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firemní noviny společnosti FLEXIMA s.r.o.

Datum 15. října 2002 symbolizuje den, kdy Luboš Groh nastoupil do FLEXIMY. Od této doby uplynulo 
již 20 let, tudíž se zaslouží společně s vedoucím jičínské pobočky zavzpomínat na minulost, jak plynul 
jeho čas ve firmě.

„Začal jsem od nuly jako kontrolor, ve firmě, kde jsem neměl žádné zkušenosti a postupem času jsem zkušenosti 
nabýval. A nyní jsem na pozici, kde jsem. Ten vývoj byl od píky a sám jsem si musel tu cestu vyšlapat ve všech 
směrech,“ líčí vlastní karierní postup velký fanoušek Sparty.
Začátky byly velkou řeholí, většinou se jednalo o 12hodinové směny 6 dní v týdnu v Showa Aluminium 
v Kladně, v Benteleru Rumburk či Monroe v Hodkovicích, nicméně tvrdá práce byla náležitě odměněna 
koupí nového auta. „Byla to Škoda Felicia, červené barvy. Byl to novější typ. Auto stálo asi přes 100 tisíc, 
což tenkrát byl nějaký peníz. Našetřil jsem snad během půl roku. Zpravidla jsem přijel v sobotu ráno domů 
a v neděli jsem mazal zase do práce.“

Nyní je samozřejmostí, že zaměstnanci FLEXIMY pro výjezdy k  zákazníkům využívají služební vozidla. 
Toto pravidlo neplatilo vždycky a  mělo postupný vývoj, jak dokreslují slova Luboše Groha. „Jezdilo se 
napůl soukromými a napůl služebními auty. Úplně v prvopočátku bylo na pobočce 1 auto. Jednalo se o Felicii. 
Na jičínské pobočce se to s vývojem zvyšovalo, byla 3 auta, a pak to šlo výš a výš. Ze začátku to byla Felicia 
combi, to si pamatuji, pak Felicia krátká, pak přišla první Fabia. Když přišla první Octavia, tak jsme si mysleli, 
bůhvíco nemáme. Hodně jsme používali soukromá auta na  cesťák. Já jsem ze začátku jezdil Škodou 120 
na plyn. Takhle jsem jezdil půl roku do Nymburka.“

Od  1. března 2008 trvá vláda Luboše Groha v  čele 
jičínské pobočky a stačilo mu 9 měsíců v nové pozici, 
aby zaplatil nováčkovskou daň v  podobě velkého 
napomenutí za  špatné jednání se zákazníkem 
a  s  tehdejšími členy vedení p.  Chárou a  p.  Nárožným. 
„Nezkušenost, bylo to krátce po  mém nástupu na  pozici 
vedoucího pobočky a v  té době měla jičínská pobočka 
nejvíce práce u  zákazníka v  Continentalu. Jezdila sem 
v podstatě celá FLEXIMA a celé to padalo na moji hlavu. 
Pamatuji si moc dobře, došlo k vyhrocené situaci, kterou už 
bych s odstupem času řešil jinak, to já přiznávám. Na druhou stranu jsem nepatřil k lidem, co by se báli říct 
vlastní názor a nikdy ani patřit nebudu. Jsem člověk, co mluví otevřeně a dokáže si názor prosadit či za ním 
stát, ať se to líbí, nelíbí,“ komentuje 13 let starou událost milovník rybaření.
V Lubošově profesním životě je FLEXIMA jediným zaměstnavatele. Neděsí ho to? „Trošku jo (smích), ale 
na druhou stranu, kdybych tu práci nezvládal, nedělal ji do jistý míry rád a neměl lidi kolem sebe, který mám, 
tak bych tu určitě nebyl. Je to hodně o tom, koho máš kolem sebe, jak tomu hovíš a hodně o tom, jak tě to baví. 
Pak není důležitý, jestli je tu někdo 10 nebo 30 let.“
Za více jak dvě dekády se pro absolventa střední školy v Nové Pace stala FLEXIMA druhým domovem. 
Přesto se najdou nepříjemné chvilky, co tato pozici obnáší. „Nemám rád nejistoty, stres, což na  této 
pozici máme často. To jsou věci, se kterými jsem se ze začátku neuměl vůbec vyrovnat, dneska už to dokážu 
zvládnout. I  tak je to mnohdy náročné. Tlak ze strany zákazníků je někdy velmi silný a  člověk se těžko 

s  tím vypořádává. Za  ty roky již dokáži tyto věci 
eliminovat.“ Starosti vyvažují dle Luboše tato 
pozitiva: „Mám rád kolektiv lidí. Různorodost. Když 
člověk může, tak si nějakým způsobem dokáže 
zařídit jiné věci, ale na  druhou stranu musí práci 
dávat čas na úkor soukromí ve večerních hodinách 
či víkendech. Je to hodně střídavý.“

Zapomenout Luboš Groh nechce na  persony 
minulosti tzv. úderníky: „Když půjdeme do historie, 
vzpomenu si z  Pardubic na  Luboše Bednáře, 
Zdendu Jiráčka. Neměli problém jezdit každý den 
z Pardubic do Rumburka. Další se mi vybaví Richard 
Hrabovský. I do dneška tu úderníci jsou. Jsou to lidi 
nadstandardně flexibilní. Z mé pobočky je to Ludva 
Sechovec. Když je potřeba, málokdy ti řekne ne.“
Závěrem chce Luboš poděkovat své manželce 
a celé jeho rodině, že s ním mají svatou trpělivost 
i přes jeho pracovní vytížení.
                  (Autor: T.Borůvka/O.Groh)
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Nejdéle pracující Fleximák

Slovo ředitele
Blíží se konec roku, a tak mi dovolte Vám všem 
poděkovat za  odvedenou práci. V  letošním 
roce s  velkou pravděpodobností překročíme 
historicky největší množství odpracovaných 
hodin z roku 2006, a to je v dnešní velmi složité 
době velmi dobrý výsledek.

Rád bych Vám také popřál krásné prožití 
vánočních svátků, které snad budete moci 
všichni strávit se svými blízkými a budete moci 
zapomenout na  práci a  shon běžných dnů. 
Užijte si Vánoce tak, jak je máte rádi, ale věřte, 
že žádný dárek Vám nenahradí krásné chvíle 
prožité s vašimi blízkými.

Do nového roku Vám všem přeji hlavně pevné 
zdraví. FLEXIMĚ pak přeji další, nejméně stejně 
úspěšný rok, jakým byl ten letošní.
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PŘEHLED REKLAMACÍ 01-10/2022

ÓDA NA LUBOŠE

FLEXIMA V AZ KVÍZU

ZVYŠUJEME ODMĚNU  
ZA DOPORUČENÍ 
TEAM LEADERŮ

FB A PROFILY ZAMĚSTNANCŮ

Václav Pop a spol. se stávají gumovými panáky, když na poradu nastoupí Luboš Groh 
a jeho bicáky.
Po ránu na benzínce bagetu, odpoledne kravatu a večer září u VDA 6.3 auditu.
Vosí pas a ramena přes celá záda, nenajde se kvalitářka, co nemá Luboška ráda.
Avšak zlatý člověk, žádný arogantní hroch. Já denně si říkám, chci být jako Luboš Groh. 
                                     
                                                           (Autor: V.Pop)

Dne 18. listopadu 2020 jsem emailem poslal přihlášku do soutěže 
AZ kvíz. S  odstupem několika týdnů mi přišel korespondenční 
lístek s informací, že konkurz proběhne nejdříve za 11 měsíců. 
Čekání navíc prodloužila koronavirová pandemie, takže 
konkurzu v  brněnském studiu České televize jsem se dočkal 
24. května 2022. Uspěl jsem a  nyní čekám na  termín natáčení. 
Několik vědomostních otázek, jež byly součástí konkurzu. 

Písmeno A – znáte název ovoce, které roste na stromě Hruškovec přelahodný?
Písmeno CH – jedná se o odrůdu křemenu. Nejčastěji se vyskytuje v namodralé, žluté či šedé 
barvě. Víte pojmenování pro tento klencový minerál?
Písmeno K – vzpomenete si na název pro tradiční fiktivní českou vesnice?
Písmeno P – pryskyřičná látka příjemné aromatické vůně. Víte produkt stavební činnosti 
včely medonosné ve včelstvu?
Písmeno S – otázka z řecké mytologie. Jak se nazývá napůl člověk a napůl kozel?
                                                          (Autor: T. Borůvka)

Rozhodli jsme se reagovat na  plán 
zvyšovat počty Team leaderů (TL) 
v našich řadách. 
S  okamžitou platností zvyšujeme odměnu na  10  000 Kč 
za  doporučení na  pozici TL a  za  podmínky splnění pravidel 
uvedených v  prosincovém oběžníku. Pravidla odměny 
za doporučení pracovníků na pozici Kontrolor a Administrátor 
zůstávají zachovány, včetně stávající odměny ve  výši 5000 Kč. 
Tipy na  doporučení směřujte na  personalisty či vedoucí 
pobočky. Děkujeme.                                                                                                                                          (Autor: T.Borůvka)

Sledujete facebookové stránky FLEXIMY? Objevíte na  nich 
například pravidelně vydávané dotazníky zaměstnanců. V tuto 
chvíli již byl vyzpovídán vedoucí pobočky Pardubic a Jihlavy 
Filip Kuthan, jihlavský team leader Ota Ďásek a oba personalisté 
– Ondřej Pilař a Tomáš Borůvka. Nejen to se dočtete na https://
www.facebook.com/FLEXIMAsro.               

(Autor: T.Borůvka)
  

ANKETA
1. 2.

1. Mám rád skupinu Hollywood 
Undead a konkrétně skladbu 
Everywhere I go.

2. V nedávné době jsem na žádném 
koncertu nebyl.

1. Mám strašně moc ráda 
elektronickou hudbu, ale když 
je léto, tak není nad koncert 
Wohnoutů nebo Vypsané fixy,  
a to pod širým nebem.

2. Letos jsem se na podobný 
koncert nedostala, ale byla jsem 
v Praze na Štvanici na vystoupení 
Carla Coxe a byla to moc 
vydařená párty.

1. Mojí oblíbenou skupinou jsou 
Imagine Dragons.

2. Bohužel jsem se žádného 
koncertu nezúčastnil.

1. Žánr téměř jakýkoliv. Moje 
oblíbená skupina je Nightwish.

2. Bohužel, v posledních několika 
letech jsem na žádném koncertě 
nebyla.

Tomáš
Bártek
(Pardubice)

Veronika 
Cvrčková
(Kolín)

Michal
Šenfeld
(Správa)

Michaela
Dufková 
(Jičín)

Jakou máte oblíbenou hudbu,  
případně oblíbenou skupinu?

Účastnil jste se v nedávné době 
nějakého hudebního koncertu?

Připravila jsem si přehled, jak se daří firmě FLEXIMA v Kvalitě. Graf nám ukazuje, že změny 
v  oblasti kvality, které proběhly od  začátku letošního roku, vedou ke  zmenšení počtu 
reklamací. Ze změn můžeme jmenovat – navýšení počtu kontrol na pracovištích; kontrola 
nastavených nápravných opatření či nastavení a dodržování nových pravidel na projektech 
v Proseatu a kolínské Toyotě. V roce 2023 i nadále budeme pokračovat v postupném každo-
denním zlepšování systémů, procesů a produktů. Těším se na spolupráci s Vámi v roce 2023.                                     
                                                                                                                                                        (Autor: N.Karpova)

  (Autor: O.Pilař)
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