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nebo se sporák bez lidského zásahu sám otočí nebo se 
montážní výška přizpůsobí dané operaci. Na jednom mon-
tážním páse pracuje asi 50 pracovníků (dle typu vyrábě-
ného sporáku). Tito pracovníci se mohou pravidelně střídat 
na jednotlivých pracovištích. 
Závěr montážní linky patří finální kontrole, kde se provádí 
kompletní kontrola celého sporáku. Po 100 % kontrole je 
sporák opatřen obchodní dokumentací pro zemi, do jaké 
je určen. Takto vyrobené sporáky odjíždí automatickým 
dopravníkem na balicí linku, která sporák zabalí do fólie.
I když je nová montážní linka sporáků velmi moderní, stále 
jsou velmi důležité „šikovné ruce“ pracovitých lidí, bez 
kterých by naše krásné sporáky nemohly nikdy vzniknout. 
Zato patří velké dík pracovníkům našich montážních 
linek.  RR – MORA MORAVIA

NOVÉ MONTÁŽNÍ 
LINKY SPORÁKŮ
Od března 2017, kdy byla zahájena výroba 
„nulté“ série sporáků nové generace, se 
výroba na nových moderních montážních 
linkách plně rozběhla. Dva nové montážní 
pásy o délce 85 m jsou přizpůsobeny přesně 
požadavkům výroby nových sporáků.
Některá pracoviště doznaly veliké změny. Automatické 
dopravníky přesouvají ve stanoveném čase rozpracované 
sporáky na jednotlivá montážní pracoviště. Zde se pak 
montují jednotlivé díly a součástky na rodící se sporák. 
Některá pracoviště jsou přizpůsobena tak, aby montáž 
byla ergonomická, pohodlná a aby pracovník nemu-
sel provádět náročné a zbytečné úkony. Na pásech jsou 
také montážní operace, u kterých může pracovník i sedět 

Novinky
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VÍCE PROSTORU, VÍCE FUNKCÍ...

V těchto dnech přináší na trh značka MORA zcela novou 
řadu sporáků. Nové sporáky byly připravovány společně 
s vývojovým oddělením v Gorenje ve Velenje. Do nových 
sporáků byly přeneseny nové trendy a požadavky 
z různých prodejních trhů. Nové sporáky MORA zaujmou 
a vyniknou před konkurencí především velikostí trou-
by. Srdcem sporáku je trouba, která je opravdu u nových 
sporáků nadstandardní a její objem je až 75 l. Tímto se 
řadí naše sporáky k největším na trhu ve své kategorii.

Další revoluci představuje nová vařidlová mřížka STABIL 
PLUS. Speciální smaltovaný povrch zaručuje maximální 
přilnavost a stabilitu nádobí na mřížce. Nádobí 
na mřížce neklouže a mřížka je tak velmi bezpečná při 
vaření a manipulaci s nádobami. 
Uživatele také překvapí extra velký hluboký pekáč XXL, 
který se svým objemem 8 l řadí mezi největší smaltované 
pekáče. U plechů je také praktické madlo, které usnadní 
pohodlnou a bezpečnou manipulaci s plechy.

Novinky

NOVÉ SPORÁKY MORA 
VSTUPUJÍ NA TRH

SRDCEM  
nových sporáků 

je trouba  
s objemem až 

75 LITRŮ.
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Nároční uživatelé určitě uvítají extra MULTIFUNKČNÍ troubu 
s 11 funkcemi, která splňuje maximální požadavky na dokona- 
lou přípravu pokrmů v troubě. V nových funkcích zákazník 
nalezne mimo standardní i netradiční funkce, jako jsou 
například předehřev talířů, rozmrazování, rychloohřev 
nebo funkci ECO clean nebo extra silný gril 2700 W.
U sklokeramických sporáků bylo použito nové technolo-
gie „neviditelného“ lepení sklokeramické desky do rámu. 
Tento způsob je velmi elegantní a především velmi usnad-
ní uživateli čištění desky. 

Dominující vlastnost našich sporáků je pečení. Značka 
MORA je velmi hrdá na svojí tradici a zakládá si především 
na dokonalém pečení u svých sporáků. Není tomu jinak 
i u nové generace, která svými výsledky pečení předči-
la očekávání. Uživatel ocení kvalitu pečení především 
ve více vrstvách současně a to i různých druhů pokrmů 
(například ryby s jablkovým koláčem). Vzájemné pachy 
se nepromísí. Kvalitní pečení tak může uživateli šetřit čas 
a energii.
 L. FORET – marketing

Novinky

Bezpečná vařidlová mřížka STABIL PLUS.  

Nový elegantní vzhled sporáků MORA zvýší estetickou hodnotu kuchyně.

Sklokeramické sporáky MORA s praktickou 
DUO ZÓNOU.
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V červnu 2017 se ve skupině Gorenje Group ve Slovin-
sku rozhodovalo o nejlepších pracovnících celé skupiny. 
Rozhodovalo se z 27 kandidátů, kteří byli vybráni jako 
nejlepší zaměstnanci na úrovni jednotlivých společností. 
Za MORA MORAVIA, s.r.o. byl nominován náš nejlepší 
pracovník pan Zdeněk Podzimek.

Na základě vyhodnocení všech kritérií, komise rozhodla 
udělit titul pěti nejlepším zaměstnancům skupiny Gorenje 
Group.

NEJLEPŠÍ
ZAMĚSTNANCI ROKU 
SKUPINY GORENJE 
GROUP 2017

Lidé v MORA MORAVIA

Irena Borisavljević Gorenje Zaječar – Serbia

Gorazd Glušič Gorenje – Slovenia

Žaklina Krstić Gorenje Beograd – Serbia

Jana Neuszerová Gorenje Slovakia 

Andrej Strožič Gorenje nástrojárna Slovenia

V souladu s dohodnutými pravidly a pokyny pro výběr 
nejlepších pracovníků skupiny Gorenje Group, obdrží 
vítězové odměnu ve výši 1.500 EUR, z nichž polovina 
bude poskytnuta ve formě školení.

Všem gratulujeme!
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Zaměstnanecké benefity

Dne 21. 6. 2017 uspořádalo personální od-
dělení společnosti MORA MORAVIA s. r. o. 
ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou 
ministerstva vnitra ČR Den zdraví. 

V jeho rámci mohli zaměstnanci využít možnosti vyšetření 
mateřských znamének dermatoložkou MUDr. Romanou 
Nyklovou Skřivánkovou. Dále měli pracovníci možnost 
nechat si přeměřit tlak a tělesné parametry (hmotnost, 
procento tuku a vody v těle, procento svalové hmoty) 
na speciální váze eVito.
Celkem bylo vyšetřeno 54 zaměstnanců, k následnému 
důkladnějšímu odbornému vyšetření bylo doporučeno 16 
zaměstnanců.
Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra, a jmenovitě paní 
Ing. Michaele Janečkové, tímto děkujeme za příjemnou 
spolupráci.  

Mgr. Eva Bednářová – personální oddělení

DEN ZDRAVÍ 
V MORA MORAVIA 
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Vážení zaměstnanci,

v poslední době jste pravděpodobně zaznamenali 
nové NÁSTĚNKY na jednotlivých provozech.
Tyto nové informační „body“ jsou jedním z prvních 
komunikačních prostředků, s kterými chce vedení fir-
my lépe a cíleně komunikovat a to především s pra-
covníky ve výrobě. Informace se budou pravidelně 
aktualizovat, aby zaměstnanci získali jasné a prav-
divé informace o dění ve firmě. 
Novinkou na nástěnkách je i sekce INZERCE, kde mo-
hou zaměstnanci inzerovat o prodeji či koupi různých 
věcí (jízdní kola, obrazy, prodej štěňat, nábytku....atd.).
Věříme, že nové informační „body“ Vám pomohou 
získat pravidelně důležité informace a hlavně zajistí 
lepší komunikaci mezi firmou a pracovníky.
 RR – MORA MORAVIA

VÝZVA PRO NAŠE 
ZAMĚSTNANCE
Vážení zaměstnanci,

rádi bychom Vás touto cestou požádali o pomoc při hledání výjimečného člověka. Pokud 
znáte někoho ve vašem okolí, který je něčím výjimečný, věnuje se třeba nějakému velmi 
zajímavému koníčku, netradičnímu sportu, cestování, hloubkovému potápění...atd., prosím 
dejte nám o něm vědět. My s ním uděláme setkání a případně po jeho souhlasu rozhovor, 
kde v našem zpravodaji MORÁVIA uveřejníme jeho netradiční činnost. Věříme, že v našem 
okolí je hodně zajímavých a výjimečných lidí. V případě předání informací volejte: 606 611 802

Předem děkujeme za spolupráci. Marketing – L. FORET

NOVÁ INFORMAČNÍ 
CENTRA

Inovace
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Fotosoutěž

Vážení zaměstnanci,

firma MORA MORAVIA, s.r.o. vyhlašuje fotosoutěž pro naše 
zaměstnance. Téma soutěže je „VAŠE DOVOLENÁ“.
Do soutěže můžete posílat zajímavé fotografie z vaší dovo-
lené, cestování nebo fotografie, které vás něčím zaujaly. 
Do soutěže můžete poslat maximálně 2 fotografie. 
Fotografie zasílejte do 16. 10. 2017 a to pouze v elektro-
nické podobě na adresu: ladislav.foret@mora.cz. Uveďte 
prosím název fotografie, vaše jméno a tel. kontakt. Sou-
těžící souhlasí s případným zveřejněním uvedených osob 

na fotografii. Do soutěže nebudou zařazeny fotografie pro-
pagující pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenli-
vost atd. Fotografie bude vybírat stanovená komise, která 
určí vítězné pořadí. První tři autoři snímků budou kontakto-
váni a obdrží krásné spotřebiče značky MORA. 
Vítězné snímky autorů budou uveřejněny v dalším čísle 
zpravodaje MORÁVIA.
Přejeme Vám hodně štěstí v soutěži!
 Pořadatel: Marketing – MORA MORAVIA, s.r.o. 

FOTOSOUTĚŽ 
„VAŠE DOVOLENÁ“ 
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MORA
FANDÍ HOKEJI

Sportovní akce

Tak jak tomu bylo i v minulé sezóně, tak i v sezóně 2017/2018 
bude naše fi rma MORA MORAVIA, s.r.o ofi ciálním partne-
rem extraligového týmu HC Olomouc. 
Hokejový klub založen v roce 1955 v Olomouci pod názvem 
Spartak MORAVIA Olomouc. Od roku 1958 jen MORAVIA 
Olomouc. V roce 1965 přišla změna na název TJ MORAVIA 
DS Olomouc.
Dnešní hokejový klub HC Olomouc, který hraje již třetím 
rokem nejvyšší soutěž EXTRALIGU, je ale stále mezi 
diváky a fanoušky spojován s naší značkou MORA a fi rmou 
MORA MORAVIA.
Je až neuvěřitelné, jaká síla značky MORA se zachovala 
v povědomí úžasných fanoušků HC Olomouc.

Pro novou sezónu budou k dispozici pro naše 
zaměstnance volné PERMANENTKY, které bude možno
využívat na jednotlivá extraligová utkání. Permanentky 
se budou dle žádostí půjčovat našim zaměstnancům 
u paní Jany Malé v AB (tel. 5760). 
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AKCE V OKOLÍ

Kulturní přehled

Koncert KPH – Ivan Ženatý  
a Stanislav Bogunia
7. 9. 2017 od 19:00 hodin ǀ Velká Bystřice, Galeriezet
Ivan Ženatý na housle a Stanislav Bogunia na klavír.

Špunti na vodě
8. 9. 2017 ǀ Hlubočky, Letní kino 
Rodinná komedie (ČR)

Extrem food festival
23. 9. 2017 ǀ Olomouc, Letní kino
Netradiční kuchyně a nápoje z různých koutů světa,  

exotické koření a ochutnávka hmyzí kuchyně.

Pivní maraton
23. 9. 2017 ǀ Olomouc, Horní náměstí
První ročník Olomouckého Pivního Maratonu.  
Soutěž o titul Zlatý pivař/ka Olomouce a Pivní Král/
Královna. Start na Horním náměstí v Olomouci.

Bystřické selské trhy
24. 9. 2017 od 8:00 do 12:00 hodin ǀ Velká Bystřice, 
Zámecké náměstí
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JUBILANTI
ČERVEN – SRPEN 2017
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Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Jubilanti

Víte, kolik půllitrů piva se vejde do nové trouby sporáků MORA?

1. Klobouk proti slunci
2. Den v týdnu
3. Opak mála
4. Přizpůsobení
5. Domácí spotřebič
6. Někoho postrašit
7. Nářadí elektrikáře
8. Bronzová postava
9. Český malíř
10. Tlouci jinak
11. Domácí obuv

12. Značka českých hodinek
13. Míčový sport

 1. Klobouk proti slunci

 2. Den v týdnu

 3. Opak mála

 4. Přizpůsobení

 5.  Domácí spotřebič

 6. Někoho postrašit

 7. Nářadí elektrikáře

 8. Bronzová postava

 9. Český malíř

 10. Tlouci jinak

 11. Domácí obuv

 12. Značka českých hodinek

 13. Míčový sport

MARÁČEK VÍT, nástrojař 50 let zaměstnán 32 let
ŠUDŘICHOVÁ KATEŘINA, strojírenský dělník 50 let zaměstnán 14 let
MOLINARI PAVEL, strojírenský dělník 50 let zaměstnán 3 roky
NETESALOVÁ JANA, strojírenský dělník 50 let zaměstnán 20 let
ADÁMEK VLADISLAV, strojírenský dělník 50 let zaměstnán 17 let
ZUPANC MATIJA, jednatel společnosti 50 let zaměstnán 12 let
BRABLÍK JOSEF, strojírenský dělník 60 let zaměstnán 2 roky
ŠIMÍK LUBOMÍR, vedoucí odd. technická příprava výroby 60 let zaměstnán 35 let
VEČEŘOVÁ MAGDALÉNA, svářeč kovů 60 let zaměstnán 45 let
JAKLOVÁ JANA, skladník OTS 60 let zaměstnán 26 let 
ŠMÍD ZDENĚK, konstruktér opravy a údržba 60 let zaměstnán 17 let
TICHÁ BOŽENA, strojírenský dělník 60 let zaměstnán 44 let



pro šikovné ruce
máme výběr

ze 7 jídel

HLEDÁME

MUŽE A ŽENY

NA NOVÉ

MONTÁŽNÍ LINKY

www.mora.cz

Pracujte ve společnosti MORA MORAVIA.
 Legenda ve výrobě kuchyňských

spotřebičů vám k platu nabízí:

týden dovolené navíc • 
výběr ze 7 dotovaných jídel • 

1500 kč na zdraví • 
(plavání, masáže, vitamíny...)  

Pracovní prostředí je u nás příjemné,
čisté a stačí jen šikovné ruce.

DÁLE HLEDÁME PRACOVNÍKY NA TYTO POZICE:
� PRACOVNÍKY NA POVRCHOVOU ÚPRAVU
� PODNIKOVÝ PLÁNOVAČ
� ZKUŠEBNÍ TECHNIK
� PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK
� TECHNOLOG PROVOZU (MONTÁŽE NEBO LISOVNY)

Více nawww.mora.cz(sekce kariéra)


