci, 

nabídka prostě momentálně převyšuje 
poptávku.“ 

Udržet si zákazníky tak není jedno-
duché. I v této situaci se však našim 
obchodníkům podařilo neztratit většinu 
byznysu u klíčových odběratelů. „Nižší 
prodeje jsou spíše důsledkem nižší 
poptávky od koncových uživatelů. 
Důležité je hledat nová řešení, nabízet 
kvalitní servis a být flexibilní,“ klade 
důraz na aktivní přístup Eva Dusalová.

Jak dále uvádí, kordy ovlivňuje hlavně 
pokles objemu u viskózových tkanin, 
nižší požadavky má Continental. U sé-
glů je to Conti Szeged, který částečně 
ztratil svoji pozici na trhu a částečně 
nakupuje za nižší ceny od naší konku-
rence, srbské firmy EP Belt. „Výroba 
séglů je také ovlivněná státními pro-
jekty na obnovu dopravníkových pásů 
v těžebním průmyslu, tyto projekty jsou 
v době recese většinou pozastavené. 
Každý pás má svoji životnost, takže 
k jejich výměně dřív nebo později 
stejně dojde, jen se čeká na příznivější 
hospodářskou situaci a na uvolnění 

finančních zdrojů. Počítáme, že k tomu 
dojde začátkem příštího roku,“ zamýšlí 
se obchodní ředitelka.  
 

Snaha o nové 

obchody převedením 

výroby

Pokles výroby může částečně nahradit 
nová výroba, kterou Kordárně nabízí 
převedení zakázek od jiných firem 
z holdingu Indorama. Některé projek-
ty už běží, na další se připravujeme. 
V příštím roce by se tak k tomu, co 
vyrábíme nyní, mohlo přidat asi 1000 
až 3000 tun tkanin. Právě probíhá fáze 
vyhodnocování specifikací, následovat 
bude porovnání nákladovosti a stano-
vení ceny, která by byla pro zákazníka 
zajímavá. „Pokračují i projekty, které 
jsme začali ještě před začleněním do 
IVL, jen naše aktivity musíme řídit více 
globálně, což po nás ostatně požadují 
i naši největší zákazníci,“ uzavírá na 
pozitivnější notu Eva Dusalová.

V červnu se ve skladu základního materiálu stal vážný úraz, při kterém řidič vozíku 
spadl do výtahové šachty. I přes tuto politováníhodnou nehodu hovoří statistiky jasně – 
úrazovost v Kordárně klesá a na snižování počtu úrazů se stále pracuje.



Dva kordárenští zástupci navštívili v půlce srpna mexickou 
firmu Performace Fibers. Ta sídlí ve městě Querétaro a stejně 
jako Kordárna patří do skupiny Indorama Mobility Group, kte-
rá sdružuje výrobní závody dodávající technické tkaniny pro 
automobilový průmysl.

Jak Pavel Dosedla, tak Jiří Finfera měli možnost projít celý výrobní proces 
od výroby vlákna, skaní, tkaní až po impregnaci a balení. „V Performace 
Fibers v Mexiku pracuje přes 400 zaměstnanců a podobně jako u nás se 
tam vyrábějí kordové tkaniny. Ty jejich míří do světových pneumatikáren 
na americkém kontinentě,“ přibližuje mexickou fabriku výrobní ředitel Pavel 
Dosedla.

Podle něj bylo možné v průběhu prohlídky najít problematická místa ve 
výrobě, zejména v čištění a údržbě skacích strojů. Komplikace byly vidět 
i při skladování a manipulaci s cívkami. „Na základě našich ověřených 
zkušeností jsme kolegům v Mexiku doporučili postupy vedoucí ke zlepšení 
kvality a také jim nabídli, aby pro inspiraci, jak například snižovat odpady, 
přijeli za námi do Kordárny. Naopak ještě během podzimu chceme v Kor-
dárně vyzkoušet lepší technické řešení zvedání vany na impregnační lince, 
které nás zaujalo u nich,“ ohlíží se za návštěvou v Mexiku Pavel Dosedla.

Querétaro leží v nadmořské výšce 1800 m.n.m., asi 200 km od 
hlavního města Mexico City. Město samotné je významné tím, že 
po letitých bojích tam byla v roce 1848 podepsána dohoda o nezá-
vislosti Mexika, která ukončila dlouhou mexicko-americkou válku.
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Vedúci údržby a energetiky 
Dušan Rýzek sa podelil o aktu-
álny pohľad do Senickej výroby 
vlákna. Hovorili sme o rozpraco-
vanosti najdôležitejších investič-
ných akcií a o servisných zása-
hoch v čase odstávky.

Ako pán Rýzek uviedol, ku zdarne 
ukončeným drobnejším aktivitám, na 
ktoré boli schválené financie, patrí za-
krytie otvorov prídavnej kotolne HTM, 
aby sa nimi nemohli dostávať vtáky 
do vnútorných priestorov. Dôležitejší 
je potom fakt, že sa konečne podarilo 
začať uvádzať do prevádzky časť auto-
matickej linky na transport a balenie 
cievok. „Fyzicky to uľahčí zamestnan-
com, nebudú sa musieť pohybovať 
mimo osi pri nakladaní cievok na 
dopravník, a ďaleko sa naťahovať,“ 
opisuje vedúci údržby. Ide podľa neho 
o prvý krok k automatickému bale-
niu, kedy cievky na palety dáva Kuka 
robot. „Vlastnými silami sme vyriešili 
bezpečnostné oplotenie, priviedli sme 
káble na finálne využívanie, technik 
z Kuka potom sprevádzkoval robo-
ta,“ hovorí Dušan Rýzek a dodáva: 
„Najdlhšie sa čaká na technika z firmy 
Autefa z Nemecka, úlohu v tom zrejme 
zohráva, že ide o staronové zariade-
nie, ktoré nikdy nebežalo, a my teraz 
spúšťa jeho jednu časť.“

Najvýznamnejšou investičnou akciou 
v Senici, ktorá umožní rozšíriť výrobu 
o vlákno pre náročnejšie aplikácie, 
je ale zakončenie prvej etapy do fluff 
counters. „Došlo k ich osadeniu na 
stroj B, automaticky zaznamenávajú 
chyby vlákna, napríklad prasknuté 
kapiláry. Snímače sme kúpili za dobrú 
cenu ako použité, ale v perfektnom 
stave vrátane náhradných dielov,“ 
približuje pán Rýzek. Podľa neho sú 
nevyhnutné na výrobu vlákna pre 
firmu PHP. Tento zákazník a hlavne 
konečné použitie vlákna do bezpeč-
nostných pásov vyžaduje tú najvyššiu 
kvalitu. V réžii senických technológov 
a údržbárov pritom bolo ako uchytenie 
snímačov na stroj, tak aj všetky elektro 
práce, úprava navíjacích hláv pre 
riadiaci systém alebo návrh toho, ako 
má všetko fungovať. Senickí ešte budú 
na každú pozíciu inštalovať tlačiareň, 
ktorá bude automaticky produkovať 
výstupy údajov o kvalite každej cievky 
a bude na ne tlačiť etikety.

Odstávka a deň bez napätia 

Pri závodnej odstávke sa tiež tento rok 
v našom areáli zopakoval tzv. bezna-
päťový deň, keď sa kontrolujú vyso-
konapäťové zariadenia, ich funkčnosť 
a čistota. „Popri tom sme tiež kontro-
lovali, čistili alebo rozoberali klimati-

zácie, dĺžiaco navíjacie stroje alebo 
zariadenia DPK. Je to dôležité, aby 
sme predišli problémom pri výrobe,“ 
upozorňuje Dušan Rýzek. Z jeho slov 
vyplynulo, že ešte pred odstávkou sa 
tiež objavil problém znečisťovania hláv 
ACW, ktoré slúžia na navíjanie HMLS 
a LS vlákna. To sa navíja vo veľkých 
rýchlostiach okolo 400 km/hod. a pri 
presmeku vznikajú drobné úlety vlák-
na, ktoré sa dostávajú do ložísk karu-
selov. „Riešime preto spolu s technikmi 
a strojármi z Veľkej rozoberanie týchto 
častí a lepšie zakrytie hláv, aby sa to 
nestávalo, spolupráca je výborná,“ 
pochvaľuje si vedúci údržby.

Energetika v znamení úspor

V energetike je v Senici priestor 
na zlepšenie aj na úspory. Tamojší 
manažment by napríklad do investícií 
budúceho roka rád zakomponoval 
vznik energetického dispečingu. „Na-
inštalovali sme na niekoľko energetic-
kých zariadení prvé online merania, 
ale väčšinu spotreby energií vyhodno-
cujeme stále manuálne, dispečing by 
priniesol významné úspory. Tie napo-
kon prinesie aj postupná náhrada 200 
kusov nepretržite fungujúcich svietidiel 
vo výrobe za LED osvetlenie,“ uzatvá-
ra Dušan Rýzek.

Navštívili jsme výrobu 
kordů v Mexiku

Vady vlákna sa v Senici už počítajú



„Zamestnanci majú zabezpečené 
ubytovanie, stravovanie formou plnej 
penzie, vstupnú a výstupnú lekársku 
prehliadku a tri liečebné procedúry 
denne po dobu siedmych dní. Zamest-
návateľ pritom uhrádza všetky náklady 
spojené s rekondičným pobytom,“ 
upresňuje Andrea Zigmundová. 

Vlani sa ich v priebehu augusta a sep-
tembra zúčastnilo 13 zamestnancov 
z výroby, v tomto roku rekondičné po-
byty prebiehajú od júna do septembra 
a nárok má celkom 20 zamestnancov 
z výroby a údržby. Podľa ich reakcií 
sa zdá, že zamestnanci sú s pobytom 
spokojní a väčšina chváli taktiež vyni-
kajúcu hotelovú kuchyňu. 
„Na recepcii nás s ďalšími dvomi ko-
legami čakali profesionálne recepčné, 

ktoré nás oboznámili s inštrukciami 
ohľadne pobytu. Nasledovala vstupná 
lekárska prehliadka, v rámci ktorej 
podľa jednotlivých obtiaží lekár po 
dohovore s klientom stanovil konkrét-
ne procedúry. Medzi ne patrí vírivý, 
smaragdový, zafírový kúpeľ, citrínový 
kúpeľ, alebo CO2 injekcie, elektrolieč-
ba, ultrazvuk, Bioptron, Brasil Oxy-
genoteraphy a tiež fitnes. Procedúry 

vychádzali na ½ dňa, potom bol voľný 
program. Izby sú výborne vybavené, 
v hoteli sa nachádza bazén a cez 
cestu aquapark s bonusom vstupu 
pre našich zamestnancov,“ chváli si 
napríklad Stanislav Bezdek, ktorý bol 
v kúpeľnom dome Veľká Fatra v júli 
tohto roku a úroveň pobytu vyhodnotil 
na 95 %, čo je výborný výsledok.

Naša spoločnosť v súčasnos-
ti implementuje požiadavky 
noriem ISO. Nové certifikáty od 
novembra prinesú jednoznačné 
benefity. Ich cieľom je minima-
lizovať úrazy, znížiť náklady na 
energie aj odpady a spolu s tým 
aj zvýšiť kredit našej spoločnosti 
u zákazníkov.

Zaviesť tri nové systémy manažmentu 
(ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) 
majú do roku 2020 všetky spoločnosti 
v skupine Indorama. „Určite nám to 
v konečnom dôsledku pomôže ušetriť 
náklady, zlepšiť dobré meno spoloč-
nosti a s tým aj predajnosť našich 
vlákien. Pri výbere dodávateľov sa 
totiž posudzuje aj to, ktoré systémy 
manažmentu má potenciálny dodá-
vateľ zavedené, my sme doteraz mali 
iba ISO 9001, teda kvalitu,“ hovorí Ida 
Žilková, ktorá má implementáciu ISO 
na starosti a po viac ako tridsiatich 
rokoch pozná senickú prevádzku ako 
svoje topánky.

Zavedenie systémov manažérstva 
zahŕňa široké rozpätie činností. Firme 
s tým preto pomáhajú konzultačné 
spoločnosti, na oblasť BOZP máme 
zmluvu s autorizovaným bezpečnost-
ným technikom. A s čím konkrétne 
pomáhajú? „Radia nám, akú doku-
mentáciu k jednotlivým certifikátom 
potrebujeme, na aké aspekty sa 
v každej z oblastí zamerať a ako riešiť 
možné riziká a príležitosti, ako posúdiť 
ich významnosť, a podľa toho prijímať 
opatrenia,“ vysvetľuje Ida Žilková.

Aby sme z každej oblasti vybrali jeden 
príklad z mnohých sledovaných, pri ži-
votnom prostredí je takým významným 
aspektom napríklad možný únik emisií. 
ISO 14001 požaduje tento aspekt po-
súdiť, vyhodnotiť a podľa jeho význam-
nosti prijať opatrenia na minimalizáciu 
jeho vplyvu na kvalitu ovzdušia, teda 
aké kroky je potrebné urobiť. V oblasti 
bezpečnosti práce sa napríklad zavá-
dza nový pojem skoronehoda, teda 
riadenie rizík, ktoré by k nehodám 
mohli viesť. Ida Žilková popisuje, ako 
taká skoronehoda vyzerá a čo tento 
papierový pojem bude znamenať pre 
zamestnancov v praxi: „Predstavte si 
napríklad tekutinu rozliatu na zemi, na 
nej sa zamestnanec môže pošmyknúť 
a môže vzniknúť nehoda. Zamestnanci 
by si také veci mali všímať a hlásiť 
ich, aby nebezpečné miesta a situ-
ácie mohli byť odstránené skôr, ako 
k samotnej nehode dôjde. „Systém 
manažérstva energií zase požaduje 
spracovávanie prehľadu jednotlivých 
zariadení a ich energetickú náročnosť, 
pri tých najnáročnejších sa prijímajú 
opatrenia jej zníženie a celkovo sa 
vyžaduje efektívne riadenie spotreby 
všetkých druhov energií. Konkrétne 
aj tak zdanlivo obyčajnou vecou ako 
pravidelným pripomínaním na násten-
kách, že po odchode z pracoviska je 
potrebné zhasínať. Vzhľadom na to, 
ako energeticky náročná je Senická 
výroba, každé ušetrené euro sa totiž 
počíta.

„Predpokladám, že do septembra by 
sme mali mať všetky systémy zave-
dené, aby sme si to všetko mohli vžiť, 

skontrolovať a pripraviť sa na novem-
brovú certifikáciu,“ plánuje Ida Žilková. 
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Senická Kordárna je v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci povinná zabezpečovať pre svojich zamestnancov ohrozených 

hlukom rekondičné pobyty. Tie sa uskutočňujú v slovenských liečebných 
kúpeľoch Turčianske Teplice. 

...v liečebných 
kúpeľoch

Povinné 
rekondičné
pobyty...

Tri nové 
certifikáty ISO 

pre Senicu

ISO 9001
systém manažmentu kvality

ISO 14001
systém manažmentu životného 

prostredia

ISO 45001
systém manažmentu 
bezpečnosti práce

ISO 50001
systém manažmentu 

hospodárenia s energiou



Manipulační dělník Svatopluk 
Vachun je zaměstnanec 
Kordplastu. Jeho putování 
Kordárnou začalo už před 14 
lety na DTÚ. Pan Vachun má 
osvědčení pro vysokozdvižný 
vozík a podle jeho kolegů je 
na něj spoleh.

Vzpomenete si ještě na svoje začát-
ky v Kordárně?
No jéje. To bylo na DTÚ, kde jsem 
pracoval šest let. Pak ale přišla nemoc, 
a já musel skončit, nesměl jsem dělat 
na směnný provoz. Rok jsem pobyl 
doma a po nemocnicích, a pak byl rád, 
že můžu jako zdravotně postižený přijít 
do zaměstnání na Kordplast. 
Jak se potýkáte se zdravotním 
omezením?
Snažím se žít normálně a nepropadat 
do nemoci, ona se pak i ta potvora 

lepší snáší. Asi jsem v tomhle ohledu 
spíš pozitivní typ.
Co je vaší každodenní prací?
Většinou jezdím s vysokozdvižným 
vozíkem, veškeré odpady mně projdou 
rukama. Skládám je z aut, vozím 
na recyklaci, překládám z beden do 
žoků... Pracovní náplň, která se stále 
opakuje. 
Baví vás to?
Tož musí! Ale vážně, nejsem uvázaný 
na jednom místě a není to jako na 
lince, takže jsem spokojený. Když jsem 
pracoval na DTÚ, znal jsem jen cestu 
z vrátnice tam a zase zpět, hotovo. Co 
je kde jinde, jsem vůbec netušil. Teď 
znám celý areál jako své boty, takže už 
vím, kde dělám! (směje se) 
V minulosti jste pracoval v zeměděl-
ské společnosti, proč jste odešel?
Na statku to bylo fajn, práce venku, to 
se mně líbilo, jen ta sezónnost nepřála 
penězům. A když mi děti doma řekly, 
že půjdou na výšku, nebylo zbytí, 
musel jsem si hledat stabilní práci ve 
fabrice. Zvykl jsem si nakonec rychle.

Existuje něco, co byste tady rád 
změnil?
Na to jsou tu jiní. Osobně jsem více 
méně spokojený. Kdybych byl zdravý, 
šel bych znovu jezdit se stroji, jejich ří-
zení mě moc bavilo. Ale nejsem, a věk 
taky nezastavíte, tak co bych vymýšlel.
Co vám dělá momentálně největší 
radost?
Jsem trojnásobný děda, mám malé 
vnuky, to je radost! Jezdí k nám na 
víkendy, v létě pobudou déle, je s nimi 
legrace. Manželka vaří a hlídá a já se 
s nimi těším.
Jaké máte ještě koníčky?
Vše okolo pole a zahrádky. Máme 
záhumenek s okopaninou, pěstujeme 
erteple, mrkev, cibuli, tak jak se to dřív 
dělávalo. Taky máme půl hektaru obilí, 
protože chováme prase a slépky, tak 
na krmení. Na práci to úplně stačí. 
Když se podíváte po vesnicích nyní, 
už tolik záhumenků neuvidíte. My měli 
doma zvířata vždy – prasata, krávu 
na mléko, i kozu. Mám k tomu zkrátka 
vztah a důležitá je i rodinná podpora.

TAJNIČKA bola vybudovaná v roku 2009 v nadmorskej 
výške 460 m. n. m., dosahuje výšku 7 m a je postavená 
z betónových tvárnic a obložená prírodným kameňom. Výlet 
na ňu je možné spojiť s návštevou zrúcaniny hradu Korlátko.

Vylúštite krížovku, napíšte tajničku na lístok s vaším menom 
a vhoďte ho do 31. 10. 2019 do boxu na okne kancelárie 
majstrov, kam vhadzujete pripomienky a námety.

1. cena
30 €

2. cena
20 €

3. cena
10 €

krížovka
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Jak to 
vidím já? 

Výhercovia krížovky z predošlého Káčka:
1. Michal Štefečka, 2. Vladimír Gach, 3. Miroslav Havel

Autor:     
Juraj      rímske     

íslo 105
zarovná-   

vala
nejako,    
dajako

Lazár     
(dom.)

skratka    
súhvezdia  
Hadonos

kotú ala
Pomôcky: 
Ariadna,   

akad

na 

odsunul

vydával    
vô u

stupe    
kambria    
(geol.)

zna ka    
prvku      

lutécium

druh      
hliny

cválajúci   
kô        

(zried.)

udrie      

predme-   
tom (expr.)

vydochnú  
(hovor.)

skon il    
kovanie    

Artúr      
(dom.)

1. as     
tajni ky   Eleonóra   

(dom.)

aroma-    
tická   

zlú enina

naboso

dcéra krá-  
a Minosa  

prudko tie- 
kol (expr.)

rímske     
íslo 56

hltavo     
jedol      

údolie,     
ties ava

osobné    
zámeno   
prichytil

zna ka    

lietadiel

spôsob    
plávania   
donivo il   
(hovor.)

pre,       
po esky   
rímske     

íslo 1002

ten kto    
háda

(expr.)     

uchom    
zistil      
vô u

rímske     
íslo 52    

priehlavok  
(anat.)

vz ahujú-  
ca sa      
na ihlu

lovek     
(expr.)

nie o      
samo      
letiace     

(zastar.)

hornina    

(expr.)

zápal

skratka    
tablety     

sa orla

skratka    
treonínu   
staroirán-  
sky jazyk

ro né     
obdobie

zamrazilo  
(zried.)    

vz. nitridu  
hliníka

Pomôcky: 
twill, zend,  
anol, Oph,  
isit, tarzus

E V      
Topo ian

2. as     
tajni ky    
zn. watt-   
sekundy

druh      
jemnej     
hustej     
tkaniny

sa urny

svetlom    
na chví u   

oslepí

remeselník 
vyrábajúci  

konské    
postroje

Jsem spíš
pozitivní typ



Letního úklidu 
se účastnilo 
rekordní 
množství lidí 
Téměř dvacítka lidí odvedla celkem 
660 hodin práce při čištění im-
pregnační linky DTÚ v době celo-
závodní odstávky, což je zřejmě 
prozatímní rekord. Vysáté jsou i stro-
py na skárně a kordy mají novou 
kuchyňku.

„Také letos jsme k údržbě využi-
li dobrovolníky z řad brigádníků 
a pracovníky, kteří nechtějí čerpat 
dovolenou v létě. Ti prošli všechny 
technologie i prostory a k čištění mimo 
jiné používali vysokotlakou čističku 
podlah,“ přiblížil výrobní ředitel Pavel 
Dosedla. Podle něj se nové zařízení 
velmi osvědčilo zvláště na zaschlou 
špínu z roztoků. Vyčištěné jsou i obě 
impregnační vany, navíc se podařilo 
udělat technické úpravy na sběru zbyt-
ků roztoků z válců. Ty se nyní odvádějí 
přes filtry zpět do vany, zlepší se tak 
nanášení roztoku bez nečistot. Údrž-
bou prošla také všechna patra linky 
včetně vzduchotechnických komínů, ze 
kterých se odstranily saze. 

Čisté jsou i jednotlivé sekce míchárny, 
na skárně séglů došlo k odstraně-
ní oleje z podlahy, na kordech byla 
dokončena kompletní rekonstrukce 
sociálního zázemí s novou kuchyňskou 
linkou. „Mimořádně jsme pak přistoupili 
k vyčištění vzduchotechnických kanálů 
pod saurery na skárně, kde jsme našli 
opravdu hodně nečistot a všelijakých 
zbytků vláken. Na tkalcovně séglů 
se zase po mnoha letech vysála část 
stropů, které jsou tam silně zapráše-
né a od sazí. Myslím, že to rozhodně 
přispělo k vizuálnímu zlepšení pracov-
ního prostředí,“ uzavírá Pavel Dosedla.
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Anketa
Jak jste 
strávili letošní 
dovolenou?

(1) Jaromír Kuchyňka Pracovně, 
stavěl jsem dvougaráž. Ale odpočinek 
nakonec přišel na řadu také, jezdil 
jsem alespoň na koupaliště. A stavbu 
se nám podařilo dokončit, takže z toho 
mám radost.

(2) Jiřina Káčerová Vlastně 
polopracovně, malovali jsme a uklízeli. 
Na výlety do přírody jsem si ale našla 
čas! Byli jsme na Slovensku, navštívili 
hrady, jeskyně. Odpočinula jsem si 

hlavně po psychické stránce, takže to 
bylo fajn.

(3) Stanislav Ňorek Byli jsme doma, 
protože máme tříměsíční dceru. Jezdili 
jsme ale s dětmi po výletech, byli jsme 
v Zoo Lešná nebo v rodinném parku. 
Čas jsme trávili i u bazénu na zahradě. 
Užívám si teď co nejvíc rodiny.  

(4) Helena Pešková Tak jako každé 
léto, i letos jsme využili jízdenky 
ČD a vydali se za památkami po 
České republice. Základnu jsme měli 
v Mariánských Lázních, nejhezčí 
zážitek byla návštěva Slavností piva, 
kterou pořádá pivovar Chodovar 
v Chodové Plané. Tuhle akci 
doporučuji všem!

(5) Lenka Mikesková Skvěle. Na 
přelomu června a července jsem 
byla na zájezdě v Turecku, kde 
bylo opravdu krásně, a celozávodní 
dovolenou jsem trávila s dětmi 
v tuzemsku – byli jsme v zoo i na 
koupališti, prostě letní klasika.

(6) Marek Hozák Stavíme rodinný 
dům, takže odpověď je nasnadě. 
Betonoval jsem, dělal omítky. 
Odpočíval jsem maximálně večer 
u televize, nějaká opravdová dovolená 
by se mi docela hodila…

Exkurze nejlepších týmů už proběhly

Tým Séglů navštívil provoz firmy Hyundai, který si účastníci projeli ve vláčku s audio-průvodcem, výlet 
pak zakončili exkurzí do pivovaru Radegast. První skupinka z Kordů si vybral exkurzi do firmy Barum 
Otrokovice a pošmákla si na grilovaných kolenech ve Spytihněvi, druhá skupinka Kordů se zase jela 
koupat do Podhájské. Doufáme, že jste si výlety užili!



Máme velkou radost, že Kordárna se mohla 
finančně podílet na nákupu dýchacích podložek 
pro miminka do Kyjovské nemocnice. Kordárna, 
společně s dalšími partnery, nakoupila pro-
střednictvím nadace Křižovatka celkem patnáct 
z šedesáti nových podložek, které mohou zdra-
votnická zařízení používat pouhé dva roky a pak 
je musí vyřadit.

Dýchací podložka slouží jako monitor dechu, 
který je propojen s elektronickou chůvičkou – 
v případě, že novorozeně přestane ve spánku 
dýchat, spouští okamžitě alarm. Systém tak 
úspěšně předchází syndromu náhlého úmrtí, sta-
čí, aby rodič okamžitě zareagoval, miminko otočil 
a pomohl mu tak dech přirozeně obnovit.

Firemní den

K O R D Á R N A  V Á S  Z V E  N A

2 8 / 9  2 0 1 9  |  1 0 - 1 8 H
Kulturní dům, Velká nad Veličkou

BALÍČKY PRO DĚTI

DEN S MIMONI 10-16H
SKÁKACÍ HRAD | TVOŘIVÉ DÍLNY | MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

ŠLAPACÍ KÁRY | HASIČI | MARINGOTKA S ATRAKCEMI

LUCIE REVIVAL 17-18H
 

SFÉRICKÉ KINO 10-15H
TRENAŽÉRY | VIRTUÁLNÍ REALITA | LIDSKÝ STOLNÍ FOTBAL

Pomáhali jsme v Kyjovské 
nemocnici
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Kdy, když ne 
dnes?

Nenechte si ujít příležitost 
udělat něco pro své zdraví. 
Zvlášť když za vámi přijde 
doktor až do práce!

Akce se bude konat 
v zasedací místnosti 
personálního úseku. 
Nestyďte se, potkáme se 
tam s vámi!

Vítáni jsou pojištěnci všech 
pojišťoven, zaměstnanci 
Kordárny mají vstup 
samozřejmě zdarma.



Ve svátek 28. září se v Kordárně již tradičně TAJENKA. 
Víte, co se v tento den událo, kromě notoricky známé udá-
losti, kdy byl v roce 935 ve Staré Boleslavi zavražděn kníže 
Václav svým bratrem Boleslavem? Například v roce 1949 se 
v Praze začal budovat Letenský tunel, tentýž den se v roce 
1934 narodila francouzská herečka Brigitte Bardot a v roce 
1971 zemřel český básník, grafik a malíř Bohuslav Reynek.

Vyluštěte tajenku, napište ji na lístek s vaším jménem 
a vhoďte nejpozději do 31. 10. 2019 do slosovací nádoby, 
která je umístěna v prostoru osobní vrátnice.

1. cena
1 000 Kč

2. cena
500 Kč

3. cena
300 Kč

křížovka
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Výherci krížovky z predešlého Káčka:
1. Jitka Hozáková, 2. Zdeňka Hrbáčová, 3. Michal Žákovský

POMŮCKA:
EMPORA,
REN, UŠT

KLUS KONĚ

ČINNOSTI
MYSLIVCŮ

ROSTLINA
LASKAVEC

FIKANÁ

TAMTEN

ALBÁNSKÉ
PLATIDLO

LATINSKÁ
SPOJKA
(a)

ROSTLINA
S POLO-
DŘEVNATÝM
STONKEM

�

POSTUPNÉ
SVAŽOVÁNÍ

KOCOUR
(nářečně)

LEVO-
STRANNÝ
PŘÍTOK
LABORCE

TRHAVINO-
VÉ NÁPLNĚ

BÁJNÝ
OBŘÍ HLA-
VONOŽEC

VELMI
SLADKÝ
LIKÉR
(slangově)

MENŠÍ
AMERICKÁ
ŠELMA

ARBESŮV
PROZAICKÝ
ÚTVAR

ČERNOMOŘ-
SKÝ POLO-
OSTROV

ČÍŠE

OBVAZ

VOJENSKÝ
KNĚZ

NAŘÍKAT

OVOCNÁŘ

ŠESTÁ
SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

KRUTO-
VLÁDCE

STAVEBNÍ
MATERIÁL

ŠERMÍŘSKÁ
ZBRAŇ

ČÁST
VAJÍČKA

KONKU-
RENT

�

HORŇÁCKÁ
OBEC

S VĚTRNÝM
MLÝNEM

ZÁLUDNÝ
ČLOVĚK
(řídce)

KTERÝŽTO

PATRON
HASIČŮ

ŠKUBAVÉ
POHYBY

ZAČÁ-
TEČNÍCI

ZAJISTÉ

�

TAJENKA
CÍP

KVĚTNÍHO
KALICHU

SLOVENSKY
„KOSTKA�

KLAMAJÍCÍ
ČLOVĚK

KUS
TRÁVNÍKU

DOMÁCKY
OLGA

DUŠEVNÍ
POHNUTÍ

OPAK
SEVEŘANA

PODŘADICÍ
SPOJKA

ZUBNÍ
POVLAK

KOVBOJSKÁ
ZBRAŇ

TAKOVÍ
(slovensky)

KŘÍDLO
DVEŘÍ

KRUCHTA
V CHRÁMĚ

LEDVINA
(anatomicky)

OBYVATEL
TRÁCIE

SHLUK
ROSTLIN

ŘÍMSKY
1001

BYSTŘE
LÉTAJÍCÍ
NOČNÍ
PTÁCI

ZNAČKA
REG. TUNY

DOBYTKÁŘ-
SKÁ FARMA

INICIÁLY
ZPĚVAČKY
BITTOVÉ

TEDY

MOTÝL
S PESTRÝMI
KŘÍDLY

PŘIBLIŽNĚ

VOLNÝ
(knižně)

NORSKÝ
DRAMATIK
(autor Nory)


