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Vážení zaměstnanci, 
vážená široká veřejnosti,
na půdorysu opravny elektromotorů MEZ 
v Olomouci-Holici dochází ve znamení dozvu-
ku politických změn konce let osmdesátých 
a v rámci ekonomických změn na začátku 
devadesátých let minulého století ke vzniku 
společnosti M.L.S. Holice, spol. s r. o. Příchod 

francouzské společnosti Leroy-Somer a jejího tehdejšího nad-
řízeného vlastníka, americké korporace Emerson nastarto-
val v roce 1993 zcela ojedinělou a zásadní etapu v historii do  
té doby relativně malé a lokální společnosti.
25. výročí založení M.L.S. Holice nám nabízí příležitost poohléd-
nout se za bohatou historií firmy, která na Olomoucku před-
stavuje klíčového zaměstnavatele v oblasti elektrotechnického 
průmyslu.
Výroba synchronních generátorů, nebo chcete-li alterná-
torů, představuje hlavní předmět aktivit společnosti, která  
za 25 let svého působení prošla velmi dynamickým a mnohdy 
nejednoduchým vývojem, nicméně s pozoruhodnými výsledky. 
Pro představu, za dobu své existence vyrobila 1 293 471 kusů 
alternátorů, které vážily dohromady 521 778 tun. Ty byly nalo-
ženy na 23 717 kamionů. Pokud bychom je postavili za sebe,  
tak vytvoří 322,6 km dlouhou řadu odpovídající cestě z Olo-
mouce do Slaného za Prahou.
I v rámci japonské korporace Nidec, od roku 2017 nového 
nadřízeného vlastníka, M.L.S. zůstává tradiční firmou, pevně 
ukotvenou v místě svého působení a tvořenou týmem znalých 
a zkušených zaměstnanců, kteří výrobě elektrických točivých 
strojů – alternátorů – dávají ducha.
Popřejme M.L.S. Holice a celému jejímu týmu do dalších let 
spoustu spokojených zákazníků, úspěchů v rozvoji a posilování 
významu, nejen v lokálním, ale i v mezinárodním měřítku glo-
bální organizace, ve které působí.
                                                                                       Vladan Hlaváč 
                                                         ředitel společnosti od roku 2012

Úvodní slovo
V červnu 1992 se vedení Leroy Somer roz-
hodlo rozšířit svoje aktivity do střední Evropy. 
Emerson (nadřízený vlastník Leroy Somer- 
pozn. red.) mě pověřil, abych to celé zajis-
til. Poprvé jsem tehdy navštívil MEZ Holice,  
kde mě přivítal Ladislav Řmot a Jarmila Hav-
líková překládala. O měsíc později se do Čes-
koslovenska přijela podívat celá francouzská 

delegace - André Diemunsch, Jean Paul Montupet a Claude 
Henry a MEZ Holice je zaujala svým umem, organizací i veli-
kostí. 
Před Vánocemi se konala v Praze schůzka s vedením MEZu 
Mohelnice, kde se jednalo o možném odkoupení olomoucké 
pobočky. Za MEZ Mohelnice se účastnil pan Ulman a paní Kře-
pelková. Následovala jednání s československými ministerstvy, 
finanční audit a audit životního prostředí. Zároveň jsme testo-
vali kapacitu výroby. Vše bylo dokončeno v prosinci 1994 a bylo 
rozhodnuto o prvních investicích – výstavbě sociální budovy  
a moderní impregnace pro alternátory. 
V roce 2000 jsem odkoupil nový pozemek (na Průmyslové uli-
ci v Olomouci), kde byl postaven závod OLO2. Ponechali jsme 
však dostatek prostoru tak, aby v budoucnosti bylo možné bu-
dovu rozšířit – což nastává právě nyní, o 18 let později (převe-
dení výroby z rumunské Cluje – pozn. red.). Jsem velmi hrdý, 
že jsem mohl spolupracovat na rozvoji společnosti v době, kdy 
měla až 1200 zaměstnanců. Oceňuji olomoucký tým zejména 
za schopnost přizpůsobit se podmínkám a schopnost zlepšovat 
se. Kvalita výroby zde dosáhla jedné z nejlepších úrovní v rámci 
závodů Leroy Somer. Spolupráce mezi českými a francouzský-
mi kolegy byla vždy vynikající a rozšíření do střední Evropy bylo 
pro celou skupinu Leroy Somer více než prospěšné.
                                                                               Jean-Louis Vichard 
                                  zástupce nadřízeného vlastníka od roku 1992
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V České republice
• Rozdělením bývalého Československa vznikla 1. ledna samo-

statná Česká republika a konala se první slavnostní schůze 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Václav 
Havel se stal jejím prvním prezidentem. Proběhla měnová 
odluka, z původní koruny československé vznikly dvě národní 
měny: koruna česká a koruna slovenská. Předcházelo jí čtyř-
denní období kolkování československých bankovek.

•  Ve vile Tugendhat v Brně se koná památné setkání premi-
érů České republiky a Slovenské republiky Václava Klause  
a Vladimíra Mečiara, týkající se dělení původního federálního 
majetku. Nemovitý státní majetek byl rozdělený podle mís-
ta, kde se nacházel. Dělení movitého a zahraničního majetku  
se řídilo poměrem počtu obyvatel České a Slovenské repub-
liky, tedy 2:1.

•  Na začátku roku vlastní v České republice bankovní kar-
tu pouze 177 942 lidí.  Míra inflace se vyšplhá tento rok  
až na 20,8%, benzín Natural stojí 18,40 Kč a nafta 15,40 Kč.  
Naopak nezaměstnanost je velmi nízká, pouhých 2,57 %. 

•  S platností od 29. července byla základní vojenská služba 
zkrácena z 18 na 12 měsíců.

•  V Písku zahnala početná skupina skinheadů čtyři mladé 
Romy do řeky Otavy a násilím jim bránila vylézt z vody. Je-
den z Romů, osmnáctiletý Tibor Danihel, kvůli tomu utonul.  
Po dlouhých průtazích byli v roce 1997 tři pachatelé odsouze-
ni k trestům v rozmezí 7 až 8 let.

•  5. ledna se narodila holčička Věra - 3,54 kg. Toto miminko 
vstoupilo do dějin gynekologie v postkomunistické Evropě -  
je prvním dítětem z této části světa, které se podařilo vy-
kouzlit ze zmrazeného embrya. Úplně první dítě ze zkumavky  
se narodilo v Anglii v roce 1978. 

•  Česká televize je jedinou celoplošnou televizí, žádná komerč-
ní stanice zatím neexistuje. Řídí ji Ivo Mathé a zavádí novou 
koncepci programů: ČT1 (dřívější ČTV), ČT2 (dřívější F 1) a ČT3 
(dřívější OK 3). Od tohoto roku se datuje tradice každoroční 
nové vánoční pohádky vyrobené v ČT– v roce 1993 to bylo 
Sedmero krkavců. Hitem mezi televizními pořady je Česká 
soda a Kufr.

Ve světě 
•  Na počátku ledna je do funkce prezidenta USA slavnostně 

uveden Bill Clinton. Ve volbách porazil George Bushe a přebí-
rá stát s ohromnou vnitřní zadlužeností.

•  26. února došlo k bombovému útoku na Světové obchodní 
centrum v New Yorku, který zabil šest lidí a dalších tisíc zranil. 
Americká společnost je zděšená. Velikost atentátu podnítila  
k horečné činnosti všechny americké bezpečnostní složky, 
které krátce poté slavily úspěch. Strůjci atentátu byli do kon-
ce roku 1994 zatčeni a každý z nich byl odsouzen k 240 letům 
vězení. Americké spravedlnosti unikl pouze strůjce bomby, 
Abdul Rahman Yasin.

•  3. října odpoledne zahájily speciální jednotky armády USA 
akci v somálském hlavním městě Mogadišu, která vedla  
k zadržení spolupracovníků hledaného vůdce somálských mi-
licí Mohameda Farraha Aidida. Při akci bylo zabito osmnáct 
příslušníků americké armády, jeden Malajec a přibližně tisíc 
Somálců.

•  V říjnu se vyostřuje situace i v Rusku. Dochází k ústavní krizi, 
armáda ostřeluje Nejvyšší sovět. Zaútočila na Jelcinův rozkaz 
4. října ve čtyři hodiny ráno na budovu parlamentu a zatkla 
vůdce odporu. Desetidenní konflikt byl poznamenán nejkrva-
vějšími pouličními boji v Moskvě od roku 1917. Podle vládních 
odhadů bylo během bojů zabito 187 lidí a 437 zraněných, za-
tímco odhady nevládních organizací dosahují až 2 000 obětí. 

•  1. listopadu Smlouvou o Evropské unii neboli Maastrichtskou 
smlouvou na základě předcházejících společenství vzniká  
Evropská unie.

•  Prezidentem Slovenské republiky se stává Michal Kováč.
•  Ze zkamenělé kosti dinosaura rodu Tyrannosaurus byla popr-

vé extrahována substance na bázi proteinu. Bylo tak dokázá-
no, že i po desítkách milionů let (v tomto případě 65 milionů 
let) je možné získat biologicky zachované molekuly. 

•  V červnu měl premiéru trikový velkofilm Jurský park, který  
se stal na dlouho kasovně nejúspěšnějším filmem vůbec.

První jednání o prodeji olomoucké pobočky MEZ Mohelnice 
francouzské společnosti Leroy Somer probíhala již koncem 
roku 1992. Za francouzskou stranu je vedl Jean-Louis Vichárd, 
za českou ředitel společnosti Ladislav Řmot. Francouzská 
strana přislíbila, že elektrotechnické aktivity budou ve firmě 
zachovány, stejně jako zaměstnanost a veškerý zisk bude  
po dobu nejméně pěti let investován zpět do Olomouce.  

Následovalo rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem francouzské firmě Leroy Somer 
- světové špičce ve výrobě alternátorů a přednímu světovému výrobci asynchronních  
a stejnosměrných motorů a převodovek. Společnost M.L.S. Holice, spol. s r.o. byla jako 
právní subjekt založena 17. září 1993 francouzskou společ-
ností Electronique Du Sud-Quest France, která byla součástí 
Leroy Somer S.A. France. Jednatelem společnosti byl jmeno-
ván pan Jean-Louis Vichard. Po dohodě o prodeji v roce 1993 
byly zahájeny práce na privatizačním projektu. Od této chvíle 
se píše historie společnosti, která má v názvu písmena M.L.S. 
– zkratku slov – Moteurs Leroy Somer (Motory Leroy Somer). 
Původní výrobní program MEZ (motory) byl v roce 1993 roz-
šířen o nový výrobní program z Francie – výrobu statorů pro 
sekačky na trávu na hale 12A. Výrobní zařízení bylo dovezeno 
z Francie a na přípravu, vlastní instalaci strojů i výrobu dohlí-
žel francouzský technik Jean-Pierre Fajos. Bylo vyrobeno cel-
kem 35 000 statorů pro sekačky na trávu.

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců

1993

Monika Zapletalová 
Nastupovala jsem  
na výrobu statorů  
pro oběhová čerpadla 
na halu 4C k mistrové 
Zdeně Černé a parťač-

ce Míle Švarcové. Potom jsem začala 
pracovat na kotvách pro Sillac – vklá-
dalo se ručně na jednoduchých po-
lohovadlech. První 4 pracovníci jsme 
byli: Svatka Lovečková, Martina Štáb-
lová (Gulašová), Jarda Nakládal a já.

Aleš Šuba 
N a s t o u p i l  j s e m  
na pracoviště obrá-
bění (výroba přestav-
níků na výhybky APR  
pro České drá-
hy). Pracoval jsem 

na hale 11B, mistrovou byla 
Mirka Neshybová, parťákem  
Vašek Nevrlý.
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V České republice
• Státní rozpočet končil přebytkem ve výši přes 10 miliard. Kro-

mě následujícího roku už bude dalších 20 let každý rozpočet 
České republiky deficitní.

•  Česká televize uvolnila podle zákona jeden ze dvou celoploš-
ně šířených vysílacích okruhů. 4. února v pět hodin ráno za-
čala vysílat první soukromá televize TV NOVA pod vedením 
Vladimíra Železného. Oficiální start proběhl v 7 hodin večer 
živým přenosem z Národního muzea v Praze, v půl osmé ve-
čer odstartovaly na obrazovkách televize Nova poprvé Tele-
vizní noviny. Prvním filmem, který TV Nova odvysílala, byla 
Obecná škola, následovali Krotitelé duchů.

•  30. června byl z Dolu Odra, původně zvaného František,  
po válce přejmenovaného na Generál Ludvík Svoboda, poté 
na Vítězný únor a po roce 1989 na Odra, vytěžen v půl je-
denácté dopoledne a vyvezen na povrch poslední vozík uhlí 
v celé Ostravě. 

•  Cigarety Sparta stojí 27 korun, pivo desítka 7,50. V anketě 
Auto roku v ČR zvítězila Škoda Felicie. Koupě mobilu zname-
ná nemalou investici. První telefon v nabídce Eurotelu Nokia 
Talkman MD59 vyšel na neuvěřitelných 60 tisíc korun, vážil  
4,5 kilogramu. Tarif se 150 volnými minutami vyšel zákazní-
ka na zhruba tři tisíce korun. Muselo se přitom platit nejen  
za odchozí, ale i příchozí telefonáty.

•  V norském Lillehammeru se samostatná Česká republika po-
prvé účastní zimních olympijských her. Čeští sportovci nedo-
sáhli na žádnou medaili, největším úspěchem bylo páté místo 
ledních hokejistů.

•  Písní roku je legendární Amerika ze stejnojmenného filmu, 
hudebním objevem roku se stali ostravští Buty, jejichž hit 
Mám jednu ruku dlouhou neustále hrála všechna rádia. V di-
vadle Spirála má premiéru veleúspěšný muzikál Jesus Christ 
Superstar, který se hraje dodnes.

•  Historicky prvním mistrem české extraligy se stala Olomouc, 
která ve finále přehrála Pardubice.

Ve světě 
•  Od dubna do června probíhá na území Rwandy ve střední 

Africe masové vyvražďování etnické skupiny Tutsijů a umír-
něných Hutů. Během rwandské genocidy vyvraždili Hutuští 
radikálové až milion obyvatel a 2,5 milionu lidí bylo vyhnáno 
ze svých domovů. Rozhlas i televize šíří rasistické myšlenky, 
mluví o odplevelení a Tutsije názývá šváby. Genocida probí-
hala stěží uvěřitelným tempem, odhaduje se, že každý den 
bylo zabito přibližně 10 000 civilistů, tedy 400 lidí každou ho-
dinu.

•  Nelson Mandela je zvolen prvním černošským prezidentem 
v prvních svobodných volbách v historii Jihoafrické republi-
ky. Jeho vláda se soustředila na likvidaci dědictví apartheidu  
a zprostředkovala mezirasové usmíření v zemi.

•  Na sklonku roku vstupují ruská vojska ze třech stran do Če-
čenska, na Silvestra bylo napadeno hlavní město Groznyj. 
Rozhořel se konflikt, který si vyžádal přes sto tisíc obětí a ma-
lou zemi zcela zničil. 

•  V Chorvatsku se začíná platit chorvatskou kunou, která  
nahrazuje dosavadní dinár. Chorvatská kuna existovala již  
za druhé světové války a pro mnoho obyvatel (zejména Srbů) 
je kvůli fašistické minulosti těžko přijatelná.

•  Od 14. listopadu existuje přímé železniční spojení mezi 
Londýnem a kontinentální Evropou – je otevřen Eurotunel.  
Tunel je dlouhý 50 km, z toho 38 km je pod mořským dnem. 
Průměrná hloubka je 45 m pode dnem moře. Na celé trase  
je povolena rychlost 300 km/h.

•  Zimní olympijské hry v Lillehammeru se konaly již dva roky 
po Albertville, protože MOV zavedl střídání letních a zimních 
OH ve dvouletém cyklu. Medailové pořadí zemí vyhrálo Rusko 
před Norskem.

•  Ukončení koncertní činnosti překvapivě oznámil Kurt Cobain 
z kapely Nirvana. Pouhý týden po této informaci jej našli mrt-
vého s prostřelenou hlavou. Sebevražda jedné z nejchariz-
matičtějších osobností světového rocku znamenala i zrušení 
avizovaného koncertu Nirvany v Praze.

•  V kinech bodují legendární filmy Forrest Gump a Pulp Ficti-
on.

1994

1. prosince byla podepsána smlouva o privatizaci a proveden odkup z Fondu národního majetku. 
Ředitelem společnosti zůstává Ladislav Řmot, vedoucím výroby byl Miroslav Kočí. Ostatními členy 
vedení společnosti byli: Tomáš Bartošek (BOZP), Zdeněk Doležal (UŘJ), Jaroslav Drdák (technic-
ký úsek), Jana Foretková (ekonomický úsek), Bronislava Kadlčíková (úsek personalistiky), Jiří Kňá-
va (obchodní úsek), Vojtěch Papoušek (opravy motorů), Jan Štefa (IT). Ve společnosti pracovalo  
275 zaměstnanců. První aktivitou pro nového vlastníka byla výroba kotev pro LS Orleáns a výro-
ba statorů pro sekačky na trávu pro SSO (Saint Setien d´Ozon). Postupně přibývaly další výrobní 
aktivity - výroba rotorů do elektromobilů pro DMT Agriers, výroba malých statorů pro GP (Gond 
Pontouvre), výroba velkých statorů pro CEB Beaucourt, výroba statorů do nevýbušného prostředí  
pro Mansle a byla zahájena výroba samostatných komponentů (nejdříve statory a rotory) pro Sil-
lacAngouleme. Po několikaměsíční přípravě byly během jednoho víkendu  implementovány nové 
verze všech programů v informačním systému Caché pro řízení celé firmy, které již byly přizpůso-
beny i pro řízení nových aktivit přicházejících z podniků Leroy Somer z Francie. 

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách 
zaměstnanců

Miroslav 
Vejvoda 
Po příchodu 
společnosti 
Leroy Somer 
do naší firmy 

jsme začínali dělat místo  
na opravně na aktivitách  
pro LS Orleáns a CEB Beau-
court. Pro Orleáns jsme 
dělali kotvy, pro CEB jsme 
vkládali statory. Nejdříve za-
hájil tyto činnosti Jarda An-
drýsek, já a Laďa Štěpánek, 
později Jarda Šiška, Mirek 
Navrátil, Jirka Doležal a Jir-
ka Jakubec. Náš vedoucí byl 
Vojta Papoušek a později 
Roman Melničuk.  Pracovali 
jsme na hale 4B.

Ředitel Ladislav Řmot Vedení společnosti
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V roce 1995 byla postavena nová sociální budova včetně jídelny a vrátni-
ce. V Olomouci byla otevřena pobočka obchodního oddělení Leroy Somer, 
kterou dlouhá léta vedl Gilles Bonnefille a která začala prodávat výrobky
firmy Leroy Somer v České a Slovenské republice. Bylo rozhodnuto,  
že v M.L.S. Holice bude zavedena výroba alternátorů. Francouzskou stra-
nou byl pověřen koordinací a technickou pomocí Maurice Becot - pomá-
hal zejména s počátky vlastní výroby, ale i v investiční výstavbě. Původní 
výroba motorů byla pro pokles odbytu ukončena, všechny stroje a pří-
pravky včetně technologií byly prodány. Na uvolněné místo na hale 4C  
a 11 byla rozmístěna další francouzská výroba.

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Zdeněk Horčička 
Začal jsem pracovat na středisku Man-
sle – vkládání statorů do nevýbušného 
prostředí. Mým mistrem byla paní Jar-
ka Tihelková a pracoviště se nacházelo 
na hale 4C. První můj školitel na zapo-

jení byl Jarda Schubert. Z Francie nás jezdil zaškolo-
vat pan Delage – vzpomínám na jeho cigarety, které 
skoro nikdy nedával z pusy. Ukazoval nám v impreg-
naci, že impregnační lak je vlastně nehořlavý, když 
cigaretu hasil vhozením do impregnačního laku.

Jana Benýšková 
Po nástupu mě učila vkládat statory 
Pavla Kozáková, začínala jsem na hale 
12C. Po 3 měsících jsem dala výpo-
věď, měla jsem nabídku práce do jiné 
společnosti, do kanceláře. Z této prá-

ce nakonec po krátké době sešlo a já jsem se vrátila  
do M.L.S. a jsem zde již 23 let. Pan ředitel Řmot mě 
po mém návratu přivítal slovy: „Paní Benýšková, dou-
fám, že nám zase neutečete!“  V té době bylo hodně 
práce a málo vkladaček.

V České republice
• Česká ekonomika rychle roste. Česká republika je v trans-

formaci považována za nejúspěšnější z postkomunistických 
zemí. Jako první je také přijata do OECD (Organizace pro hos-
podářkou spolupráci a rozvoj), do republiky ve velkém přichá-
zí zahraniční kapitál. 

•  V sobotu 20. května navštívil papež Jan Pavel II. Českou repub-
liku. Po shromáždění v Praze na Strahově odletěl Svatý otec 
v neděli vrtulníkem do Olomouce, kde ho na neředínském 
letišti očekávalo navzdory deštivému počasí čtvrt milionu  
věřících. Dostalo se mu bouřlivého přivítání. Papež prohlásil, 
že přijíždí jako posel pokoje a míru. Omluvil se také za křiv-
dy způsobené nekatolickým církvím. Pak nastal hlavní obřad: 
svatořečení Zdislavy z Lemberku a Jana Sarkandera. 

•  Tento rok Češi poprvé platí za používání dálnic a rychlost-
ních silnic. Celoroční dálniční známka pro osobní auto stojí  
400 Kč.

•  První červenec je možné brát jako den, kdy byl internet ote-
vřen všem uživatelům. V druhé polovině roku vznikají první 
komerční internetoví provideři a nabízejí vytáčený přístup 
k internetu běžně za 1 Kč za minutu a měsíční paušál kolem 
350 Kč. Existují i nabídky, u kterých se neplatí za jednotli-
vé minuty, ale měsíční paušál se pohybuje na úrovni 2000  
až 3000 Kč.

•  Na seznam světového dědictví UNESCO je zapsáno historic-
ké centrum Kutné Hory a stává se pátou českou památkou  
na tomto seznamu (po centrech Prahy, Českého Krumlova, 
Telče a kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře).

•  Byl zatčen Karel Kopáč, organizátor tzv. Orlických vražd. Jed-
nalo se o vraždy pěti českých podnikatelů, jejichž těla byla 
ukryta do sudů s louhem a shozena do Orlické přehrady.  
Kopáč se v roce 2004 ve vězení oběsil na šňůrce od pyžama.

•  Koncert skupiny Rolling Stones na pražském Strahovském 
stadiónu přilákal více než 130 tisíc diváků. Tento rekord v ná-
vštěvnosti rockového koncertu dosud v českých zemích nebyl 
překonán.

Ve světě 
• 20. března zaútočila na tokijské metro v době ranní špičky 

nervovým plynem sarinem teroristická sekta Óm šinrikjó. Její 
vůdce Šókó Asahara byl odsouzen k smrti, jeho poprava ještě 
nebyla vykonána.

•  Při statisícové demonstraci na podporu mírového proce-
su mezi Izraelem a Palestinou v Tel Avivu vystoupil s proje-
vem izraelský premiér Jicchak Rabin. Když scházel z pódia  
a procházel davem, byl třikrát střelen radikálním ortodox-
ním Židem do hrudníku. Rabin byl převezen do nemocnice,  
kde však po padesáti minutách zemřel následkem velké krev-
ní ztráty a průstřelu plíce. Jeho smrt byla zlomovým bodem, 
po němž se vztahy mezi státy opět vyostřily.

•  Chorvatská armáda etnicky vyčistila území mezinárodně 
neuznané Republiky Srbská Krajina za rozsáhlé podpory zá-
padoevropských států a USA. Výsledkem operace Bouře byl 
masivní exodus 150 000 – 200 000 krajinských Srbů, kteří na-
šli útočiště v Srbsku, nebo emigrovali do jiných zemí. V dal-
ších letech se z nich vrátilo jen přibližně 40 tisíc. Kromě vo-
jenských obětí na obou stranách bylo zabito podle srbských 
zdrojů přes 3000 civilistů.

•  Jacques Chirac je zvolen prezidentem Francie, ve funkci střídá 
Françoise Mitterranda a prezidentem bude celých dvanáct let 
až do roku 2007 a nástupu Nicolase Sarkozyho.

•  24. srpna se na scéně objevily Windows 95 a vedle nich také 
Internet Explorer. Bill Gates vystoupil za tónů Start Me Up  
od Rolling Stones na pódium a představil nový produkt, kte-
rý měl brzy změnit Microsoft i samotný svět. Z Windows 95  
se prakticky okamžitě stal obchodní trhák, během první hodi-
ny zájemci rozebrali více než milion krabic. 

•  Na oběžnou dráhu kolem Jupiteru byla navedena americká 
planetární sonda Galileo, určená k průzkumu planety Jupiter 
a jejího okolí. Sonda byla pojmenována na počest Galilea Ga-
lileiho, který objevil čtyři největší měsíce Jupiteru. 

•  V září je spuštěna internetová aukční síň eBay. Možnost onli-
ne nákupu a prodeje téměř čehokoliv si záhy získala značnou 
popularitu.
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Stavba sociální budovy



První alternátor kompletně smontovaný v Olomou-
ci – LSA 44.1 – spatřil světlo světa v březnu 1996  
na hale 12C. Cennými radami při montáži alter-
nátorů pomáhal další francouzský kolega Jean-
Francois Chatelier. V průměru se vyrábělo 12 kusů 
alternátorů za den, jen v prvním roce jich bylo 
dohromady více než 2500. Výroba neustále rostla 
a bylo možné investovat do výstavby. Byla posta-
vena nová impregnační stanice na impregnování 
statorů a rotorů s výkonnějšími linkami včetně vy-
palovacích pecí. Začalo se se stavbou nového skla-
du a nové expedice. Počet zaměstnanců vzrostl  
na 300. 

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Alena Kvapilová 
Nastoupila jsem jako sekretářka a překladatelka k ředite-
li (Ing. Ladislav Řmot). V rychlém sledu jsme my sekretářky  
po roce odcházely – paní Saparová, paní Tomašíková a já – 
vždy do roka, vždy odchod na mateřskou. O řediteli začaly  
kolovat fámy, co tam s těmi sekretářkami vyvádí. Vzpomínám, 

že jsem vše psala na psacím stroji – největší výkřik techniky byla ředitelova 
kalkulačka. Podařilo se mi však počítač prosadit. Již tehdy byl vlastně „dress 
code“ – nutil mě nosit černou sukni a bílou halenku. Já raději chodila v pes-
trých barvách…

Pavla Šťastná 
Staveniště a malá budka, kde byla vrátnice. Zděšení,  
že jsem asi zabloudila a nebudu včas na pohovoru, který 
jsem měla domluvený s tehdejší vedoucí personálního oddě-
lení paní Kadlčíkovou. Toto byly moje první pocity, když jsem  
se ucházela o zaměstnání v M.L.S. Holice na pozici personalis-

ty. O to horší to bylo, když jsem zjistila, že personální oddělení sídlí ve dvou 
unimobuňkách. Počítač na personálním oddělení nebyl, takže každý nástup 
zaměstnance se zadával do personálního systému na IT oddělení. Asi po týd-
nu mi kolegyně oznámila, že má 1 týden dovolené a já ji budu zastupovat. 
Jako čerstvá absolventka jsem nic nevěděla, pomalu ještě nikoho ve firmě 
neznala a bloudila zde. Byla to super tvrdá škola hned na začátku!

V České republice
• 27. ledna zemřela Olga Havlová. Její smrt zasáhla celý národ, 

lidé stáli nekonečnou frontu, aby jí mohli vzdát čest, položit 
květiny k jejím ostatkům. Je pohřbena v rodinné hrobce Hav-
lových na pražském Vinohradském hřbitově. Podle průzku-
mu veřejného mínění je pokládána za nejvýznamnější ženu 
republiky a byla autoritou i v cizině. I její zásluhou přestali být 
postižení „neslušným tématem“. 

•  Na přelomu května a června proběhly volby do Poslanecké 
sněmovny. Vyhrála ODS, pravice ale ztratila v Parlamentu vět-
šinu, měla pouze 99 mandátů proti 101 opozičním. Menšino-
vou vládu sestavil Václav Klaus s KDU-ČSL a ODA, dohodl se 
s Milošem Zemanem na toleranci vlády výměnou za funkci 
předsedy Poslanecké sněmovny. Vláda předčasně skončila  
v důsledku skandálu s fiktivními sponzory ODS.

•  15. a 16. listopadu proběhly v ČR historicky první volby  
do Senátu -  volilo se v celé republice všech 81 senátorů. 

•  27. března přijela na třídenní návštěvu britská královna Alžbě-
ta II., navštívila Prahu a Brno. Jednalo se o vůbec první návště-
vu britského monarchy v České republice.

•  Po vítězství nad týmem Kanady ve finále a díky památné-
mu gólu Martina Procházky získalo české hokejové mužstvo  
ve Vídni titul mistrů světa. Začala tak zlatá éra českého ho-
keje.

•  Fotbalisté České republiky získávají stříbrné medaile na fot-
balovém Mistrovství Evropy v Anglii po finálové prohře s Ně-
meckem.

•  Český film Zdenka a Jana Svěrákových Kolja získal šest Čes-
kých lvů, včetně toho za nejlepší film. V zahraničí získal oceně-
ní Oscar a Zlatý glóbus jako nejlepší neanglicky mluvený film. 
Byl uveden ve 40 zemích světa, kde ho viděly asi tři miliony 
diváků.

•  Byl spuštěn internetový portál Seznam.cz – jednalo se o kla-
sický internetový katalog, kde bylo 1000 webových stránek 
rozřazeno do jednotlivých kategorií. Fulltextové vyhledávání 
v Internetu tehdy Seznam.cz neměl, ale fungovalo vyhledá-
vání v rámci katalogu dle klíčových slov. Počáteční investice  
do projektu byla 50 000 Kč.
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Ples společnosti Impregnace

Ve světě 
•  Na území Palestinské autonomie proběhly volby, byla zvole-

na Palestinská rada a Jásir Arafat se stal prezidentem.
•  Hnutí Tálibán převzalo moc v Afghánistánu. Tálibán v zemi 

zavedl totalitní stát, založený na radikální verzi islámské-
ho práva šaría, v zemi byly zavedeny tradiční tresty - veřej-
né popravy, bičování, ukamenování a utínání končetin. Byla 
zavedena celá řada zákazů - muži se nesměli holit, byla za-
kázána hudba, televize, sportovní zápasy, ženy musely být  
na veřejnosti zcela zahalené, nesměly chodit samy a nesměly 
pracovat, bylo zakázáno vytvářet nebo vlastnit podobizny lidí 
a zvířat. V Afganistánu se usídlil i vůdce mezinárodní teroris-
tické organizace al-Káida, Usáma bin Ládin.

•  V Atlantě probíhají Letní olympijské hry. Olympijský oheň 
zapálil bývalý americký boxer Muhammad Ali. Nejlepším vý-
konem celých her se 1. srpna 1996 stala fenomenální dvou-
stovka sprintera Michaela Johnsona v čase nového světové-
ho rekordu 19,32 s. Češi měli vynikajícího kanoistu Martina 
Doktora, který zvítězit dvakrát, a v hodu oštěpem zvítězil Jan 
Železný.

•  Společnost BBC spouští 1. října satelitní televizní stanici Ani-
mal Planet, která vysílá zejména dokumenty o zvířatech.

•  Po dlouhém řízení byli 28. srpna rozvedeni princ Charles  
a princezna Diana. Ta i po rozvodu oficiálně zůstávala členkou 
královské rodiny jako matka budoucího následníka trůnu.  
Dál bojovala proti nášlapným minám, navštívila Bosnu  
a Angolu a také pokračovala ve své práci v Organizaci na po-
moc lidem postiženým AIDS a v charitách pro děti. V té době 
jí zbýval do konce života pouhý rok – 31. srpna 1997 zemřela 
při automobilové nehodě.

•  Michael Jackson vyráží na své koncertní turné HIStory. Zaha-
juje jej v Praze na Letenské pláni, kde dvou a půlhodinovou 
show sleduje 120 000 lidí.



Společnost M.L.S. Holi-
ce zažívá rozvoj a další 
nárůst výroby. Je do-
končena stavba nového 
skladu a nové expedice. 
Na hale 12A se spouští 
nová montážní linka, mi-
struje jí Aleš Šuba. Ničivé 
povodně, které v tomto 
roce vtrhly do Olomou-
ce, budovy společnosti 
na ulici Sladkovského 
neohrozily. Přesto byla 
výroba na několik dnů 
přerušena. Důvodem 
bylo přerušení dodáv-
ky elektrické energie  
a také fakt, že mnoho za-
městnanců se nemohlo 
do práce vůbec dostat. 

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Marcel Raida 
Nastoupil jsem jako lakýrník na nástřik alternátorů. Montáž byla na hale 12C – hala 12G, 
kde je montáž dnes, ještě nestála. Montáž malých alternátorů (LSA421), byla na hale 12A 
v místě, kde je nyní navíjení kotev budičů. Zaujal mě „kolotoč“, po nástřiku jsem musel 
alternátor pověsit a odeslat baličovi. Když se kolotoč pokazil, tak se musely alternátory 
vždy složitě svěšovat. Nastupoval jsem v září a ředitele ing. Řmota jsem poprvé uviděl 

v prosinci. Výhoda byla, že byl kuřák, tak se mohlo kouřit na dílně (i hned vedle stříkací kabiny).

Lubomír Pluskal  
Pamatuji si na montáž – linka byla rozdělena uličkou na dvě poloviny. Na hale nebyly 
regály, palety s rotory byly na sebe štosovány na několik pater. Prováděl jsem nátěry 
hřídelí rovnou na páse.

Ivan Přibyl  
Když jsem se zajímal o práci v M.L.S. Holice, prováděl mě po provoze vedoucí ÚŘJ ing. 
Zdeněk Doležal. Proti nám se vyřítil totálně splavený, rudý v obličeji jak těsně před 
infarktem Luďa Holík. Zdenda se zastavil, představil nás a povídá: „Tak toto bude Váš 
kolega!“ Mě to však neodradilo, a tak jsem zde již 21 roků…… Po mém nástupu, vtrhly  
do Olomouce povodně a já jel ráno normálně do práce autobusem. Byl to však po-

slední autobus, který se ještě dostal na „druhý břeh“. V továrně již nefungovala elektřina a poslali nás 
domů. Prchali jsme s kolegou Zdeňkem Ambrožem před velkou vodou, veškeré komunikace již byly 
zaplaveny a uzavřeny. Těsně před uzavírkou Velkomoravské ulice se nám ještě podařilo projet, a tak 
jsme se dostali domů….
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V České republice
• Po zveřejnění existence tajných kont ODS ve Švýcarsku,  

ze kterých je strana nelegálně financovaná, se rozvinula kri-
ze ve vládní ODS. Vyústí v demisi Václava Klause, pád vlády  
a odštěpení Unie svobody Jana Rumla a Ivana Pilipa. 

•  Ministr spravedlnosti Jan Kalvoda podal demisi. Důvodem 
jeho odstoupení z funkce ministra byla skutečnost, že proti-
právně užíval titul JUDr., ačkoliv nesložil doktorské zkoušky. 
Nahradila ho Vlasta Parkanová ze stejné strany.

•  Necelý rok po smrti své první ženy se prezident České repub-
liky Václav Havel oženil s herečkou Dagmar Veškrnovou.

•  K Televizi Nova se přidala druhá celoplošná soukromá televi-
ze Prima.

•  V únoru proběhla stávka železničářů vyhlášená jejich odboro-
vým svazem. Jednalo se o největší stávku v české novodobé 
historii, která byla původně plánována na 2 dny. Stávkující si 
vymohli uzavření dohody s vládou (stávka znamenala ztrátu  
1 miliardy korun).

•  25.–27. dubna navštívil Prahu a Hradec Králové papež Jan Pa-
vel II. Jeho návštěva byla součástí Svatovojtěšského milénia.

•  V červenci na Moravu vtrhla velká voda a způsobila katastrofu 
evropských rozměrů. Během několika hodin spadlo na našem 
území tolik srážek jako jindy za půl roku. Při těchto povod-
ních zahynulo 50 osob, zničeno bylo 2151 domů, dvakrát tolik 
jich bylo neobyvatelných, vodní živel strhl dvacet šest mos-
tů, celkové škody přesáhly 63 miliard korun. Voda přerušila 
na několik dnů hlavní železniční tratě, zejména z Bohumína 
do Přerova. K nejvíce postiženým místům patřily například 
části Ostravy, Otrokovic, Přerova či Olomouce. Symbolem po-
vodní se stala obec Troubky, která byla kompletně zničena.

•  6. listopadu byl otevřen 62 km dlouhý úsek dálnice D5 z Plzně 
do Svaté Kateřiny u Rozvadova. Cesta z Plzně do Rozvado-
va se zkrátila na více než poloviční dobu. O 4 dny později 
byl otevřen společný česko-německý hraniční přechod Roz- 
vadov-Weidhaus.

Ve světě 
•  Americkou ministryní zahraničí se stala jako historicky první 

žena v tomto úřadu pražská rodačka Madeleine Albrightová. 
Sehrála významnou úlohu v rozšiřování NATO o země býva-
lého východního bloku. V květnu 2012 jí Barack Obama udělil 
Prezidentskou medaili svobody. 

•  Po květnových volbách se britským premiérem stal Tony Blair. 
V úřadu vystřídal Johna Majora. Podařilo se mu dosáhnout 
míru v Severním Irsku a po 11. září 2001 podpořil zahraniční 
politiku George W. Bushe - Velká Británie se podílí na invazi 
do Afghánistánu, v roce 2003 do Iráku. Jeho zahraniční politi-
ka vyvolávala ve Velké Británii masové protesty. V roce 2007 
rezignuje.

•  Na konci roku byl v japonském městě Kjóto podepsán Kjótský 
protokol. Průmyslové země se v něm zavázaly snížit emise 
skleníkových plynů o 5,2 %.

•  Svět se oficiálně dozvídá o úspěšném pokusu naklonovat 
savce. Prvním klonem je ovce Dolly. O dva roky později bylo 
zjištěno, že buňky v jejím těle neodpovídají jejímu fyzickému 
stáří, ale spíše věku její genetické předchůdkyně – šestileté 
ovce. Dolly přivedla za svůj život na svět šest zdravých jehňat. 
Jméno Dolly získala podle slavné americké country zpěvač-
ky Dolly Partonové. Skupina vědců ve skotském Roslinově 
institutu ji totiž stvořila z buňky mléčné žlázy a nikdo si prý 
nedokázal vybavit působivější prsa, než jaká měla Dolly Par-
tonová.

•  V červnu vychází v Londýně román Harry Potter a kámen 
mudrců, první díl potterovské série britské autorky J. K. Row-
lingové. Celá série se stala nejprodávanější románovou sérií 
všech dob, knihy byly přeloženy do 67 jazyků.

•  Na japonském trhu se objevil tamagoči – kapesní elektronic-
ké zvířátko, o které se musí pečovat.

•  Ve Spojených státech má premiéru velkofilm Titanic s Kate 
Winstlet a Leonardem DiCapriem v hlavních rolích. Stane se 
druhým nejúspěšnějším filmem všech dob. Získá 11 Oskarů  
a vydělá více než dvě miliardy amerických dolarů.

1997



Zvyšování počtu kusů vyráběných alternátorů pokračuje. V březnu byla dokončena 
výstavba nové montážní haly 12G, šaten a kanceláří oddělení logistiky na bývalé ram-
pě vedle haly 12A. To významně rozšířilo výrobní kapacity. Důležitou roli sehrál další 
francouzský technik Pascal Rossignol, který radou a obrovskými zkušenostmi pomá-
hal překonat zvýšený nárůst výroby. Na několik let se dokonce přestěhoval z Francie 
do České republiky. V únoru toho roku skončil ve funkci ředitele Ladislav Řmot a ode-
šel do zaslouženého důchodu. Na některých pracovištích se začal používat čárový kód 
(zkušebny, impregnace, příjem do expedice). 

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Stanislav Borůvka 
Nastupoval jsem na vklá-
dání statorů pro CEB 
Beaucourt – byl to typ 660 
a 850. Vedoucí byl Vojta 
Papoušek, mistr Milan 

Pirkl, zaškolovala mě Milena Doležalová. 
Umístění bylo na hale 4B na opravně. 
Práce byla hodně namáhavá, ale bylo to 
vyváženo dobrým kolektivem pracovní-
ků. Potěšilo mě, že když se k nám dostal 
stator vyrobený ve Francii, tak jsme moh-
li říci, že naše kvalita byla minimálně stej-
ně dobrá, jako u kolegů z Francie.

Tomáš Bojkovský 
Ve firmě jsem se nejvíce 
bál vlčáka, kterého vždy 
po 22:00 hod volně pouš-
těla ochranka do prostoru 
závodu. Pokud jsme dělali 

v noci a chtěli se přemístit po areálu, tak 
se musel volat vrátný, aby psa zavřeli.
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V České republice
• První půlrok vládne v České republice tzv. Úřednická vláda 

v čele s Josefem Tošovským. Má za úkol dovést zemi k před-
časným volbám v červnu 1998. V těch zvítězila ČSSD těsně 
před ODS. K překvapení všech se pak na počátku července 
1998 Václav Klaus a Miloš Zeman dohodli na spolupráci ČSSD 
a ODS, ačkoli se před volbami prezentovali jako ostří rivalové. 
Opoziční smlouva umožnila vznik vlády ČSSD s tichou podpo-
rou ODS.

•  Václav Havel byl zvolen českým prezidentem na druhé funkč-
ní období.

•  V roce 1998 došlo k hromadnému odchodu Romů z České re-
publiky do Kanady, kde na ně údajně čekalo bydlení zdarma, 
vysoké sociální příspěvky a další výhody. Kanadě nezbylo než 
zpřísnit imigrační zákon a zavést vstupní víza. Podle odhadů 
odešla tehdy do ciziny asi čtvrtina českých Romů, kteří se  
ale později tiše vrátili. 

•  Předseda KDU-ČSL, ministr zemědělství a zároveň místopřed-
seda obou vlád Václava Klause Josef Lux odstoupil ze zdravot-
ních důvodů ze všech svých funkcí. O rok později podstoupil 
v Americe transplantaci kostní dřeně, komplikacím spojeným 
s operací ale 22. listopadu podlehl.

•  Hokejový turnaj na Zimních olympijských hrách v Naga-
nu odborníci už před jeho startem začali nazývat turnajem 
století. Kanadskoamerická NHL byla poprvé v historii přeru-
šena, favority byli Američané a Kanaďané, s českým týmem 
se na výhru rozhodně nepočítalo. „Přepište dějiny! Česká 
republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji!“ 
křičel do mikrofonu v posledních vteřinách finále proti Rus-
ku komentátor Robert Záruba. Po příletu českých hokejistů  
do Prahy se shromáždil statisícový dav, desítky tisíc lidí slavily 
v menších městech. 

•  Rok 1998 je přelomový v oblasti internetu. Po pionýrských 
začátcích se internet stává celospolečenským fenoménem.  
Je spuštěn zpravodajský portál iDNES.cz, Týden.cz a Novinky.
cz, startuje kampaň Březen – měsíc internetu s cílem podpořit 
informovanost veřejnosti.

1998
Ve světě 
• Teroristickou akcí, která zajistila Usámu bin Ládinovi nejvíce 

pozornosti před 11. zářím 2001, byl útok na velvyslanectví 
USA v Dar es Salaamu a Nairobi ze 7. srpna. Vyžádal si 200 
mrtvých a 1000 zraněných. Na počátku tohoto roku vyhlásil 
Usáma bin Ládin svatou válku židům a křižákům.

•  4. dubna začala Druhá válka v Kongu, nazývaná také Africká 
světová válka. Do roku 2003 při ní zahynulo 3,9 milionu lidí  
a stala se tak nejkrvavější válkou od Druhé světové války. Za-
pojilo se do ní 9 afrických států, důvodem konfliktu byl zejmé-
na boj o nerostné suroviny.

•  V prosinci provedly Spojené státy a Velká Británie čtyřdenní 
operaci Pouštní Liška, kdy bylo bombardováno asi 100 růz-
ných cílů v Iráku. Tyto údery byly nařízeny americkým pre-
zidentem Billem Clintonem a byly podniknuty jako reakce  
na vytrvalé odmítání Iráku podrobit se rezolucím Rady bez-
pečnosti OSN. 

•  Spojenými státy hýbá aféra „Monicagate“. Skandál vztahu pre-
zidenta a jeho stážistky vyústil v ústavní žalobu vůči Clintono-
vi, jenž jako druhý prezident v dějinách USA čelil procesu tak-
zvaného impeachmentu. Clinton během vyšetřování poměr  
s Lewinskou popíral a ve funkci prezidenta se udržel. Poslední 
den svého mandátu se však přiznal, že v kauze lživě svědčil

•  Ve Vídni byla 35letým elektrotechnikem Wolfgangem Přiklopi-
lem unesena desetiletá Natascha Kampuschová. 8 let strávila 
Natascha v jediné místnosti o rozměrech 3x2 metry umístěné 
pod garáží Přiklopilova domu. Zpočátku vůbec tuto místnost 
nesměla opouštět, později mohla čas od času i mimo dům. 
Toho Natascha využila 23. srpna 2006 k útěku. Přiklopilovi 
se podařilo uprchnout, ale poté spáchal sebevraždu skokem 
pod metro. 

•  Americká firma Microsoft uvedla na trh operační systém Win-
dows 98. Byl spuštěn celosvětový vyhledávač Google, který  
se později stal nejnavštěvovanější stránkou na internetu.

Přístavba nové haly Výroba na hale 12C



Od 1. ledna vede společnost M.L.S. Holice nový ředitel Zdeněk Kužma. Ve funkci je  
ale pouze krátce a na vlastní žádost odchází. Francouzská strana hledá vhodného 
nástupce a v květnu je ředitelem společnosti jmenován Ing. Jaroslav Hladík, který  
povede firmu až do roku 2008.

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Petr Čech 
V době mého nástupu 
byly na montáži OLO1 3 
linky, mistři byli pánové 
Nevrlý, Jemelka a Šuba  
a můj nástupní plat byl 

36,5 Kč/hodinu. V té době jsme vyráběli 
20 ks/směnu – nyní 36 -40 ks. 

Tomáš Machovský  
Nastupoval jsem na sva-
řovnu rotorů, zaškoloval 
mě Jarda Vašíček. Proto-
že nebyli svářeči, tak mi 
ukázal pouze 1ks a hned 

jsem dělal samostatně. Měl jsem výho-
du, že jsem dělal 7 let pokrývače a byl 
jsem zvyklý na fyzickou práci. Vedou-
cí výroby Mirek Kočí se staral i o naše 
vzdělávání. Když jsme probírali elek-
troniku a ptal se mě, co je to vodič, tak 
jsem jej chtěl poškádlit a odpověděl mu:  
„To je slovensky řidič!“
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V České republice
• Česká republika se spolu s Polskem a Maďarskem stala jako 

první země bývalého východního bloku členem NATO.
•  I přes hlasité protesty Rakouska rozhodla Zemanova vláda  

o dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Palivo pro první blok 
bylo zavezeno v červenci 2000, na konci roku byl první blok 
poprvé připojen do rozvodné sítě. Druhý blok byl k rozvodné 
síti připojen o dva roky později. Celkové náklady na oba bloky 
o celkové elektrickém výkonu 2 000 MW dosáhly 98 miliard 
korun, návratnost investice přesahuje 20 let.

•  Automobilka Škoda začíná prodávat 1. model Fabie s cenou 
od 249 000 Kč za vůz s motorem o objemu 1,0 litru o výko-
nu 37 kW. Jde o revoluční škodovku v novém designu, která  
se mezi motoristy stává hitem. Dodnes je nejprodávanější 
ojetinou v České republice.

•  Česká republika se jako celý svět obává přechodu počítačů  
na rok 2000. Panují velké obavy, co se může 1. ledna 2000 
stát, katastrofické scénáře mluví i o možných výpadcích či do-
konce haváriích elektráren, pozemního i leteckého provozu. 
Nic z toho se nenaplnilo.

•  Když se 18. prosince rozsvítil ve Vatikánu vánoční strom, sta-
lo se Česko jednou z nemnoha zemí, které darovaly tento 
symbol Vánoc svatému otci. V katedrále sv. Petra ve Vatikánu 
sloužili čeští biskupové v čele s olomouckým arcibiskupem 
svatou mši výhradně pro české poutníky. Ve stejné době měl 
prezident Havel soukromou audienci u papeže. 

•  Jaromír Jágr hrající za tým Pittsburgh Penguins byl zvolen no-
vináři a funkcionáři NHL i samotnými hráči nejužitečnějším 
hráčem soutěže. Obdržel Hart Memorial Trophy a Lester  
B. Pearson Award.

•  Na přelomu roku Češi hlasují v anketě o Hit století, pořádané 
Radiožurnálem Českého rozhlasu. Vítězem se stala skladba 
Škoda lásky skladatele Jaromíra Vejvody z roku 1945 násle-
dovaná Medvídkem skupiny Lucie a písní Holubí dům Jiřího 
Schelingera.

Ve světě 
•  1. ledna přijalo 11 členů EU společnou měnu Euro.
•  Počet obyvatel Země přesáhl 6 miliard.
•  NATO spouští Operaci Spojenecká síla s cílem zastavit etnic-

ké čistky v Kosovu, následně se jugoslávská armáda z oblas-
ti stahuje. NATO zastavuje bombardování Jugoslávie, které  
si vyžádalo odhadem na 2500 mrtvých civilistů. Z rozhodnu-
tí Rady bezpečnosti OSN přebírá správu Kosova mise OSN  
za asistence KFOR.

•  Vladimir Putin se na konci roku po abdikaci Borise Jelcina po-
prvé stává prezidentem Ruska. Do povědomí širokých vrstev 
ruského obyvatelstva jej dostal tvrdý postup proti čečenským 
bojovníkům, ale také proti civilnímu obyvatelstvu. Součástí 
Putinových akcí bylo i plošné kobercové bombardování síd-
lišť, kterému padly za oběť desetitisíce Čečenců. 

•  Obří lavina zasáhla rakouskou alpskou vesnici a lyžařské tře-
disko Galtür. Pronikla až do tzv. zelené zóny, která byla do té 
doby považována za lavinami neohroženou, a zabila 31 lidí. 
Tisíce obyvatel i turistů musely být následně evakuovány.

•  Americký profesionální cyklista Lance Armstrong vyhrál svoji 
první Tour De France. Stalo se tak 3 roky ode dne, kdy mu 
byla diagnostikována rakovina varlat. Armstrong se po úspěš-
né léčbě upnul k jedinému cíli – vítězství na Tour de France. 
Podřídil tomu veškerou přípravu, žlutý trikot vítěze mu v cíli 
patřil. Byl to triumf, kterému před začátkem Tour málokdo 
věřil. Díky své ohromné vůli a značné podpoře týmu se mu 
podařilo jako jedinému cyklistovi vyhrát sedmkrát v řadě 
náročný třítýdenní etapový závod Tour de France. Oslnivou 
sportovní kariéru zakončil v roce 2005 v Paříži.

•  Obrovskou popularitu získává mobilní telefon Nokia 5110, 
uvedený na trh o rok dříve. Můžeme ji považovat za je-
den z nejdůležitějších modelů mobilní historie. Kompaktní  
a na tehdejší dobu cenově dostupný mobil měl slušnou výba-
vu, velmi jednoduché ovládání a hlavně nabídl vyměnitelné 
přední kryty v různých barvách a vzorech.

1999

Jaroslav Hladík (třetí zleva) s vedením společnosti a francouzskými kolegy 
na návštěvě v IMI v Maďarsku



Velká pozornost je věnovaná větší efektivitě a produktivitě výroby. Byly do-
končeny technologické toky na jednotlivých uzlech a v srpnu mohla celá 
společnost oslavit výrobu 100 000. alternátoru. Úspěšně je zakončena také 
příprava systému kvality na získání samostatného certifikátu výroby alterná-
torů. V červnu M.L.S. Holice získává certifikát ISO 9001 od společnosti DNV 
(Det Norske Veritas). Ve firmě pracuje 621 zaměstnanců s průměrným platem 
12 966 Kč. Původně jako stážista na dobu 6-ti měsíců do M.L.S. Holice nastu-
puje Nicolas Duchassin. V Olomouci se usadí natrvalo a postupně zastává ně-
kolik významných pozic – od roku 2008 bude pracovat jako supervizor výroby 
na OLO1 a OLO2.

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Lubomír Pluskal 
Nastupoval jsem v roce 1997  
i v roce 2000. Jarda Chodil mi dělal 
parťáka, na kapotáži mě zaučo-
val pan Ptáček. Zaujalo mě, že na 
montážní lince bylo několik žen 

- na svorkování dělala Mila Švarcová s Vlastou 
Hruškovou, na vyvažovačce Dana Procházková.

Marcela Lottmanová 
Nastupovala jsem na výrobu ro-
torů pro DMT. Vedoucí byl Roman 
Melničuk, parťák paní Marková  
a mistr Maruška Blaťáková. Vklá-
dalo se na hale 11B (dřívější ob-

robna – vedle údržby). Náš technolog – Ruda 
Matečka – seděl s francouzským technologem 
(Jacky Fougeron) v kanceláři na této hale, spo-
lečně s mistrovou. Pracovala jsem s Radkou 
Zdřálkovou, Katkou Caletkovou a Lenkou Mare-
šovou. Ráda vzpomínám na toto období i proto,  
že se nám o dobrou náladu staral Martin Filouš 
a Zdeněk Dubský.
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V České republice
• S novým rokem začíná fungovat 14 nových samosprávných 

krajů. 13 krajů vzniklo nově, čtrnáctým je území hlavního měs-
ta Prahy. Od krajských sídel se odvodily i názvy krajů (s výjim-
kou Středočeského kraje). V budoucnu dojde k přejmenování 
čtyř z nich: Jihomoravského, Jihočeského, Moravskoslezského 
a kraje Vysočina. 

•  V senátních volbách zvítězila Čtyřkoalice (KDU-ČSL, Unie svo-
body, Demokratická unie a Občanská demokratická aliance), 
která získala 17 mandátů, před ODS s 8 mandáty. ČSSD neu-
spěla a získala pouze jedno jediné senátorské křeslo.

•  Vypukla Aféra Olovo. Reportéři MF DNES přinesli informaci, 
že mezi poradci tehdejšího premiéra Miloše Zemana vznikl 
za účelem zdiskreditovat tehdejší významnou představitel-
ku ČSSD Petru Buzkovou materiál nazvaný Olovo (chemická 
značka olova Pb se shoduje s iniciály jmenované). Spis mimo 
jiné obsahoval smyšlené pomluvy o tom, že se Buzková živila 
prostitucí, týrala svou malou dceru nebo že spolupracovala  
s StB.

•  Na podzim roku 2000 utekl z jedné z nejpřísněji střežených 
věznic v zemi v Mírově na Šumpersku známý vězeň Jiří Kají-
nek, který byl odsouzen k doživotí. Podařilo se mu to 28. října 
večer, kdy přeřezal mříže na okně své cely. Na zem pak se-
šplhal po pětimetrovém laně svázaném z prostěradel. Oka-
mžitě se rozjelo rozsáhlé pátrání, Kajínka policisté dopadli  
až 8. prosince 2000.

•  Od března mohou Češi vybírat ze tří mobilních operátorů. 
K T-Mobile a Eurotelu se přidává Oskar od společnosti Český 
Mobil, v roce 2006 je přejmenován na Vodafone.

•  Těsně před Vánocemi vypukla krize v České televizi. Redak-
ce zpravodajství se vzbouřila proti způsobu odvolání a vol-
by generálního ředitele Radou ČT, proti samotnému řediteli 
Jiřímu Hodačovi a především proti jím jmenované ředitelce 
zpravodajství Janě Bobošíkové. Po dobu více než dvou týdnů 
pak bylo vysíláno dvojí zpravodajství - oficiální na pozemních 
sítích a vysílání protestujících redaktorů přes družici.

Ve světě 
•  Slobodan Milošević, prezident Srbska a Svazové republiky 

Jugoslávie je mohutnými demonstracemi donucen přiznat 
porážku v prezidentských volbách a stáhnout se z politiky.  
O půl roku později je zatčen a vydán Mezinárodnímu tribunálu 
v Haagu. Z vězení se už  Milošević nedostane, 11. března 2006 
bude nalezen ve své cele mrtev. Příčinou smrti je infarkt.

•  V USA se konají prezidentské volby a jsou jedny z nejtěsněj-
ších voleb v historii USA. Hlavními soupeři byli republikán 
George W. Bush a demokrat Al Gore. Ve volbách zvítězil z roz-
hodnutí Nejvyššího soudu USA George W. Bush. 

•  Z pařížského letiště Charlese de Gaulla vzlétlo letadlo Con-
corde společnosti Air France, který měl namířeno na newy-
orské letiště JFK. 2 minuty po startu se zřítilo, nikdo z 109 lidí  
na palubě pád letadla nepřežil. Havárii zřejmě způsobila 
proříznutá pneumatika a její exploze. Nehoda odstartovala 
ukončení nadzvukového létání o tři roky později. 

•  Jedna z největších tragédií v historii Rakouska se odehrála 
v lyžařském středisku Kaprun. V zadní části přeplněné sou-
pravy vznikl požár a po 600 m v tunelu se lanovka zastavila. 
Lidem se podařilo dostat ven z kabiny a rozhodli se utíkat 
směrem vzhůru co nejdále od plamenů; nikdo z nich však 
nepřežil. Ty, které nezabil oheň, usmrtil dusivý kouř, protože 
šikmý tunel lanové dráhy se choval jako komín. Přežilo pouze  
12 lyžařů, které dobrovolný hasič provedl přes plameny  
na dolní konec tunelu. Lanová dráha už nikdy nebyla uvedena 
do provozu.

•  Na Mezinárodní vesmírné stanici je od 2. listopadu 2000 prv-
ní stálá posádka. Posádka se každých 6 měsíců obměňuje,  
je tvořena 6 členy. Stanice je umístěna na nízké oběžné 
dráze Země ve výšce kolem 400 km. Při průměrné rychlos-
ti okolo 27 720 km/h pak pravidelně obíhá Zemi s periodou  
cca 92 minut.

2000

100 000. alternátor Nicolas Duchassin na sportovním dnu (druhý zprava)



V únoru byla zahájena výstavba nového závodu na Průmyslové ulici, v červenci byla 
dokončena a 16. srpna byl zahájen provoz. Celková investice přesáhla sto milionů 
korun a nový závod měl zaměstnávat v první fázi kolem 170 zaměstnanců. V době 
výstavby a zavádění technologie významně pomáhal francouzský kolega Jean-Loup 
Duchene, se samotným rozjetím výroby potom René Bedár, Dominique Allain a poz-
ději Jeane-Marie Penven. Do závodu OLO2 byla převedena výroba statorů a rotorů 
pro generátory o výkonu 660 a 850 kW.  Vedoucím výroby OLO2 byl jmenován Roman 
Melničuk. V tomto roce je olomoucká společnost propojena s francouzskou centrálou 
v Sillacu pomocí datové linky přes Telecom.

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Vojtěch Kouřil 
Nastupoval jsem do im-
pregnace a šokem byl pro 
mě způsob komunikace 
mezi pracovníky – hrozný 
řev. Dříve jsem pracoval 

na montážích – tj. na čerstvém vzduchu, 
impregnace byla pravým opakem. 

Petr Jurka  
Nástup byl na velké ro-
tory pro CEB Beaucourt. 
Po měsíci se přemístily 
do nově postavených 
prostor na OLO2. Vzpo-

mínám si, že jsme pracovali v šortkách  
a na nohou měli žabky. Můj první mistr 
byl Pavel Farník a parťák Laďa Zahrad-
ník. Ve zkušební době jsem měl těžký 
úraz na kole, několik operací a třímě-
síční neschopenku. Obával jsem se,  
že dostanu výpověď, ale vše dobře do-
padlo a ve firmě pracuji už 17let.

V České republice
• Proběhlo Sčítání lidu. V České republice žije 10 292 933 lidí, 

žen je o 254 171 víc než mužů. Zatímco před deseti lety  
ve sčítacích arších zatrhlo kolonku bez vyznání jenom 39,9 
procenta Čechů, v roce 2001 už se za ateisty považuje více 
než 58 procent lidí. Obyvatelstvo stárne - podíl dětí ve věku 
do 14 let tvoří v naší populaci 16,5 %, osob ve věku mezi  
15 a 59 lety je 65,3 % a zbývajících 18,2 % připadá na osoby 
starší 60 let. Nejvyšší podíl 60letých a starších je v hlavním 
městě Praze, v Brně, v Plzni.

•  Vladimír Špidla se stal předsedou ČSSD, v jejímž čele vystřídal 
Miloše Zemana. 

•  Na Kubě byl zatčen poslanec Parlamentu ČR Ivan Pilip a Jan 
Bubeník, někdejší vůdce studentů během sametové revolu-
ce. Byli obviněni, že se setkali s kubánskými disidenty. Jejich 
zadržení vyvolalo mezinárodní protesty. Na počátku úno-
ra se předseda českého senátu Petr Pithart setkal na Kubě  
s Fidelem Castrem a během šestihodinové schůzky usiloval  
o souhlas k jejich propuštění. 5. února byli Pilip a Bubeník pro-
puštěni po schůzce na kubánském Ministerstvu zahraničních 
věcí, kde uvedli, že porušili kubánské zákony nevědomky.

•  Aféra kolem nemoci šílených krav způsobila těžké ztráty  
zemědělcům. Lidé téměř přestali kupovat hovězí, ve stájích 
stál překrmovaný dobytek, který ale jatka kvůli prudkému 
poklesu odbytu masa nechtěla vykupovat. I když se nakonec 
ukázalo, že strach lidí je zbytečný, hovězí z pultů mizelo jen 
pomalu.

•  Mistrem světa v ledním hokeji se stalo mužstvo Česka, ve fi-
nále porazilo mužstvo Finska v poměru 3:2 po prodloužení. 
Završilo tím svůj zlatý hattrick.

•  Premiéru v českých kinech má válečné drama Tmavomodrý 
svět - netrpělivě očekávaný projekt Jana Svěráka podle scéná-
ře otce Zdeňka. Film získá 4 České lvy, do užšího výběru cizo-
jazyčných filmů nominovaných na Oscara se však nedostane.

Ve světě 
•  Došlo k sérii teroristických útoků, po nichž už svět není jako 

dřív. Příslušníci organizace al-Kaida unesli 4 dopravní letadla 
v USA. Dvě z nich narazily do věží Světového obchodního cen-
tra v New Yorku, zasažené budovy se následkem vzniklého 
požáru do dvou hodin zhroutily, zničily blízké budovy a další 
poškodily. Třetí letadlo narazilo do Pentagonu, sídla Minis-
terstva obrany USA ve Washingtonu, čtvrté letadlo se zřítilo 
po souboji mezi teroristy a pasažéry letadla poblíž města 
Shanksville v Pensylvánii. Spekuluje se, že mělo za cíl zasáh-
nout Bílý dům anebo americký Kapitol. Spojené státy vyhla-
šují „válku proti terorismu“, provedou invazi do Afghánistánu  
a svrhnou hnutí Tálibán, které poskytovalo teroristům záze-
mí. Mnoho dalších zemí také posílí antiteroristickou legislati-
vu a pravomoci svých bezpečnostních složek.

•  Členové MOV hlasováním rozhodli, že Olympijské hry se  
v r. 2008 budou konat v Pekingu, a to i přes mohutné protesty 
Tibeťanů, řady organizací pro lidská práva, institucí, politiků  
i významných osobností. Tibetská vláda nad tímto rozhodnu-
tím vyjádřila politování: „Čínskému porušování lidských práv 
se tak dostane mezinárodního posvěcení a Čínu to povede  
ke stupňování represálií.“

•  Vznikla Wikipedia, největší neplacená internetová encyklo-
pedie, na jejíž tvorbě se podílejí dobrovolníci. Popularita Wi-
kipedie vytrvale roste, patří mezi nejpopulárnější referenční 
stránky, každý den obslouží přibližně 60 milionů požadavků. 
Obsahuje téměř 50 milionů článků a zůstává bez reklamních 
prostorů. 

•  Z kosmodromu Bajkonur odstartovala ruská kosmická loď 
Sojuz, na jejíž palubě byl mimo jiné i první vesmírný turista 
Dennis Tito. Na oběžné dráze strávil 7 dní 22 hodin a 4 minu-
ty.

•  Ozzy Osbourne vydává album Down To Earth plné syrových  
a rychlých skladeb. Součástí je i nejlepší rockový ploužák roku 
a možná i desetiletí, skladba Dreamer.

•  29. listopadu umírá druhý člen nejslavnější kapely všech dob 
Beatles - George Harrison. V Los Angeles podlehl rakovině 
plic.
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Po vybudování nové moderní impreg-
nační stanice se začaly na závodě OLO2 
vyrábět kompletní alternátory o výko-
nu 660, 850 a 2000 kW určené převážně  
pro západní Evropu. Podařilo se naplnit 
plánovaný počet zaměstnanců a na OLO2 
pracuje 170 kolegů. O rok později než  
na závodě na Sladkovského se uskuteč-
nil na OLO2 audit ISO 9001 a byl rovněž 
zakončený úspěšnou certifikací. Kromě 
výroby alternátorů je na hale 4C stále 
v provozu opravna motorů pod vedením 
Vojtěcha Papouška s mistrem Milanem 
Pirklem a Antonínem Hájkem. 

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Josef Prucek  
Nastoupil jsem na linku 2, mistr byl Aleš Šuba, parťák Radek Čečat-
ka. Pracoval jsem na lisování rotorů, toto pracoviště bylo dohromady  
se zapojením kotev IT422. Naštěstí mě hned nenutili lisovat, 14 dnů 
jsem zapojoval kotvy a postupně se zaučoval pod dohledem Zdeňka 
Doležala.

Pavel Pavlištík   
Můj první mistr byla na ručním vkládání statorů Pavla Kozáková, par-
ťák Jarka Hrnčířová. Již v roce 2000 jsem byl ve firmě na brigádě, tak 
školení spočívalo spíše jen v zopakování postupu vkládání. Na vedlejší 
lince (výroba ST 432) pracoval i můj bratr. Prošel jsem různými prace-
mi, mimo jiné i na vkládání ST do výbušného prostředí pro Mansle.

Lucie Zavadilová  
Do firmy jsem nastoupla v červenci na obchodní oddělení. Na co ráda 
vzpomínám, bylo objednávání obědů. V jídelně jsme si každý koupili 
dva aršíky stravenek. Na stolečku byla dřevěná krabička, která měla 
4 otvory, každý očíslovaný, vedle byly razítka s čísly. Zezadu jsme ora-
zítkovali stravenku a hodili do příslušného otvoru. To stejné číslo jsme 

narazili na svoji stravenku, kterou jsme potom odevzdali u okýnka a dostali oběd. 
Nezávidím těm, kteří to tenkrát každý den počítali. Co je zajímavé, že vždycky všech-
ny obědy vyšly a mívali i porce navíc!

V České republice
•  Volby do Poslanecké sněmovny v červnu dopadly o něco lépe 

pro ČSSD než pro ODS, Miloš Zeman opustil politickou scé-
nu, jak již dříve avizoval, a premiérem se stal Vladimír Špidla.  
Sestavil koaliční vládu a setrval v ní až do roku 2004, kdy po-
dal demisi. Z předsednického křesla ODS odešel v návaznosti 
na volební výsledky v červnu 2002 také Václav Klaus. 

•  31. prosince ve 24:00 hodin přestaly v České republice existo-
vat okresní úřady, jejichž pravomoc přešla na obce s rozšíře-
nou působností.

•  Katastrofální povodně v Čechách a na jižní Moravě, na mnoha 
místech byla překročena úroveň stoleté vody. Jedním ze sym-
bolů povodní se stal lachtan Gaston, kterého voda unášela  
z pražské zoologické zahrady. Po několika dnech boje o život 
a více než 300 uplavaných kilometrech se ho podařilo němec-
kým záchranářům odchytit. Svůj výlet však nepřežil. Společně 
s ním zemřelo na následky povodní dalších 134 zvířat. Zápla-
vy způsobily škody za 230 milionů. 

•  12. a 13. července se konal první ročník hudebního festivalu 
Colours of Ostrava. Konal se v centru Ostravy v oblasti Sto-
dolní ulice, na výstavišti Černá louka a v klubu Boomerang. 
Postupně festival rostl a přenesl se na další místa v centru 
Ostravy. Od roku 2012 se koná v průmyslovém areálu Dolní 
oblast Vítkovice nedaleko centra Ostravy. Festival má unikátní 
atmosféru a v roce 2017 jej podle odhadů navštívilo více než 
42 tisíc lidí.

•  Obrovský úspěch se povedl v roce 2002 akrobatovi na lyžích 
Aleši Valentovi. Na olympijských hrách v Salt Lake City vybojo-
val rodák ze Šumperka zlatou medaili. Ve druhém finálovém 
kole se odhodlal ke skoku, který nikdo předtím ještě nepřed-
vedl – trojnému saltu s pěti vruty. 

•  Objevem české hudební scény je dívčí trio Black Milk, hit Ne-
chci Tě trápit hrála v roce 2002 všechna rádia.

Ve světě 
• Evropská unie oznamuje úmysl přijmout za členy Kypr, Čes-

kou republiku, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Maltu, 
Polsko, Slovensko a Slovinsko.

•  V březnu Spojené státy a jejich spojenci zahajují operaci 
Anakonda v Afgánistánu. Je úspěšná a podaří se vyhnat vět-
šinu příslušníků al-Káidy a Talibanu z údolí Shahi-Kot. Ztráty  
na americké straně tvoří pouze 8 padlých a 82 raněných. Od-
hadované ztráty al-Káidy a Talibanu jsou kolem 1000 vojáků.

•  Francouzský prezident Jacques Chirac projížděl v otevřeném 
voze po Champs Elysées při oslavách pádu Bastilly. O vlásek 
unikl kulce, kterou na něj vystřelil Maxime Brunerie. Zakom-
plexovanému mladíkovi šlo údajně o to, aby se proslavil. Byl 
odsouzen na 10 let.

•  Devět horníků uvízlo v dole Que Creek zhruba 100 kilometrů 
jihovýchodně od Pittsburghu, když se nechtěně probourali  
do opuštěné šachty zaplavené vodou. Záchranáři je vyprostili 
po třech dnech z hloubky 72 metrů. Horníci přežili bez zra-
nění v dutině vysoké asi metr a široké 5,5 metru při teplotě  
10 stupňů Celsia. 

•  Kina ovládl druhý díl Pána prstenů nazvaný Dvě věže a režíro-
vaný Peterem Jacksonem. Jedná se o prostřední díl z filmové 
trilogie Pán prstenů, kterému předcházel film Společenstvo 
Prstenu (2001) a za kterým následuje Návrat krále (2003).  
Celosvětově vydělal přes 900 milionů dolarů a získal dva Os-
cary - za nejlepší vizuální efekty a nejlepší střih zvuku. 

•  V Salt Lake City ve Spojených státech se konaly zimní olym-
pijské hry. Měly rekordní rozpočet, stály 40 miliard korun. Ve 
vypjaté atmosféře po teroristických útocích předchozího roku 
se americký prezident George W. Bush odchýlil od tradiční 
formule a zahájil hry ve jménu „hrdého, vděčného a rozhod-
ného národa“. Českou vlajku při oficiálním zahájení Olympij-
ských her nesl šumperský rodák Aleš Valenta.
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V ý r o b n í  p r o g r a m  
na OLO2 se rozšiřuje  
o alternátory o velkých 
výkonech, zejména 
3MW určené pro vě-
trné elektrárny. Cel-
kový obrat byl téměř  
1,5 miliardy korun  
a průměrný výdělek 
za rok 2003 dosáhl  
15 971 Kč. Díky realiza-
ci optické sítě v M.L.S. 
Holice byla Olomouc 
spojena se sítí Leroy 
Somer ve Francii přes 
Internet.

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Jaroslav Košec
Poprvé jsem do firmy nastoupil 
v roce 2003, potom jsem se po ně-
jaké době vrátil znovu. Nastoupil 
jsem na paketování a svařování Rp 
LSA442. Rotory se vyráběly na hale 

12A, zaškolení trvalo 4 dny. Bohužel jsem ale ne-
zabrousil rotor, tak jsem zahájil svou samostatnou 
práci neshodným výrobkem. Když nebylo dosta-
tek práce, tak jsem pracoval i na čištění SB na dol-
phu, impregnaci statorů, vylisování trnů z rotorů.  
Na tuto práci mám vzpomínku, pracoval jsem zde 
jen jeden den, protože jsem lis zničil. Pětiminuto-
vé zaškolení na tuto práci evidentně nestačilo… 

Jan Štancel  
Nastoupil jsem na přípravu  na L1, 
parťák byl Tomáš Bojkovský, mistr 
Vašek Nevrlý. Příprava byla spo-
lečná pro všechny linky, pracoval 
jsem společně s Janou Růžičkovou. 

Hned po týdnu jsem ale byl převelen na kapotáž.

V České republice
•  Prezidentem České republiky je zvolen Václav Klaus. Volba 

probíhá ve třech kolech na společném zasedání obou komor 
Parlamentu. Po zdlouhavé volbě se začíná uvažovat o přímé 
volbě prezidenta.

•  Od pátku 13. června do soboty 14. června proběhlo celostát-
ní referendum o vstupu České republiky do Evropské unie.  
Pro vstup do EU se vyslovilo 77,3% hlasujících. Volební účast 
byla 55,2%.

•  8. března se stala dopravní nehoda autobusu u osady Nažidla, 
kde zahynulo 20 lidí. Patrový autobus Neoplan se zřítil ze sed-
mimetrového srázu a při pádu se odtrhla celá jeho střecha. 
Autobus vezl z lyžařského zájezdu v Alpách členy plavecké-
ho oddílu TJ Slovan Karlovy Vary a jejich rodinné příslušníky.  
Polovině zemřelých ještě nebylo ani dvacet let. Viníkem ne-
hody byl řidič, byl odsouzen na 8 let, za 6 let byl podmínečně 
propuštěn.

•  Na jaře roku 2003 byly objeveny první prokazatelné pozů-
statky dinosaura na území České republiky. K objevu došlo  
v lomu poblíž Mezholez na Kutnohorsku. Jednalo se o kousek 
stehenní kosti dlouhé přibližně 40 cm a další malý úlomek 
(z pánve či žebra). Náhodným nálezcem se stal kutnohorský 
lékař a amatérský sběratel fosílií Michal Moučka. Dinosaurus 
dostal jméno Burianosaurus augustai podle českého výtvar-
níka Zdeňka Buriana a paleontologa Josefa Augusty. 

•  Česká republika je první zemí v Evropě pořádající Mistrovství 
světa v raftingu. Místem konání závodu je trať pod lipenskou 
přehradou - Čertovy proudy. Ve spolupráci s energetickou 
společností ČEZ se podařilo zajistit extrémně divokou vodu 
s výškovým rozdílem hladin 141 m na trati dlouhé 9 km.  
Své síly změřily šestičlenné posádky z 22 zemí světa, utkaly 
se ve sprintu, slalomu a sjezdu. Za Českou republiku jel raft 
mužů R6 a raft žen R6.

•  Pavel Nedvěd získává jako druhý Čech v historii Zlatý míč  
pro nejlepšího fotbalistu Evropy.

Ve světě 
•  Pod označením Operace Irácká svoboda vstupuje koalice ve-

dená Spojenými státy do Iráku. Svrhla diktátorský režim Sad-
dáma Husajna a zahájila okupaci Iráku. Zaměřila se na hle-
dání doposud nedopadených vůdců, v přestřelce jsou zabiti 
Husajnovi synové Udaj a Kusaj spolu s Husajnovým vnukem. 
Celkem bylo zajato nebo zabito přes 300 čelních představite-
lů bývalého režimu a irácké armády. Samotný Saddám Hu-
sajn je zajat na konci roku při operaci Rudý úsvit.

•  Svazová republika Jugoslávie, která byla federací Černé Hory 
a Srbska, vznikla na zbytku území Jugoslávie (SFRJ) 27. dubna 
1992 po odtržení Slovinska, Chorvatska, Makedonie a Bosny 
a Hercegoviny a přijetí nové ústavy. Jejím hlavní městem byla 
srbská metropole Bělehrad. 4. února byla federace transfor-
mována ve volnější soustátí Srbsko a Černá Hora, které úplně 
zaniklo po třech letech rozdělením na dva samostatné státy 
Srbsko a Černá Hora.

•  Tragédií končí návrat raketoplánu Columbie z vědecké mise. 
V okamžiku, kdy do bezpečného přistání zbývalo jen 16 mi-
nut, se ve výšce 63 kilometrů nad státem Texas při rychlosti 
5,5 km/s rozpadl. Zahynulo všech sedm členů posádky. Příči-
nou neštěstí byla poškozená tepelná izolace na levém křídle, 
ke které došlo pravděpodobně už při startu.

•  V Číně se začala napouštět přehradní nádrž Tři soutěsky  
na řece Jang-c‘-ťiang za stejnojmennou hrází v délce 650 km. 
Postupné napouštění si vynutilo přestěhování více než milio-
nů lidí. Přehradní jezero má rozlohu 1084 km². Je to největší 
hydroelektrárna na světě, na její stavbu bylo spotřebováno 
28 milionů krychlových metrů betonu. 

•  Premiéru má první díl Pirátů z Karibiku. Šarmantní Johny 
Depp jako kapitán Jack Sparrow se svou Černou perlou, lstivý 
kapitán Barbossa, krásná guvernérova dcera Elizabeth Swann 
a její kamarád z dětství Will Turner mají obrovský úspěch,  
na který v budoucnu naváže dalších 5 pokračování.
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Počátkem roku se počet alternátorů vyrobených 
v M.L.S. Holice přehoupl přes číslo 250 000. Spo-
lečnost se stává se 700 zaměstnanci druhým nej-
větším podnikem v Olomouci, na prvním místě 
jsou Moravské železárny, na třetím Zora (Nestlé). 
Předsedou Základní organizace OS KOVO je po-
prvé zvolen Ivan Přibyl. 

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Ilja Simper  
Na montáži LSA472 mi mistra dělal Čeněk Strnad, parťáka Petr 
Přikryl. Tehdy jsme vše montovali na paletách (byl jsem mladší, 
tak jsem si mohl k práci i kleknout) – nebyly ještě dopravníky, 
dělalo se hnízdově – tj. jeden pracovník si složil celý alternátor 
sám. Norma byla cca 1,5 alternátoru za směnu. Pracovali jsme 

na dvě směny, dělalo se cca 10 ks/den. Po třech týdnech v práci se mi naro-
dila vnučka, tak si při jejich narozeninách vždy připomenu termín nástupu  
do firmy.

Pavel Drobníček  
Nastoupil jsem do poměrně nové haly montáže OLO2.  
Na montáži jsem měl tenkrát pouze 7 kolegů a to včetně la-
kýrníka a škrabače laku po impregnaci. Montáž alternátorů na 
OLO2 pro Sillac teprve začínala, a proto i většina mých kolegů 
tu byla krátce. Přesto jsme se dali velice rychle dohromady,  

a tak vznikla, myslím, velice dobrá, spolupracující parta lidí, s některými pra-
cuji dodnes. V začátcích jsme měli skutečně velice málo technického vybavení  
a to vůbec nemluvím o nějaké té automatizaci a strojích. Měli jsme pro všech-
ny tři utahovací pistole + dva momenťáky a to je ještě držel v base nejstar-
ší pracovník montáže (přezdívaný sněhulák). Musím se trochu pousmát, 
když vidím ten velký rozdíl mezi současným vybavením a rostoucí výrobou,  
co máme teď, a tím skromným málem, se kterým jsme tenkrát začínali.

V České republice
•  1. května vstupuje Česká republika do Evropské unie. Po celé 

zemi probíhají velké oslavy, koncerty, ohňostroje. Na praž-
ském Staroměstském náměstí v noci z 30. dubna na 1. května 
duněl rock a desítky tisíc lidí po celý večer poslouchaly známé 
zpěváky a kapely. 

•  Oslavy vstupu České republiky do Evropské unie v Národním 
divadle měly oficiální ráz, v tří a půlhodinovém večeru zazně-
lo i Libušino proroctví v podání Gabriely Beňačkové. Večer 
připravil Jiří Suchý a zúčastnili se ho premiér, vláda, senátoři, 
poslanci, diplomaté i bývalý prezident Václav Havel s manžel-
kou Dagmar. Exprezident při této příležitosti uvedl, že Česko 
v Unii rozhodně neztratí svou suverenitu. 

•  Po prohraných eurovolbách podal demisi Vladimír Špidla. No-
vým předsedou vlády i ČSSD se stal 34-letý Stanislav Gross. 
Prezident Václav Klaus jmenoval 4. srpna na Pražském hradě 
novou vládu v čele s nejmladším premiérem v české historii.

•  Ostrava prožívá nevšední svátek: fotbalový klub Baník Ostra-
va vítězí jedno kolo před závěrem ligy v Olomouci a má jistý 
titul mistra Gambrinus ligy. Jen co utkání skončilo, vyhrnuly 
se na Masarykovo náměstí v Ostravě tisíce fanoušků, kteří fre-
neticky skandovali: Baník mistr! 

•  Jedinou zlatou medaili pro Českou republiku získal na olym-
pijských hrách desetibojař Roman Šebrle. Světový rekordman 
dokonce překonal hranici olympijského rekordu a získal 8893 
bodů.

•  Na jaře se na české televizní obrazovky dostala první opravdu 
velkolepá reality show – Česko hledá SuperStar. Tehdy to byla 
v oboru televizní zábavy přelomová událost, kterou vysílala 
televize Nova. Soutěž, jejíž finále sledovalo dosud rekordních 
3,34 milionu diváků, vyhrála Aneta Langerová. Její klip Voda 
živá se stal hitem a jedním z nejhranějších klipů.

•  Na následky leukémie zemřel v Praze ve věku 64 let český he-
rec, bavič a spisovatel Miloslav Šimek. 

•  Po autonehodě zemřel trenér české hokejové reprezentace 
Ivan Hlinka.

Ve světě 
•  NATO započalo na žádost irácké vlády i s výcvikovou misí 

v Iráku. Mise se zpočátku soustřeďuje hlavně na výcvik vy-
soce postavených důstojníků a v roce 2005 otevře na okraji 
Bagdádu vojenskou akademii. Působí v ní i čtyři čeští vojáci. 
Postupně se operace rozšíří i na výcvik federální policie, loď-
stva a letectva. Celá mise skončí v roce 2011, zúčastní se jí  
23 členských států NATO, které přispějí částkou téměř 250 mi-
lionů dolarů. 

•  V prezidentských volbách v USA zvítězil George W. Bush, když 
porazil demokratického kandidáta Johna Kerryho. Hlavními 
tématy tvrdé předvolební kampaně byla válka v Iráku a válka 
proti teroristům, ale také sňatky homosexuálů. 

•  Po sérii teroristických útoků v Moskvě obsadili čečenští sepa-
ratisté první školní den školu v Beslanu na jihu Ruska. Zajali 
více než tisíc lidí, které pak po tři dny drželi násilím v tělo-
cvičně bez vody a jídla. Celá situace vyústila 3. září v masakr  
po explozi bomby, při kterém bylo zabito minimálně 330 civi-
listů, z toho 186 dětí a 783 lidí bylo zraněno. K útoku se při-
hlásil Šamil Basajev. Částečnou vinu nese i ruský režim, jehož 
záchranná akce byla chaotická a velmi brutální. 

•  Tsunami, které vzniklo 26. prosince v Indickém oceánu, je nej-
větší přírodní katastrofou moderní historie. Vlny byly způso-
beny zemětřesením, které pohnulo mořským dnem západně 
od ostrova Sumatra v délce asi 1200 km. Celkem si tato pří-
rodní katastrofa vyžádala přes 220 000 obětí na životech.

•  Mark Zuckerberger zakládá sociální síť Facebook původně 
pouze pro studenty Harvardovy univerzity, následně je pří-
stup otevřen pro všechny starší 13 let. Po dvou letech počet 
uživatelů přesáhne hranici 100 miliónů.

•  V řeckých Athénách se konaly Letní olympijské hry. Jejich hr-
dinou se stal americký plavec Michael Phelps, který vybojoval 
šest zlatých a dvě bronzové medaile.
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Předseda ZO OS KOVO Ivan Přibyl 
s kolegyní Gabrielou Wlodazovou



V závodě OLO1 se vyrábí základní řady alter-
nátorů LSA42.2, 43.2, 44.2 a LSA 36, na OLO2 
se tlumí výroba pro Beaucourt a nahrazuje  
se výrobou pro Sillac, řady 47, 49 a 50  
a pro Orléans A51.2 a Made. Na OLO1 se  
za celý rok vyrobilo 74 133 kusů alternátorů  
a na OLO2 5748 kusů. 

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Lukáš Kuchařík 
Začínal jsem na navijárně na výrobě cívek z profilového vodiče  
na generátory do větrných elektráren -3MW. Po dvou měsících 
jsem nastoupil do oddělení kontroly. Vzpomínám, jak se dělala 
tlaková zkouška svarů. Nejprve se používal stlačený vzduch, po-
tom emulze. Když jsem zapomněl uzavřít ventil, tak na mě vyteklo  

cca 20l mastné emulze.  Stačilo se jednou nebo dvakrát takto schladit a člověk  
si to do konce života pamatoval.

Roman Dziuban  
Jako režista na montáži OLO1 na L2 jsem spadal pod mistra Fran-
tu Jemelku. V této době byly 3 montážní linky – na LSA422, LSA432, 
LSA442. Protože jsem kuřák, tak se mi hned vybavuje povolení 
kouření na dílnách.

Martina Peikerová  
Nastoupila jsem na zapojování KB, parťačku nám dělala Svat-
ka Lovečková a zaučovala mě Marcelka Zelinková. Na zkušebně 
byla skvělá paní Otísková, u které nám nikdy nic neprošlo…. Ani 
malé očko na šití… Prostě nic…. Možná i díky ní jsem dnes takový 
pedant! No a na co nejvíc vzpomínám? Asi na víkendové směny  

na statorech, ty byly super! A pak taky na kuřárnu na hale 12B nad WC. Dým, 
který se z této kuřárny valil, je nezapomenutelný! 

V České republice
•  Hluboký pád zažil po aféře s financováním bytu premiér Sta-

nislav Gross. Po odchodu z politiky Gross dokončil studia práv 
a působil krátce v advokátní kanceláři. Život mu vzala ve věku 
45 let nevyléčitelná choroba s názvem amyotrofická laterální 
skleróza. 

•  Vojenské základny v celé České republice se vyprázdnily.  
Po 136 letech skončila povinná vojenská služba v českých ze-
mích a Armáda České republiky bude nadále plně profesionál-
ní. Bylo zrušeno 21 útvarů, 18 vojenských posádek a propuš-
těno 214 vojáků z povolání a 1129 občanských zaměstnanců. 
Do konce roku je nahradilo 2281 nových profesionálů.

•  Česká policie rozehnala vodními děly, slzným plynem a dělo-
buchy technoparty CzechTek na louce u Mlýnce na Tachov-
sku, zraněny byly desítky lidí. Na domácí politické scéně vy-
volal policejní zásah vlnu nevole a zesílily hlasy pro odvolání 
ministra vnitra Františka Bublana.

•  29. prosince se první cestují svezli prvním českým rychlo-
vlakem Pendolino. Vlak, kterému naklápěcí skříň umožňuje 
lépe vyrovnávat zatáčky, dokáže jet rychlostí až 230 kilomet-
rů za hodinu. V České republice však může jezdit maximálně  
160 kilometrů za hodinu, protože na vyšší rychlosti tu nejsou 
koleje upraveny. 

•  Prvních šest nových stíhaček Jas-39 Gripen pro českou ar-
mádu přistálo na základně v Čáslavi. Letouny Jas-39 Gripen 
nahradí dosluhující stíhačky MiG-21, které dosud ze základny 
v Čáslavi nepřetržitě střežily vzdušný prostor v rámci alianční-
ho systému NATINEADS. 

•  Zelenou dostává stavba nové automobilky Hyundai v Nošo-
vicích, prvního výrobního závodu Hyundai v Evropě. Po pro-
blémech s výkupy pozemků od zemědělců ohlašuje hejtman 
Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský, že stavbě au-
tomobilky již nic nebrání. Investice dosáhne výše 46 miliard 
korun, bude se zde vyrábět 300 tisíc automobilů ročně, vznik-
nou tři tisíce nových pracovních míst. Výroba je spuštěna  
po třech letech.

•  Startuje zpravodajský kanál ČT24 veřejnoprávní televizní sta-
nice Česká televize.

Ve světě 
•  2. dubna ve 21:37 zemřel papež Jan Pavel II.  Konkláve kardi-

nálů římskokatolické církve následně zvolila ve Vatikánu no-
vého papeže. Stal se jím německý kardinál Joseph Ratzinger, 
který přijal jméno Benedikt XVI. 

•  V Londýně bylo při třech explozích v metru a jednom v au-
tobuse zabito nejméně 50 lidí a nejméně 700 dalších bylo 
zraněno. Celá síť londýnského metra byla uzavřena a byla za-
stavena i autobusová doprava v centrální části města. Útoky 
měly být odplatou za podíl Británie na vojenských operacích 
NATO v Afghánistánu a Iráku.

•  Americký miliardář Steve Fossett úspěšně zakončil sólový ob-
let Země bez mezipřistání nebo doplnění paliva. Jeho letadlo 
přistálo na letišti Salina v americkém státě Kansas po 67 ho-
dinách a jedné minutě letu. 

•  Nedaleko od Atén spadlo letadlo typu Boeing 737 mířící  
z Kypru do Prahy. Ze 115 cestujících a 6 členů posádky nikdo 
nepřežil. Mezi cestujícími bylo několik desítek kyperských dětí 
mířících do Prahy na výlet. Pravděpodobnou příčinou byla 
porucha na klimatizaci pilotní kabiny. Letadlo už 3/4 hodiny 
před pádem nikdo nepilotoval, piloti byli zřejmě udušeni.

•  Komisař NHL Gary Bettman oznámil, že celá sezóna 2004–05 
se kvůli probíhající stávce ruší. Ke zrušení sezóny profesionál-
ní sportovní soutěže kvůli odborářským sporům došlo popr-
vé v americké historii.

•  2. července se uskutečnil zároveň v 10 městech světa bene-
fiční koncert Live 8, na kterém vystoupilo 1250 hudebníků  
a 150 kapel a vysílalo je 182 televizních stanic a přes 2000 
rádií. Koncert měl upozornit na chudobu v rozvojových ze-
mích, zejména v Africe a byl načasována tak, aby předchá-
zel summitu skupiny G8 ve Skotsku, na kterém se jednalo  
o pomoci rozvojovým zemím. Na koncertech Live 8 vystoupila 
řada slavných kapel a umělců, jako Pink Floyd, U2, Coldplay 
nebo Madonna.
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Jaroslav Hladík a Miroslav Kočí u alternátoru 44.2
(první a druhý zleva)



Společnost M.L.S. Holice zaznamenává obrovský růst. Má 1120 
zaměstnanců a stává se největším zaměstnavatelem na Olo-
moucku. Na OLO2 je přistavěna hala nazývaná OLO3 pro vý-
robu Aceo a technologii. Zakázky přibývají na obou závodech, 
pracuje se i o víkendech. Na OLO1 se staví čtvrtá montážní linka. 
Objem výroby způsobuje velké problémy v expedici a skladech, 
na konci roku přestávají stačit kapacity ke skladování materiálu. 
Situace se následně řeší pronájmem nového externího skladu 
v prostorách bývalého Masokombinátu. 

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Richard Litvin  
Nastoupil jsem na NC soustruh na halu 4A na výrobu LSA36 
místo paní Mileny Pluskalové, která šla na pozici předního děl-
níka. Mistr LSA36 byla Jarka Tihelková. Pracovali se mnou Franta  
Zatloukal, Martin Filouš, Pavel Svozil, Monika Zapletalová, Rad-
ka Zdřálková. Když byla výroba LSA36 ukončena, pracoval jsem  
na drážkovačce pro CEB Beaucourt (prostor za nynější kuřárnou, 
kde se nabíjí baterie do vozíků), potom na spodní impregnaci, 
následně na OLO2 na očkování statorů (Joyal), nyní obrábění  
na NC linka č.6. Vždy budu rád vzpomínat na období nástupu 
do naší společnosti.

Vojtěch Zapletal  
Jako řidič motorového vozíku na OLO2 jsem měl  
za mistra Karla Vašuta a parťáka Mirka Navrátila. 
Vzpomínám si, že při prvním příchodu do práce 
mne přivítala kočka (čtyřnohá). V prvním oka-
mžiku jsem nevěděl, zda to není můj průvodce  

po firmě, protože se mě držela… Hned druhý bylo externí ško-
lení na vysokozdvižné vozíky. Měl jsem svůj řidičák propadlý, 
tak mě chtěl vidět v akci po praktické stránce. Zatáčku doleva  
a doprava jsem zvládnul, tak jsem byl pro naši společnost „způ-
sobilý“.

V České republice
•  V červnu se konaly volby do Poslanecké sněmovny. Došlo  

k unikátní situaci - středopravice (ODS, KDU-ČSL a Zelení)  
a levice (ČSSD a KSČM) získaly po 100 mandátech, volby do-
padly patem. Nastala složitá politická situace a sestavování 
středopravicové trojkoaliční vlády pod vedením Mirka Topo-
lánka (ODS), která poprvé po roce 1989 nedostala důvěru. 
Úspěšná byla až na druhý pokus na konci roku.

•  Tehdejší ministr zdravotnictví David Rath přišel diskutovat  
na valnou hromadu České stomatologické komory. Diskusi 
měl moderovat bývalý místopředseda ODS Miroslav Macek, 
který přistoupil zezadu k Rathovi a uštědřil mu pohlavek. Šo-
kovaný Rath vstal od předsednického stolu a postavil se Mac-
kovi čelem a začali se bít. Lékaři pak Macka ze sálu vypískali. 
Miroslav Macek incident vysvětloval tím, že se chtěl ohradit 
proti Rathovu tvrzení, že si svou ženu vzal pro peníze. Musel 
zaplatit pokutu tři tisíce korun. 

•  Taťána Kuchařová získala jako první Češka titul Miss World. 
Zvítězit v mezinárodním klání se naposledy podařilo Monice 
Žídkové, která se v roce 1995 stala Miss Europe.

•  Jaromír Nohavica přiznal, že byl spolupracovníkem komunis-
tické StB. Písničkář nesl krycí jméno Mirek. V záznamu Nohavi-
ca vypovídá o své návštěvě ve Vídni v létě roku 1989, o setká-
ní s Karlem Krylem, Pavlem Kohoutem a dalšími osobnostmi 
českého kulturního exilu. Odborníci se nicméně shodují,  
že písničkář nepodal StB žádné informace, které by nevěděla, 
nebo které by kohokoli mohly poškodit.

•  Byl odhalen masový vrah Petr Zelenka, který tajně podával 
od května do září na anesteziologicko–resuscitačním odděle-
ní havlíčkobrodské nemocnice pacientům nepředepsaný lék 
na ředění krve Heparin. Zavraždil sedm lidí a v dalších deseti 
případech se o to pokusil. V roce 2008 byl Petr Zelenka od-
souzen k doživotí. Přitěžující okolností bylo mimo jiné to, že  
se vražd dopouštěl jako zdravotní bratr na bezbranných pa-
cientech, lidech v ohrožení života, po operaci často připouta-
ných na lůžko.

Ve světě 
• Irácký diktátor Saddám Husajn byl 30. prosince za úsvitu  

popraven oběšením. Exekuce vyvolala velké rozpaky, celá po-
prava natočená na mobilní telefon se objevila na internetu.

•  V referendu se hlasující v Černé Hoře vyslovili pro její nezávis-
lost. Na základě referenda o samostatnosti Černé Hory zanik-
lo soustátí Srbsko a Černá Hora a vznikají samostatné státy 
Srbsko a Černá Hora.

•  Severní Korea odzkoušela svou první jadernou bombu. 
Svět je v pohotovosti, Spojené státy zvažují možnost použití 
síly. OSN uvalila na Severní Koreu zbrojní i finanční sankce,  
ta však oznamuje další plánované jaderné testy a vyhrožuje  
Jižní Korei válkou. Po intervenci čínského vyslance Severní  
Korea od plánu upustila.

•  Papež Benedikt XVI. použil při přednášce v německém Řez-
ně citát: „Ukažte mi, co Mohamed přinesl nového, a uvidíte,  
že jsou to samé špatné, nelidské věci, jako příkaz šířit jeho 
víru mečem.“ Tisíce muslimů vyrazily do ulic, ke zklidnění si-
tuace přispěla až papežova omluva.

•  V Kiełpinie u Gdaňska spáchala sebevraždu čtrnáctiletá stu-
dentka gdaňského gymnázia, která neunesla sexuální obtě-
žování a ponižování, kterého se na ní den před tím před celou 
třídou dopustilo pět spolužáků. Její smrt odstartovala jeden  
z největších skandálů novodobého polského školství.

•  Musí se přepisovat učebnice - astronomové vyřadili na praž-
ském kongresu Pluto ze seznamu planet sluneční soustavy. 
Podle astronomů je v současnosti planetou ve sluneční sou-
stavě takové těleso, které obíhá kolem Slunce a má dosta-
tečnou hmotnost, aby vlivem své gravitace mělo kulový tvar. 
Zároveň nesmí být satelitem. Musí být také ve svém prostoru 
do takové míry dominantní, že pročistí své okolí od ostatních 
těles. To Pluto nesplňuje, bude proto nadále v kategorii trpas-
ličích planet.

•  Premiéru má 21. film o agentu Jamesi Bondovi Casino Royale 
a zároveň první bondovka, ve které tuto postavu hraje Daniel 
Craig. Film se natáčel v České republice a u kritiků i diváků 
měl velký úspěch.
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Přístavba OLO3



Na OLO1 byla zahájena nepřetržitá výroba, dodnes nepřekonaným rekordem je denní průměr 
458 vyrobených alternátorů. Naopak výroba pro DMT Agriers a CEB Beaucourt je zcela ukon-
čená.  Společnost se potýká s odchody pracovníků z důvodu vysoké nabídky pracovních míst 
v okolních firmách. Během roku odešlo kolem 100 zaměstnanců z OLO1 a 100 zaměstnanců 
z OLO2. S náborem pomáhá pracovní agentura Manpower. Kromě výroby začíná o víkendech 
pracovat i expedice, kamiony se nakládají 7 dní v týdnu. Na službách se v sobotu a nedě-
li střídají i nevýrobní zaměstnanci - dispečeři, technologové, kvalitáři, IT. Pod velkým tlakem  
se ocitají zásobovači, jejich tým posiluje Pavlína Ulicová a Vladimír Dobrý. Nápor práce pomá-
há zvládnout i nová organizace zásobování a inovace programů pro řízení zásob. Je problém  
se zaškolováním nových operátorů, školit musí i nedávno přijatí zaměstnanci. Od 15. listopadu 
jsou pro zaměstnance zavedeny identifikační čipy k evidenci docházky. 

V M.L.S. Holice

V České republice
•  Ve velkochovu v Tisové v okrese Ústí nad Orlicí byl zazname-

nán první výskyt viru ptačí chřipky v chovu na území Česka.
•  S příchodem února skončila platnost některých českých ban-

kovek. Jde o padesátikoruny, stokoruny, dvoustovky a pěti-
stovky vzoru 1993, na líci mají letopočet 1993 a na rubu jim 
vpravo dole schází malý obrázek.

•  Kuřimská kauza vypukla v okamžiku, kdy jeden ze sousedů 
rodiny Mauerových náhodou naladil na zařízení pro hlídá-
ní dětí záběry, na kterých viděl spoutané dítě na podlaze.  
Ve spletitém a hodně sledovaném případu týraní dvou chlap-
ců nakonec soud poslal do vězení kromě sester Mauerových 
vychovatelku Hanu Bašovou, vedoucího skautského oddí-
lu Jana Turka, Barboru Škrlovou vystupující jako třináctiletá 
„Anička“ a jejího bratra Jana Škrlu. Mnoho okolností týrání  
se však dodnes nepodařilo objasnit. V kauze padl i nejpřísněj-
ší desetiletý trest pro tetu chlapců.

•  Do Česka vtrhl orkán Kyrill. Na Sněžce se v noci vichr hnal 
rychlostí až 216 kilometrů v hodině. Mnoho silnic zatarasily 
spadané stromy a silničáři radí řidičům vyjet jen v nejnutněj-
ších případech. ČEZ vyhlásil kvůli orkánu stav nouze, výpadky 
elektřiny postihly přes milion zákazníků energetické společ-
nosti. Vývraty a polomy zejména ve smrkových lesích zničily 
tři milióny m³ dřeva. Důsledkem orkánu na Šumavě jsou také 
holé šumavské vrcholy. 

•  Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala na mistrovství svě-
ta v Salt Lake City zlatou medaili na 5000 metrů a po triumfu 
na tříkilometrové trati získala další titul. Časem 6:45,61 min. 
navíc o vteřinu a 30 setin překonala světový rekord Němky 
Claudie Pechsteinové, kterou v přímém souboji porazila.

•  Úspěšný hudební skladatel Karel Svoboda, autor muzikálu 
Drákula nebo filmové hudby ke Třem oříškům pro Popelku 
spáchal sebevraždu. S prostřelenou hlavou jej našla manžel-
ka na zahradě jejich domu. Svoboda trpěl depresemi a sebe-
vraždu plánoval.

Ve světě 
•  Kvůli systému financování hypotečních úvěrů ve Spojených 

státech vznikla finanční propast, jejímž důsledkem byl kolaps 
největších amerických obchodníků s hypotékami a půjčkami. 
Tato situace měla na svědomí historické znehodnocení ame-
rického dolaru a propad světových burz, což vyhnalo cenu 
komodit, zejména ropy, prudce vzhůru. Americká hypoteční 
krize se kvůli propojenosti trhů rychle přelila do celého světa 
a způsobila světovou ekonomickou krizi.

•  V dubnu došlo na Virginia Polytechnic Institute a státní uni-
verzitě v americké Virginii k jednomu z největších masakrů 
na území Spojených států, který byl zároveň druhým největ-
ším masakrem na americké škole. Jihokorejský student školy 
Čo Sung-hui při něm zabil 32 lidí a desítky zranil, sám pak 
spáchal sebevraždu. Před svým činem poslal do televize vi-
deonahrávku, v níž jako motiv svého činu uvádí stav americké 
společnosti.

•  Bývalá pákistánská premiérka Bénazír Bhuttová, která se  
po 8 letech pobytu v exilu vrátila zpět do vlasti, byla zavraždě-
na při pumovém útoku. Jednalo se o druhý atentát, při prvním 
neúspěšném pokusu o dva měsíce dříve zemřelo 136 obětí  
a 387 bylo zraněno. Za oběma atentáty stály patrně radikální 
muslimské organizace včetně Tálibánu s Al-Kaidou. Bhúttová 
v jednom z rozhovorů dva měsíce před smrtí řekla, že Usáma 
bin Ládin byl zavražděn a ten samý vrah pravděpodobně usi-
luje i o její život.

•  Devět zemí, včetně Česka, vstoupilo do Schengenského pro-
storu. Lze tak cestovat již 24 evropskými státy bez hraničních 
kontrol.

•  V červenci vychází poslední díl ságy a Harrym Potterovi  
Harry Potter a relikvie smrti Joanne Rowlingové. Kniha od-
povídá na mnoho otázek nastolených v předchozích dílech 
a probíhá zde také závěrečná bitva celé série – Harry proti 
černému mágovi lordu Voldemortovi. Kniha zlomila rekord  
v počtu prodaných výtisků v první den po vydání – během 
prvních 24 hodin po uvedení si ji koupilo 11 milionů čtenářů.

2007
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Ve vzpomínkách 
zaměstnanců

Pavla 
Svačinová   
Nastoupila jsem 
na stejnou práci, 
kterou dělám do-
dnes – tj. expedi-

ce alternátorů na OLO2. Vzpomí-
nám na začátky, kdy pro vývozní 
doklady museli řidiči kamionů 
jezdit na OLO1, na své spolu-
pracovníky – Zdeňka Konopku, 
Radka Koláře a zejména Marti-
na Pluskala, který mě zaučoval  
(a pracuje se mnou dodnes). 
V průběhu doby se vytvoři-
la řada programů, která nám 
usnadňuje práci, ale kvůli zasí-
lání alternátorů přímo zákazní-
kům a využívání sběrných ka-
mionů přepravních společností 
je práce náročnější, než byla 
dříve.Materiál k zaskladnění na OLO2 Tým skladu OLO1



Vedoucí výroby OLO1 Miroslav Kočí odešel na žádost ředitele na jaře na OLO2 (společně s mistrem 
Alešem Šubou) a vedení výroby OLO1 převzal Zdeněk Ambrož. Společnost získala bronzovou certi-
fikaci CATERPILLAR (Excellence Supplier CAT Prg.). Celosvětová ekonomická krize začíná ovlivňovat 
počet zakázek na OLO1 i OLO2, i když se zatím drží nad úrovní 400 kusů za den.  V srpnu 2008 
probíhá migrace Novell na Windows a virtualizacec sítě (nahrazení serverů řešením VM Ware). 18. 
11. 2008 nastupuje do funkce ředitele společnosti Gilles Secalot (nahrazuje Ing. Jaroslava Hladíka).  
Vedle toho nastupuje nový dodavatel závodního stravování – SV Catering – a je zahájena výroba 
LSA37 s plánem 50 ks/den. Jednatelem společnosti se stal v tomto roce Philippe Cannito – generální 
supervisor pro centrální Evropu – a byl jím do roku 2013. Do naší společnosti pravidelně dojížděl již 
od roku 1996 a měl na starosti ekonomické záležitosti. Jako vedoucí personálního oddělení nastu-
puje Kateřina Velínská a nahrazuje Martina Opálku.

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách 
zaměstnanců

Kateřina 
Vlčková 
Nastoupi la 
jsem na od-
dělení ná-
kupu M&D, 

kde pracuji dodnes. Vedou-
cí byl v té době Jiří Sedláček. 
Nechtěně jsem nabídla ty-
kání Ing. Petrovi Ludvíkovi, 
mému spolupracovníkovi, 
hned při našem prvním 
setkání. Představil se totiž 
„Ludvík“, tak jsem odpově-
děla „Katka“.
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V České republice
• Prezidentem ČR se na druhé volební období stal opět Václav 

Klaus.
•  ČSSD zopakovala triumf z krajských voleb. V boji o Senát zís-

kali její kandidáti třiadvacet z 27 křesel. Občanští demokraté 
tak ztratili v horní komoře většinu, vládní koalice ústavní vět-
šinu.

•  Od 1. ledna se zcela změnil systém financování zdravotnictví. 
Lidé nově platí poplatek za návštěvu lékaře, pohotovost, při-
plácí si v lékárnách i za pobyt v nemocnici. 

•  Symbolicky od 17. listopadu mohou Češi cestovat do USA 
bez víz, už není třeba jezdit na velvyslanectví k pohovoru ani 
platit za žádost o vízum. Prvními bezvízovými linkami byly 
lety do New Yorku a do Atlanty. Po zrušení víz do Kanady  
a po otevření schengenského prostoru a možnosti cestovat 
bez dokladů je to poslední krok pro volný pohyb lidí. 

•  Česká pošta zvyšuje ceny některých služeb. Poslání obyčejné-
ho dopisu například zdraží ze 7,50 na 10 korun.

•  V srpnu došlo k vlakovému neštěstí u Studénky, příčinou byl 
pád rekonstruovaného mostu na trať. Mezinárodní expres 
Comenius do jeho trosek najel, srážka si vyžádala osm životů 
a desítky zraněných. 

•  Střelkyně Kateřina Emmons potěšila všechna česká srdce, 
když na olympijských hrách brala nejprve zlatou medai-
li ve střelbě ze vzduchové pušky na 10 metrů, ke které pak  
v dalším závodě díky poslední ráně přidala stříbro ve střelbě 
ze sportovní malorážky na 3x20 ran.

•  V den výročí sovětské okupace se na stejné olympiádě chystá 
na svůj poslední hod Barbora Špotáková. Ruska Abakumo-
vová, která vedla, už cítila, že ji zlato nikdo nevezme. Jenže 
Barbora předvedla hod z nebe. Oštěp doplachtil na 71,42 m  
a nejcennější medaile putovala do Česka.

•  Ve třiadevadesáti letech zemřel odpoledne v Torontu Tomáš 
Baťa mladší. Syn zakladatele moderního Zlína zemřel 1. září 
v Torontu. Ani po emigraci ze socialistického Československa 
na svou vlast nezanevřel a po listopadu 1989 ji často navště-
voval.

Ve světě 
•  Když sedmačtyřicetiletý Barack Obama 20. ledna oficiálně 

převzal po Georgi Bushovi prezidentský úřad, stal se prvním 
Afroameričanem v čele Bílého domu. Brilantní řečník se znač-
ným charismatem začal být srovnáván s legendárním prezi-
dentem Johnem Fitzgeraldem Kennedym. Prezidentem USA 
bude Obama až do roku 2017, v roce 2009 dostane Nobelovu 
cenu za mír.

•  Globální finanční krize je považována za největší ekonomický 
pokles od velké krize ve 20. letech minulého století. Postup-
ně vyhlásilo úpadek několik velkých finančních společností. 
Jenom v listopadu přišlo ve Spojených státech o práci na půl 
miliónu lidí. Před kolapsem je americký automobilový průmy-
sl. Úrokové míry jsou v Americe skoro nulové.

•  Masakr v Gaze byla třítýdenní vojenská invaze proti cílům or-
ganizace Hamas v Pásmu Gazy. Izraelské obranné síly (IOS) 
bombardovaly nepřátelské pozice. Masivní ofenziva byla re-
akcí na neustálé raketové a minometné útoky palestinských 
bojovníků na jihoizraelská města a vesnice.

•  Po volbách v Rusku usedl do prezidentského křesla Dmitrij 
Medveděv, kterého si vybral Vladimír Putin. Ten se stal pre-
miérem.

•  Zvýšení cen rýže a dalších potravin vede k tomu, že 75 milió-
nů lidí se ocitá pod hranicí hladu. Odhady podvyživených oby-
vatel naší planety se zvýšily na jednu miliardu. V některých 
zemích vedly ceny potravin k násilným demonstracím. Jedná 
se o nejhorší krizi svého druhu za posledních více než 30 let. 

•  Na Olympijských hrách v Pekingu se zrodila hvězda Usaina 
Bolta - v Pekingu bral tento jamajský sprinter tři zlaté medaile 
za tři světové rekordy v běhu na 100 metrů, na 200 metrů  
a ve štafetě na 4 x 100 metrů. V cíli pak ještě zvládnul dělat  
do kamer rozpustilá gesta.

•  Fenomenální americký plavec Michael Phelps před cestou 
na olympiádu do Pekingu vyhlásil, že získá 8 zlatých medailí. 
Na zpáteční cestě se mu houpaly na krku a v celkovém počtu 
olympijských medailí je nepřekonaným rekordmanem.

2008

Gilles Secalot Navijárna na OLO2



Společnost se potýká s citelným poklesem zakázek, průměrně vyrobí pouze 280 kusů al-
ternátorů za den. Je spuštěn projekt nové výrobní řady LSA40. Ke konci roku odchází Gilles 
Secalot z funkce ředitele společnosti. Novým vedoucím ekonomického úseku se stal Pa-
vel Svozil, který nahradil Zdeňka Knápka. V září vzniklo oddělení výrobní konstrukce ve 
složení Vilém Kovalský, Petr Přikryl a později Zdeněk Šrom a následně pobočka vývojové 
konstrukce Sillacu (Petr Král a Vít Zahradský). Modernizace pokračuje i v oblasti IT - v břez-
nu jsou klasické počítačové pracovní stanice nahrazeny Citrix terminály. Všechny aplikace 
uživatelů nadále probíhají na centrálním serveru, což přináší nejen úsporu nákladů, ale 
také jednodušší údržbu celého systému. Všem uživatelům firemní pošty se mění e-mailová 
adresa – poštovní server je integrován do centrálního systému Leroy Somer. Personální 
oddělení zavádí kodex odívání pro všechny zaměstnance. Poprvé také pořádá sportovní 
den pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

V M.L.S. Holice

V České republice
• ČR je předsednickou zemí Evropské Unie.
•  Poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Mirka Topo-

lánka. Na její místo byla jmenována úřednická vláda Jana Fis-
chera.

•  Předvolební mítink ČSSD na pražském Andělu se proměnil  
ve vaječnou střelnici. Nejvyšší představitelé sociální demokra-
cie čelili stovkám letících projektilů, desítky z nich našly cíl.  
Podobný protest na předvolebním mítinku Česko nepamatu-
je. 

•  Ve Vítkově na Opavsku čtyři muži naházeli zapálené láhve 
s benzinem do domku, kde spalo osm lidí. Popáleniny malé 
Natálky byly natolik závažné, že byla vrtulníkem přeprave-
na do Fakultní nemocnice v Ostravě a přežila jen zázrakem 
– podrobila se několika operacím a následky popálenin  
si ponese celý život. Žháři byli zadrženi a odsouzeni k více než 
dvacetiletým trestům. 

•  Na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni vypu-
kl skandál. Vyšlo najevo, že titul magistr bylo možné získat  
za dva měsíce. Fakultu začala prověřovat Akreditační komise 
i policie.

•  První Česko Slovenská SuperStar měla premiéru 6. září na TV 
Nova a TV Markíza. Moderátory byli Leoš Mareš a Adela Ba-
nášová. Do první řady SuperStar se přihlásilo celkem 11 575 
soutěžících, favoritem i vítězem se stal Martin Chodúr, který 
se nakonec v GrandFinále utkal s Mirem Šmajdou. Připadla 
mu výhra v podobě exkluzivní nahrávací smlouvy a ročního 
televizního kontraktu na 100 000 eur. Od sponzora dostal 
osobní setkání s Tomem Jonesem.  

•  Zemřel významný český architekt Jan Kaplický. Od své emi-
grace v roce 1968 žil ve Spojeném království, kde založil archi-
tektonické studio Future Systems. Byl oceněn nejprestižnější 
britskou cenou za architekturu, v Česku byl známý díky kon-
troverznímu návrhu nové budovy Národní knihovny v Praze. 
14. ledna, v den, kdy mu jeho druhá žena Eliška porodila dce-
ru Johannu, mu náhle selhalo srdce. Přivolaným záchranářům 
se ho již oživit nepodařilo.

Ve světě 
•  Na Slovensku se od nového roku platí Eurem.
•  Pandemie takzvané prasečí chřipky z roku 2009 zabila celkem 

284 500 lidí. V Česku zemřelo na prasečí chřipku 102 lidí, vět-
šina z nich měla nějaké další vážné onemocnění.

•  V největší katastrofu v historii letecké společnosti Air Fran-
ce se proměnil její let 447 z mezinárodního letiště Galeão  
v brazilském Rio de Janeiro do Paříže. Letadlo s 216 a 12 čle-
ny posádky se během přeletu Atlantského oceánu 1. června 
zřítilo do moře. Jedná se o první havárii typu Airbus A330  
s oběťmi na životech v komerčním provozu. Podle výsledků 
vyšetřování nehody se nejprve rozešly údaje rychloměrů, pa-
trně proto, že při průletu bouřkovými mraky námraza ucpala 
Pitotovu trubici. Nato se odpojil autopilot a posádka chybně 
zvyšovala úhel náběhu, což snížilo rychlost letounu a nakonec 
způsobilo ztrátu vztlaku. Letoun začal padat, na což ale pilot 
nedokázal včas reagovat.

•  Družice LCROSS nasměrovala poslední stupeň své nosné 
rakety do kráteru Cabeus na Měsíci. Byla vymrštěna mrač-
na horniny, kolem nich družice prolétla a měřila její složení.  
Po několika týdnech NASA oznámila výsledek: sonda ve vy-
mrštěném materiálu našla 95 litrů vody, což může zásadně 
ovlivnit budoucí osidlování Měsíce.

•  Slavného filmového režiséra Romana Polanského letos  
dostihla třicet let stará kauza. Když si jel na konci září vy-
zvednout do Švýcarska cenu za celoživotní dílo, tamní policie  
ho zadržela za znásilněné třináctileté dívky, ke kterému mělo 
dojít v roce 1977. Polanski kvůli tomu tehdy prchnul ze Spo-
jených států a nikdy se tam nevrátil. Událost rozdělila nejen 
filmový svět na dvě poloviny. Po dvouměsíčním věznění byl 
74letý Polanski nakonec propuštěn na kauci do domácího 
vězení. 

•  Následkem předávkování silnými sedativy zemřel král popu 
Michael Jackson.

2009

19

Ve vzpomínkách zaměstnanců

Bohumil Peiker 
Po zaučení na OLO1 
na zkušebně roto-
rů a kotev jsem na-
stoupil na víkendové 
směny. Tenkrát se 

na OLO1 vyrábělo cca 450 alterná-
torů denně. Pracoval jsem pouze  
o víkendu, sice na 12-ti hodinové 
směny, ale bylo to krásné obdo-
bí, dva dny v práci a pět dní volna.  
Co více si může mladý člověk přát! 
Trvalo to asi 4 měsíce, pak přišel 
pokles zakázek a víkendové směny 
byly zrušeny. Přešel jsem na normál-
ní třísměnný provoz. S příchodem 
krize v roce 2008 zasáhla i štěstě-
na, jelikož cca měsíc před první vl-
nou propouštění mi byla nabídnuta 
smlouva na dobu neurčitou. V roce 
2011 jsem se přesunul na OLO2  
na oddělení kontroly kvality, kde pů-
sobím dodnes.

Oddělení výrobní konstrukce 
(vpravo Vilém Kovalský)

Tým personálního oddělení na sportovním dnu



První samostat-
ný projekt pro 
naše oddělení 
konstrukce – 
design kapotá-
že a výkresy pro 
LSA40 SDMO. 
Od začátku 
roku je ředite-

lem společnosti Fabian d´Espagnac. Velkou změ-
nou pro všechny zaměstnance je nový docház-
kový a mzdový systém od společnosti PC Help, 
ke kterému později přibude i modul objednávání 
stravy a následně i zaměstnaneckých benefitů.  
U všech zaměstnanců došlo k výměně starých 
čipů za nové identifikační karty s fotografií.   
Všech se také dotýká povinné nošení brýlí ve vý-
robních prostorách. Systém CACHE je převeden 
z DOS verze na Intersystem Cache pro Windows. 
Na obou závodech je aktivovaná síť Wifi. Popr-
vé se pořádá Vánoční večírek pro zaměstnance 
a nahrazuje tak tradici dříve pořádaných plesů 
M.L.S. Holice.

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Ladislav Borovička  
Po nástupu mě Roman Mojžíš zaškoloval na zapojení statorů LSA472. Mistr 
byl Karel Vašut, parťák Jirka Hruda. Byla to má první práce ve fabrice, tak jsem 
se rozkoukával. Dříve jsem dělal např. v taxi službě, kdy jsem najezdil i 5000 
Km/měsíc. Ve firmě se mi líbila jasně stanovená pracovní doba, čas na rodinu 
oproti předchozímu zaměstnání, čistota a dobré stravování. Také příjem byl 
pravidelný.

Robert Šišma   
Nastupoval jsem na montáž statorů budičů do štítu, která se 
prováděla v té době na hale 11B. Mistr byla Jarka Tihelková, 
parťák paní Pluskalová. Vzpomínám na tu dobu, že bylo hodně 
zakázek a také kvalita komponentů se mi zdála lepší – jak kvali-
ta impregnačního laku, tak kvalita ochranného nátěru Dolphś.

Jaroslav Geisberg  
Nastoupil jsem na navijárnu OLO2, mistr byl p. Marek.  
Ani mi nevadilo, že mě zaškoloval každý den někdo jiný,  
ale že to každý vysvětloval jinak. Co mě jeden naučil, tak 
podle druhého bylo špatně… Rád ale vzpomínám na kolek-
tiv pracovníků, s kterými jsem pracoval. Přijali mě mezi sebe, 

v té době byla fajn atmosféra na dílně – přátelská, „lidé k sobě měli blíž“  
(a nemyslím tím vzdálenost mezi polohovadly)!

V České republice
• 28. a 29. května proběhly volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. Těsně vyhrála ČSSD před ODS. 
Do sněmovny se dále dostaly strany TOP 09, KSČM a Věci 
veřejné. V důsledku volebních výsledků rezignoval předseda 
ČSSD Jiří Paroubek následovaný předsedou KDU-ČSL Cyrilem 
Svobodou, předsedou Zelených Ondřejem Liškou a Milošem 
Zemanem předsedou SPOZ. Premiérem se stal Petr Nečas, 
předseda ODS, který sestavil trojkoaliční pravicovou vládu.

•  Na podzim volební rok doplnily komunální a senátní volby. 
Účast byla pouze 44%.

•  V Praze se sešel americký prezident Barack Obama se svým 
ruským protějškem Dmitrijem Medveděvem a podepsali do-
hodu START o jaderném odzbrojení. Zavázali se ke snížení 
počtu strategických nukleárních hlavic a mezikontinentálních 
balistických střel a bombardérů.

•  8. prosince zažilo Česko generální stávku. Zaměstnanci škol, 
úřadů, zdravotnických zařízení tak dali najevo nesouhlas 
s vládním škrtem 10% ve výdajích na mzdy. Do stávky se za-
pojilo asi 100 000 lidí.

•  Propadl se rozestavěný tunel Blanka v Praze. Zasypán byl 
bagrista, kterému zachránila život náhoda – noha se mu zaklí-
nila mezi pedály a nemohl se dostal z bagru ven. Kdyby se mu 
to podařilo, zahynul by. 

•  Ukončena výroba automobilu Škoda Octavia první generace. 
Celkem bylo vyrobeno 1 442 126 kusů.

•  Zimní olympijské hry v kanadském Vancouveru přinesly české 
reprezentaci celkem šest medailí a vůbec poprvé vybojovalo 
Česko na zimních olympijských hrách více než jednu zlatou 
medaili. Nejúspěšnějším českým závodníkem byla rychlo-
bruslařka Martina Sáblíková, která získala dvě zlaté a jednu 
bronzovou medaili. Další cenné kovy získal běžec na lyžích 
Lukáš Bauer (bronz), mužská běžecká štafeta a alpská lyžařka 
Šárka Záhrobská. 

•  V pětačtyřiceti letech zemřel populární zpěvák Petr Muk. Tělo 
bylo nalezeno v jeho bytě pouze několik dnů po vydání jeho 
nového alba.  Šlo zřejmě o nešťastnou náhodu, které český 
kulturní svět dlouho nemohl uvěřit.

Ve světě 
•  Evropská unie a Mezinárodní měnový fond přislíbili zadlu-

ženému Řecku historicky rekordní finanční pomoc ve výši  
120 miliard eur na období 3 let výměnou za další hluboká 
úsporná opatření. Prosazovaná opatření vyvolaly protesty  
a stávky odborářů, ale i násilná střetnutí radikálů s policii.

•  10. dubna ráno havarovalo letadlo, na jehož palubě byl pol-
ský prezident Lech Kaczyński s manželkou, guvernér polské 
centrální banky a další polští vojenští hodnostáři, duchov-
ní a novináři. Neštěstí, které nikdo z cestujících nepřežil,  
se stalo při přistávacím manévru, kdy v mlze zavadilo o stro-
my, spadlo a začalo hořet. Polsko oznámilo týdenní smutek, 
země byla paralyzovaná.

•  Výbuch sopky na Islandu, která se nachází pod ledovcem 
Eyjafjallajökull, způsobil zvednutí obřího mraku sopečného 
popela s úlomky kamínků, ledu a písku.  To zcela ochromi-
lo leteckou dopravu, provoz zastavila téměř všechna letiště 
napříč Evropou, uvízly na nich desetitisíce cestujících. Česko 
zrušilo provoz letišť v Praze, Ostravě a Brně, ale i například 
vrtulníků letecké záchranné služby na 4 dny.

•  Slavnostně byla otevřena nejvyšší člověkem vybudovaná 
stavba Burdž Chalífa v Dubaji ve Spojených arabských emi-
rátech. Drží 15 prestižních rekordů – mimo jiné je to nejvyšší 
nekotvená stavba, nejvyšší obytná stavba a nejvyšší mrako-
drap. Současně je Burdž Chalífa budovou s největším počtem 
pater, nejmohutnější výtahovou instalací a také nejrychlejší-
mi výtahy na světě (18 m/s, tj. 65 km/h).

•  U pobřeží Louisiany explodovala plovoucí ropná plošina Dee-
pwater Horizon. Následný unik ropy do vod Mexického záli-
vu, způsobil největší ekologickou katastrofu v historii těžby 
ropy.

•  Lékaři z nemocnice Henri-Mondor v Paříži dokončili po dvou 
dnech jako první na světě transplantaci celého obličeje včet-
ně víček a slzovodů.
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Po dvou letech útlumu výroby se v tomto roce firma odráží ode dna a průměrný 
počet denně vyrobených alternátorů se opět přehoupne přes 400. Prezidentem 
Leroy Somer EPG se stává Xavier Trenchant, oblast EMEA má na starosti Antoi-
ne Vitoux. Společnost Leroy Somer ovládá 30% celosvětového trhu s alternátory.  
Na OLO2 proběhla změna vedoucího výroby, od března Miroslava Kočího na- 
hradil francouzský kolega Peter Ardouin. Miroslav Kočí přechází do úseku kvality  
a nadále bude mít na starosti neustálé zlepšování (TOP5, Delta Group, 5S). Více po-
zornosti se věnuje bezpečnosti práce, celý střední i top management je proškolen 
Emerson Safety (BOZP) programem a Vedení k bezpečnému chování.

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Jaroslav Deak
Nastoupil jsem na ruční 
vkládání statorů LSA472, 
kde z důvodu jednodušší 
výroby těchto typů nastu-
povala většina nových pra-

covníků. Mistr byl Laďa Marek, zaškoloval 
mě Dušan Madej. Překvapilo mě, že normy 
byly volnější. Před nástupem jsem praco-
val v Lidlu, kde byl větší „dril“, ale také tam 
byla práce lépe finančně ohodnocena. 

Alois Zlámal  
Nastupoval jsem na ruční 
vkládání ST LSA472 a za-
školoval mě Roman Kovář. 
Vrchní mistr byl Víťa Divác-
ký. Vzpomínám si na nesho-

du na velkém statoru pro ACEO – některý 
z brigádníků dvakrát lisoval kabelová oka  
a ucvakal všechny vývody. Šikovní spolu-
pracovníci to ale tehdy vše opravili.

V České republice
•  V březnu proběhlo celostátní sčítání lidu, domů a bytů. Oby-

vatel ČR přibývá především díky cizincům a celkem je evi-
dováno 10 562 214 obyvatel. Lidé se přestávají hlásit ke své 
národnosti, jedinou výjimkou jsou Moravané, jejichž počet 
se přehoupl přes půl milionu. Mezi věřícími výrazně přibyli 
pouze jediové. Obce rozprodávají svůj bytový fond, výrazně 
narostl počet bytů v osobním vlastnictví.

•  18. prosince zemřel první český prezident Václav Havel.
•  Přestala platit česká bankovka v hodnotě 50 Kč.
•  Konala se jednodenní celostátní stávka v dopravě proti eko-

nomickým reformám vlády, zejména proti reformě důchodo-
vého systému, zdravotnictví a rušení zaměstnaneckých bene-
fitů. Zastavily se vlaky, některé autobusy a tramvaje, nevyjelo 
ani pražské metro. Jen škoda způsobená Českým drahám 
byla odhadnuta na 70 miliónů korun.

•  Česká televize zveřejnila záběry českého prezidenta Václava 
Klause z jeho návštěvy v Chile, na nichž při tiskovce „nenápad-
ně“ ukradl protokolární pero. Video se stalo hitem Youtube, 
obletělo svět a zakrátko ho zhlédly miliony lidí. 

•  V Česku se po dlouhých letech odkladů poprvé konaly státní 
maturity. První pokus státních maturit úspěšně zvládly dvě 
třetiny maturantů. Po opravném podzimním termínu mělo 
maturitu 85,6 % studentů. Nejvíc maturanti pohořeli na ma-
tematice a cizích jazycích, nejlépe si vedli v češtině. Na přípra-
vu státní maturity vynaložilo ministerstvo celkem 917 milionů 
korun, z toho 276 milionů pocházelo z Evropské unie.

•  Po Vladimíru Remkovi se stal druhým českým astronautem 
pohádkový Krteček. Odletěl na palubě raketoplánu Endea-
vour jako maskot astronauta Andrea Feustela. Autor Krtečka 
Zdeněk Miler se této pocty dožil. Zemřel až o několik měsíců 
později, 30. listopadu.

•  Petra Kvitová vyhrála finále ženské dvouhry tenisového tur-
naje ve Wimbledonu.

Ve světě 
•  Nejhledanější terorista světa Usáma bin Ládin byl zabit tý-

mem zvláštních amerických sil. Díky bin Ládinovu kurýro-
vi se podařilo vypátrat jeho rezidenci - dům osmkrát větší 
než okolní domy, výborně zabezpečený, avšak bez telefonu  
či internetu. I další informace vedly k jistotě, že v domě bydlí 
právě bin Ládin. Cílená operace v rezidenci trvala 38 minut. 
Při akci byl Usáma bin Ládin střelen do hlavy a do hrudi.

•  Po téměř devíti letech opustili američtí vojáci Irák.
•  Silné podmořské zemětřesení způsobilo vlnu tsunami vyso-

kou až 11 metrů. Jeho epicentrum se nacházelo u tichomoř-
ského ostrova Honšú, zasáhlo celý Tichý oceán. Do 90 minut 
bylo úderem několika po sobě jdoucích vln zasaženo a poško-
zeno 670 km pobřeží Japonska. Vlny dosahovaly výšky v roz-
mezí 3 až 39 metrů. Velké následky utrpěla zejména japonská 
města např. Sendai nebo Tokio. Zemětřesení způsobilo i ha-
várie v atomové elektrárně Fukušima.

•  V Rusku se krátce po startu zřítil letecký speciál s hokejovým 
týmem Lokomotiv Jaroslavl. Všichni hráči zahynuli, mezi nimi 
i tři čeští hokejisté – Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vaší-
ček.

•  29. dubna se koná svatba prince Williama a Kate Middleto-
nové. Zasnoubili se v říjnu 2010 během soukromé návště-
vy Keni, Kate dostala zásnubní prsten po princezně Dianě.  
Královskou svatbu sledovalo 240 milionů lidí.

•  Na Zemi by mělo žít 7 miliard lidí.
•  Vítězem televizní show Česko Slovensko má talent se stal ta-

nečník stylu electro boogie Atai Omurzakov z Kyrgyzstánu. 
Po skončení soutěže tanečník nejdříve zmizel, pak se náhle 
objevil, stěžoval si, že nedostal výhru. Atai je zběhlý taneč-
ník a obchodník, založil vlastní taneční skupinu. Opakovaně  
se účastní podobných soutěží po Evropě. Vystupoval v Ně-
mecku a dokonce se prokousal do finále v Turecku. V roce 
2016 se objeví v anglickém Británie má talent.
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Velkou událostí pro M.L.S. 
Holice je výroba 1 000 000 
alternátoru. Objem zakázek 
je na podobně vysoké úrovni 
jako v předchozím roce. Olo-
moucké oddělení konstruk-
ce významně spolupracuje 
na vývoji nové řady LSA44.3. 
Investuje se do nových tech-
nologií - díky novému stroji 
BWS10/14 je možné přejít  
od ručního ke strojnímu 

vkládání, na OLO2 jsou nainstalovány 4 poloautomatické vtahovačky statorů.  
Na OLO1 je montáž z 95% pokryta zásobováním kanbanem. Zcela ukončena  
je výroba LSA36. V listopadu končí ve funkci ředitele společnosti Fabian  
d´Espagnac a nastupuje nový ředitel společnosti Vladan Hlaváč. Do pozice ve-
doucího výroby na OLO2 je jmenován Jiří Hrabal a nahrazuje Petera Ardouina, 
který přechází do centrály LS v Angouleme a následně se stává ředitelem závodu 
v rumunské Cluji. Stále více pozornosti je zaměřeno na bezpečnost práce a dodr-
žování pracovní disciplíny s cílem redukovat rizika vzniku úrazů. Poprvé vychází 
jako čtvrtletník interní magazín Rotor. Připravuje se nové řízení skladu s využitím 
čárového kódu a mobilních terminálů, ostrý provoz je spuštěn o rok později. 
Úspěšně proběhla certifikace ISO 14001.

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Lukáš Steiger  
Nastupoval jsem na OLO2 na máčení Dolphśu 
a vzpomínám si na jednu nedobrovolnou kou-
pel svého spolupracovníka Zdeňka Crháka  
v černém Dolphsu. Zapomněl uzavřít ventil, 
Dolphs vytekl na zem a když pospíchal, aby 
ventil uzavřel, tak uklouzl a lehnul si do kaluže. 
Spolupracovníci jej potom několik hodin čistili 
acetonem, aby byl schopen odjet domů.

Jan Blucha  
Byl jsem v šoku z ruční píchačky 
před vrátnicí a umělých květin  
ve dřevěné fontáně uprostřed 
vestibulu. První myšlenky? „Sa-
kra, asi jsem se vrátil v čase.“ 

Když jsem šel na druhé kolo pohovoru k panu 
řediteli Fabianu d´Espagnacovi, věděl jsem 
jen, že je to Francouz. Cestou do Olomouce 
jsem si přehrával v hlavě možné otázky v ang-
ličtině a on na mě promluvil lámanou češtino 
polštinou nebo spíše tak nějak ponašimu. Do-
cela mě to vykolejilo. 

V České republice
• Obě komory Parlamentu schválily přímou volbu prezidenta 

ČR.
•  3. září vypukla největší metanolová aféra v historii České re-

publiky. Začala v Havířově, kdy se objevily osoby s prvními 
příznaky otravy metanolem. Případ se začal rozrůstat, takže 
ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo plošný zákaz prodeje al-
koholu ve všech stáncích. Později byla vyhlášena všeobecná 
prohibice. V té době už zemřelo na otravu metylalkoholem 
devatenáct osob, třicet jevilo příznaky těžké otravy. Rozběhla 
se obrovská policejní akce a po měsíci byli viníci známí. Tři 
z nich byli odsouzeni na doživotí.

•  Po 20 letech debat a neúspěšných pokusů získaly církve ná-
hradu za majetek v hodnotě 59 miliard korun, o který je při-
pravil komunistický režim. Po přechodném období sedmnácti 
let získají církve finanční a tím i faktickou nezávislost na stá-
tu. 

•  Policisté zatkli přímo na ulici hejtmana a poslance Davida Ra-
tha se sedmimilionovým úplatkem v krabici od vína v ruce. 
Další případy podezření z korupce následovaly: policisté zača-
li stíhat exministryni obrany Vlastu Parkanovou kvůli předra-
ženému nákupu vojenských letounů CASA. Poslance Víta Bár-
tu (VV) a Jaroslava Škárku zase soud nepravomocně potrestal  
za uplácení a podvod. Policisté i státní zástupci mluví o „změ-
ně atmosféry“, kdy mají volnou ruku ve vyšetřování politicky 
citlivých případů. 

•  Naprosté selhání tělesné stráže prezidenta Václava Klause 
umožnilo 26letému Pavlu Vondroušovi vystřelit na preziden-
ta několikrát z těsné blízkosti z airsoftové pistole.  Chtěl tím 
upozornit na špatný stav české politické scény a ne preziden-
ta zranit. Václav Klaus vyvázl bez zranění.

•  Letiště Praha-Ruzyně bylo na počest prvního českého prezi-
denta přejmenováno na Letiště Václava Havla. 

•  Silné mrazy, které panovaly v Česku od konce ledna, si vyžá-
daly 23 obětí. Na nepříznivé počasí doplatili zejména lidé bez 
domova, nejvíce jich zemřelo v Praze. Třeskutá zima ale také 
komplikovala dopravu a zaměstnávala hasiče či záchranáře. 
Nejchladnější noc zimy zažila země 5. až 6. února, kdy bylo  
na šumavské Kvildě -39,4 stupně.

Ve světě 
•  Vladimir Putin je opět uveden do křesla prezidenta Ruska. Bý-

valý prezident Dmitrij Medveděv se stává premiérem.
•  François Hollande nastupuje do úřadu francouzského prezi-

denta. K jeho vítězství přispělo i to, že dosavadní favorit strany 
Dominique Strauss-Kahn po skandálech ze své kandidatury 
odstoupil. V obou kolech porazil Hollande těsně dosavadního 
prezidenta Nicolase Sarkozyho. 

•  Italská výletní loď Costa Concordia najela v pátek 13. ledna 
večer při pobřeží toskánského ostrova Giglio na útes. V trupu 
vznikla trhlina a loď se převrátila na bok. Při neštěstí zahynulo 
32 lidí. Loď byla na první etapě plavby kolem pobřeží Středo-
zemního moře a byla jednou z největších lodí, která kdy byla 
na moři opuštěna. Kapitán Francesco Schettino byl zatčen  
na základě předběžných obvinění ze zabití v souvislosti s tím, 
že způsobil ztroskotání, neposkytl pomoc 300 cestujícím a ne-
opustil vrak jako poslední. Byl odsouzen k 16 letům vězení.

•  I přes obavy mnohých opírající se o prognózy tzv. mayského 
kalendáře se nakonec nepotvrdilo, že by měl s koncem roku 
2012 skončit i celý svět. Podle některých analytiků mayské-
ho kalendáře ovšem nemělo dojít ke konci světa, ale k jakési 
velké „transformaci vědomí“, která může být zpočátku i velmi 
nenápadná. K transformaci podle jiných vybízejí také hospo-
dářské a politické krize zmítající v posledních letech světem. 

•  Sedminásobný vítěz Tour de France a legenda světové pro-
fesionální cyklistiky Lance Edward Armstrong na konci října 
vymazal všechny zmínky o Tour de France ze svého twitte-
rového profilu. Den předtím jej Mezinárodní cyklistická unie 
(UCI) diskvalifikovala na doživotí a sebrala mu všechny vý-
hry od roku 1998. Lance Armstrong byl usvědčen ze syste-
matického dopingu a distribuce zakázaných podpůrných lá-
tek v pelotonu dalších cyklistů. Z hrdiny, který dokázal zvítězit 
nad rakovinou v pokročilém stadiu a vrátit se do vrcholového 
sportu, se stal padouch.
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Rozvoj společnosti negativně ovlivnilo rozhodnutí velkého 
zákazníka Caterpilar napříště odebírat alternátory z levnější 
asijské produkce. Objem zakázek poklesl oproti předchozímu 
roku o 40%.  To zapříčinilo propuštění více než 250 zaměst-
nanců. V únoru dochází k reorganizaci týmu vedení společ-
nosti a vedle toho na pozici vedoucího výroby OLO1 nastupu-
je Jaroslav Pösel. Klíčovým krokem pro zvýšení automatizace 
– tentokrát na navijárně OLO1 – byla v říjnu instalace nového 
automatizovaného centra BWS14 k výrobě statorů typové 
řady LSA44.3 od americké společnosti Aliance Winding. Cel-
kové náklady se vyšplhaly na částku 31 milionů korun. Začí-
ná se vyrábět právě tato řada a na OLO2 nastupuje výroba 
LSA52.3. Úplně je ukončena činnost opravny motorů, hala 
11 se začíná využívat jako sklad, což umožňuje opuštění skla-
dovacích prostor v Oltransu. Novým jednatelem společnosti 
se stává Antoine Vitoux, ma-
nažer LS EPG EMEA. M.L.S. 
Holice a závod v Rabbionu 
jsou ohodnoceny jako nej-
lepší v rámci Leroy Somer co  
do provozní výkonnosti. 
Společnost je hostitelem 
Fóra personalistů. 

V M.L.S. Holice Ve vzpomínkách zaměstnanců
Jaroslav Pösel   
Jedním z prvních, největších a nezapomenutel-
ných zážitků byla dobrodružná výprava do sva-
řoven na hale 12B. Tmavý, nepopsatelný prostor 
pod kancelářemi mistrů, měl jsem pocit, že pod 
nánosy prachu tam musí být schováno úplně 

všechno. Kýbl kytu, výfuk z tatrovky, netopýři... a snad někde 
svařovny. Pak na tom místě vznikla krásná modrá „plovárna“  
a ze svařoven jsou plnohodnotná pracoviště. Super, noční 
můra byla pryč... než mi Petr Cekl ukázal další netušená zákoutí  
za pecí Strunc a nedávno Jaruška Ulicová místnost za starou  
expedicí. Došlo mi, kam zmizel kýbl a výfuk :-) Další možnosti  
na zlepšení průběžně hledáme, nacházíme a realizujeme. A to je 
na této firmě skvělé!

Lukáš Coufal   
Nejvíc mi utkvěla v hlavě vzpomínka na vstupní 
pohovor. Vrátný mě vedl do zasedačky ředitele, 
tehdy bylo již šero a areál vypadal opravdu ponu-
ře a hrůzostrašně. Zasedačka ředitele v tu dobu 
vypadala jak z dob hlubokého socialismu a já  

si jen řekl: „Copak tady proboha dělám?“ A jak to dopadlo?  
Ve firmě jsem nyní již 6 let a vedu oddělení kvality na OLO1.

V České republice
•  Prezident Václav Klaus vyhlásil amnestii u příležitosti 20. vý-

ročí samostatnosti České republiky. Amnestie byla už krátce  
po vyhlášení silně kritizována. Jako velmi sporný byl hodno-
cen především druhý článek amnestie, kvůli kterému byla 
ukončena řada kauz závažné hospodářské kriminality a ko-
rupce. Celkově bylo amnestií prominuto více jak 111 tisíc tres-
tů (z velké části podmíněných). 

•  První přímá volba prezidenta České republiky skončila ví-
tězstvím Miloše Zemana, když ve druhém kole porazil Karla 
Schwarzenberga. Zeman den po skončení druhého volebního 
období Václava Klause, složil ve Vladislavském sálu Pražského 
hradu slavnostní slib a svým podpisem pod slibem se stal tře-
tím prezidentem České republiky. 

•  Po vyslovení nedůvěry nové vládě Jiřího Rusnoka proběhlo 
úspěšné hlasování o rozpuštění Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky. V říjnu proběhly mimořádné volby  
do Poslanecké sněmovny - první volby do Poslanecké sně-
movny od roku 1990, které se uskutečnily na podzim. Vítě-
zem se stala ČSSD.

•  Propukla kauza Nagyová. Policisté z Útvaru pro odhalování 
organizovaného zločinu zatkli kromě Jany Nagyové, premiéro-
vy milenky, dalších 6 vysokých politických představitelů kvůli 
podezření z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby. Šlo  
o jeden z největších mezinárodních i vnitropolitických skan-
dálů od listopadu roku 1989. Vyústila v pád vlády premiéra 
Petra Nečase.

•  Česko má novou nejvyšší budovu, stal se jí AZ Tower v Brně. 
Celkové náklady dosáhly částky 800 milionů korun. Budo-
vu navrhla Architektonická kancelář Burian – Křivinka, má 
30 podlaží a výšku 111 m. Objekt byl projektován s využitím 
geotermálního tepla a akumulace hlubokými pilotami. V že-
lezobetonové věži se nachází kanceláře a v posledních sedmi 
podlažích apartmány. 

•  V pražské podolské nemocnici se před osmou hodinou ráno 
narodila první paterčata v české historii. Třiadvacetiletá mat-
ka porodila čtyři kluky a jednu holčičku.

•  Česká televize spustila nový dětský kanál ČT :D a umělecký 
kanál ČT art.

Ve světě 
•  I přestože pozemní jaderné testy jsou zakázány, provedla Se-

verní Korea zatím poslední uskutečněnou jadernou zkoušku 
na světě. Vyvolalo to kvůli politické situaci v zemi mezinárodní 
vlnu nevole a zděšení. 

•  Už třetí volby do Spolkového sněmu vyhrála s drtivou převa-
hou Angela Merkelová a stala se opět kancléřkou. V médiích 
bývá označována jako faktický leader Evropské unie a časopis 
Forbes ji opakovaně označil za nejmocnější ženu světa.

•  Papež Benedikt XVI. oznámil rezignaci na svůj úřad.  
Jde o rozhodnutí velmi vzácné – posledním a dosud jediným, 
kdo na úřad papeže dobrovolně rezignoval, byl Celestýn V. 
roku 1294 „Poté, co jsem opakovaně zpytoval své svědomí 
před Bohem, došel jsem k jistotě, že mé síly, kvůli pokroči-
lému věku, již nejsou vyhovující pro adekvátní výkon úřadu,“ 
uvedl Benedikt XVI. Novým papežem se stal kardinál Bergo-
glio, který přijal jméno František. Je prvním papežem pochá-
zejícím z amerického kontinentu a prvním z Tovaryšstva Ježí-
šova (jezuitského řádu).

•  Slavnostně byl otevřen One World Trade Center -  mrakodrap 
postavený v bezprostřední blízkosti místa, kde stály původ-
ní budovy Světového obchodního centra (tzv. dvojčata), kte-
ré byly zničeny teroristickými útoky z 11. září 2001. Stavba  
se stala čtvrtou nejvyšší budovou světa a nejvyšší na západní 
polokouli – její celková výška je 541,3 metru se 104 podlažími. 
Základem mrakodrapu jsou tři ocelové sloupy, z nichž jeden 
je popsán tisíci ručně psaných vzkazů jako připomenutí obětí 
atentátů.

•  Chorvatsko vstoupilo do Evropské unie. Nedlouho potom byl 
otevřen nový silniční tunel Sveti Ilija pod pohořím Biokovo,  
od dálnice A1 k letovisku Baško Polje. 

•  Sonda Voyager1 nesoucí plaketu se vzkazy lidstva opusti-
la Sluneční soustavu. Od vypuštění v roce 1977 urazila přes  
20 miliard kilometrů, stále funguje a vysílá.

•  Zemřela bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová. Že-
lezná lady vedla britskou vládu v letech 1979 až 1990 a byla 
spojencem amerického prezidenta Ronalda Reagana proti 
Sovětskému svazu. Dožila se 87 let.
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Pokračuje adaptace společnosti na nižší úroveň objemu vý-
roby, denní výroba je oproti roku 2011 poloviční. Na OLO1 
se výroba centralizuje pouze do jedné haly, zmenšují se 
sklady. Propouštění zaměstnanců pokračuje a dotýká se 
zejména pracovníků v nepřímých profesích. Od dubna vý-
roba postupně přechází na nový design kotev - obvodové 
mezikruží z plechů se středovým držákem (tzv. „rimem“).  
Původně revoluční myšlenka se začala jevit jako proble-
matická a zákaznické reklamace přinutily konstrukční tým  
ve francouzském Sillacu k návratu ke konvenčním plným 

plechům pro výrobu kotev LSA44.3. Za tu dobu jsme vyrobili více než 10 000 alternátorů 
LSA44.3, použilo se přes 9 000 kroužků zpevňující osazení rimu, řešilo se 49 reklamací spo-
jených s kotvou 44.3. Leroy Somer přichází s ekonomičtější řadou alternátorů TAL, na které 
spolupracuje olomoucké oddělení konstrukce a vývoje, stejně jako na výkresech a výpočtech 
pro řady LSA46.3 a LSA49.3. V prosinci zahajuje činnost nové oddělení SAV (oddělení náhrad-
ních dílů), které dříve existovalo pouze ve Francii. Olomoucké oddělení zajišťuje zatím pouze 
10% z celkového objemu práce. Na hale 12B je bezmála 110m2 plochy bývalých svařoven pře-
měněno na nový jídelní a odpočinkový kout, tzv. bazén. Na OLO2 se přešlo ze třísměnného 
provozu na navijárně na dvousměnný, jsou zavedeny dotykové displeje na vykazování režií  
a monitorování výroby zakázek. Používá se nový druh impregnačního laku, který minimalizuje 
vznik nemocí z povolání. M.L.S. Holice začíná spolupracovat s Nadací Malý Noe a na firemním 
Vánočním večírku předává první dar v hodnotě 30 000 Kč. Byl zaveden nový systém pro žádosti 
a schvalování volna a pracovních cest – modul Volno a pracovní cesty.

V M.L.S. Holice

V České republice
• Začal platit nový občanský zákoník. Změny se týkaly například 

zákona o rodině nebo zákona o vlastnictví bytů. 
•  Česká republika má novou vládu s premiérem Bohuslavem 

Sobotkou a členy ČSSD, ANO a KDU-ČSL.
•  Na podzim proběhly volby do Senátu Parlamentu České re-

publiky, volby do zastupitelstev obcí a volby do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy. Ve volbách uspěly především vládní 
strany ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

•  Česká ekonomika po dvouletém poklesu vzrostla v roce 2014 
reálně o 2 %. Za tímto růstem stála rostoucí domácí poptáv-
ka, tak i příznivý vývoj zaměstnanosti a nízká inflace. K růstu 
investic přispívá také intenzivní čerpání prostředků ze struk-
turálních fondů. 

•  Z vraždy manželky a dcery na dovolené v Egyptě byl obviněn 
Petr Kramný. Ten vinu od počátku popírá a argumentuje vy-
jádřením egyptských úřadů, podle které šestatřicetiletá žena  
a osmiletá dívka zemřely na následky dehydratace nebo otra-
vy. Po převozu těl čeští znalci došli k závěru, že oběti zemřely 
po zásahu elektrickým proudem. Po dvou letech soudního lí-
čení je Kramný uznán vinným a odsouzen na 28 let. 

•  Ledovková kalamita ochromila hromadnou dopravu v České 
republice a dodávky elektřiny v mnoha regionech. V Olomou-
ci kvůli námraze na trolejích byl na několik dní přerušen tram-
vajový provoz. 

•  Lékařům z IKEM se podařila mimořádně náročná operace 
jater. Levý jaterní lalok voperovali při více než jedenáctiho-
dinovém zákroku 35letému muži, který se přiotrávil parace-
tamolem - tedy látkou v lécích na bolest a horečku. Dárce byl 
jiné krevní skupiny než příjemce a jeho játra byla nevhodně 
tvarovaná, otrávenému pacientovi zbývaly pouze hodiny živo-
ta. Zákrok dosud na celém světě provedený pouze několikrát 
se podařil, pacientovo tělo jaterní lalok přijalo.

•  Český ženský tenis slaví velké úspěchy. Petra Kvitová vyhrá-
la podruhé v životě slavný Wimbledon, když ve finále porazila 
Kanaďanku Bouchardovou. Na konci roku pak české tenistky 
vyhrály Fed Cup, když ve finále porazily Německo.

Ve světě 
•  Teroristická síť al-Káida je téměř zapomenuta a její místo 

zaujalo nové teroristické hnutí - Islámský stát. Nemilosrdné 
ofenzivě sunnitských extremistů padla za oběť značná část 
Iráku a Sýrie, na dobytých územích pak vůdce hnutí Abú Bakr 
Bagdádí na konci června vyhlásil chalífát. Jeho moc se snaží 
zlomit jak lokální vlády, tak spojenecká koalice v čele s USA. 

•  Na Ukrajině se rozhořely masové protesty a občanská ne-
poslušnost poté, co vláda premiéra Mykoly Azarova poza-
stavila přípravy podpisu Ukrajinsko-evropské asociační do-
hody.  Protesty, které byly mnohdy velmi násilně potlačeny, 
vedly až k pádu prezidenta Viktora Janukovyče v únoru 2014  
a vzniku nové vlády. Protesty jsou vnímány jako zatím největ-
ší a nejúčinnější masová akce na podporu přidružení evrop-
ského státu k Evropské unii.

•  O Velikonocích byl ve Vatikánu prohlášen za svatého papež 
Jan Pavel II. 

•  Svět se bojí epidemie viru krvácivé horečky eboly. Rozsáh-
lá epidemie vypukla už o rok dříve v západoafrické Guineji  
a dále se šířila do sousední Libérie a Sierry Leone i nedaleké 
Nigérie. Dosud se nakazilo přes 14 tisíc lidí, pět tisíc ebole 
podlehlo. Rostoucí počet nakažených vyvolal tlak na farma-
ceutické firmy, aby urychlily vývoj vakcíny. Začátkem listopa-
du Světová zdravotnická organizace oznámila, že epidemie 
pomalu ustupuje.

•  Čtyřicet dní se ztratil z očí veřejnosti vůdce Severní Kore-
je Kim Čong-un. Svět se začal předhánět ve spekulacích,  
zda za zmizením mladého diktátora stojí nemoc, nebo po-
litika, a snažil se odhadnout jeho nástupce. Kim Čong-un  
se nakonec nechal vidět s holí a nepřítomnost vysvětlil ope-
rací kotníku. Stále větší pozornost se však upírá na mocenské 
postavení Kimovy mladší sestry Kim Jo-čong. 

•  Začalo dobývání Marsu. Svou první cestu kolem Země do-
končila kosmická loď Orion, jejíž modifikace má v budoucnu 
vynést lidskou posádku na Mars. V rámci dvou obletů NASA 
vyzkoušela řadu technologií, včetně zatím největšího tepelné-
ho štítu, který NASA vyrobila.
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Ve vzpomínkách 
zaměstnanců

Radmila 
Pešatová 
Vzpomínám si na 
výběrové řízení, 
na které jsem 
dorazila v duchu: 

„Tak jsem si udělala výlet z Bo-
humína do Olomouce a podívám 
se pak na Orloj!“ A jaké pro mě 
bylo překvapení, když v zasedač-
ce byl potenciální šéf Ostravák, 
kterého jsem navíc pak ještě 
potkala na nádraží cestou zpět. 
Má první vzpomínka na výrobní 
prostor se váže k mistru Petru 
Ceklovi, který mě tenkrát tak 
skvěle provázel. Nezapomenu 
jeho údiv a výraz, když mě viděl. 
Šla jsem na dílnu v sukni, kterou 
jsem si blbec vzala v domnění,  
že na něho udělám dobrý do-
jem.

„Plovárna“ na OLO1



Tento rok je stále ve znamení klesajícího 
počtu zakázek pro závod OLO1. Naproti 
tomu na závodě OLO2 výroba LSA51.2 a 
LSA52.3 pomalu roste.  V únoru dochází 
k migraci původního informačního sys-
tému LISA na modernější Oracle. Změ-
na se dotýká oddělení nákupu, kvality 
a financí. V top managementu dochází 
k velké obměně. Přicházejí noví kolego-

vé: vedoucím kvality se stává Oldřich Jonáš, vedoucím nákupu Martin 
Pokorný a vedoucím ekonomického úseku Jean-Christophe Cordonnier. 
Jaroslav Pösel nahrazuje Františka Ulmu na pozici vedoucího logistiky, 
vedoucím výroby OLO1 je jmenován FX Lefevre. Vzniká zcela nový úsek 
Řízení procesů a IT pod vedením Františka Ulmy. Dotykové obrazovky se 
rozšiřují i na OLO1. K většímu zefektivnění výroby má posloužit úprava 
prostoru navijárny OLO2 a impregnace OLO1. Oddělení SAV je začleněno 
do nově založeného oddělení Zákaznického servisu – pod vedením Rad-
ka Czislinského. Zajišťuje 75% objemu z celkového objemu SAV. V červnu 
navštívil olomoucký závod Mohamad Maarouf, zástupce našeho strate-
gického zákazníka Ghaddar. Byl proveden audit bezpečnosti společnos-
tí Emerson s výborným výsledkem - společnost získala 84 bodů oproti  
49 bodům v roce 2012. V září 2015 firma uspořádala Den otevřených 
dveří pro rodinné příslušníky a veřejnost.

V M.L.S. Holice

V České republice
• Projevem prezidenta Miloše Zemana u příležitosti 70. výro-

čí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi začala kau-
za Hitler je gentleman. Mělo jít o titulek článku, který podle 
nedoloženého tvrzení českého prezidenta uveřejnil novinář 
Ferdinand Peroutka v době vzrůstající moci nacistického Ně-
mecka. Tento výrok vzbudil rozhořčení mezi historiky a částí 
veřejnosti, kteří tvrdili, že Peroutka takový text nikdy nena-
psal, a vyzvali Zemana k omluvě. Miloš Zeman na existenci 
článku trvá a pověřil své spolupracovníky, aby článek nalezli, 
což se nestalo.

•  79. mistrovství světa v ledním hokeji se konalo v Praze a Os-
travě. Maskoty turnaje byli králíci z klobouku Bob a Bobek, 
vstupenka na finálový zápas pak vyšla až na 8 990 Kč. Turnaj 
vyhrála Kanada, která ve finále porazila Rusko.

•  24. února asi půlhodinu po poledni vstoupil do restaurace 
Družba v Uherském Brodě třiašedesátiletý Zdeněk Kovář.  
Bez jakéhokoliv varování začal střílet po hostech a zastřelil 
sedm mužů a jednu ženu. Téměř dvě hodiny poté, co na hos-
ty restaurace vystřílel 44 nábojů, zavolal do televize a mluvil 
s policejním vyjednavačem, obrátil zbraň proti sobě - střelil 
se do hlavy. Z vyšetřování vyplynulo, že trpěl psychickou ne-
mocí.

•  V rámci Operace Dragoon Ride projelo územím České re-
publiky 115 vozidel a asi 500 vojáků armády USA. Jednalo se  
o přesun techniky a vojáků z pobaltských států přes Polsko  
a Česko na základnu Rose Barracks ve Vilsecku v Německu. 

•  Ve Studénce došlo na blízkém přejezdu k druhé železniční 
nehodě. Na železničním přejezdu se zde srazil vlak SC 512 
Pendolino jedoucí na trase Bohumín – Františkovy Lázně  
s kamionem naloženými plechy, který uvízl mezi spuštěnými 
závorami. Zemřeli 3 cestující a 17 dalších bylo zraněno.

•  Skupina Ztohoven vyvěsila na Pražském hradě místo prezi-
dentské standarty obří rudé trenýrky. Nedostatečná bez-
pečnostní opatření stála místo velitele Hradní stráže, šéfa 
ochranky a vedoucího hradního bezpečnostního odboru.

Ve světě 
•  Při útoku na redakci francouzského satirického týdeníku 

Charlie Hebdo bylo v Paříži zastřeleno 10 novinářů a dva po-
licisté. Ve městě byl vyhlášen nejvyšší bezpečnostní stupeň. 
Zaútočili bratři Kouachiovi, za pomocí automatických zbra-
ní a granátometu. Do budovy vtrhli okolo 11. hodiny a za-
čali střílet (údajně padlo okolo 50 ran). Jednalo se v té době  
o nejkrvavější incident v Paříži od masakru v roce 1961, než 
jej svým rozsahem překonaly teroristické útoky v listopadu 
téhož roku. 

•  K sérií teroristických útoků došlo v noci z 13. listopadu  
na 14. listopad  ve francouzské metropoli. Teroristé provedli 
celkem šest útoků střelnými zbraněmi a čtyři sebevražedné 
bombové útoky. Útoky si vyžádaly 130 mrtvých a 352 zraně-
ných. Francouzský prezident François Hollande oznámil uza-
vření hranic a vyhlášení výjimečného stavu na celém území 
Francie. Hlavní strůjce útoků v Paříži Abdelhamid Abaaoud 
byl dopaden a zabit v listopadu.

•  Evropa se musí potýkat se zatím největším množstvím uprch-
líků od konce druhé světové války. O azyl požádalo přes 
980 tisíc lidí, nejčastěji v Evropě hledali ochranu lidé z válkou 
rozvrácené Sýrie, množství žadatelů o azyl ale přišlo například 
i z balkánských zemí, které jsou považovány za bezpečné.  

•  Dluhová krize v Řecku pokračuje. Vyjednávání mezi Řeckem 
a jeho evropskými protějšky trvala téměř půl roku, obě stra-
ny ale nemohly najít společnou řeč. Země tak balancovala  
na hraně bankrotu nebo dokonce odchodu z eurozóny, často 
označovaného jako tzv. grexit. Dohoda byla nakonec uzavře-
na, Řecko se zavázalo k nastolení tvrdých reformních opat-
ření, EU mu na oplátku nabídla v pořadí už třetí záchranný 
program v hodnotě 86 miliard eur. 

•  Nejvyšší soud v USA legalizoval sňatky homosexuálů ve všech 
státech USA.

•  10. září  se stala královna Alžběta II. nejdéle sloužícím brit-
ským panovníkem.
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Ve vzpomínkách zaměstnanců
Jakub Šimek
Nastoupil jsem na kotvy na OLO1 
k Radkovi Čečatkovi. Parťáky mi dělali 
David Piterka a Milan Koky. Pamatuji 
se, že jsem měl po krátké době spá-
lené ruce od svarů – kdy jsem se jich 

nechtěně dotknul. Byl to úděl každého nováčka –  
po pár zjištěních, že to skutečně pálí, jsem už problé-
my neměl a už jsem byl pozornější.

Martin Pokorný   
Musím říct, že jsem měl opravdu dob-
rý pocit z lidí, a to hned od prvních 
dní. Všichni mi dávali najevo, přiroze-
ně ne pokrytecky, svůj pocit důvěry  
a pochopení, cítil jsem se zde, jako 

bych tady už 10 let pracoval. Na co určitě nezapo-
menu, je moment, když jsem se seznamoval s kole-
gyněmi a kolegy ze svého týmu. Proběhlo to nefor-
málně v naprosto uvolněné atmosféře se špetkou 
humoru. Cítil jsem, jak všem padá kámen ze srdce  
s pocitem, že tenhle tým může opravdu dobře fungo-
vat. To musím za ty roky jen a jen potvrdit!

Den otevřených dveří



Společnost Emerson, která je vlastníkem celé skupiny závodů Leroy Somer, oznámila záměr pro-
dat tuto část svého portfolia. Během roku se jedná s několika zájemci o koupi, vítězem a budoucím 
vlastníkem francouzských a olomouckých závodů se pak na začátku roku 2017 stává japonská 
mezinárodní skupina Nidec. Na závodě OLO2 došlo v březnu k dokončení výstavby rozšířených 
skladových prostor. To umožnilo plně převést externí skladování z „Masokombinátu“ na Hamer-
ské do vlastního zázemí bezprostředně vedle výroby. Zahájily se přejímky alternátorů řady LSAM 
(Marine – tj. námořní provedení). Metrolog společnosti Ladislav Horák začal samostatně kalibrovat 
délková měřidla – posuvná měřítka a mikrometry. Ruční vykazování práce pro většinu pracovišť je 
zrušeno a nahrazeno automatickým systémem v CACHE.  Od 1. dubna byl implementován nový 
systém zpracování prémií přímo v personálním a mzdovém systému Kompas. Ve druhé polovině 
roku se společnost rozhodla opustit dlouholetá vedoucí personalistiky Kateřina Velínská.

V M.L.S. Holice

V České republice
• Praha je hlavním evropským městem sportu.
•  Od roku 1995 hospodaří Česká republika poprvé s přebyt-

kovým rozpočtem téměř 62 miliard. Překročení celkových 
příjmů nejvíce ovlivnily přijaté prostředky z EU, které byly  
o 64,8 miliard vyšší, než předpokládal rozpočet.

•  Ve třetině senátních obvodů se konaly volby do Senátu Parla-
mentu České republiky. Týkaly se i Olomouce, kde v druhém 
kole zvítězil MUDr. Lumír Kantor, primář novorozeneckého 
oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. 

•  Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o registrovaném part-
nerství, které jedincům žijícím ve stejnopohlavním páru za-
povídalo právo adoptovat dítě. Nově tak osoba žijící v regis-
trovaném partnerství adoptovat dítě může, občanský zákoník 
ale i nadále vylučuje společnou adopci. Také pokud by si je-
den z partnerů osvojil dítě druhého partnera, z matriky bude 
vypuštěn zápis o původním rodiči. 

•  Tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO) musel na jaře vy-
světlovat, kdo je majitelem farmy Čapí hnízdo, která získala 
na svou obnovu padesátimiliónovou evropskou dotaci. 

•  České restaurace už nikdy nebudou jako dřív. Byl zahájen 
provoz 1. fáze elektronické evidence tržeb, která se týkala 
stravovacích a ubytovacích služeb. Část restaurací kvůli EET 
raději zavřela, ostatní většinou o pár korun zdražily. Podle Če-
chů je právě start EET tou nejdůležitější tuzemskou událostí 
roku.

•  Den před Štědrým dnem dosáhl Český hokejista Jaromír Jágr  
1888. bod v hokejové lize NHL a dostal se tak na historicky 
druhé nejlepší místo kanadského bodování v americké hoke-
jové lize.

•  České reprezentantky ve složení Petra Kvitová, Karolína Plíš-
ková, Barbora Strýcová a Lucie Hradecká zvítězily ve štras-
burském finále Fed Cupu nad Francií 3:2. Nepříjemná zpráva  
pro český tenis následovala o měsíc později. Petra Kvitová 
byla napadena ve svém bytě v Prostějově a utrpěla zranění 
na levé ruce, kterou používá při hře.

Ve světě 
•  Britské referendum o odchodu Spojeného království z Evrop-

ské unie podpořilo 51,9% hlasujících. Britský premiér David 
Cameron po referendu odstoupil z funkce premiéra a před-
sedy Konzervativní strany. V obou funkcích ho nahradila do-
savadní ministryně vnitra Theresa May. 

•  Američané si v listopadových volbách zvolili za 45. prezidenta 
newyorského miliardáře Donalda Trumpa. Jeho vítězství uza-
vírá osmiletou éru demokratů v Bílém domě. Je prvním prezi-
dentem v historii USA, který dříve nezastával ani veřejný úřad, 
ani nesloužil v ozbrojených silách. Svět je výsledkem voleb za-
skočen. Trumpův styl vládnutí se projeví velmi brzy. Provede 
řadu kontroverzních rozhodnutí - zákaz vstupu do USA pro 
obyvatele několika arabských zemí, plán postavit mexickou 
zeď nebo ohlášený konec zdravotního systému Obamacare.  

•  Vůbec poprvé v dějinách se, na Kubě, setkala hlava katolické 
církve, papež František, a hlava ruské pravoslavné církve, pa-
triarcha Kirill.

•  Během oslav Dne pádu Bastily v Nice najel do davu lidí těžký 
nákladní vůz. Atentát si vyžádal 87 mrtvých a více než 400 zra-
něných. Ke konci útoku se rozpoutala přestřelka mezi řidičem 
vozu a policií, při níž pachatel zločinu – 31letý Francouz tunis-
kého původu zahynul. 

•  Společnost Samsung zastavila výrobu a prodej mobilních  
telefonů Galaxy Note 7 kvůli problémům s přehříváním  
a výbuchy baterie. Majitelé nebezpečných přístrojů byli vy- 
zváni k jejich okamžitému vypnutí.

•  V tureckém Istanbulu byl slavnostně otevřen silniční Euroa-
sijský tunel, který spojuje evropský a asijský kontinent. Dvou-
patrový tunel pod Bosporským průlivem je dlouhý 14,5 km, 
jeho výstavba trvala necelých 5 let a náklady dosáhly výše  
1,2 miliardy dolarů.

•  Zemřel britský zpěvák a hudební legenda a průkopník no-
vých hudebních trendů David Bowie. Skolila jej v 69 letech  
rakovina jater, se kterou bojoval 18 měsíců.
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Ve vzpomínkách 
zaměstnanců

Petra 
Brázdilová 
Z a č á t e k 
v M.L.S. byl 
p o m ě r n ě 
v t i p n ý .  P ř i 

přijímacím pohovoru jsem 
hned za vrátnicí uklouzla na 
náledí a pan Martiník mi po-
máhal se postavit na nohy. 
Z pohovoru si tedy opravdu 
nic moc jiného nepamatuji. 
Další vtipný moment na-
stal, když jsem hned, ani ne  
po 14 dnech po nástupu, byla 
vyslána na služební cestu  
do IMI na školení tehdy nové-
ho systému Oracle. Nebyl čas 
ztrácet čas! Ale i díky tomu 
jsem se poté do Maďarska 
vrátila i soukromě, jelikož  
na mě udělalo velký dojem.Automatické vykazování v Cache Nová skladová hala na OLO2



Od února je M.L.S. Holice společně se svým přímým vlast-
níkem firmou Leroy Somer součástí nadnárodní skupiny 
Nidec založené v roce 1973 japonským inženýrem Shigeno-
bu Nagamorim. Postupně se mění nejen loga na budovách 
a dokumentech, ale i začátek hospodářského roku nebo 
systém 3Q6S. V květnu přijíždí po velkých přípravách na 
návštěvu obou olomouckých závodů sám Shigenobu Na-
gamori.  Po pěti letech setrvalého poklesu zakázek nabírá 
firma druhý dech a objem výroby se pomaličku zvyšuje. Od 
dubna je oddělení SAV pod vedením Lenky Bílkové inte-
grováno do standardních procesů logistiky a výroby OLO1.  

Ve vestibulech a ve výrobě jsou instalovány LCD panely pro vizualizaci informací. Management 
společnosti posiluje nová vedoucí personalistiky Kateřina Ondráčková a na pozici vedoucího eko-
nomického úseku přichází Filip Suchánek. M.L.S. Holice začíná pracovat na budování značky s cí-
lem posílit povědomí o firmě a zaměstnavateli v olomouckém regionu. Jsou založeny webové 
stránky www.mls.cz, firemní Facebook a LinkedIn, vznikají nové marketingové materiály. Podpora 
znevýhodněných dětí prostřednictvím Nadace Malý Noe se 
rozšiřuje i na děti ze zambijského sirotčince. Firma zahajuje 
spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Ve výrobách 
probíhají rozsáhlé práce na analýzách rizik a jsou zaváděna 
opatření na jejich snížení. Firmě se daří zařadit se do pro-
jektu financovaného EU, a tak je významně posílen i rozvoj 
znalostí a dovedností jak odborných, tak jazykových.

V M.L.S. Holice

V České republice
• Podzimní volby do Poslanecké sněmovny s jasnou převahou 

vyhrálo hnutí ANO, následované ODS, Piráty a SPD. Citelnou 
porážku utrpěla ČSSD, kterou přeskočili i komunisté. Andrej 
Babiš se stal novým českým premiérem. Poprvé v historii Čes-
ké republiky je předsedou vlády politik z jiné strany než ČSSD 
nebo ODS a zároveň je 63letý předseda ANO nejstarším pre-
miérem v historii samostatné ČR.

•  Na jaře ukončila ČNB intervenční režim, při němž držela kurz 
koruny na 27 korunách za euro. Od té doby koruna posilovala 
a na konci roku se její kurz ustálil poblíž 25,75 korun za euro. 
Centrální bankéři také zpřísnili podmínky pro poskytování hy-
poték. Ceny realit totiž vzrostly v průběhu roku do nebývalých 
výšin. 

•  Severozápadní Čechy, především Krušné hory zasáhl vítr o síle 
orkánu. Na Klínovci byl naměřen poryv o rychlosti 119 km/
hod a na nedalekém německém Fichtelbergu 148 km/hod.

•  Český prezident Miloš Zeman podepsal milost pro Jiřího  
Kajínka odsouzeného za dvojnásobnou nájemnou vraždu.

•  Cena másla se během léta vyšplhala téměř k 50 korunám  
za čtvrt kilogramu, mnohde tuto hranici i překročila. Pro-
blém s máslem v září hlásila celá Evropa, kde byl nedosta-
tek mléčných výrobků a prorokovalo se, že cena vystoupá  
až k 70 korunám. Před Vánoci už se zdá, že máselná horečka 
skončila. Kostka másla se v obchodních řetězcích dá koupit 
za 40 Kč.

•  Pohádka režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně 2 se stala komerč-
ně nejúspěšnějším český filmem v kinech s tržbami 127 milió-
nů korun, v kinech jej vidělo 1 130 001 diváků. 

•  Nejen hudební fanoušky zasáhla zpráva, že ve věku 69 let  
zemřela zpěvačka s nezapomenutelným hlasem Věra Špina-
rová. Zkolabovala během koncertu v Čáslavi, kde odzpívala 
jen dvě písničky a potom kvůli problémům s dechem odešla 
do šatny. Díky přítomnosti lékařky v sále a bleskovému zá-
sahu záchranářů okamžitě dostala první pomoc. Následně  
ji vrtulníkem transportovali do nemocnice v Motole, kde však 
nakonec zemřela.

Ve světě 
• Ve francouzských prezidentských volbách překvapivě zví-

tězil s 66,1 procenty Emmanuel Macron, kandidát nezávislý  
na jakékoliv politické straně a označovaný za „černého koně“ 
voleb, který si v průzkumech držel až třetí místo.

•  Spojené státy vypálili brzy ráno 7. dubna z torpédoborců alo-
kovaných ve Středozemním moři 59 raket s plochou dráhou 
letu Tomahawk. Takto masivní útok na syrskou leteckou zá-
kladnu Šajrát byl odvetou za chemický útok na civilisty v pro-
vincii Idlib, který nařídil provést syrský prezident Bašár Asad.

•  14. června krátce po jedné hodině v noci se rozhořel požár 
ve 24patrové bytové věži Grenfell Tower. Věž se nacházela 
ve čtvrti North Kensington v západním Londýně. Na násled-
ky tohoto požáru zemřelo 72 lidí. Dům pocházel z roku 1974  
a bylo v něm 127 bytů. Požár zřejmě vznikl v kuchyni jednoho 
z bytů v druhém patře. Důvodem neočekávaně rychlého roz-
šíření požáru (během půlhodiny byla v plamenech celá budo-
va) mohly být jak hořlavé věci a odpad odložený na chodbách 
tak i neuzavřené instalační otvory v bytových jádrech po ne-
dávné rekonstrukci bytů. Negativně přispělo i šíření plamenů 
vnějším obložením budovy.

•  Hollywood se otřásá obviněními ze sexuálního obtěžová-
ní. Dvaačtyřicetiletá herečka a režisérka Asia Argentová na 
podzim obvinila filmového producenta Harveyho Weinsteina  
ze sexuálního obtěžování. Odstartovala tím kampaň #MeToo, 
která se rozšířila po celém světě a ke které se na Twitteru  
a Facebooku připojily miliony žen po celém světě. 

•  Spojenými státy se prohnal hurikán Harvey, nejsilnější  
od roku 2005 a nejdeštivější v historii USA. Způsobil škody za 
více než 70 miliard dolarů a vyžádal si 90 obětí. Následující 
další smrště hurikánů Irma, Norma, Maria a José nechávají  
za sebou další mrtvé. Miliony lidí také musí opustit své domo-
vy a mnoho z nich už se pak nemá kam vrátit.
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Ve vzpomínkách 
zaměstnanců

Kateřina 
Ondráčková 
Pro mě byl 
důležitý den, 
kdy jsem fir-
mu viděla 

úplně poprvé. Bylo to v rám-
ci setkání personalistů, které 
se konalo v roce 2013. Fir-
ma vypadala čistě, vestibul 
s kantýnou nový, moderní 
jídelna, kytky, posekaná trá-
va. Pan ředitel naší početné 
skupině věnoval čas při pre-
zentaci a byl fajn. Mirek Kočí 
nás provedl systémem TOP5  
a bylo vidět, že zná firmu jako 
své boty. Pocit z toho dne byl 
pro mě jednoduše milý.

Shigenobu Nagamori 
na návštěvě v Olomouci

Webové stránky firmy
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Spolecnost M.L.S. Holice v roce 2018
Firma má v současnosti 630 zaměstnanců 
a její řady se stále rozšiřují díky narůsta-
jícímu počtu zakázek. Tým managementu 
na jaře posílil Patrik Neuman jako vedou-
cí výroby na OLO1. Novinkou letošního 
roku jsou i první zaměstnanci ze Srbska, 
kde špatná hospodářská situace nutí lidi 
hledat si práci v cizině. Organizují se první 
školení ergonomie pro zaměstnance vý-
rob. V rámci převodu kompetencí z Francie  
od září vzniká nové oddělení poprodej-
ní technické podpory tzv. Help Desk jako  
podpora servisních aktivit pro Evropu. 
Nově mají THP zaměstnanci a parťáci mož-
nost vzdělávání v oblasti manažerských 
dovedností v rámci akademie SOFA (SOFt 
skills Akademie). Zaměstnanci se účastní 
sportovních a dobročinných akcí společ-
nosti – lyžařského zájezdu, velikonoční-

ho pečení, akce Do práce na kole nebo Olomouckého 
půlmaratonu. K propagaci firmy v regionu přispívají  
autobusy MHD a firemní auta polepená novou grafikou  
s fotkami zaměstnanců M.L.S. Holice.
V červnu je oficiálně oznámeno rozhodnutí o přesunu vý-
roby středně a vysokonapěťových generátorů z rumun-
ské Cluje do Olomouce. Začíná příprava projektu, jehož 
cílem je zprovoznění nové haly v areálu OLO2 na ploše 
5400 m2 na jaře roku 2020 a také přijetí zhruba 100 no-
vých kolegů. Ti si budou muset poradit s opravdu velkým 
soustem, protože cílově firma bude dodávat generátory 
velkých výkonů o hmotnosti až 26 tun. Pro celkové řešení 
procesu výroby to bude zcela nová situace. Menší gene-
rátory se vyrábějí do určité míry sériově, u vysokonapě-
ťových strojů se bude jednat o zcela individualizovaný 
typ výroby. Tímto projektem se společnost M.L.S. Holice 
dostane do úplně nové dimenze, kdy portfolio výroby 
velmi výrazně naroste a zahrne širokou a takřka kom-
pletní řadu výrobků, kterou náš vlastník, Leroy Somer/
Nidec, nabízí zákazníkům. Nepochybně poroste i význam 
M.L.S. Holice ve struktuře globální organizace Leroy So-
mer/Nidec, což bude dále posilovat perspektivu a rozvoj 
zaměstnanosti do budoucna.

Návštěva 
francouzského velvyslance

Firemní vozy

Současné vedení společnosti


