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Psal se 1. únor 2002 a  do  obchodního oddělení firmy FLEXIMA nastoupil Miloš Valenta. Uběhlo 20 let 
a jeho více jak dvacetiletý svazek přetrvává a snad je i vhodná doba trochu zavzpomínat na její začátky.

„Portfolio zákazníků bylo v  té době menší než dnes 
a  pobočky se teprve tvořily. Existovala pardubická 
a  jičínská a  také vybavení, včetně toho kancelářského, 
bylo odlišné. Práce bylo méně, a  tak se i  týden čekalo 
na zazvonění telefonu zákazníka. A odmítnout zakázku? 
To bylo tehdy nemyslitelné. Hodně se toho psalo ručně 
a  místo e-mailů fungovaly faxy, ale byl už mobil, 
takový ten první. K  dispozici byla pevná linka, která je 
platná dodnes,“ vzpomíná na  své začátky absolvent 
jilemnického gymnázia.

Stěžejní pro zasílání smluv, reportů či objednávek byl tedy fax, nebo-li zařízení pro přenos statického 
obrazu pomocí telefonní linky. „Objednávky probíhaly faxem a stejnou cestou se podepsané vracely zpátky. 
Reporty se vyplnily ručně a posílaly rovněž faxem. Byl dost poruchový, takže to bylo často velké trápení. Faxem 
prolezlo za několik dlouhých minut 20 papírů a pak to vyhodilo chybu – no byl to opruz,“ nostalgicky vzpomíná 
milovník hudby Pink Floyd a druhým dechem dodává: „Avšak už během roku 2003 začal počet objednávek 
strmě stoupat a to klidně i o 100 % ročně, než tento trend zastavila první krize v roce 2008. Před krizí jsme se 
dostávali běžně i nad 20 tisíc hodin měsíčně. Rekord je snad kolem 25 tisíc hodin.“

„Akce tehdy vznikaly spontánně, v  pátek odpoledne, o  víkendech. Nevzít zakázku bylo stejné jako na  vojně 
mimořádná událost. Dělalo se všechno možné, aby se zakázky pokryly. Občas jezdil třídit i pan Maixner a THP 
zaměstnanci,“ poukazuje Miloš Valenta na  dřívější tlak na  velkou flexibilitu a  okamžitou reakci. Zatímco 
nynější trend je opačný – méně zakázek, avšak dlouhodobější a objemnější.

Výjimečnost začátků nového milénia a absence nejmodernějších technologií přinášela nezapomenutelné 
zážitky. Jedním z nich byla situace, když pracovník zaspal. Nezbylo nic, než se pro něho vypravit k němu 
domů. Po delším zvonění se otevřelo okno: „Za chvilku jsem dole, asi jsem zaspal.“ A ještě doplňuje jednu 
vzpomínku na tehdejší úderníky. „Pracovníci jako Drobný či Skála, sice občas nepřišli, protože to byli takový 
divoši, na druhou stranu odjeli na 14 dní třeba do Nejdku (firma Witte) a tam bouchali dvanáctky, a to včetně 
víkendu.“
Ačkoliv královéhradecký rodák v průběhu 20 let obdržel několik pracovních nabídek, zůstal FLEXIMĚ věrný 
přes dvacet let, což dnes už tak běžné není. Rentu sice začne pobírat na podzim, ale ležet na gauči ještě 
v  plánu nemá. „Nevím, co bych dělal doma. Mám sice zahradu, ale tu stihnu obhospodařit ráno, případně 
odpoledne. Také se cítím stále fit, ve formě. Kromě toho moje žena Lucie stále chodí do práce.“

Zázemí obchodního oddělení pamatuje Miloš 
Valenta výhradně v  prostorách hotelu Harmony, 
kde si zažil dvě stěhování v rámci budovy. Nakonec 
se firma pana Maixnera před 6 lety natrvalo 
usadila v 1. patře nad hlavním vstupem do hotelu. 
Tyto přesuny si zažilo i  několik předmětů. Jeden 
z  nich leží stále na  jeho stole. „Tahle plechovka 
Fanty (datum výroby 31. 05. 2001 pozn. autora) je 
po mém předchůdci Kotyzovi a patří k relikviím firmy, 
stejně jako voděnka živořící už více jak dvacet let, nyní 
v květináči na chodbě. Je tu i mapa ČR s vlaječkami, 
označující místa, kde všude pracovníci FLEXIMY 
byli“ uzavírá povídání tenista, hobby kytarista 
a ornitolog amatér.                                                                                      
      (TB/MV)
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V časech faxů, pevných linek, tužky a papíru

Slovo ředitele
Dobrý den, zdravím všechny čtenáře našeho 
newsletteru. Jsem moc rád, že se nám opět 
po  delší době podařilo sestavit nové vydání 
našeho firemního občasníku. Mimo jiného 
to znamená, že se snad již vše konečně vrací 
do normálního stavu.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim 
zaměstnancům, kteří s námi přestáli těžké ob-
dobí Covidu, následované odstávkami našich 
zákazníků a dopady války na Ukrajině. Bylo to 
velmi složité období, ale troufám si tvrdit, že 
jsme jej společně zvládli a doufám, že nás če-
kají už jen lepší časy.

Závěrem Vám všem přeji příjemné čtení naše-
ho newsletteru a  tolik zasloužený odpočinek 
v rámci dovolených a letních prázdnin.
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FLEXIMA A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

NOVÝ PERSONÁLNĚ-MZDOVÝ 
PROGRAM

NOVÉ POSILY

Se začátkem roku 2022 jste jistě zaznamenali změnu podoby 
výplatní pásky. Její grafická podoba za duben je v tuto chvíli 
finální a je doplněna o legendu s vysvětlivkami jednotlivých 
zkratek. Za vším hledejte přechod na jiný personálně-mzdový 
program. Věříme, že spuštění nového softwaru pomůže 
zefektivnit práci personálního oddělení a personalistům umožní 
vytvářet potřebné dokumenty přímo na pobočce.                                       
                     (TB)

Rok 2022 přivál svěží vítr do řad THP zaměstnanců. Na post 
Kvality manažerky od března nastoupila Nataliya Karpova a stala 
se historicky první ženou ve FLEXIMĚ na této pozici. Personální 
oddělení doplnil Ondřej Pilař. Tento velký obdivovatel fotbalisty 
Cristiana Ronalda se stará o pobočky v Pardubicích, Kolíně a Plzni. 
Hodně úspěchů a spokojenosti zbývá popřát.                                      
                    (TB)

OMLUVA Z POHOVORU: 
• „Dobrý den, chtěl bych se omluvit z pohovoru, volali mi z bývalé práce, abych přijel podepsat nějaké 

papíry.“

TELEFONICKÝ KONTAKT, MANŽELKA UCHAZEČE: 
• „Manžel je Bulhar, ale rozumí mně.. to víte, já mám tituly, já bych si žádného blbce nevzala.“

POHOVOR NA TL: 
• Maminka uchazeče: „Chci omluvit syna z pohovoru, zapomněl, že jde dnes k zubaři a proto dnes 

nepřijde.“
• „Prosím o ukončení pracovního poměru z důvodu toho, že se autobus do práce a z práce musím platit. 

Stojí to moc peněz.“
• „Omlouvám se, že dnes nedorazím na pohovor. Jel jsem autobusem, okradl mě řidič a nyní jsem na 

dopravním podniku.“

ODPOVĚĎ UCHAZEČKY NA DOTAZ PŘI POHOVORU, AŤ SE PŘEDSTAVÍ: 
• „A co mám jako říkat?“

UCHAZEČKA PŘI POHOVORU: 
• „Já jsem ideální uchazeč, já dokážu seřvat i ředitele, je mi to jedno.“

UCHAZEČ V ŽATCI PŘI POHOVORU: 
• „Výpis z rejstříku trestů budete chtít?“

ANKETA

1. Letní dovolenou budu trávit 
u moře v Chorvatsku.

2. Raději mám teplé letní měsíce.

1. Nemám ještě vybrané místo, kde 
budu trávit dovolenou. U mě je 
to vždy spontánní akce, kdy se ze 
dne na den rozhodnu, že pojedu 
na vodu, případně s někým na pár 
dní na nějakou akci.

2. Bývala jsem zimní typ, než jsem si 
pořídila nafťáka, takže miluji jaro 
a babí léto s nastávajícím podzi-
mem.

1. Pokud to počasí dovolí, tak budu 
dovolenou trávit někde na kole, 
případně u vody.

2. Mám raději léto, právě kvůli 
odpovědím uvedeným v první 
otázce.

1. Léto budu částečně trávit s rodinou 
na chalupě a také máme v plánu 
odjet na relaxační pobyt do Špin-
dlerova Mlýna, kam strašné rádi 
jezdíme za přírodou. 

2. Jsem vyloženě letní typ, mám 
ráda teplo.

Nikola Joklová
(Jihlava)

Veronika Flídrová
(Kolín)

Aleš Bíma 
(Jičín)

Nataliya Karpova 
(Pardubice)

1. Blíží se léto, už máte vybrané místo, 
 kde budete trávit dovolenou?

2. Máte raději právě nastupující letní 
měsíce, nebo jste spíš „zimní“ typ?

V rámci spolupráce s firmou Toyota v Kolíně, nabízí FLEXIMA mimo standardní třídění, opravy 
a měření také služby rezidentů. Jedná se o činnost, kdy pracovník FLEXIMY zastupuje dodavatele 
přímo u jeho zákazníka, jedná na základě jeho úkolů a zajišťuje vzájemnou zpětnou vazbu.

V tomto případě se jedná o dodavatele ze Slovenska, Polska a Turecka.

Tato spolupráce často vyžaduje zaškolení přímo u  dodavatele. Dne 27. května se takového 
zúčastnil i p. Blaťák jako rezident pro dodavatele z Polska, který vyrábí a dodává do kolínské 
TOYOTY plátěné zasouvací střechy. Závod se nachází ve městě Tychy, zhruba 25 km od Osvětimi 
směrem na polské Katovice. Je součástí areálu automobilky FCA (FIAT Chrysler Automobiles).

„Měl jsem tu možnost vidět výrobu v příjemném, čistém a klidném prostředí. Až mne příjemně 
překvapilo, jak precizně a odborně mají zpracovaný celý výrobní proces. Díky práci ve FLEXIMĚ 
jsem měl možnost, za necelých 10 let, pracovat na několika obdobných projektech a podívat se 
tak do zemí a na místa, kam bych se jinak zřejmě nedostal.“

„Vidět a  pochopit celý 
výrobní proces je u  této 
práce vždy přínosem. 
Dokážete tak lépe reago-
vat na  vzniklé problémy 
přímo u  zákazníka a  on-
line je vyřešit. Například 
opravou či výměnou vad-
ných částí dílce“. 

„Spolupráce se zahraničními dodavateli je vždy přínosná jak pro 
zvyšování kvalifikace, tak i pro osobní rozvoj“ - sdělil nám p. Blaťák 
své zážitky a poznatky o práci rezidenta.                                       
                                                                                                                          (DB)

Perličky ze zákulisí
personalistiky


