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Za 52 let, co jsme spolu 
šli životem, není nic 

z důležitých věcí, které 
jsme spolu neprobrali, 
o kterých bychom se spolu 
nebavili.
Je však jedna, kterou jsem 

Ti říct už nemohla.
Vždy, když jsem měla ně-

jakou bolístku nebo trápe-
ní, sedl sis ke mně na po-
stel a hladil mě po čele, 
dokud jsem neusnula. Tvé 
„šššššš“ slyším někdy ještě 
dnes, když mě bolí hlava 
a chci usnout.
Víš, v ten den, v to ráno, 

kdy jsi byl unavený a měl 
pocit, že na Tebe „něco 
leze“, jsem Ti uvařila čaj, 
vzal sis prášek a lehl si. 
Nechtěl jsi, abych odešla, 

tak jsem si sedla na židli 
ke Tvé posteli, vzala Tě 
za ruku, hladila po čele 
a šeptala to Tvé „ššššš“.

Když jsi mi to ráno umřel, 
byla jsem smutná, slzy mi 
tekly proudem.
Přes všechen ten smutek 

jsem byla klidná. Věděla 
jsem, že jsi klidně usnul, 
a dodnes vím, že jsi neu-
mřel, že spíš.
Netušili jsme, že tento 

Tvůj „uklidňující rituál“ 
nás spojí a uklidní i v po-
slední chvíli Tvého života.

Tvá Ívy

Chcete také napsat tátovi
prostřednictvím Deníku?

Pošlete svůj dopis na
martin.nevyjel@denik.cz
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Dopis otciFirma Koyo Bearings má dvě ocenění

OLEG KAPINUS

Střední Morava – Ve Špa-
nělském sále Pražského
hradu se na konci listopadu

uskutečnilo už 22. slavnost-
ní vyhlášení anketní soutě-
že „Českých 100 nejlepších“.
Mezi nejlepší tuzemské fir-
my se zařadila také olo-
moucká firma Koyo Bea-
rings ČR zabývající se výro-
bou ložisek převážně pro
automobilový průmysl.
Konkrétně se umístila

v kategorii nazvané Invence
– nasazení – export – zisk,
která je jednou z jedenácti
kategorií vyhlašovaných
v rámci soutěže.
Mimo toto ocenění se

společnosti v tomto roce
podařilo vyhrát také cenu
zaměstnavatel roku Olo-

mouckého kraje v kategorii
firem do 500 zaměstnanců
a získat certifikaci Bezpečný
podnik.

SVĚTOVÝ DODAVATEL
Společnost Koyo Bearings
ČR sídlí v Bystrovanech na
Olomoucku a je součástí ja-
ponské nadnárodní JTEKT
Corporation. Ta se řadí mezi
přední světové dodavatele
pro automobilový průmysl
v oblasti řízení, výroby loži-
sek, komponentů do auto-
mobilů a výrobě strojů
a zařízení. Výrobní závod
Koyo zaměstnává 520 za-
městnanců.

SpolečnostKoyo
Bearings, sídlící
v Bystrovanechna
Olomoucku, se zařa-
dilamezi nejlepší
firmyvČRa získala
druhémísto v soutěži
o nejlepší personální
projekt

ÚSPĚCH. Ocenění pro olomouckou firmu Koyo Bearings převzal ve Španělském sále Pražského hradu
ředitel společnosti Petr Novák (třetí zprava). Foto: Koyo Bearings/archiv

Koyo bodovalo také se
svou školicí místností

Střední Morava – Olo-
moucké společnosti Koyo
Bearings ČR se dařilo
i v další soutěži. V celore-
publikovém klání Nejlepší
personální projekt získala
v polovině listopadu druhé
místo za novou školicí
místnost.
Společnost uspěla

s projektem školicí míst-
nosti pro nové zaměst-
nance, která simuluje pod-
mínky ve výrobní hale.
„Obsahuje řadu strojů
a pomůcek, díky kterým se
nováčci mohou seznámit
s výrobním systémem fir-
my, se základy strojírenské
dokumentace i s ovládá-
ním strojů,“ uvedla k pro-
jektu personální manažer-

ka společnosti Jana Kopec-
ká. Soutěž Nejlepší perso-
nální projekt každoročně
pořádá Klub zaměstnava-
telů, který sdružuje vý-
znamné české i zahraniční
zaměstnavatele.
Do finálového kola se

probojovalo pět nejlepších
projektů firem Škoda Auto,
Koyo Bearings, SKF Lubri-
cation Systems, Fatra
a Vodafone. V rámci živého
hlasování 120 zúčastně-
ných firem byl jako nej-
lepší vybrán projekt spo-
lečnosti SKF Lubrication
Systems zaměřený na za-
městnávání osob ve výko-
nu trestu, na druhém mís-
tě se umístilo Koyo Bea-
rings. (ok)

PŘÍPRAVA NOVÁČKŮ. Nová školicí místnost Koyo Bearings za-
ujala v soutěži Nejlepší personální projekt. Foto: Koyo Bearings/archiv

Služby s Q jsou sQělé!

MINISTERSTVO

PRO MÍSTNÍ

ROZVOJ ÈR

Zaznamenali jste, že v mnoha českých hotelech, penzionech, restauracích, 
informačních centrech a u dalších poskytovatelů služeb v cestovním ruchu je 
vidět značka „Q“? Ti, kteří již tuto presižní značku získali, na sobě akivně  
pracují a znamenají pro své klienty záruku ceriikované kvality služeb. 
Vyhledávejte je – jsou sQělí!

 
 

Evropa musí
chránit svoje
hranice.

mirekprezident.cz Vrátím lidem hrdost na naši zemi i díky kompetenci 
v  zahraniční politice a získám zpět respekt našich 
partnerů. Nemusím se v Evropě představovat.
Budu v EU hájit národní zájmy, postavím se proti 
povinným migračním kvótám a odmítnu euro a placení 
cizích dluhů. Pokud EU neochrání své hranice, musíme 
chránit ty naše. 
Zachovám západní kurz České republiky, prosadím 
aktivní jednání v NATO a EU a dobré vztahy se sousedy. Za
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