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Vážení zaměstnanci,

v letošním roce jsme realizovali největší investici 

v historii firmy a zavedli jsme výrobu nové generace 

sporáků. Tento krok s sebou přinesl zcela nové 

technologie, moderní výrobní linky a především zcela 

nový a vysoce konkurenční sporák, který se stane 

základem koncernové obchodní strategie. Musíme 

ocenit všechny, kteří přispěli k úspěšnému zavedení 

výroby a dokázali se i s touto výzvou poprat.  

Věříme, že toto hektické období, zejména doba,  

kdy ještě vyrábíme souběžně obě generace sporáků, 

na konci roku skončí a situace se stabilizuje.

Vážení zaměstnanci, 

děkujeme Vám všem za pracovní nasazení a pochopení,  
se kterým jste realizovali letošní plán výroby a přejeme  
Vám i Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků  
a hodně zdraví i štěstí v roce 2018.

Matija Zupanc, 
výkonný ředitel

Vítězslav Růžička,
výkonný ředitel



zpravodaj MORávia  |  3 

tRaDice a DŮVěRa 
znaČKY mORa  
Je na PRVním místě

rádi bychom Vás také informovali o výsledcích průzkumu 
u konečných zákazníků, který naše firma realizovala 
na našem webu mora.cz. Hodnocení značky MORA bylo 
zcela anonymní a dobrovolné.

Návštěvníkům byla položena následující otázka: 

Co hodnotíte u značky MORA nejvíce?
U dotázaných je jednoznačně hodnocena na prvním místě 
tradice a důvěra ke značce MORA (34%). Na druhém místě 

hodnotí nejvíce spolehlivost  výrobků (18%) a na třetím 
místě byla hodnocena příznivá cena výrobků MORa.

Celkově hodnotilo 4 250 návštěvníků.

Tento průzkum znovu potvrdil, že láska ke značce MORA 
se doslova dědí. Není divu, vždyť letos slavíme 192 let  
a za tu dobu si značka MORA našla milióny příznivců.
 
 Ladislav FORET – marketing 

novinky

Vážení zaměstnanci,

■ Hezký design

■ Kvalitní servis

■ Spolehlivé výrobky

■ Tradici a důvěru ke značce MORA

■ Příznivé ceny spotřebičů

■ Široký sortiment

■ Dávám přednost jiné značce

18%

7%

13%

6%7%

15%

34%
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novinky

nOVé webOVé stRánKY 
MORA MORAVIA, s. r. o.

V návaznosti na neustálý nedostatek pracovníků 
do výrobních provozů, bylo rozhodnuto o vytvoření spe-
ciální webové stránky MORA MORAVIA. Tento nový web 
bude zaměřen na  prezentaci  naší  firmy a především 
na nabízená volná pracovní místa. 

Nový uchazeč se tak mnohem lépe může dozvědět, jaká 
pracovní pozice je volná a co bude jeho hlavní náplní 
práce, včetně fotografií z provozů. Na novém webu nechybí 
nabízené zaměstnanecké výhody, prezentační film naší 

firmy, podpora v regionu a přímé kontakty na naše perso-
nální oddělení. Novinkou nového webu pro rok 2018 bude 
také sekce, kde si zájemci mohou objednat  prohlídku 
našeho výrobního závodu. Skupina musí mít min. 7 osob 
a maximální počet bude 15 osob. Podrobnosti prohlídek 
budou uvedeny v průběhu ledna na webu.

Nový web byl uveden do ostrého provozu 20. 9. 2017. 
Za první  měsíc provozu, navštívilo tyto nové webové 
stánky více jak 5 500 uživatelů.

Titulní strana nového webu.

www.pracemora.cz
Ladislav Foret – marketing
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VÝsleDKY
FOtOsOUtěže

v minulém čísle zpravodaje MORÁVIA byla vyhlášena 
fotosoutěž na téma „VAŠE  DOVOLENÁ“. Do stano-
veného termínu 16. 10. 2017 se přihlásilo 13 soutěžících, 
kteří nám zaslali 25  fotografi í. Každá fotografi e měla 
své osobité kouzlo. Z mnohých snímků byla doslova cítit 
atmosféra z místa, kde fotografi e vznikla.
Stanovená komise vyhodnotila 3 nejlepší a originální 
snímky. Autoři vítězných snímků byli oceněni. 

Vítězům snímků gratulujeme a všem ostatním děkujeme 
za jejich účast v soutěži.  
      RR – MORa MORavia

Vážení zaměstnanci,

3. MÍSTO „Barcelona“ – Kateřina Růžičková

2. MÍSTO  „Ná
draží Madrid“

 – Eva Vlčkov
á

Fotosoutěž

1. MÍSTO „Čekání na sníh“, Lucie Foretová
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aKce V OKOlí

Kulturní přehled

adventní koncert
10. 12. 2017 od 18:30 do 19:30 hodin | Velká Bystřice, 
ŘK kostel 
Chvíle zklidnění v předvánočním shonu s lidovou písní 
a muzikou.

zpívání u vánočního stromu a pouštění 
skořápkových lodiček
17. 12. 2017 od 16:00 do 18:00 hodin | Velká Bystřice, 
Zámecké náměstí 
V rámci cyklu akcí Hanácký rok v Bystřici. 

MORA MORAVIA, s.r.o.

badmintonový turnaj v Hlubočkách
9. 12. 2017 do 8:00 hodin | Sportovní hala  
ZŠ Hlubočky

Obec Hlubočky pořádá v badmintonový turnaj ve čtyřhře.
Více informací: 606 704 096
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JUbilanti
záŘí – PROsinec 2017
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Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

co nejvíce hodnotí zákazníci u značky mORa?Co nejvíce hodnotí zákazníci u značky MORA?

Zahradní ozdoba
Česká značka
Kontinent
Místo pro rady
Sociální skupina osob
Měsíc v roce
Samostatná činnost osoby
Bývalá německá značka auta
Místo na bydlení
Nevhodné chování - jinak
Africký predátor
Pracovník firmy
Alkoholický nápoj
Veřejná státní instituce

Prvních 5 zaměstnanců, kteří správně vyluští tajenku a zavolají na číslo 606 611 802, získají malý dárek MORA.
Hodně štěstí!

 1. Zahradní ozdoba 
 2. Česká značka 
 3. Kontinent 
 4. Místo pro rady 
 5. Sociální skupina osob 
 6. Měsíc v roce 
 7. Samostatná činnost osoby 
 8. Bývalá německá značka auta 
 9. Místo na bydlení 
 10. Nevhodné chování - jinak 
 11. Africký predátor 
 12. Pracovník fi rmy 
 13. Alkoholický nápoj 
 14. Veřejná státní instituce 

KADLEC PETR, strojírenský dělník 50 let zaměstnán 19 let

ROKYTA JIŘÍ, elektromechanik 50 let zaměstnán 32 let

MINAŘÍK MIROSLAV, strojírenský dělník 50 let zaměstnán  11 let

LUKÁŠ JOSEF, strojírenský dělník 50 let zaměstnán 25 let

MOUCHA JAROSLAV, strojírenský dělník 50 let zaměstnán 21 let

SMEJKALOVÁ JANA, strojírenský dělník 50 let zaměstnán  6 let

KRČKA IVAN, provozní zámečník 50 let zaměstnán 1 rok

ZEDEK MARTIN, strojírenský dělník 50 let zaměstnán 33 let

NOVÁK VLADIMÍR, strojírenský dělník 60 let zaměstnán 34 let

PACÁČKOVÁ OLGA, strojírenský dělník 60 let zaměstnán 21 let 

BROŽ VLADIMÍR, konstruktér – vývoj a konstrukce výrobků 60 let zaměstnán 23 let

MARTOVÁ MARTA, strojírenský dělník 60 let zaměstnán 44 let

SCHNEIDEROVÁ EVA, strojírenský dělník 60 let zaměstnán 18 let

ČÍHALÍK MILAN, mistr energetických provozů 60 let zaměstnán 43 let

Prvních 5 zaměstnanců, kteří správně vyluští tajenku a zavolají na číslo 606 611 802, 
získají malý dárek MORA. Hodně štěstí!

Jubilanti



HLEDÁME

ŠIKOVNÉ
RUCE

NA NOVÉ 

MONTÁŽNÍ LINKY

MORA MORAVIA, s.r.o.

Legenda ve výrobě spotřebičů 

MORA MORAVIA 
hledá šikovné ruce mužů a žen na nové montážní linky

Od září jsme zvýšili nástupní mzdy všem pracovníkům výrobních provozů. 
Těšit se můžete na spoustu dalších benefi tů – příspěvky na dopravu, 

výběr ze sedmi jídel v naší jídelně, odměny na dovolenou a Vánoce nebo pět týdnů dovolené.

Více než 190 let dáváme práci šikovným lidem.

Hledáme nové pracovníky 
na tyto pozice:

Pracovník pro oblast nákupu
Pracovník pro oblast výrobní kontroly

Strojírenský dělník pro provoz Montáž varné techniky
Strojírenský dělník pro provoz Povrchové úpravy

Strojník vodohospodářského zařízení
Provozní zámečník pro provoz Montáž varné techniky
Provozní zámečník pro provoz Povrchové úpravy

VÍCE INFORMACÍ NA NOVÉM WEBU 

www.pracemora.cz


