
Veletrh Salon de la Santé, 
Casablanca, Maroko
Ve dnech 6. - 9. 4. 2010 se v největším marockém městě 
Casablance v ekonomickém a obchodním centru konal veletrh 
zdravotnické techniky „Salon de la Santé“. Ještě před dodávkou 
sterilizátoru k zákazníkovi byl první parní sterilizátor STERIVAP HP 
E 669-2 dodaný do Maroka vystaven na tomto „salonu“.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník veletrhu, počet 
vystavovatelů i zákazníků nebyl příliš velký. Dominovaly zde 
stánky fi rem Siemens a našeho místního partnera fi rmy Metec 
Diagnostic. Obě sousedící fi rmy rovněž na svých stáncích 
představily nejzajímavější technologie pro zdravotnictví, mezi něž 
se náš parní sterilizátor směle přiřadil. 

Ještě v průběhu veletrhu byly dohodnuty podmínky prodeje 
dalšího sterilizačního přístroje. Přestože je naše sterilizační 
technika výrazně dražší ve srovnání s etablovanou konkurencí 
na marockém trhu, kterou představují především fi rmy Tuttnauer, 
Cisa a Matachana, vyšší kvalita a spolehlivost výrobku mohou za 
přispění excelentních kontaktů našeho lokálního partnera i přes 
cenovou nevýhodu vytvořit předpoklady pro úspěšný prodej. 

Ing. Tomáš Tuček

Nezaměstnanost v Brně - městě
Vývoj nezaměstnanosti v posledním obdobím v městě Brně 
překonává všechny i ty nejpesimističtější předpovědi.
Krize se výrazně projevila i v Brně jako druhém největší centru  ČR 
a to velmi výrazně. V letošním roce se počet nezaměstnaných 
pohybuje nad 8,5%, což je přes 19,5 tis. nezaměstnaných. Horší 
situace byla jen v roce 2004 kdy bylo nezaměstnaných přes 
21 tis. Výrazná změna oproti roku 2004 však nastala v nabídce 

volných míst. Jestliže v roce 2004 bylo přes 3,5 tis. volných míst, 
v roce 2009 i letos se počet volných míst drží okolo 1,5 tis. I přes 
proklamované oživení trhu v letošním roce má počet volných míst 
od listopadu loňského roku naopak sestupnou tendenci a v dubnu 
bylo již jen cca 1 tis. volných míst, což prezentuje na jedno volné 
místo 20 uchazečů, tedy velká konkurence!!! Podle prognóz 
ÚP Brno-město se z informací zpracovaných jednotlivých fi rem 
brněnské aglomerace, nedá v letošním roce očekávat zlepšení 
situace.  
Strukturou je 30% nezaměstnaných se základním vzděláním, 30% 
nezaměstnaných je vyučených, 30% má středoškolské vzdělání 
a 10% jsou uchazeči o zaměstnání s vysokou školou. Pokud 
se týká věkové struktury, ta je rovnoměrně rozložena ve všech 
kategoriích s trendem zvyšování v kategorii 18-30 a 50-60 let. 
Z nezaměstnaných je 46% žen. Inzerovaná volná místa jsou taktéž 
v celém spektru kvalifi kací s mírným převisem v oblasti služeb 
a méně kvalifi kovaných profesí (manipulace, sklady).
Na jarní konferenci personalistů Jihomoravského kraje informovalo 
více jak 48% společností, že jejich cílem je udržet zaměstnanost 
a korekce plánují jen přirozenými odchody, 14% společnosti má 
v plánu zvyšování stavů zaměstnanců a 38% společností čeká  
korekce stavů zaměstnanců a z toho více jak 30% společností 
snížení stavů více jak o 15%.
Naše společnost má stejný plán jako většina, tedy snížení jen 
přirozenými odchody, což dává našim zaměstnancům v této době 
určitě velký bonus v jistotě zaměstnání.

Bc. Milan Halámka z podkladů ÚP

Významná životní a pracovní výročí 
V květnu oslaví pracovní jubileum zaměstnání ve společnosti:

•   20 let  nepřetržitého prac. poměru
p. Kala Jaroslav ze stř. 6610 – OB,

Do starobního důchodu odchází:

Jaroslav Siegel ze stř. 6051- ŘJ.

Vedení podniku a VZO OS kovo děkuje jubilantům za jejich 
dlouholetou práci a v dalším životě jim přeje hodně zdraví a životní 
spokojenosti.

redakce

Motto na květen
To nejde…
To není možné…
To nemohu…
Ten, kdo takto myslí a jedná, ten si sám vytváří svoje meze.

Pomyslete třeba na čmeláka:
Čmelák má plochu křídel 0,7 cm2 při váze 1,2 gramu. Podle 
známých zákonů aerodynamicky není možno takto létat.
Čmelák to ale neví a jednoduše létá ...

Neznámý autor
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