Inzerce

Montéři společnosti
Junker instalovali další
zařízení v Americe
Společnost JUNKER Industrial Equipment, která sídlí v Boskovicích, se zabývá výrobou
průmyslových pecí a zařízení. Ty jsou součástí dodávek investičních celků pro oblasti tavení železných a neželezných kovů a jejich tepelného zpracování. Zákazníci jsou
významné nadnárodní korporace i rodinné podniky z celého světa. I díky tomu se její
zaměstnanci dostanou při své práci do zahraniční. Z USA se nedávno vrátil Rostislav
Odstrčil se svými kolegy.

„V

yučil jsem se zámečníkem
v přerovských strojírnách,
kam jsem následně nastoupil
do svého prvního zaměstnání. Pracoval
jsem tam od roku 1989 do roku 2000. Poté
jsem přešel do firmy JUNKER Industrial
Equipment , která v té době měla v areálu
strojíren část svého montážního střediska,“
svěřil se Rostislav Odstrčil.
Vzhledem k tomu, že vykonával podobnou práci jako ve strojírnách, nebyl
pro něj přechod tak složitý. „Na tomhle
středisku jsem působil do roku 2006, převážně na montáži tavících pecí. V roce 2006 se
celá výroba koncentrovala do areálu v Boskovicích. Ze začátku jsme společně s kolegy
každý den dojížděli asi sedmdesát kilometrů, ale bylo to náročné. Hlavně v zimě, kdy
jsme často místo hodiny strávili na cestě i
třikrát více času. Z toho důvodu bylo výhodnější si zde najít ubytování“ svěřil se.
Na základě svých výsledků a získaných zkušeností se Rostislav Odstrčil
propracoval až na pozici šéfmontéra.
Kromě práce v Boskovicích a zakázek
v České republice se podíval i do zahraniční. Německa, Polska, Belgie a dalších zemí. Loni v létě absolvoval svoji
první cestu „za velkou louži“. V Mexiku
strávil tři a půl měsíce, letos na stejnou
dobu odcestoval do USA.
„Vyráběli a instalovali jsme tam čtyři
tavící zařízení. Každé je určeno na tavení
dvanácti tun šedé litiny. Tento nově vznikající závod firmy East Jordan bude patřit
mezi nejmodernější na světě. Nachází se ve
státě Michigan, poblíž městečka Gaylord.
Instalace zařízení trvala čtyři měsíce. Je to
dlouhá doba, ale zařízení se před cestou lodí
demontuje na poměrně malé části, uložené
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zhruba v 25 transportních zámořských
kontejnerech, které je poté potřeba znovu
sestavit. Je to náročný úkol pro logistiku
a samotnou montáž,“ vysvětlil.
Společně s Rostislavem Odstrčilem
pracovalo na zakázce ještě dalších 14
kolegů z Boskovic. „Každá montáž je
svým způsobem specifická. Jinak to vypadá,
když instalace probíhá během nepřerušené
výroby u zákazníka, nebo v nově vystavěné
hale před zpuštěním provozu. V Americe

probíhalo vše v pohodě, ve všem nám vyšli
maximálně vstříc, byli milí, přátelští, pouze
jsme občas měli potíže s jejich slangovými
výrazy a tím, jak mluví rychle. A taky jsme
bojovali s převody váhy a délky. Naše metrická soustava je poněkud jiná než v Americe. Oni neznají kilogramy a metry, my zase
jejich centy. Ještě, že existují chytré telefony,“ usmál se Rostislav Odstrčil.
Samostatnou kapitolou bylo počasí.
Zima v USA byla v únoru a v březnu
MyFace
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velmi krutá, nezřídka se stávalo, že přes
noc napadlo i pětatřicet centimetrů
sněhu. „Byli jsme rádi, že jsme se vůbec
dostali do práce. I montáž probíhala při
teplotách okolo nuly. V hale ještě chybělo
topení, takže to bylo docela náročné,“ uvedl
Odstrčil.
Vzhledem k časovému plánu zakázky neměli montéři dostatek volného
času pro své mimopracovní aktivity.
Navíc oblast, ve které působili, je poměrně vzdálená od velkých center. „Do
pronajatého domu, kde jsme všichni bydleli,
jsme se většinou vraceli až večer. Každý se
pak snažil spojit se svou rodinou a se svými
přáteli, aby zjistil co je doma nového. Je
třeba si také uvědomit, že byl mezi námi
šestihodinový časový posun,“ uvedl.
Ameriku a část Kanady si přesto
nenechali ujít. Když se zlepšilo počasí,
půjčili jsme si auto a v sobotu po práci
si udělali výlet. Na Niagarské vodopády, do Toronta, Chicaga nebo Detroitu.
„V největším městě státu Michigan jsme
byli na zápase NHL mezi domácími Red
Wings a Philadelphie Flyers. Zápas se
protáhlo až do nájezdů, ale byl to zážitek.
Američané samozřejmě umějí udělat show
ze všeho, navíc jsme na vlastní oči viděli

i české hokejisty, Voráčka a Mrázka. V Chicagu jsme si zase prošli všechna významná
místa a zavítali i do české restaurace,“ vylíčil Odstrčil.
Rostislav Odstrčil potvrdil, že má
svoji práci velmi rád a cesty do zahraničí bere jako určitý bonus za to, co dělá.

Zveme vás na 9. ročník akce

DEN PRO DĚTI
v Nemocnici Blansko

RECYKLACE

na téma
sobota 8. září od 10 do 17 h
Akce se koná za každého počasí. Vstupné 40 Kč, děti do 120 cm
vstup zdarma. Bohaté občerstvení v areálu zajištěno.
Činnost je realizována za finanční podpory Města Blanska.

PROGRAM v areálu:
• 5 KOSTÝMOVANÝCH STANOVIŠŤ
S ÚKOLY NA TÉMA RECYKLACE
• MINIFARMA DRVÁLOVICE - ŽIVÁ ZVÍŘÁTKA
• EXOTIČTÍ HADI
• KLOUZACÍ „VLČÍ“ HRAD PORSCHE BRNO
• AQUAZORBING VODÁRENSKÉ A.S.
• JETAROWS TEAM - LETECKÉ MODELY
• MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ - 2 STANOVIŠTĚ
• TRAMPOLÍNKY, DĚTSKÁ ZUMBA
• VESELÝ FOTOKOUTEK CM OPTIK
- TIŠTĚNÉ FOTO ZDARMA
• TRAKTOR FENDT
• DOJENÍ KRÁVY - TRENAŽER
• UKÁZKA ZDRAVOTNICKÉ
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ZZS
• UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY
A ZÁSAH HASIČŮ HZS BLANSKO
• POLICIE ČR
• OBJEVOVÁNÍ HISTORIE S MUZEEM
BLANENSKA
• MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO
- ÚKOLY A SOUTĚŽE

Partneři akce

Generání partner

Porsche Brno

Mediální partneři
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MĚSTSKÁ POLICIE BLANSKO
OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
MC PALEČEK
PEČENÍ PRO DĚTI - CHARITATIVNÍ SBÍRKA
LOGOPEDICKÁ PORADNA
UKÁZKA LYMFODRENÁŽÍ
KOŽNÍHO ODDĚLENÍ
NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ PRO DĚTI
DŮM PŘÍRODY V MORAVSKÉM KRASU
RODINNÉ PASY
OA A SZDŠ BLANSKO - UKÁZKA
PRVNÍ POMOCI, MASKOVÁNÍ ZRANĚNÍ
SPŠ JEDOVNICE
KLOUZACÍ HRAD RE/MAX
OLYMPIA BLANSKO
- BASEBALLOVÉ ODPALIŠTĚ
SONS – VODÍCÍ PSI
STÁNEK AVON
STANOVIŠTĚ ZP MV ČR
FENEČEK BLANSKO - VÝCVIK PSŮ
ZMRZLINA DOTTORE DEL CAFFÉ
PRO DĚTI ZDARMA

PROGRAM
na pódiu:
10:00

VELVET
písničky z pohádek

11:00

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

11:10

CVICSNAMI.CZ SHOW

11:30

RECYKLOSHOW S ÁŇOU
program plný pohybu, tance,
zpěvu a soutěží

12:30

MARTIN ŠTĚPÁNEK
pěvecké vystoupení

13:00

NEMOCNICE MÁ TALENT
zahájení prezentací

13:15

UKÁZKA ZÁSAHU HASIČŮ
heliport

14:00

DIVADLO KORÁB
pohádka O Budulínkovi

15:00

DÍVKA ČR 2018
exhibice a módní přehlídka

15:30

NEMOCNICE MÁ TALENT
talentová soutěž pro děti

16:30

ÁŇA
A PRINCEZNY

Programem na pódiu
provází RADIM KORÁB

KSMB
teamagency
agentura KORÁB
EMOTIONVIDEO
FOTO VERONIKA
SARSTEDT

„Práce mě baví, je zajímavá, každá zakázka
je svým způsobem jiná. A zahraničí? Jsou to
možnosti, které bych jinde neměl a jsem za
to moc vděčný. Kdybych se mohl účastnit
dalšího projektu v zahraničí, neváhal bych.“
dodal.
PAVEL ŠMERDA

