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Slovo výkonného ředitele

ážení zaměstnanci,


léto a doba dovolených je za námi a já doufám, že jste si 
všichni odpočinuli a užili si léto s rodinami a přáteli.


Jsou před námi poslední měsíce tohoto roku, které nebudou 
jednoduché, stejně jako dosud. Krize na Ukrajině se sice, zdá 
se, vyvíjí pozitivním směrem, ale zdaleka není u konce. Určitá 
pozitiva lze vnímat i v rámci trhu, musíme ale dál zůstat 
připraveni a situaci vyhodnocovat na týdenní bázi. Výroba ve 
ŠKODA AUTO a.s. se navyšuje oproti prvnímu pololetí, což je 
pro nás dobře. Dochází k „zastropování“ cen energií, i když 
pro výrobní firmy to stále není úplně optimálně dojasněno, což 
nám dává alespoň určitou jistotu v rámci výhledu do plánu 
vývoje nákladů a finanční strategie.


Rád bych Vás touto cestou požádal o podporu. Podporu v 
tom, abychom co nejvíce zamezili plýtvání a nepotřebným 
výdajům. V tomto je pro nás prioritou dodržování kvality a 
udržování pořádku a základních pravidel nakládání s 
energiemi. Prosím o svědomitost a udržení povědomí každého 
z Vás.  


Dalším poměrně jednoduchým krokem, kterým můžete přispět 
jsou Vaše nápady. Pokud máte nápad, jak by se daly určité 
věci, které jsou ve Vaší kompetenci, dělat jinak, lépe, 
efektivněji, nebojte se oslovit nadřízeného, nebo firemního 
ombudsmana. Letos se již podařilo zrealizovat na oddělení 
technologie nápad automatizace ručního pracoviště, který 
firmě přinese výrazné zlepšení kvality a zároveň zvýšení 
produktivity výroby. Velmi jim za to děkuji. Jsem velmi hrdý na 
to, že kolegové již zpracovávají další nápad, který přinese 
podobný efekt.

Společné foto týmu auditorů koncernu VW a zástupců EMERGE

http://www.emerge.cz
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Slovo výkonného ředitele

V září jsme měli tu čest zúčastnit se výběrového programu auditní skupiny koncernu VW. Přivítali 
jsme 5 vedoucích pracovníků auditních oddělení koncernu (zástupce VW, ŠKODA AUTO a.s, 
Bentley a MAN), kteří provedli jednodenní audit provozu Bezděčín. Byla to velmi přínosná 
návštěva, která nás posunula opět o kus vpřed v rámci zlepšování interních procesů. Bylo to pro 
nás dobré i v rámci přípravy na dvoudenní audit z VW, který proběhne ve dnech 4. - 5.10.2022 a 
bude zaměřen na procesní připravenost nových projektů SK49, které v Bezděčíně chystáme. 
Tímto bych všechny rád poprosil o svědomitou přípravu a podporu. Výsledek je pro nás velmi 
důležitý a cílem je samozřejmě získat hodnocení A.


Jsem velmi rád, že Vám touto cestou mohu oznámit, že se nám podařilo získat další velký projekt, 
kterým je velká logistická služba pro zákazníka Škoda AUTO a.s. Jedná se o tzv. JIS logistickou 
službu, o níž určitě přineseme článek v některém z dalších čísel. I z toho důvodu, že se nám v 
tomto segmentu velmi daří, jsme přistoupili ke zřízení nové divize - Divize komerční logistiky, která 
podobné projekty zpracovává a řídí od začátku přes uvedení do provozu, až do případného 
ukončení. 


ávěrem bych už jen rád oznámil jednu pozitivní zprávu. Od října 2022 dojde k navýšení 
hodnoty stravenek z 85 Kč na 100 Kč a zároveň přejdeme z papírových stravenek na 

elektronickou Multi pass kartu, kterou budete moci platit v restauracích, případně místech, kde je 
podporována. Více se dočtete dále v časopise. Jsem velmi rád, že můžeme tyto změny realizovat 
i v době, která není úplně příznivá. V listopadu již tedy očekávejte stravenky v „novém“ provedení.


Děkuji,


Lukáš Burian

O automatizaci a průmyslové robotice s Filipem Šolcem

Jak se Vám v EMERGE líbí? 

V EMERGE se mi líbí, je to z mého pohledu dynamická společnost s jasnou, poměrně štíhlou organizační 
strukturou, která umožňuje rychle rozhodovat o investicích a strategii v dalším směřování. Jsem velmi rád, 
že se jedná o 100% českou společnost a s hlavním akcionářem je možné se osobně setkat. Dále oceňuji 
mladý management s neotřelými postupy. Společnost znám od roku 2018 a vnímám tedy obrovskou 
proměnu, kterou prošla směrem k profesionálnímu Automotive dodavateli. 


Jaké jsou Vaše kompetence? 

Zodpovídám za tým, který zajišťuje projekty průmyslové automatizace a robotiky. V podstatě si pod tím 
můžete představit několik hlavních směrů, například podpora obchodního oddělení ve fázi poptávky 
svařenců pro jednotlivé automobilky, kde zajistíme úvodní návrh layoutu pracoviště, kapacitní výpočet 
počtu robotů a operátorů. Další kompetencí je následné zajištění konstrukce, virtuální simulace, výroby, 
montáže a programování robotický linek, převážně v závodech EMERGE. A jako 
další významnou kompetenci vnímáme standardizaci robotických pracovišť, 
jejich řízení a komponentů, ze kterých mají být postaveny. Pro 
z a j í m a v o s t d o p l ň u j i informaci o pracovištích 
svých kolegů, je to s a m o z ř e j m ě 
Bezděčín, ale také O l o m o u c a 
Martin (SR).

http://www.emerge.cz
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Co pro Vás projekt FT Automation znamená? 

Je to pro mě srdeční záležitost, díky které jsem našel svoji cestu z velké nadnárodní společnosti, FTA 
jsem založil v roce 2016. Nesu odpovědnost za vlastní rozhodnutí a technická řešení, která jsou často 
pro konkurenty neproveditelná, nespoléhám se na neustálé opakování již provedených instalací a snažím 
se nacházet nové cesty a prostředky k dosažení cílů EMERGE. Někdy nazývám práci našeho týmu 

LEGEM pro velké kluky a my si v FTA rádi hrajeme 😉 . Začlenění FTA do skupiny EMERGE bylo logickou 

volbou pro obě společnosti. 

Filip Šolc


Prozradíte na sebe něco? 

Proč ne. Mám rád historii, cestování – 
obzvláště to dobrodružné, horskou 
turistiku, lední hokej a české pivo. Moc rád 
bych se jednou podíval do pohoří Ťan-šan 
a k jezeru Bajkal, tak uvidíme, jestli se mi 
tento cestovatelský sen někdy splní?! 


Co Vy a rodina? 

U nás doma je převaha žen, tedy moje 
partnerka a dvě dcery ve školním věku s 
mnoha zájmy, což někdy vyžaduje složitou 
logistiku. Po domě se nám střídavě 
pohybují ještě 2 kočky a pes, takže bývá 
občas dost živo.   


Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře? 

Jděte si za svými sny, nevzdávejte se, i 
když vypadá situace občas beznadějně a 
buďte svobodní! 

O automatizaci a průmyslové robotice s Filipem Šolcem

Filip Šolc -  manažer průmyslové automatizace a robotiky

http://www.emerge.cz
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Informace z HR

Co je nového na HR oddělení  

Představení nového zkušebního centra na pobočce v 

Bakově nad Jizerou 

Datum prvního září mají všichni spojený se začátkem školní 
docházky Vašich dětí, pro naši firmu to znamenalo začátek 
školící linky v závodě v Bakově nad Jizerou, na které se 
pracovalo několik měsíců. Tento projekt byl úspěšně 
dokončen a naše interní školitelka Klára Němečková mohla 
začít školit nové kolegy na upraveném pracovišti. Školení 
probíhá třikrát týdně. Noví zaměstnanci absolvují toto vstupní 
školení a to v pondělí, ve středu a v pátek. 


Kde se nové pracoviště nachází? 

Nová školící linka se nachází v Bakově nad 
Jizerou v Tyršově ulici. Ale marně byste ji 
hledali v ostrém provozu, protože je 
zhotovena v areálu údržby, kde je klid na 
vysvětlení a ukázku všeho, co je potřeba si 
osahat, než člověk nastoupí do práce. 
Zkušební linka slouží hlavně k pomoci 
“parťákům” při zaškolování nových lidí. 
Hlavní myšlenkou, se kterou byla linka 
projektována, je seznámení se prakticky s 
výrobní dokumentací, s vadnými vzorky a 
vším, s čím, se člověk může následně 
potkat v provozu. 

Jak probíhá samotné školení? 

Školení se skládá ze tří částí. První část je 

teoretická, druhá praktická se vzorky a třetí je ukázka linky. 

V teoretické části se zaměřujeme na všeobecné informace o chování 
v provozu, seznámení s D/DTL díly a s kompletní dokumentací, 
kterou každý zaměstnanec musí vyplňovat v rámci svého úseku. 
Zároveň se klade důraz na dodržování bezpečnosti práce a pohybu 
v provozu. Na závěr teoretické části je vstupní test dle pozice 
(operátor / logistika). 

Následně si noví zaměstnanci vyzkouší rozpoznat dobrý a špatný 
svár na dílech. Cílem této školící části je si vyzkoušet už při začátku 
pracovního procesu rozpoznání kvality sváru. 

Poslední částí školení je přesun ke zkušební lince, kde jsou 
seznámeni s nástěnkou výrobní dokumentace. Prakticky jim ukážu a 
vysvětlím pracovní pokyny, balící předpis, TPM0, kontrolní zápis a 
sledování produkce. Zároveň s nimi projdu a ukážu, kde naleznou 
katalog vad. Součástí zkušební linky je ukázka ovládání a signalizace 
linky (co jaká signalizace znamená). 

A co nás čeká do budoucna? 

Aktuálně pracujeme na výrobě nových vzorků pro školení kvality 
sváru jak z Bezděčína, tak ze závodů v Bakově nad Jizerou (Tyršova 
a Výsluní). Též je v plánu měsíční přezkoušení z rozpoznávání kvality sváru, jak pro nové tak, i pro 
stávající zaměstnance. Vizí do budoucna je neustále vylepšovat a zdokonalovat proces zaškolení a 
přezkoušení všech od operátorů, seřizovačů, parťáků až po kvalitáře. 

Z pohledu vývoje firmy je zaškolování procesů nedílnou součástí rozvoje firmy.


Veronika Marková  


http://www.emerge.cz


EMERGIE

září  2022 www.emerge.cz

R á d i  b y c h o m  i  p o d ě k o v a l i  a  o s l a v i l i  s  n a š i m i  k o l e g y  

j e j i c h  ž i v o t n í  a n e b o  p r a c o v n í  j u b i l e a

Informace z HR

Životní jubilea 

Jméno Pozice 

Martina Gottwaldová Kontrolor kvality

Lenka Horáková Operátor výroby

Radomír Janko
Administrativní pracovník 

ve výrobě

Helena Kopecká Operátor výroby

Bohdan Michálek Operátor výroby

Eva Remišová Operátor výroby

Jana Satýnková Operátor výroby

Monika Slabá Operátor výroby

Stanislav Špringler Operátor výroby

Zdeněk Jinoch Ředitel divize služeb

Soňa Vašíčková Operátor výroby

Vilém Dedecius Operátor výroby

Pavel Fröhlich Mistr

Jiří Hanuš Operátor výroby

Květoslava Hončlová Operátor výroby

Roman Kumprecht Operátor výroby

Pracovní jubilea

Jméno Pozice 

Andrea Barešová Asistent a anayltik

Petra Berná Expedient

Josef Falta Nástrojář

Michal Hlotan Operátor výroby

Miloš Janko Operátor logistiky

Marcela Kopecká Koordinátor výroby

Zdeňka Kotyzová Operátor výroby

Markéta Kyselová Operátor logistiky

Lenka Nohová Administrativní pracovník

Renata Rusnoková Operátor výroby

Jiřina Sedláčková Operátor výroby

Radek Škaloud Robotik

Iveta Kašparová Operátor výroby

Eva Kesziová Operátor výroby

Jana Poskočilová Operátor výroby

Eva Remišová Operátor výroby

Alena Řežábová Asistent back office

Eva Svoboda Dělník drobných prací

Helena Trenčanská Pracovník kontroly - provozní

Koloman Vagay Koordinátor skladu

Miroslav Žídek Mistr logistiky

Jan Hájek Svářecí specialista

Dita Jaklová Operátor výroby

Jan Veverka Dělník drobných prací

více o nových 
nástupech našich 

kolegů v týmu EMERGE 

https://www.emerge.cz/o-nas/firemni-casopis/jubilea

Lenka Nohová Zdeněk Jinoch

Jan Hájek

Radek Škaloud

https://www.emerge.cz/o-nas/firemni-casopis/jubilea
http://www.emerge.cz
https://www.emerge.cz/o-nas/firemni-casopis/jubilea
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Vedení společnosti rozhodlo vyřešit situaci benefitu stravenek. Během letních měsíců byl spuštěn 
rychlý průzkum spokojenosti. Tohoto průzkumu se zúčastnilo bezmála 60% zaměstnanců 
společnosti. 

Na základě výsledku průzkumu dalo přednost elektronické Multi pass kartě před klasickou 
papírovou stravenkou 
79% zúčastněných 
zaměstnanců.  

Společnost bude od 
měsíce ř í jna 2022 
p ř e c h á z e t n a 
m o d e r n ě j š í 
e l e k t r o n i c k o u 
mu l t ip roduk tovou 
kartu - Multi pass 
k a r t u . V d r u h é 
polovině měsíce října 
budou Multi pass 
karty k vyzvednutí u personalistů jednotlivých poboček. 

Platnost kreditu na Multi pass kartě je až 16 měsíců, platí vždy od 1.září a ztrácí platnost k 31. 
prosinci následujícího roku. Aktuální přehled partnerů a provozoven najdete na  webové stránce 
https://mujpass.cz/

Vedení společnosti zároveň odsouhlasilo navýšení nominální hodnoty stravenek od měsíce října 
2022 společně s výplatou mzdy za měsíc listopad. Pro zaměstnance ve zkušební době na 50 Kč a 
pro zaměstnance po zkušební době na 100 Kč. Původní hodnoty stravenek byly 40 Kč a 85 Kč.


Iveta Čadilová

Stravenková karta a výsledky dotazníkového šetření

http://www.emerge.cz
https://mujpass.cz/
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Stravenková karta a výsledky dotazníkového šetření

Jako nápady pro zpestření firemních benefitů lidé vybrali tyto:  

• 13. plat

• Příspěvek na dojíždění do zaměstnání

• Slevy (na elektroniku, kulturu, bazén, na produkty firmy)

• Příspěvek na bezlepkovou dietu

• Vyšší příspěvek na stravné

• Vyšší příspěvek na čistící a prací prostředky

Další navrhované způsoby komunikace: 

• Soukromý e-mail

• Pravidelné porady

• Mobilní aplikace

• Obrazovka v jídelnách s aktuálními informacemi

http://www.emerge.cz
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Nový projekt v Plazech

Na základě výběrového řízení, ve kterém naše společnost EMERGE a.s. uspěla, jsme od 1.7.2022 převzali 
skladování Originálních dílů a Příslušenství v externím skladu D+D Park v Plazích pro Škoda Auto.  
Kontrakt na tento projekt je na 5let.  Jedná se o sklad o rozloze 30 000 m2, cca 50 zaměstnanců, z tohoto 
je 50 % lidí s OZ. V tomto projektu opět propojujeme dva světy a pomáháme najít uplatnění našim 
kolegům s handicapem, kteří jsou velmi platnými členy týmu. Na tomto projektu pracujeme v informačním 
systému zákazníka.


Jinak je tento projekt čistě logistický a jeho součástí jsou:


A) Příjem zboží od externích a interních dodavatelů    


• Převzetí a kontrola DL od dodavatelů ŠA a zaevidování LKW


• Vykládka LKW


• Kvalitativní a kvantitativní kontrola zboží dle DL dodavatele (počty kusů, neporušenost palet a balení). 


• Příjem zboží do skladové evidence v systému SAP


• Zpracování případných neshod a jejich řešení podle pokynů Odběratele (reklamace, checklisty apod.).


• Evidence toku palet od dodavatele


• V případě potřeby štítkování, přebalení materiálu dle požadavků a pokynů Odběratele. Balící předpis je 
dostupný v SAP


B) Fyzické a systémové (ITM) uskladnění přijímaného materiálu do skladu dle skladového příkazu a 

lokačního systému. 

C) Vyskladnění a expedice 

• Vyskladnění materiálu ze skladu na základě 
skladových příkazů v systému SAP 


• Systémové zabalení dodávky v ITM – 
dodávka zůstává v původní skladové paletě a 
stává se z ní expediční jednotka


• Označení expedičních jednotek evidenčními 
prvky – číslem expediční jednotky, označením 
zákazníka / státu atd. dle specifikace 
odběratele


• Zvážení expediční jednotky a odeslání dat do 
systému SAP


• V případě nebezpečných věcí kontrola balení 
a označení, případné doplnění


• Fyzická a systémová nakládka expedičního 
LKW dle specifikace pro daného zákazníka, 
nebo pro převoz do ŠPC, či jiného externího 
skladu a zaplombování


• Vystavení přepravních dokladů – náložných 
listů, dodacích listů, faktur, CMR, příloh k 
nebezpečným věcem dle ADR


D) Přebalení dílů do expedičního obalu stanovených zákazníkem 

Jaroslav Štecha

Na tuto činnost jsme pořídili zbrusu nový balící stroj, který 
našim zaměstnancům výrazně ulehčí práci.

A dále zde balíme jednotlivá kola

http://www.emerge.cz
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Krásný zážitek na vysoké úrovni. 

Pro zaměstnance provozovny v Náchodě jsme 
za podpory našeho významného zákazníka ve 
dnech 10. a 17. 8. 2022 zorganizovali 
návštěvu v provozu Kladno. Je to poprvé co 
jsme takovou možnost dostali a moc si toho 
považujeme. Děkujeme všem organizátorům 
této akce i vedení EMERGE, které celou akci 
financovalo a zvláštní poděkování Monice 
Dyntarové a Zdeňku Jinochovi za přípravu a 
organizaci celé akce. Oba se také návštěvy 
osobně účastnily.


Zaměstnance tam i zpátky do Náchoda zavezl 
k l imat izovaný autobus, což ce lkově 
napomohlo zvládat cestu v horkém počasí. 
Všichni si odvezli kromě spousty informací a 
zážitků na památku  také malou pozornost. 
Věříme, že se podařilo spojit příjemné s 
užitečným a pomohli jsme tak lidem lépe 
chápat, jak důležitá je jejich pečlivá práce a 
také to, že jsou součástí celého procesu v 
rámci celosvětové sítě tohoto nadnárodního 
výrobce hračkářského průmyslu. 

Návštěva v Kladně se povedla a moc se líbila 

skupina 10.8.2022

http://www.emerge.cz
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skupina 18.8.2022

Oceňujeme velmi otevřený a vstřícný přístup 
našich hostitelů, kteří nám umožnili přístup do jinak 
nepřístupných prostor. Přítomní byli seznámeni s 
historií i budoucností firmy a také jednotlivých 
velmi specifických pracovišť počínaje logistikou, 
3D modely až k vývoji a modelování v počítačích. 


A za sebe mohu napsat, že jako nevidomého 
účastníka mě velmi potěšila malá pozornost, která 
se skládala z několika částí, které byly opatřeny 
Braillovým písmem s textem v překladu "Dobře si 
hrát". Byli jsme mile překvapeni jak ochotou 
zaměstnanců, tak i prostředím, ve kterém lidé 

pracují. Váž íme si také naš í dlouholeté 
spolupráce, díky které naši zaměstnanci mohou 
mít možnost podílet se na přípravě a kompletaci 
již navržených výrobků. Velmi za tuto možnost a 
zážitek děkujeme. Ať je pro všechny strany práce 
opravdovou a potěšující hrou.


Ladislav Kubeček


Návštěva v Kladně se povedla a moc se líbila 

Audio jak se vám líbilo?

http://www.emerge.cz
https://www.emerge.cz/file/bc1a7e508ab4687624e4c6be67c3ff56/2586/Kladno_cut.mp3
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Iva Stupková - "Kolika jazyky mluvíš, tolikrát jsi člověkem".

Prozradíte na sebe něco? 

Jmenuji se Iva Stupková a právě jsem oslavila 43. narozeniny. Pocházím z Bánova u Uherského Brodu, 
malé vesnice na Moravském Slovácku, blízko slovenských hranic. 

V současnosti bydlím 10 let na Záskalí v Hodkovicích nad Mohelkou.

Jsem členkou místního sboru dobrovolných hasičů, 
kde jsem i jedno období působila jako kulturní 
referentka.

Moje oblíbené jídlo je pečené koleno a jeho přípravu 
jsem za léta přivedla k dokonalosti.

Ve volném čase si ráda vyjedu s manželem na 
motorce po Českém ráji, zajdu na lekci pilates, nebo 
se jdu jen tak projít do lesa. Také nepohrdnu dobrou 
knihou - detektivkou od Agathy Christie. Intenzivně se 
věnuji studiu španělského jazyka, protože španělsky 
mluvící země jsou mi velmi blízké a ráda je poznávám. 
Ne nadarmo se říká, Kolika jazyky mluvíš, tolikrát jsi 
člověkem".

Co Vy a rodina? 

Jsem vdaná a s manželem společně vychováváme 3 
teenagery, kluky. Do naší rodiny také patří 2 kočky.

Jaká je Vaše neoblíbená činnost? 

Čištění zahrady od plevele a řezání dřeva.

Jak se Vám líbí v EMERGE? 

Do EMERGE jsem nastoupila 1.7.2022. Jsem zde 
spokojená. Líbí se mi přístup firmy k zaměstnancům, a 
hlavně práce zde mi dává smysl.

Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře? 

Ráda bych poděkovala všem za vřelé přijetí do týmu EMERGE!

Milan Bez - "Den by měl mít víc jak 24 hodin". 
Prozradíte na sebe něco? 

Povahově jsem hodně soutěživý typ. Mám rád výzvy. Nesnáším 
lehkovážnost u lidí a laxnost.

Co Vy a rodina? 

Mám tři děti, dvě dcery a 15 letého syna. Dcery jsou dospělé a z 
domova už jsou pryč. Doma nám zůstal už jen syn, který je v deváté 
třídě a ten už má jiné zájmy než my. Teď mi proto zbývá trošičku více 
času na své koníčky a další věci.

Jak trávíte volný čas? 

Koníčků mám moc. Včelařím. Mám asi 15 včelstev.  Sportuji, rád 
běhám, jezdím na MTB. Věnuju se i závodům, například Gladiator race. 
A pak mám ještě jednoho velkého koně, vařím pivo. Vlastním dokonce 
létající mini pivovar, to znamená, že využívám kapacitu jiných pivovarů, 
hlavně svých kamarádů. Pak si je distribuuji do krámů a pivoték, 
hospod, atd. To je opravdu zajímavé. Kde se mohou čtenáři víc? Na 
mých stránkách www.pivovarbezak.cz

Rád bych zde také zmínil, že díky svým koníčkům jsem měl možnost 
účastnit se reality show, jako je MasterChef Česko, tak BeerMaster 
Chef Česko. Dokonce jsem postoupil do finálové osmičky. Během října 
by mělo být odvysíláno na zveřejněno na Mall TV, možná ČT, Nova 
nebo Prima.  Diváci mne mohou poznat i z té druhé strany. Dozvědí se, 
že to není jen o pití piva, ale i o jeho zkoumání, ochutnávání a 

hodnocení.

Jaká je Vaše neoblíbená činnost? 

Uklízet po někom jiném, když po sobě nechá nepořádek. Napravovat chyby někoho 
jiného.

Líbí se Vám v EMERGE? 

V EMERGE jsem teprve 3. měsíc. Myslím si, že společnost má dobré portfolio nejen 
hal, tak i velkého zázemí. Firma EMERGE má velkou budoucnost a to nejen na okrese 
Mladá Boleslav, tak i jak to pozoruji v Liberci i jinde. Uvidíme, jak to vše bude dál.

Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře? 

Hlavně v dnešní době hodně zdraví. Ať se jim daří jak po pracovní stránce, ale i po 
té soukromé . Hlavně být v pohodě a ostatní přijde samo.

Více na tomto odkazu: https://www.emerge.cz/o-nas/firemni-casopis/milan-bez

Iva Stupková - vedoucí logistiky

Milan Bez - vedoucí skladu Plazy

Prozradili na sebe ...

rozhovor s Milanem 
Bezem

https://www.gladiatorrace.cz/index.php
http://www.pivovarbezak.cz
https://www.emerge.cz/o-nas/firemni-casopis/milan-bez
https://www.emerge.cz/o-nas/firemni-casopis/milan-bez
http://www.emerge.cz
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Jana Weberová - "Nejraději mám procházky v lese". 
Prozradíte na sebe něco? 

Mzdovému účetnictví jsem se začala věnovat již před studiem na vysoké škole a i po skončení 
studií byla má volba jasná. Tato práce mě 
baví a naplňuje.

Co Vy a rodina? 

S manželem žijeme v bytě v Praze spolu s 
naším německým drátosrstým ohařem 
Cyrilem.

Jak trávíte volný čas? 

S přáteli a rodinou často hrajeme deskové 
hry a pořádáme turnaje. Také mě baví 
ponořit se do skládání puzzle či LEGA. S 
LEGEM ostatně souvisí i naše nadšení pro 
Dánsko , kam se rád i v rac íme na 
dovolenou. Velmi rádi ale cestujeme i po 
České republice. Nejraději mám procházky 
v lese. Ráda si také odpočinu u dobré 
knížky.

Jaká je Vaše neoblíbená činnost? 

Často u této otázky slyším jako odpověď 
žehlení. Zrovna tuto činnost považuji za 
téměř relaxační, protože si u ni dám 
skleničku dobrého vína a pustím nějaký 
napínavý seriál. Ostatní uklízecí aktivity ale 
opravdu nemusím.

Líbí se Vám v EMERGE? 

V EMERGE se s prostředím teprve seznamuji, ale již teď cítím, že se mi tady líbit bude. Po 
přechodu ze státní správy velice pozitivně vnímám zdejší dynamickou atmosféru a orientaci na 
výsledky. Také jsem moc ráda, že jsme sem mohly nastoupit společně s mojí výbornou kolegyní 
a kamarádkou Lenkou Chadimovou.

Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře? 

Kolegům bych přála, aby se radovali z maličkostí a aby si z každého dne vzali jen to pozitivní, i 
když sama vím, že to občas není jednoduché.

 


Lenka Chadimová - "Vyčistím si hlavu při běhu, chozením po horách". 
Prozradíte na sebe něco? 

V EMERGE pracuji od srpna letošního roku jako 
mzdová účetní.

Co Vy a rodina? 

Rodinu mám. Mám dvě děti (10 a 8 let). Většinu 
volného času tedy trávím s nimi. 

Jak trávíte volný čas? 

Když mi zbyde čas na sebe, vyčistím si hlavu při 
běhu, chozením po horách nebo u vína.

Jaká je Vaše neoblíbená činnost? 

Pomalý běh v dešti, náročné chození po horách a 
pití nedobrého vína 😊 .

Líbí se Vám v EMERGE? 

V EMERGE jsem krátce, přesto už teď můžu říct, 
že jsem spokojena. Přispívá k tomu i fakt, že mám 
skvělou kolegyni a že mě moje práce baví.

Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře? 

Aby byli spokojeni a aby se na mzdovou účtárnu 
neváhali kdykoli obrátit, rády pomůžeme!

Prozradili na sebe ...

Jana Weberová - mzdová účetní, Bezděčín

Lenka Chadimová - mzdová účetní, Bezděčín

http://www.emerge.cz
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Otázka pro ...

Lída a Stanislav Špringelovi - "Sníme o lepší době, která věříme přijde co nejdříve". 
Prozradíte na sebe něco? 

Oba dva jsme nastoupili z předchozí firmy. Po 
převzetí firmou EMERGE zde již pracujeme 
více jak deset let. Máme moc rádi hory a to 
celoročně. Rádi trávíme letní dovolenou u 
moře. 

Poznáváme nové lidi se smyslem pro humor. 
Dost našeho volného času trávíme s vnoučaty 
Terezkou a Vojtíškem. Sníme o lepší době, 
která věříme přijde co nejdříve. 

Co pro Vás práce v EMERGE znamená?  

Stanislav: Jistota zaměstnání v dnešní nejisté 
době.

Ludmila: Jsem ráda, že můžu s invalidním 
důchodem pracovat.

Co byste chtěli zlepšit?  

Oba: Pracovní prostředí. Vysoká prašnost, 
možnost větrání, vysoké teploty v letním 
měsících.

Co vás nejvíc motivuje?  

Oba: Finanční odměna za vykonanou práci.

Co Vám nejvíc vadí?  

Oba: Nejvíce nám vadí to, že lidé s různým druhem postižení, hendikepem pracují na normy.

Postrádáte něco ve firemním časopisu?  

-

Stanislava Hejnová - "Pejsky fotím obzvlášť ráda, psi jsou můj život". 

Co pro Vás práce v EMERGE znamená? 

Práce v EMERGE pro mě znamená, jako pro 
handicapovaného člověka, mít možnost vůbec někde 
pracovat. Ne vždy se to může člověku se zdravotním 
postižením podařit. Proto si také práce v EMERGE 
moc vážím a jsem ráda, že zde mohu pracovat.


Co byste chtěla zlepšit?  

V této složité době, kdy probíhá energetická krize 
mohu asi těžko něco zlepšit, ale bude moc dobře, 
když to všechno přežijeme a práce nám zůstane. To 
mi bude úplně stačit.


Co vás nejvíc motivuje? 

No přesně ta práce. Člověk přece v životě musí 
pracovat. Nemohla bych zůstat doma jen tak. 
Nebavilo by mě to.


Co Vám nejvíc vadí? 

Asi dojíždění do zaměstnání. Máme to ale snadnější 
díky tomu, že firma Saar Gummi Czech, s.r.o., se 
kterou spolupracujeme, nám poskytuje vlastní 
dopravu firemním autobusem. A vadí mi, že se najdou 
lidi, kteří i tak remcají.


Postrádáte něco ve firemním časopisu? 

Určitě bych vylepšila titulní stránku časopisu, aby byl 
více poutavější. Třeba různými fotografiemi z ročních 
období, jídla, nebo i jiné tvořivosti. Určitě by se našel někdo, kdo by mohl mít nějaký nápad

v naší společnosti a mohl by tak do časopisu přispět.


Stanislava Hejnová, SGC Červený Kostelec

Lída a Stanislav Špringelovi 


ŠPC Mladá Boleslav, Řepov

http://www.emerge.cz
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S paní Stanislavou Hejnovou nejen o fotografování si 
povídá Ladislav Kubeček. Protože celkový rozhovor 
zabírá 3 stránky a vše se nevejde, sdílíme jej na tomto 
odkazu: https://www.emerge.cz/o-nas/firemni-casopis/
stanislava-hejnova

Pracujete u nás již od roku 2010, to už je dlouhá 
doba. Jste v zaměstnání spokojena? 

To už je opravdu dlouhá doba. Spokojená jsem velice, 
protože když máte bezvadnou šéfovou (Eva Havelková
😉 ) a dobrý kolektiv, o který se můžete opřít, tak to se 
pracuje úplně samo.

Vaše šéfová na Vás prozradila, že moc hezky 
fotografujete. Je to pravda? 

Každý máme nějakého koníčka, který nás drží při životě. 
Ať je to fotografování, háčkování, pletení, nebo vaření. Je 
to něco, co děláme srdcem. Každý koníček se má dělat 
naplno.

Jak jste s tím začala? 

Fotil už můj děda i táta. Focení jsem znala už od malička. 
Můj taťka fotil starým Flexaretem, což byl fotoaparát, do 
kterého se koukalo ze shora. Bylo také úžasné ho vidět, 
jak fotky zpracovává v temné komoře. Při vyvolávání 
fotek hrála důležitou úlohu chemie, jako třeba vývojka, 
ustalovač a různé další přípravky. Další z nástrojů byly 

řezačka, zvětšovák, nebo leštička na fotky. A potom z toho vznikaly černobílé fotografie, které byly naprosto 
úžasné. Bavilo mě mému dědovi a taťkovi koukat pod ruce. Díky tomu jsem se také dostala k focení.

Co je důležité pro pěkný obrázek 

Podle mě není důležitá technika, nebo samotný přístroj, kterým fotíte. Důležité je, jak se v ten daný moment 
cítíte při focení, co vidíte, jak to vnímáte svým srdcem, co vidíte při focení. Já se třeba podívám na pole 
vlčích máků a vidím nejen to pole, ale představím si španělské tanečnice s rudými rozevlátými sukněmi.

A když vidím makovice před rozkvětem, představuji si chlupaté neoholené brady neoholených mužů. Je to

o přírodě, a o její kráse, kterou v ní vidíte. Focení je život sám ve své nádheře. A když vnímáte život v jeho 
pestrosti, tak i vaše fotky budou plné vašich 
zachycených momentů. Díky vašemu pohledu 
budou vaše fotky krásné.


Máte pro nás nějaký návod, jak dobře fotit? 

Dnes snad všechny fotky vznikají v našich 
mobilech. Fotí dnes opravdu každý. Dejte do 
toho vaše srdce a vaše dílo bude krásné.


A co třeba zrcadlovka. Říká Vám to něco? 

Ano říká. Je to můj sen, ale bohužel finančně 
nemožný. Finance za takový přístroj jsou dost 
vysoké, obzvláště pro mě, jako pro ženu. 
Myslím si, že zrcadlovka je pro profíka, který by 
se tím živil na různých akcích, nebo pro 
nějakou firmu nebo společnost aby to dávalo 
smysl. Držela jsem zrcadlovku v ruce, dokonce 
jsem s ní už dvakrát fotila. A je to zážitek. Velký 
objektiv, s velkým stínítkem, aby vám tam nešlo 
boční světlo. Zrdcadlovka je naprostá bomba. 
Mě stačí můj mobil.


A jak jste spokojena se svými výsledky 
focení? 

Já spokojená jsem. Protože jsou to fotky, které 
si dělám pro radost. A když se někomu líbí, 
mám radost ještě větší. A opravdu mě potěší, 
když mě ohodnotí i jiný zkušený fotograf. 
Dokonce jsem jednou vyhrála první místo v 
soutěži “Léto fotografie”.

nadšená fotografka Stanislava Hejnová

Povídání nejen o fotografování

https://www.emerge.cz/o-nas/firemni-casopis/stanislava-hejnova
https://www.emerge.cz/o-nas/firemni-casopis/stanislava-hejnova
https://www.emerge.cz/o-nas/firemni-casopis/stanislava-hejnova
http://www.emerge.cz
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Povídání nejen o fotografování

Co se Vám honí hlavou, když držíte v ruce 
foťák? 

Kde mám ty psi. Když se zaměřím s foťákem 
na nějakou květinu nebo v přírodě mám psi 
puštěné na volno a první myšlenka je, kde 
jsou. A někdy se mi honí hlavou, a nevím, co 
to je, co vlastně fotím? Kolikrát fotím něco a 
nevím co to je. A pak doma v atlasu hledám, 
co jsem to vyfotila za motýla, nebo trávu, 
nebo květinu. Zrovna vloni jsem vyfotila 
nějakou úžasnou travinu a pak jsem doma 
zjistila, že je to Vrbovka žláznatá. A přitom je 
to taková drobounká rostlinka, která nebyla 
téměř vidět a zrovna v době začátku 
podzimu odkvétá.


Máte už dopředu představu, jak by měla 
fotka vypadat, když se díváte na nějaký 
objekt? 

Určitě. Někdy se dokonce dopředu i na to 
připravím. V mém okolí, jsou statky, nebo 
chalupy. A když jdu kolem nich, už dopředu 
vím, jak by měla na fotce vypadat. Dokonce 
jsem si třeba natrhala do omláceného 
hrníčku bez ucha modré luční kvítí, aby to 
ladilo k modré fasádě chalupy, co jsem si 
vyhlédla. Takže jsem vlezla za oplocení, 
nainstalovala, vyfotila. Pak jsem se sbalila a 

šla jsem dál. Jednou mě dokonce přistihl nějaký pán a ptal se, co tam dělám. Já jsem z 
památkového ústavu, řekla jsem a byla jsem pryč. Ráda si vždy zjistím i informace o objektu, který 
chci fotit.


Zkoušela jste někdy fotit na zakázku, třeba narozeniny dětí, nebo svatbu? 

Ne, na zakázku nikdy.


Co focení krajiny, hor, nebo moře? 

Vše má své kouzlo. Já však miluji svůj domov, svůj rodný kraj, proto nevidím důvod fotit někde

v zahraničí. Máme tu hory, lesy a krajina tu má svůj ráz

i kouzlo. I slunce tu máme stejné, jako u moře.


Někdo si vezme album, otevře si víno a vzpomíná, co 
Vy?

Moc ráda vzpomínám u alba. Hlavně u starých alb 

a fotografií. Od toho ty alba a vzpomínky jsou. Po mém 
dědovi mám jako vzpomínku album, které má snad 20 kilo 
a je plné fotek s kapličkami. Děda měl kapličky rád, protože 
říkával, že kapličky jsou kostely chudých. Do kostela se 
málo kdy dostávali a zbyli jim jen ty kapličky. A také moc 
ráda vzpomínám nad rodinnými alby z dětství.

Moc vám děkuji za obohacující i poutavý rozhovor.


Ladislav Kubeček


fotky, které se do 
časopisu nevešly

http://www.emerge.cz
https://www.emerge.cz/o-nas/firemni-casopis/stanislava-hejnova
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Devátý ročník benefice "Ušij tašku a zaměstnej člověka"

EMERGE je podporovatelem zapsaného spolku 
Centrum Kašpar z Liberece. Podporujeme je 
př ímo, ale také podporujeme každoroční 
benefiční akci, která je zaměřena na podporu 
zaměstnávání lidí, "Ušij tašku a zaměstnej 

člověka". Tyto výrobky jsou pak na veřejné 
benefiční akci prodávány a příspěvek používá 
Centrum Kašpar na podporu a pomoc lidem při 
návratu do zaměstnání.

Více o akci Kašparovo taškaření, která se koná v 
sobotu 26. 11. 2022 v Oblastní galerii Liberec, se 
můžete dozvědět na tomto odkazu https://
centrum-kaspar.cz/benefice/. 

Jak můžete pomáhat s námi?

Ušijte tašky, batohy, kabelky, kosmetické taštičky, 
pytlíky, vaky…


Letos novinka – k tradičním taškám i jiné, nové a 
s láskou šité, pletené či háčkované výrobky. 
Vyrábíte sukně, chňapky, polštáře, čepice, pletete 
ponožky nebo jiné textilní výrobky a můžete do 
benefice jeden či více svých výtvorů darovat? 

Vaše výrobky budou vystaveny v krásném 
prostoru Oblastní galerie Liberec a prodány na 
benefici Kašparovo taškaření 


Můžeme se těšit na výrobky od vás? Pomůžete?

Neumíte šít? Zapojte do šití další tvořivé lidi, 
vyvěste letáčky, uspořádejte šicí workshop či 
setkání, sdílejte výzvu a pomozte nám propojit 
všechny ochotné švadlenky či krejčí po celé ČR. 

Tašky, moc prosíme, posílejte na adresu: 
Centrum Kašpar, Kašparova 73, 463 12 Liberec 
25 nebo se za námi zastavte osobně.

Se srdečným pozdravem a velikým poděkováním 

za vaši pomoc.

Petra Hottmarová


Centrum Kašpar, z. s. 

Kašparova 73 

463 12 Liberec - Vesec 

tel.: 731 439 967 

www.centrum-kaspar.cz

www.Facebook.com


 

 

 


https://centrum-kaspar.cz/benefice/
https://centrum-kaspar.cz/benefice/
http://www.centrum-kaspar.cz
http://www.Facebook.com
http://www.emerge.cz
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Lanovkou na Ještěd

Zaměstnancům nabízíme až do konce měsíce října výhodnou jízdu čtyřsedačkovou lanovkou na Skalku 
892 m s GOPASS. Slevu získáte uplatněním voucheru a registrací na e-shopu www.gopass.travel Ideální 
výlet s celou rodinou. Informace pro zájemce: https://www.emerge.cz/emerge-aktualne/na-jested-s-
gopass-voucher-pro-zamestnance-emerge


Od horní stanice lanovky Skalka se 
dostanete pohodovou procházkou 
k vysílači na Ještědu. Cesta je v 
mapy.cz značena jako "Hřebenová 
cesta" nebo v naší mapě jako 
trasa č. 4. a trvá cca 30 minut 
vycházkovou rychlostí, převýšení 
je pouze 100 metrů. 

V í c e o J e š t ě d u h t t p s : / /
www.jested.cz/cs/historie


http://www.apple.com
https://www.emerge.cz/emerge-aktualne/na-jested-s-gopass-voucher-pro-zamestnance-emerge
https://www.emerge.cz/emerge-aktualne/na-jested-s-gopass-voucher-pro-zamestnance-emerge
https://www.emerge.cz/emerge-aktualne/na-jested-s-gopass-voucher-pro-zamestnance-emerge
https://www.jested.cz/cs/historie
https://www.jested.cz/cs/historie
https://www.jested.cz/cs/historie
http://www.emerge.cz


EMERGIE

září 2022 •   •19 www.emerge.cz

Milostivé léto II

Zadání minulé 8 směrky a její řešení:


Jen dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si však nejsem tak jist. 


Albert Einsten.


Osmisměrka z minulého čísla a jejich luštitelé

Martin Kolárik - operátor výroby Nové Město n.M. Mária Kekelyová - finanční účetní Náchod

Milostivé léto II začíná 1. září 2022. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez 
nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostanou druhou šanci.


Milostivé léto II začne 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022 a je určené všem, 
kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím.


Pro více informací: https://www.emerge.cz/emerge-aktualne/milostive-leto-ii

Milostivé léto II

Monika Petrová - operátor výroby Bezděčín

http://www.emerge.cz
https://justice.cz/?clanek=milostive-leto-ii-zacina-1-zari-2022
https://www.emerge.cz/emerge-aktualne/milostive-leto-ii
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Zadání nové právní osmisměrky (viz tajenka) 

BALÍK BIČÍK CIHLA HLASIVKA  MAJITELKA NÁJEZD NERVOZITA OSNOVA POHLED 
PROGRAM PŘÍSTAV SNĚŽENKA SOUSTAVA SPORT TABULE TRVALKA


Luštit můžete přímo na papíře nebo online na tomto oskazu:


 https://osmismerky.relaxweb.cz/osmismerka/48418

Osmisměrka

Správné řešení posílejte na e-mail: redakce@emerge.cz


Nápověda: předloha se skrývá uvnitř časopisu.

Tipnete s i  co je  na obrázku?

K A S D E L H O P S

N P R O G R A M Ř N

E T A B U L E S Í Ě

R A V O N S O A S Ž

V B A L Í K T C T E

O T R V A L K A A N

Z E N Á J E Z D V K

I M A J I T E L K A

T R O P S B I Č Í K

A K V I S A L H I C
8 směrka online

mailto:redakce@emerge.cz
https://osmismerky.relaxweb.cz/osmismerka/48418
https://osmismerky.relaxweb.cz/osmismerka/48418
http://www.emerge.cz
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