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N O V I N Y  Z A M Ě S T N A N C Ů  S p O  l e č  N O S  T I 
fatra ,  a .s . ,  č lena sku piny

Vážení spolupracovníci,

i když už máme za sebou dva měsí-
ce roku 2015, rád bych se ještě vrátil 
k hodnocení roku minulého. V úvodu 
bych Vám všem chtěl ještě jednou po-
děkovat za úsilí a obětavost, kterou jste 
vynaložili při plnění náročných úkolů, 
což se promítlo do velmi úspěšných 
výsledků roku 2014. S ohledem na již 
ukončený audit roční účetní závěrky 
mohu konstatovat, že hospodářské 
výsledky roku 2014 byly opravdu 
mimořádné. fatra dosáhla historicky 
nejvyšších tržeb i zisku. Na této sku-
tečnosti se podílela především vysoká 
výroba a prodej v kombinaci s přízni-
vými prodejními maržemi a neustálá 
ostražitost ve výdajích společnosti. 
Všechny segmenty si v roce 2014 vedly 
velmi dobře. Dovolím si uvést pár za-
jímavých čísel z dosažených objemů 
prodeje. V roce 2014 jsme prodali více 
než 12 mil. m2 izolačních fólií, téměř 
5 mil. m2 podlahových krytin, 9 500 tun 
výrobků v rámci segmentu Speciálních 
výrobků a 240 mil. m2 paropropustných 
fólií. 

Rád bych zmínil i naši aktivitu v inves-
tiční oblasti a činnosti směřující ke zlepšo-
vání vzhledu obou areálů naší společnosti 
vč. výdajů do sociálního vybavení budov. 
V roce 2014 jsme vynaložili do údržby a in-
vestic téměř 400 mil. Kč. Nelze vyjmenovat 
všechny akce, ale za Napajedla připomenu 
dokončení projektu nové výroby kašíro-
vaných plechů, instalaci potiskovací linky 
ppf, instalaci leD osvětlení ve výrobních 
prostorech v rámci projektu ekoenergie, 
stěhování profilů z budovy 33 do b. 23, 
přestěhování IT odboru do administrativní 

budovy, kompletní opravu parkoviště a ně-
kterých vnitřních komunikací. V rámci are-
álu Chropyně byla zahájena rekonstrukce 
komunikací, odstraněna budova staré 
kotelny, zrekonstruována již nevyhovující 
sociální zařízení a opravili jsme střechu 
b. 27. Ve výčtu bych mohl pokračovat dál 
a samozřejmě bychom našli i nějaké akce, 
které se 100% nepovedly. Těch ale bylo 
minimum a já bych rád po dlouhé době 
pochválil investiční odbor, který se s tak 
náročnou investiční aktivitou dokázal 
dobře vypořádat.

V průběhu roku došlo také k významné 
změně v organizační struktuře společnosti. 
Řízení společnosti prostřednictvím dvou 
divizí (SBU) bylo nahrazeno funkční orga-
nizační strukturou. Součástí této změny 
bylo i znovuvytvoření technického úseku 
se samostatným odborem výzkumu a vý-
voje, čímž jsme zdůraznili význam inovací 
pro další rozvoj naší společnosti. Jsem 
přesvědčen, že nám tato změna pomůže 
lépe naplňovat naše vize a cíle.

Rok 2014 byl pro nás velmi úspěšný 
i v získávání prestižních ocenění. pochlu-
bit se můžeme vítězstvím v anketě Střecha 
roku 2014. Cenu, o které rozhodovali vý-
hradně profesionálové - pokrývači, klem-
píři, tesaři a izolatéři, jsme získali v kategorii 

„Hydroizolační fólie“. A začátkem dubna 
proběhl v Budapešti odborný veletrh CON-
STRUMA, na kterém byly hydroizolace z fa-
try oceněny podruhé, tentokrát v kategorii 

„ploché střechy“. V soutěži „Inovační firma 
Zlínského kraje“ skončila fatra na 2. místě 
se svou podlahovou krytinou fatraClick 
a na podzim jsme obdrželi další vysoké 

ohodnocení - Cenu udržitelného rozvoje 
Svazu chemického průmyslu čR.

A nyní se již dostávám k roku 2015. 
Velkou výzvou bude potvrdit výborné 
výsledky roku minulého. plán na letošní 
rok je náročný, ale splnitelný. Dále bych rád 
zdůraznil, že v tomto roce oslavíme 80 let 
od založení společnosti fatra. při této pří-
ležitosti připravujeme velkou oslavu, o níž 
si také v těchto novinách můžete přečíst. 

V investiční činnosti budeme pokračo-
vat realizací dvou významných projektů. 
Jedním z nich je zařízení na zpracování 
plastových odpadů, které bude umístěno 
v budově 27 v Chropyni. V Napajedlích se 
jedná o přípravu na instalaci nové dvou-
metrové kalandrovací linky ve válcovně. 
Velmi důležitým úkolem bude také pří-
prava rozvojové strategie společnosti fatra. 
Náročných cílů je před námi spousta a já 
doufám, že nám bude vše vycházet podle 
našich plánů a případné komplikace a sta-
rosti se nám podaří rychle vyřešit. Věřím, že 
společně vše dokážeme.

V sobotu 17. 1. 2015 se v napajedelské 
sokolovně uskutečnil druhý reprezen-
tační ples, který byl pořádaný ve spo-
lupráci města Napajedla a společnosti 
fatra, a.s. O zahájení plesu se postarala 
sama starostka, paní Irena Brabcová. 
příjemnou zábavu popřál všem také 
generální ředitel společnosti fatra, a. s., 
Ing. pavel čechmánek. ples byl zahájen 
vystoupením souboru Radovan a pak 
už se rozproudila příjemná zábava na 
parketu i mimo něj
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veletrh domotex
Fatra se účastnila veletrhu Domotex. 

eNerGetIKA 
ChroPYNĚ
Rekonstrukce osvětlení pomocí 
LED.

Jakou kulturní 
akci jste 
v  poslední 
době 
navštívil/a?

hlAvNí témA  / Ing. Pavel Čechmánek, generální ředitel

fAtrA slAví 80 let
V letošním roce oslaví společnost 
Fatra, a.s., osmdesát let od svého 
založení.

Ing. Katarína 
FOLTÍNOVÁ, 
stř. 101 100, 
prodejce

Mgr. Kateřina 
CHALOUPKOVÁ,
stř. 103 010, 
referent prodeje

„V prosinci jsem 
byla na muzi-
kálu MAMMA 
MIA! Vynikající 
zpracování 

podpořilo profesionální vystoupení 
všech účinkujících. Každému, kdo 
bude mít tu možnost, doporučuji 
navštívit.“

„Na kulturní akce 
jako koncerty 
a divadlo moc 
nechodím. Nic-
méně se chystám 

navštívit tři plesy, takže snad si 
nějaké té kultury taky trochu užiji.“

R O č N Í K  x x x I x /  l e D e N ,  ú N O R  2 0 1 5

Fatra v roce 2014 a hlavní 
cíle pro rok 2015

Fatra podpořila dobrou 
věc

V prosinci loňského roku vě-
novala společnost fatra, a.s., 
dárkový po ukaz v celkové hodnotě 
30 000  Kč Azylovému domu pro 
matky s dětmi ve Vsetíně. Děti do-
staly od zástupců společnosti fatra 
také velkou krabici nafukovacích 
hraček. Věříme, že jsme se tímto 
krokem podíleli alespoň částečně 
na dětské radosti v období Vánoc.

AKtUAlItYANKetA
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Ladislav 
ČEVELA, 
stř. 908 100, 
mistr strojní 
údržby

„Má poslední 
větší kulturní akce 
se uskutečnila 

v Praze. Nejen, že jsme s přáteli 
prošli vánoční Prahu a za poslechu 
koled ochutnali svařák, ale hlavním 
důvodem naší cesty byl muzikál 
MAMMA MIA! Muzikál se mi líbil 
a všem můžu jen doporučit.“

Ing. Radim 
HANÁK, 
stř. 202 100, 
produktový 
manažer 

„V polovině ledna 
jsem při víkendovém 
pobytu ve Znojmě 

využil příležitosti a navštívil jeden 
z koncertů v rámci 8. znojemského Jazz 
Festu s podtitulem „wine goes jazz“. Volba 
padla na vystoupení bluesrockové formace 
Old Dogs - Staří psi. Nejen díky vínům 
z jednoho místního vinařství se jednalo 
o příjemně strávený večer s chytlavou 
hudbou a výbornou atmosférou.“

Fatra jako partner 
Mistrovství ČR ve 
standardních tancích
Společnost fatra, a.s. se stala part-
nerem vrcholné události tanečního 
sportu. V sobotu 24. 1. 2015 se 
konalo v Otrokovicích Mistrovství 
české republiky ve standardních 
tancích. Akce získala prestižní 
záštitu ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy, pana Marcela Chládka.

 

Zástupci společnosti Fatra, a.s., pan 
Luděk Kramoliš a pan Leoš Klofáč pře-
dali řediteli azylového domu dárkový 
poukaz.

V letošním roce oslaví společ-
nost Fatra, a.s., osmdesát let 
od svého založení. Za dobu 
své existence dosáhla společ-
nost pozoruhodných výsledků 
v průmyslovém zpracování 
pryže, později pak i plastů, 
které dnes představují v ev-
ropském i mimoevropském 
měřítku její rozhodující výrob-
ní artikl.

po celou dobu svého trvání se spo-
lečnost hrdě hlásí k baťovské tradici. 
V počátku existence byla výroba pod-
niku významně navázána na státní – vo-
jenské zakázky. V pozdějších letech se 
společnost orientovala především na 
zpracování plastických hmot. Jednalo 

se o výrobní programy na zpracování 
polyetylénu a polypropylénu. 

Novodobou tradici rozvíjí fatra, a. s., 
od počátku 90. let, a to z pozice význam-
ného evropského zpracovatele plastů. 
Je důležitým hráčem na poli produkce 
lisovaných podlahovin, heterogenních 
podlahovin,  hydroizolačních fóliových 
systémů, BO peT fólií, paropropustných 
fólií a laminátů aj. Aktuální směřování 
společnosti pak charakterizují přede-
vším ambiciózní plány v oblasti nových 
investic, které zajistí moderní techno-
logie a kvalitní výrobky vyhledávané 
nejen na evropském, ale i světovém trhu.

Samotné oslavy výročí založení fa-
try budou probíhat především v první 
polovině letošního roku a budou zále-
žitostí především té generace pracov-

níků, kteří jsou se společností spjati již 
od osmdesátých let až do současnosti. 
pro ně je určeno divadelní  představení 

„Baťa Tomáš, živý“, které proběhne dne 
5. 5. 2015 v Městském divadle ve Zlíně. 
po skončení představení je pro všechny 
zúčastněné připraven v prostorách diva-
delního foyer bohatý raut. 

Dále budou pro zaměstnance orga-
nizovány zájezdy do podniků, které 
fatra pomáhala budovat, nebo do nich 
postupně převáděla gumárenskou vý-
robu (v dubnu do společnosti Gumotex, 
a.s. a v září do Semperflex Optimit s.r.o.).

V našem programu však nezapomí-
náme ani na tu generaci zaměstnanců, 
kteří ve fatře pracovali dlouhá léta 
a jejich profesní život je tak s touto spo-

Pe rsoNÁlNí Úse K / mgr. eva Pavlišová, personalista

Fatra slaví 80. narozeniny!

... pokračování na straně 2
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V ý s l e d k e m  s o c i á l n í h o 
d i a l o g u  m e z i  ve d e n í m 
s p o l e č n os t í  Fat ra ,  a . s . , 
a  E n e r g e t i k a  Chr o py n ě , 
a.s. ,  se zástupci odboro -
v ých organiz ací  působí-
cích v  rámci obou společ-
nost í ,  je  přijet í  nov ých 
kolek tivních smluv plat-
ných od 1. ledna 2015.

Klíčovým výsledkem, který se do-
tkne všech zaměstnanců, je dosažení 
shody v těchto oblastech (viz. tabul-
ka):

Další změny v nově přijatých kolek-
tivních smlouvách jsou:
a) poměrná část odměny za hospo-

dářské výsledky bude poskytnuta 
zaměstnancům odcházejícím do 
starobního důchodu.

b) zvýšení odstupného při výpovědi 
dle § 52 pís. a) – c) na čtyřnásobek 
průměrného výdělku při trvání 
nepřetržitého pracovního poměru 
min. 40 let.

c) konkretizace čerpání hromadné do-
volené fatra, a.s., v letním období 
2015 od 3. 8. do 9. 8. 2015 a v zimě 
od 21. 12. 2015 do 3. 1. 2016.

př i jaté  kolekt ivní  smlouv y 
fa try a energetiky na období let 
2015 – 2016 dávají dobrý předpoklad 
pro pozitivní sociální klima, což by 
se mělo odrazit v pracovní spoko-
jenosti a výkonnosti zaměstnanců 
obou společností. plné znění kolek-
tivních smluv bude distribuováno na 
střediska v tištěné podobě a elektro-
nicky bude k dispozici na sdílených 
discích „l“.

Pe rsoNÁlNí Úse K / dr. leoš Klofáč, personální ředitel

Kolektivní smlouva uzavřena

odBorY

Školení tiskařů 
proběhl již druhý ročník školení našich 
tiskářů firmou CNI a Tfp, dodavatelem 
flexotiskových barev pro potisk paropro-
pustných fólií a laminátů. Toto školení se 
uskutečnilo dne 29. 1. 2015 a trvalo celé 
4 hodiny, v průběhu kterých byly předány 
užitečné rady a zkušenosti dodavatele 
barev formou zajímavých prezentací.  
po úspěšném prvním ročníku, který byl 
tematicky dělený na oblasti předtiskové 
přípravy, výroby tiskových forem a hod-
nocení kvality, se druhý ročník zaměřil 
zejména na problematiku rastrových 
válců, tiskových barev a spektrofotometrie. 
Zatímco se na prvním ročníku semináře 
podílely přednášející z firem Sun Chemical 
s.r.o., DMf a.s. a pardubické Univerzity, 
druhý ročník měla plně v režii firma CNI 
Tisk servis s.r.o. v čele s panem Ing. Janem 
Kriglem a panem Hofmanem a firma Tfp 
zastoupená panem Gežem. Děkujeme 
tímto za velmi přínosné informace, které 
jistě pomohou obsluhám flexotisku 
a všem zúčastněným zkvalitnit jejich práci 
a následné výsledky. 

Ing. Petra Poláchová
technolog

Mimořádná odměna vyplacena zaměstnancům za dosažené 
hospodářské výsledky v roce 2014

5 000,- Kč / zaměstnanec

Valorizace mezd 1% do tarifu

příplatek za práci v sobotu a v neděli zvýšen na 15,- Kč/hod

příspěvek na penzijní připojištění dle počtu odpracovaných let základ zvýšen na 650,- Kč s dalším progresivním růstem

Odměna za dosažený hospodářský výsledek běžného roku
rozšířena pásma pro odměnu a její progresivní růst až 
do 8 mil Kč

příspěvek na stravování
příspěvek na dvě stravy po odpracování směny delší 
než 11 hod.

lečností neodmyslitelně spjat. přede-
vším jim, ale i zájemcům z řad široké 
veřejnosti, je určen den otevřených 
dveří, který proběhne 6. 6. 2015 do-
poledne přímo v areálu společnosti 
v Napajedlích. Věříme, že chystaný 
dopolední program bude zajímavý 
zejména pro ty, kteří si budou chtít 
prohlédnout výrobní prostory, tech-
nologii a sortiment zboží, který fatra 

vyrábí. Vedle této akce, bude v areálu 
současně probíhat také doprovodný 
kulturní program pro děti i dospělé. 
Na své si tedy jistě přijde opravdu 
každý návštěvník. 

Odpolední část oslav pak ná-
vštěvníkům nabídne prohlídku stálé 
expozice legendárních nafukovacích 
hraček designérky libuše Niklové 
a Alfréda Kluga a novou expozici 
přibližující historii společnosti fatra, 
a.s. Obě tyto zajímavé výstavy budou 

moci návštěvníci shlédnout v prosto-
rách muzea v Napajedlích. Hlavní část 
odpoledního programu oslav pak 
bude probíhat v prostorách zámku 
Napajedla. Zde se mohou návštěvníci 
těšit na hudební vystoupení a řadu 
dalších doprovodných akcí pro rodiče 
i děti. 

Touto cestou bychom Vás rádi 
informovali o připravovaném pro-
gramu oslav 80. výročí společnosti 
fatra, a.s. a srdečně pozvali nejen 

Vás, naše bývalé a současné zaměst-
nance, ale i jejich rodinné příslušníky, 
obchodní partnery, hosty koncernu 
Agrofert, zástupce partnerských škol 
a institucí regionu, k hojné účasti na 
chystaných akcích. 

Těšíme se s Vámi na viděnou!

Na začátku letošního roku 
se v Praze konal 17.  ročník 
veletrhu Střechy Praha. 
Od 22. do 24. ledna 2015 
se v areálu výstaviště PVA 
v Letňanech mohli návštěv-
níci seznámit s  nabídkou 
materiálů pro stavbu a  re-
novace střech, ale také 
s možnostmi úspor energií 
a obnovitelných zdrojů. 
Fa tra se po dvou letech 
ve let rhu opě t ak t ivně 
účastnila.

Na stánku o velikosti 36 m2 měli 
návštěvníci možnost seznámit se 
s širokým sortimentem střešních 
hydroizolačních fólií i doplňkovým 
sortimentem jako jsou kašírované 

plechy, kotvící prvky, držáky apod. 
prezentovány byly také dvě no-
vinky – hydroizolační fólie na bázi 
TpO pro izolaci pitné vody a systém 
nerezových střešních vpustí.

prezentace našich hydroizo -
lačních fólií se setkala s velkým 
zájmem, a to jak u našich obchod-
ních partnerů, tak u běžných ná-
vštěvníků, kteří se nejvíce zajímali 
o možnosti izolace rodinných domů 
i zahradních jezírek.

V letošním roce se veletrhu zú-
častnilo celkem 147 firem ze 6 zemí 
a navštívilo jej více než 17 a půl 
tisíce návštěvníků.

mArKetING / Ing. marcela Pavelcová, specialista marketingu

Fatra na veletrhu Střechy Praha

... pokračování ze strany 1

etIKetA

Pracovní schůzka 
Nejčastější formou osobní komunikace 
s klienty jsou pracovní schůzky. Okolnosti 
schůzek jsou obvykle jednoduché, 
setkáváme se v kanceláři nebo v kavárně, 
ale mnohdy na průběhu setkání závisí 
budoucnost a úspěch našeho projektu, 
proto se vyplatí věnovat i běžné schůzce 
velkou pozornost. Základem úspěchu 
je vychýlení rovnováhy jednání v náš 
prospěch. Chceme-li být úspěšní, využí-
váme všech prostředků k tomu, abychom 
získali vyšší vyjednávací pozici a druhou 
stranu si zavázali. především musíme 
správně zvolit místo jednání. Ze spole-
čenského hlediska je vždy ve výhodě 
hostitel – ten je v domácím prostředí. 
příprava pracovní schůzky v sobě zahr-
nuje i získání informací o člověku, s nímž 
budeme hovořit. Necháme si udělat 
monitoring všeho, co o něm a jeho 
firmě bylo publikováno, promluvíme si 
s kolegy svého protějšku. Získáme další 
výhodu, když během úvodního hovoru 
připomeneme něco, co našeho partnera 
potěší. člověk, kterého jsme pochválili, 
nám v příští čtvrthodině neodmítne náš 
projekt.

Zdroj: Nová velká kniha etikety
Ladislav Špaček
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oBChodNí ÚseK / Ing. tomáš dočkal, vedoucí prodeje

Premiéra Fatry mezi světovými 
výrobci hraček
Na přelomu ledna a úno -
ra se uskutečnil  tradiční 
o d b o r ný  ve l e t r h  S p i e l -
warenmesse v německém 
Norimberku, k ter ý je nej-
větší světovou přehlídkou 

h r a č e k  a  d o p l ň k o v ý c h 
v ý robků pro dě t i  vše ch 
věkov ých kategorií.

Na ploše přes 160.000 m2 se prezen-
tovalo 2 700 vystavovatelů z 63 zemí. 

Jednotlivé pavilony byly tematicky 
rozděleny např. na modely, hobby, 
panenky, plyšové hračky, stavebnice, 
dřevěné hračky, hry, výrobky pro 
školu, sport, volný čas, atd. K vidění 
byla celá řada novinek, které krea-
tivním způsobem využívají moderní 
technologie, nové materiály a vý-
ukové metody. V pavilonu 2, který 
byl zaměřen na hračky a výrobky 
pro nejmenší děti od 0 do 3 let, letos 
poprvé řady českých firem rozšířila 
i společnost fatra, a.s. prezentovala 
zde kolekcí nafukovacích hraček od li-
buše Niklové a na ni navazující kolekci 
od současných designérů, za kterou 
získala v minulém roce ocenění Czech 
Grand Design.
V průběhu veletrhu shlédly expozici 
fatry tisíce návštěvníků z mnoha 
zemí. Drtivou většinu z nich zaujal 
nejen vzhled samotných hraček, 
které se svou konstrukcí, nadčasovým 

designem a bezpečností doloženou 
certifikátem „Bezpečná hračka“ na 
první pohled liší od převážně asijské 
konkurence, ale také vtipné a ná-
padité pojetí celé expozice ve stylu 
lovecké chaty s trofejemi zavěšenými 
nad krbem od mladé autorky Vero-
niky Vašátkové. Soudě podle ohlasu 
a množství získaných kontaktů se 
zdá, že tato akce splnila svůj účel. 
Hlavním cílem totiž byla propagace 
našich hraček za hranicemi české 
republiky, kde jsou díky své historii, 
dostupnosti a propagaci v médiích 
velmi populární, ale v dalších zemích 
je kromě milovníků moderního umění 
a průmyslového designu zatím moc 
lidí nezná. A přestože jsou jednání 
s novými obchodními partnery teprve 
na začátku, věříme, že se nám díky 
úspěchu na veletrhu podaří rozšířit 
počet distributorů nejen v evropě, ale 
i na dalších kontinentech.

Inovace, inspirace a nové 
trendy. To jsou slova, která 
nejlépe shrnují DOMOTEX 
2015, světově proslulý ve-
letrh podlahových krytin, 
který proběhl v lednu na 
hannoverském výstavišti. 
Opět potvrdil pověst nejvý-
znamnějšího evropského ve-
letrhu tohoto odvětví, tedy 
místa setkání pro dynamicky 
se rozvíjející sektor a jeho 
klientelu. 

Své nové produktové inovace 
a kolekce pro nadcházející sezónu 
zde představilo 1323 vystavovatelů 
z 63  zemí. Ve dvanácti výstavních 
halách byla k vidění nepřeberná na-
bídka textilních a vinylových podla-
hových krytin pro obytné a komerční 
prostory, parket a laminátových pod-
lah i podlahovin pro venkovní použití. 
Vystavena byla i široká nabídka strojů 
a zařízení pro pokládku a demontáž 
podlah, lišt a profilů, povrchových 
lazurových barev a další pokladačské 
techniky včetně ukázek instalace.

průmysl podlahových krytin má 
všechny důvody hledět do nového 
roku optimisticky.  Vzhled a pře-

svědčivě navržená podlaha hrají vý-
znamnou roli ve velkých projektech. 
Nové podlahy přicházejí s nabídkou 
nejrůznějších technologických prvků, 
jako třeba digitální tisk nebo nano-
technologie.

letošní DOMOTex byl pro výrobce 
podlahovin ve znamení stále rostoucí 
poptávky po luxusních vinylových 
dílcích a dále po výrobcích maxi-
málně ekologických a ohleduplných 
k životnímu prostředí. K oběma 
výrazným trendům měla co říct 
i fatra. úspěšně jsme prezentovali 
netrpělivě očekávanou novou ko-
lekci Thermofixu 2015-2017 a také 
změnu, kdy bylo doposud používané 
změkčovadlo při výrobě podlahovin 
nahrazeno změkčovadlem ekologic-
kým, befztalátovým. Současně byly 
prezentovány stávajíci kolekce pod-
lahovin fa traC lick a Imperia i naše 
homogenní a heterogenní podla-
hoviny lINO. Zde bylo podle reakcí 
stávajících i potenciálních zákazníků 
patrné, že do budoucna budou v této 
kolekci hrát prim moderní vzory Vario 
a efekt řady Novoflor extra.

S potěšením tak můžeme konstato-
vat, že fatra má na tomto veletrhu své 

stálé místo a zejména díky novému 
změkčovadlu jsme se posunuli do 
popředí mezi významné evropské 
výrobce vinylových podlah. DOMO-
Tex je šancí nejen k uzavření nových 
obchodů a projednání nových per-
spektiv, ale také k setkání se s našimi 

klíčovými partnery a utužení vzájem-
ných dobrých vztahů.

oBChodNí ÚseK / Ing. tomáš Nádeníček, prodejce

Veletrh DOMOTEX 2015

Pracovní jubilea 
v měsí cích lednu 
a únoru 2015

20 odpracovaných let
čada Miroslav stř. 273000
ligurský Michael stř. 230000
Oharek libor stř. 150000

25 odpracovaných let
fischer Arnošt stř. 908200
Krčmář přemysl stř. 111000
Marholtová Alena stř. 120000
plichta Robert stř. 908200
Řezníček pavel stř. 908200

30 odpracovaných let
Balvínová Dana, Ing. stř. 104010
Doležalíková Alena stř. 107010
Gregor pavel stř. 908200
Mizera petr stř. 145000
Rožnovský Milan stř. 908100
Sátorová Marta stř. 106010
Šenkeříková Ivana stř. 120000
Šimčák Stanislav stř. 250000
Vičík Miroslav stř. 110000

35 odpracovaných let
lhotská Miloslava stř. 109000

Poděkování za vykonanou práci pro akci-
ovou společnost Fatra s přáním, aby jejich 
další 
léta byla prožita v klidu, spokojenosti 
a v dobré životní pohodě patří zaměstnan-
cům, kteří v měsíci lednu a únoru ukončili 
pracovní poměr z důvodu odchodu do 
důchodu.

Kadlec Miroslav stř. 120000
létal ludvík stř. 175000
Omámik Jaroslav stř. 272000
Večeřa františek stř. 115000

JUBIleA

odBor Isř / Ing. Adam hrňa, procesní inženýr

Losování zlepšovacích návrhů
Dne 12. 1. 2015 proběhlo 
na poradě vedení losování 
zlepšovacích návrhů za druhé 
pololetí loňského roku. Za 
účasti vedení společnosti bylo 
do losovacího osudí vhozeno 
17 zlepšovacích návrhů, které 
byly komisí pro zlepšovací 
návrhy přijaty.

Celkem bylo v tomto období podáno 
26 námětů. pouze 6 ZN bylo komisí za-

mítnuto, což svědčí o převaze kvality zlep-
šovacích návrhů nad kvantitou. 7 zlepšo-
vacích návrhů bylo přesunuto do dalšího 
období z toho důvodu, že byly podány 
v průběhu měsíce listopadu a prosince 
a nebylo možné jednoznačně rozhod-
nout o možnostech přijetí či zamítnutí.

Vylosovaným podavatelem se stal pan 
Martin Kašpařík, kterému byl předán po-
ukaz v hodnotě 15 000 Kč na proplacení 
rekreace dle vlastního výběru za zlepšo-

vací návrh s názvem Dělená tisková sleev 
(návlek). Gratulujeme!

Systém individuálních zlepšovacích 
námětů, který zajišťuje aktivní účast za-
městnanců v procesu neustálého zlep-
šování, nám v loňském pololetí vygene-
roval úsporu cca 1,5 mil. Kč. Výše odměn, 
které byly vyplaceny zaměstnancům za 
úspěšně realizované zlepšovací návrhy, 
představovala částku 330 tis. Kč. Mezi nej-
aktivnější střediska, která se dlouhodobě 

zapojují do procesu zlepšování, patří 
střediska č. 908 100, 106 010 a 112 000.

Dovolte mi, abych všem popřál spous-
tu dobrých nápadů, na které se budeme 
moci v buducnu těšit.

roZloUČeNí

Vážení spolupracovníci,

dovolte mi, abych se touto cestou rozloučil 
s panem Janem Holubem, který nás náhle 
opustil dne 8. 2. 2015. V jeho osobě ztrácí 
výrobní úsek a společnost Fatra, a.s., pra-
covitého a firmě oddaného zaměstnance. 
Svojí prací se zasloužil především o rozvoj 
výroby BO PET folií. Čest jeho památce.

generální ředitel 
Ing. Pavel Čechmánek
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„Babiš bez Babiše“ pobláznil na autogramiádě 
Pražany
Na knižní hit letošního pod-
zimu směle aspiruje kniha 
rozhovorů „O Babišovi bez 
Babiše“. Titul, který původně 
vznikl jako utajený naroze-
ninový dárek k šedesátinám 
Andreje Babiše, se úspěšně 
etabloval na pultech knih-
kupectví a na začátku října 
se v Praze konal i velký křest 
spojený s autogramiádou.

publikace „O Babišovi bez Babiše“ ne-
se podtitul „14 rozhovorů z roku 2014“. 
předmluvu k ní napsal prezident repub-
liky Miloš Zeman a o své zážitky s Andre-

jem Babišem se v ní podělila mj. Monika 
Babišová, Věra čáslavská, Richard Krajčo, 
Marie Rottrová, Josef Váňa, Zbyněk prů-
ša a řada dalších osobností z blízkého 
i vzdálenějšího okolí majitele Agrofertu. 

Slavnostní křest knihy se odehrál ve 
čtvrtek 9. října v pražském rodinném 
knihkupectví Daniel na Národní třídě. 
pro podpisy si ovšem kolemjdoucí 
začali chodit už několik desítek minut 
před samotným zahájením akce. V rámci 
vlastního křtu hosty pobavila ještě extra 
dávka zábavných historek a glos o An-
dreji Babišovi z úst přítomných kmotrů 
knihy, kterými se stali mj. jeho lektorka 

češtiny Jana postlerová, osobní řidič Jo-
sef Váňa, principál cirkusu Jaromír Joo 
či Monika Babišová. Nakonec se naplno 
rozjela dvouhodinová autogramiáda, 
v rámci které ovšem knihu nepodepi-
soval autor, jak je zvykem, ale naopak 
samotný „objekt“ Andrej Babiš. Teprve 
když se nad Národní třídou začalo smrá-
kat, davy podpisuchtivých fanoušků 
(a především fanynek) dovolily Andreji 
Babišovi a přítomným hostům jít si do 
blízkého sklípku připít na narozeniny 
i úspěch knihy.
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AGrofert, a.s. / Kateřina Kuchařová

AGrofert holdING

Dětská zahraniční rekreace, která je určena pro děti ve věku od 8 
do 15 let se uskuteční v termínu od 24. července do 2. srpna 2015 
na italské palmové riviéře v letovisku AlBA ADRIATICA. Dlouhé 
a široké písčité pláže s pozvolným vstupem do moře patří k nej-
čistším a nejkrásnějším v této oblasti. Ubytování je zajištěno 
v moderním třípatrovém domě eTRURIA v centru města (cca 70 
m od pláže). Apartmány jsou vybaveny třemi pokoji po dvou 
lůžkách, kuchyní, koupelnou s WC a prostornými balkony a terasy. 
Cena: za dítě zaměstnance 7 000 Kč, za dítě člena 

odborů 6 600 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, 
pobytová taxa, plná penze včetně pitného režimu a zdravotní pojištění léčebných 
výloh v zahraničí. 

Cena za dopravu 2450 Kč.
Stravování:  plná penze včetně svačin s celodenním  pitným režimem. Na cestu zpět dostanou 

děti balíček s jídlem a nápojem.
Lékařské zabezpečení a cestovní zdravotní pojištění do zahraničí: dozor dětské rekreace 

zajišťuje pět vedoucích, včetně zdravotnice, která absolvovala kurz zdravotníků zo-
tavovacích akcí dle vyhlášky 106/2001 Sb. Děti jsou pojištěny přes CK u Všeobecné 
zdravotní pojišťovny.

Společný výlet: pro zpestření programu je pro děti naplánován výlet do velkého vodního 
aquaparku Onda Blu. částka 20 eur za tento výlet je již zahrnuta do celkové ceny 
rekreace.

Zájemci se mohou hlásit u předsedkyně PRO Jany Hrabicové (tel: 724 405 740).
Tato akce je pořádána ve spolupráci s odborovou organizací společnosti Continental 

Barum, s.r.o.

Noviny fatra,

noviny zaměstnanců 
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ZO OS ECHO Fatra Napajedla pořádá pro děti odborářů, ale 
i řadových zaměstnanců, dětskou letní rekreaci do ITÁLIE

Nevíte kam na letní dovolenou? 

Nebaví vás se jen tak válet na pláži ?

Jste milovník tepla a vody,

ale zároveň chcete zažít aktivní dovolenou ?

Poradíme vám!! Pojeďte s námi do ITÁLIE!!

Prázdninová bomba pro letošní léto je tu!!

Kde:  palmová riviéra středisko AlBA ADRIATICA
Kdy: 03.07. – 12.07.2015 cena včetně dopravy, 

ubytování a polopenze dospělý 8250,-  
dítě 7650,-

 31.07. – 09.08.2015 cena včetně dopravy,ubytování a polopenze dospělý 
8250,-  
dítě 7650,-

 21.08. – 30.08.2015 cena včetně dopravy, ubytování a polopenze dospělý 
7850,- dítě 7250,- 

Doprava:  Klimatizovaný dálkový autobus s možností projekce a občerstvení
Ubytování:  Třípatrový apartmánový dům eTRURIA
Stravování:  Gurmánské hody pod vedením šéfkuchaře Ivana a kuchaře petra
Výlety:  Řím, Acoli piceno, loreto, Tontoneto, výlety k ropným věžím, aquapark 

OndaBlu
Kde se přihlásit: u předsedkyně ZO Zdeňky Mekyskové (tel: 724 405 848).

ZO OS ECHO Fatra Chropyně pořádá pro zaměstnance 
s rodinami a přátele pobyty u moře

Rekonstrukce osvětlení pomocí LED 
technologie

eNerGetIKA ChroPYNĚ, a. s. / Jiří Parák, energetický manažer

Společnost Fatra, a.s. ,  re -
alizovala v loňském roce 
r o z s á h l o u  r e ko n s t r u kc i 
u m ě l é h o  o s v ě t l e n í  v e 
sv ých v ý robních prosto -
rech.  V rámci  úsporných 
opatření společnosti byly 
do v ybraných provozů in-
stalovány nejmodernější 
svítidla s LED technologií.

V Napajedlích se jednalo o výrobní 
prostory válcovny, ppf (B22), Thermo-
fixu (B24), (B34), (B32). V Chropyni byla 
svítidla instalovaná v provozu tvarova-
ného novoduru. V průběhu plánování 
těchto akcí panovala velká nedůvěra 
k leD technologii. Díky dlouhodobé-
mu sledování vývoje této technologie, 
vlastním zkouškám a ověřováním 
parametrů jednotlivých typů svítidel 
jsme nasbírali cenné zkušenosti, které 
jsme uplatnili ve výběrových řízeních 

a zajistili tak vysokou kvalitu a před-
pokládanou spolehlivost svítidel. Nová 
leD svítidla a elektroinstalace jsou spe-
ciálně navržena s ohledem na aktuální 
požadavky jednotlivých provozů, jako 
je například chemická a teplotní odol-
nost. Další specifickou záležitostí bylo 
implementování nouzového osvětlení 
na provozu válcovny. 

Veškeré instalace proběhly téměř za 
plného provozu výroby a díky tomu 
měli mnozí pracovníci jednotlivých 
úseků ztížené pracovní podmínky. 
Reakce na leD osvětlení jsou většinou 
pozitivního charakteru a občas se ob-
jevuje konstatování, že ,,je jiné“. úspora 
na instalovaném příkonu činí minimál-
ně 60 % a to i při zvýšení osvětlenosti 
výrobních prostor. efekt po „rozsvícení“ 
je patrný na přiložených snímcích bez 
dalšího komentáře. použitá svítidla 
mají hodně technických parametrů, 

z nichž uvádíme pouze jeden a to 
měrnou účinnost 98 lm/W až 108 lm/W. 
Se započítáním dotace se pohybuje 
návratnost takové rekonstrukce a to 
včetně nové elektroinstalace a nouzo-
vého osvětlení kolem tří let. Jsme jedni 

z prvních v české republice, kteří v tak 
velkém rozsahu a tak náročných prů-
myslových provozech realizovali umělé 
osvětlení s leD svítidly. progresivní 
metody v rámci úspor energií chceme 
dále rozšiřovat a to v nově navrhova-

ných opatřeních. O případné realizaci 
vás budeme opět rádi informovat. 

tIrÁž


