
Setkání se zákazníky ve 
Valticích

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 koncernu

Změna organizační struktury 
se dotkla i výrobního úseku, 
ale ne příliš zásadně. Výroba 
v  obou areálech Fatry - 
Napajedla a Chropyně se 
sloučila pod jeden úsek, který 
zahrnuje jak vlastní výrobu, 
tak i  technickou přípravu 
výroby, ale i  opravy a údržbu 
začleněnou pod odbor 
hlavního mechanika.

Hlavní náplní výrobního úseku je 
plánování a řízení výrobní činnosti 
ve spolupráci s odbornými útvary. 
Odborné útvary výrobního úseku jsou 
řízeny centrálně. 

Odbor výroby řídí výrobní manažer 
Ing. petr Hromadník. V současné 
době nedošlo ke změnám v číslování 
výrobních středisek. Výrobní střediska 
jsou řízena vedoucími jednotlivých 
oddělení. Tento útvar zabezpečuje 
výrobní činnost v obou areálech 
fatry s  cílem dosahovat maximální 
efektivnosti a rentability výrobních a 
pomocných procesů.

Odbor technické přípravy výroby řídí 
manažer TpV Ing. Tomáš peprníček. Od 
ledna 2015 bude odbor TpV začleněn 
pod jedno středisko. činnost tohoto 
odboru zahrnuje jak spolupráci 
s  jednotlivými výrobními úseky 
v oblasti řízení a racionalizace provozní 

technologie, tak i v oblasti vzorování a 
vývoje nových výrobků.

Odbor hlavního mechanika řídí Ing. 
petr Gahura. U tohoto odboru nedošlo 
ke změnám v číslování středisek. Hlavní 
náplní odboru je zajišťování údržby a 
oprav strojů a zařízení výrobních úseků 
a údržby majetku ostatních úseků 
firmy v oblasti strojní, elektro, měření a 
regulace.

Hlavní cíle a úkoly výrobního úseku 
na nejbližší období: Stabilizovat 
zaměstnance v TpV, údržbě a na 
vedoucích pozicích u výrobních linek, 
zajistit trvalé vzdělávání výrobního 

personálu a pracovníků údržby, 
zvýšit výkonnost výrobních procesů 
s  dosažením vyšší produktivity práce 
a snížení nákladů (MeS, efektivní 
metody údržby, suroviny atd.), trvalá 
modernizace a obnova výrobního 
zařízení, výrazné zefektivnění údržby 
v  oblasti diagnostiky SaZ a SW pro 
řízení a plánování údržby.

pevně věřím, že nová organizační 
struktura splní očekávání nejen vedení 
ale i zaměstnanců fatry a povede 
k rozvoji a prosperitě firmy.

V polovině září se ve Valticích 
uskutečnilo neformální setkání 
zákazníků hydroizolačních fólií ze 
severomoravského a jihomoravského 
regionu. Za krásného počasí se zákazníci 
projeli na kole po okolních cyklostezkách 
a večer pro ně byla ve vinném sklípku 
připravena ochutnávka vín a pohoštění. 
Celá akce byla poděkováním zákazníkům 
za dlouhodobě dobrou spolupráci
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nov á ide ntifikace 
strojníh o zařízení
Správa majetku provedla nové značení 
dlouhodobého hmotného majetku 
využívající čárový kód.

rozh ovor s jan em 
čapkem
„Hračky z Fatry jsou ikonou 
českého designu.“

S čím si spojujete 
podzim?

h l a vní t éma  / ing. miroslav slováček, výrobní ředitel

rok průmyslu 
a te ch nické ho 
vzdě lávání
Fatra se projektu aktivně 
účastní.

Ing. Petra 
BEDNAŘÍKOVÁ,
stř. 103 010, 
referent prodeje

Ing. Jan 
FENYK, 
stř. 206 020, 
technolog

„Podzim patří mezi 
roční období, které 
mám velmi ráda. 
Zvláště pak tu část, 
kdy už není příliš 

horko, ale ještě není ani příliš zima. 
Okolí se začíná vybarvovat nejrůzněj-
šími odstíny barev. To potom velmi 
ráda chodím odpočívat a relaxovat 
na procházky či projížďky na kole do 
přírody. Protože školní léta mám již za 
sebou, dneska už mohu klidně říct, že 
mi vůbec nevadí, že končí léto a začíná 
podzim.“

„Podzim mám 
nepochybně spo-
jený s  nádherně 
vybarvenou příro-
dou, která se po-

malu ukládá k odpočinku. Další, co 
mě hned napadne, je sušení a vaření 
trnek a příprava univerzálního valaš-
ského léku. V neposlední řadě je to 
výměna letních pneumatik za zimní.“ 

R O č N Í K  x x x I V /  Z á ř Í ,  ř Í j e N  2 0 1 4

Nová organizační  
struktura společnosti

Taktické cvičení jednotek 
požární ochrany

Dne 7. 10. 2014 se ve fatře 
v  Napajedlích rozhoukaly hasičské 
sirény a tím započalo taktické 
cvičení jednotek požární ochrany. 
Účelem cvičení bylo prověřit činnost 
jednotek požární ochrany, které jsou 
zařazeny do 1. stupně požárního 
poplachového plánu Zlínského 
kraje. Cvičení, které probíhalo v bud. 
24, ve III. Np – výroba Thermofixu, 
se zúčastnily jednotky HZS Zlín - 
stanice Otrokovice, SDHO Babice, 
HZSp ZpS Tajmac Zlín Malenovice a 
SDH města Napajedel.

aktualityan keta
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Petr 
BORÝSEK, 
stř. 942 000, 
technik – přípra-
va a realizace 
investic

„Když se řekne 
podzim, vybavím si 

práce spojené s úklidem a zazimováním 
sadu a zahrady, bublající kvas čekající 
na vypálení, procházky barevnou 
přírodou, babí léto ale i sychravé 
počasí.

Mgr. Rudolf 
NAVRÁTIL, 
stř. 106 010, 
technolog

„Letos je pro mě 
podzim spojený 
hlavně s   nástupem 
do práce, což je 

změna oproti průběhu let minulých, kdy 
jsem měl ještě koncem září volno. Protože 
vždy na podzim začíná naše pralesní 
fotbalová liga, tak se chodívám o víkendu 
aspoň trochu odreagovat.“

Informace pro zaměstnance

Vážení zaměstnanci,

v červnu příštího roku bude 
v  napajedelském muzeu otevřena 
stálá expozice společnosti fatra, 
a. s. Touto cestou bych Vás chtěla 
požádat o spolupráci, při získávání 
původně vyráběných výrobků 
naší společnosti. pokud Vám tyto 
výrobky doma přebývají, budeme 
moc rádi, když nám je poskytnete 
(dohoda možná). případné dary 
budou označeny jménem darujícího. 
V případě zájmu, mě prosím, 
kontaktujte do 30. 11. 2014.

Eva Šmigurová, tel.: 724 405 667

V rámci změny organizační 
struktury, která proběhla 
k 1.9.2014, došlo i k částečným 
změnám v našem úseku. 

Odbor BOZp a odbor kvality 
a životního prostředí přešly do 
obnoveného technického úseku. Do 
úseku logistiky jsou naopak nově 
začleněny sklady surovin, které byly 
doposud v rámci nákupu. Úsek rovněž 
získal nové pojmenování a místo 
původního „úseku služeb“ jsme nyní 
jednoduše jen „úsek logistiky“.

přesunutí skladů surovin mezi ostatní 
skladová hospodářství ve fatře by mělo 
přinést hlavně jednotný způsob řízení 
a organizaci veškerých skladových 
prostor z jednoho místa. Navíc díky 
součinnosti logistiky se správou 
majetku je úsek primárně zodpovědný 
za efektivní využití veškerých volných 
prostor v rámci firmy.

po zrušení SBU jsou tedy v Napajedlích 
sklady surovin ppf součástí oddělení 

sklady surovin Napajedla, které řídí 
p.  josef Vyskočil.

V Chropyni dochází k centralizaci 
řízení jednotlivých skladů. Všechny 
sklady hotových výrobků, režijních 
materiálů, náhradních dílů, palet 
a  sklady surovin pro Speciální výrobky 

a Tvarovaný novodur nově řídí paní 
Kateřina juřenová. Organizace skladů 
surovin pro BO peT je vzhledem k jejich 
provázanosti s výrobou a specifickému 
nastavení ještě předmětem dalšího 
upřesňování.

... pokračování na straně 2

úse k logistiky  / petr pernička, ředitel logistiky

Změny v úseku logistiky



u dálosti

C M Y K

Svaz průmyslu ČR vyhlásil rok 
2015 rokem průmyslu a tech-
nického vzdělávání. Reaguje 
tak na dlouhodobý nezájem 
veřejnosti (zejména rodičů 
a mladých lidí) o  technické 
vzdělávání a práci v průmys-
lových podnicích. Chce napo-
moci školám v získávání mla-
dých lidí pro technická povo-
lání a přivést tak na trh práce 
kvalifikované pracovníky. 
Pomoci aktivně řešit vznik-
lou disproporci trhu práce, 
kdy je na jedné straně vysoký 
počet nezaměstnaných lidí 
včetně absolventů různých 
škol a na straně druhé neu-
spokojená poptávka firem 
po technicky vzdělaných ori-
entovaných pracovnících.

Společnost fatra, a.s., není výjimkou.
již po řadu let postrádá nejen mladé 
lidi vyučené v plastikářském oboru, 
ale i provozní elektrikáře, zámečníky, 
techniky v oboru měření a regulace, 
seřizovače vstřikolisů a technology 
pro průmyslové zpracování plastů. 
proto se fatra do projektu Svazu 
průmyslu čR aktivně zapojí a uplatní 
již existující zkušenosti spolupráce 
se školami, úřady práce, sektorovou 
radou chemie, Svazem chemického 
průmyslu a také už i se Svazem 
průmyslu čR. Zároveň rozšíří svoje 
aktivity v rámci regionu Zlínska, jako 
jeden z hlavních partnerů regionální 
sektorové dohody, a bude úzce 
spolupracovat i na národní úrovni 
sektorové dohody chemie. Uvedené 
sektorové dohody uzavírají školy, 
podniky, veřejná správa a instituce, 
aby společně řešily na regionální 
i  národní úrovni rozvoj chemických, 
plastikářských a gumárenských 
studijních oborů na vysokých a 
středních průmyslových školách a 
učilištích. Aby jednotliví partneři 
sektorových dohod společně získávali 

mladé lidi pro studium, podniky 
pomáhaly v praktické přípravě 
studentům a učňům a dokázaly jim 
nabídnout perspektivní zaměstnání. 
případně v součinnosti s úřady práce 
a školami poskytovaly rekvalifikace 
vybraným uchazečům o zaměstnání 
a těm zaměstnancům, kteří mají 
o rekvalifikaci zájem a splňují 
stanovené předpoklady. finálním 
cílem sektorových dohod je potom 
dosáhnout rozvoje chemického – 
zpracovatelského průmyslu (plastů, 
pryže …), aby byl konkurenceschopný 
v evropském a světovém měřítku.

fatra už řadu let spolupracuje se 
školami ve svém regionu, především 
je to Univerzita Tomáše Bati Zlín a zde 
s fakultami technickou, managementu 
a ekonomiky a multimediálních 
komunikací. Dále je to SpŠ Otrokovice 
(v roce 2014 došlo ke spojení SOU 
a SpŠCH), Střední průmyslová škola 
polytechnická – centrum odborné 
přípravy Zlín a Obchodní akademie 
- VOŠe Zlín. Kromě těchto škol je 
fatra v úzkém kontaktu s Univerzitou 
pardubice fakultou chemicko - 
technologickou, VUT Brno a fakultami 
stavební, architektury, chemickou 
a přírodovědeckou fakultou 
Masarykovy Univerzity a některými 
dalšími. Spolupráce se odehrává 
v organizování exkurzí pro žáky, učně, 
studenty a akademické pracovníky, 
vzájemných návštěv zástupců škol 
a zaměstnanců fatry, přednáškové 
činnosti, zpracování bakalářských 
a diplomových prací, účasti na 
konferencích, burzách práce, školení, 
absolvování odborných praxí, soutěží, 
stáží, brigád apod. 

Samostatnou kapitolou je výzkumná 
a vývojová činnost odborníků fatry 
s  univerzitami a podniky v rámci 
Center kompetencí. jedná se o dvě 
skupiny projektů zaměřených na 
vývoj nových vlastností materiálů 
z pVC a zpracovatelské technologie. 

Zástupci fatry se také podílí na 
činnosti Sektorové rady pro chemii, 
zpracovali do Soustavy profesních 
kvalifikací čR standardy profesí: 
Obsluha plastikářských zařízení, 
Seřizovač vstřikovacích lisů pro 
zpracování plastů, Technolog 
zpracování plastů, Chemický technik 
pro povrchové úpravy materiálů. 
Všechny uvedené profesní kvalifikace 
mají uplatnění ve fatře a v roce 
2015 počítáme s rekvalifikacemi 
vybraných zaměstnanců, aby získali 
„výuční list“ v uvedených oborech 
(viz Zákon č.139/2006 Sb. o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání). Cílem 
je, aby měli odpovídající plastikářskou 
kvalifikaci a mohli v první řadě 
nahradit předáky/pomocníky linek, 
kteří odejdou v roce 2015 a dalších 
letech do důchodu, resp. byli 
kvalifikovanými obsluhami stávajících 
a nově plánovaných výrobních 
technologií. jen pro ilustraci, jak to 
vypadá s nejvýznamnějšími pozicemi 
ve výrobě:
•	 v současné době mají z celkového 

počtu zaměstnanců přímo ve 
výrobě (595 osob) jen 92 z vyučení 
v oboru plastikář, což činí jen 
necelých 16% (poslední absolvent 
učňovského oboru plastikář ve 
fatře je z roku 1998),

•	 každoročně od výrobních linek 
(např. v období 2013 až 2017) 
odešlo resp. odejde do starobního 
důchodu 14 až 19 zaměstnanců,

•	  v současné době je z celkového 
počtu předáků a pomocníků (146 
osob) výrobních linek 25 % těch, 
co mají maturitu a jen 14 % je 
přímo vyučeno nebo má maturitu 
v plastikářském oboru/chemická 
technologie, 

•	 do 3 let odejde do SD 11 předáků 
a pomocníků výrobních linek a 
za dalších 5 let to bude opět 11 
předáků a pomocníků,

•	 v letech 2015 – 2018 odejde do SD 5 
technologů a 7 vedoucích středisek 
výroby a údržby.

Kromě projektu rekvalifikací 
chceme standardně doplňovat 
výrobní dělníky – vyučené plastikáře 
ze SpŠ Otrokovice a tiskaře ppf ze 
SpŠp COp Zlín. Z této školy počítáme 
také s elektrikáři a zámečníky. 
Z  fakulty technologické UTB Zlín 
budeme potřebovat pro další 4 roky 
každoročně aspoň 1 technologa a 
2 techniky, vedoucí pracovníky do 
výroby a obslužných provozů. proto se 
v roce 2015 zapojíme do projektu „Rok 
průmyslu a technického vzdělávání“ 
a rozšíříme dosavadní aktivity fatry 
v těchto oblastech:
Online kampaň 
•	 zaměřená na rodiče/zaměstnance, 

aby si jejich děti zvolily technické 

povolání a následné zaměstnání ve 
fatře,

•	 zaměřená na žáky základních škol, 
aby si zvolili technické obory na 
SpŠp COp Zlín, SpŠ Otrokovice a 
také s možností zaměstnání ve 
fatře.

Dotazníkové šetření 
•	 zjištění pohledu zaměstnanců 

na možnost volby povolání a 
následného zaměstnání jejich dětí 
ve fatře,

•	 pravidelné publikování výsledku 
dotazníkového šetření v Novinách 
fatra a sdílení výsledků dotazování 
s partnery regionální sektorové 
dohody,

•	 Interaktivní webová stránka /
rozcestník,

•	 informace o možnostech volby 
povolání, studiu na školách 
v  oborech uplatnitelných ve fatře,

•	 informace o Dni otevřených dveří, 
exkurzích, soutěžích a akcích pro 
školy a zájemce o práci ve fatře,

•	  informace o praktické výuce žáků 
na pracovištích ve fatře,

•	 propagace činnosti Sektorové 
rady chemie a plnění Sektorových 
dohod na regionální a národní 
úrovni. 

Smluvní vztahy orientované
•	 na uzavření smluvních vztahů žák-

škola-firma (SpŠp COp Zlín, SpŠ 
Otrokovice),

•	 na dobré koordinaci školních 
vzdělávacích programů na školách 
a profesiogramů technických pozic 
ve fatře, 

•	 na praktickou výuku žáků SpŠp 
COp Zlín učňovského oboru Tiskař 
34-52-H/01 v provozovně ppf fatra,

•	 Regionální sektorová dohoda 
jako nástroj řešení nedostatku 
kvalifikovaných lidí v plasikář./
gumár. sektoru,  

•	 Rekvalifikace zaměstnanců a 
činnost v sektorové radě chemie,

•	 získání autorizované osoby pro 
profesní kvalifikace v oboru 
zpracování plastů, 

•	 provedení rekvalifikačních kurzů 
zaměstnanců a uznání profesní 
kvalifikace Obsluha plastikářských 
zařízení, 

•	 činnost v Sektorové radě chemie 
- tvorba jednotek práce v rámci 
Soustavy povolání v oboru 
zpracování plastů.  

Aktivní účast fatry v projektu Rok 
průmyslu a technického vzdělávání 
2015 by měla být novou energií pro 
řešení aktuálních a budoucích úkolů 
při zvyšování kvalifikační úrovně 
našich zaměstnanců. pomůže tak 
k udržení vysokého tempa, které 
udává svět ve zpracování plastů 
pro stavebnictví, domácnosti a 
zpracovatelský průmysl.

pe rsonální úse k / dr. leoš klofáč, personální ředitel

Rok průmyslu a technického 
vzdělávání 2015
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odBory

Setkání mladých 
odborářů
Ve dnech 10. až 12. října 2014 se uskutečnil 
v pavlově (poblíž Mikulova v okrese 
Břeclav) seminář mladých odborářů 
z české a Slovenské republiky. Z naší 
Základní organizace fatra, a.s., Chropyně 
se ho zúčastnili slečna Hana Tomanová 
– pracovnice provozu IKeA a pan Michal 
Balvín – pracovník skladu surovin výroby 
BOpeT. Tématem semináře byly především 
otázky týkající se problému získávání zájmu 
mladých zaměstnanců a jejich aktivního 
zapojení do práce v základních odborových 
organizacích. Na programu setkání byla 
mimo jiné i diskuze k hospodářské situaci 
v jednotlivých zemích a s tím související 
problémy jako je míra nezaměstnanosti, 
vztahy mezi sociálními partnery, celková 
politická situace, aktivity zaměřené na 
mladé lidi v rámci odborů atd. přínosným 
pro naše zástupce, a tím i pro celou základní 
organizaci, byly informace kolegů, jakým 
způsobem působí odbory na mladé lidi již 
na středních školách a učilištích. Mladým 
lidem je potřeba především vysvětlovat 
význam odborů a důležitost a užitečnost 
práce v odborech.

Zdeňka Mekysková
předsedkyně ZO OS ECHO

Fatra, a.s., Chropyně
Energetika Chropyně

Vzhledem k rozvoji firmy a 
rozšiřování výroby stojí úsek logistiky 
před mnoha úkoly, z nichž lze pro 
nejbližší období zmínit zejména 
následující:
Logistika
•	 Zajištění dostatečných skladovacích 

prostor v souladu s rozvojem firmy

•	 Implementace systému čárových 
kódů WMS 

Správa majetku 
•	 Údržba majetku a realizace 

potřebných stavebních oprav 
•	 příprava prostor pro další rozvoj 

společnosti

Operativní nákup
•	 Zajištění operativních potřeb firmy
•	 Snižování režijních nákladů
HZSP 
•	 Zajištění požární bezpečnosti 

společnosti
•	 Trvalá připravenost na řešení 

havarijních situací 

Úkolů a dalších záměrů je tedy 
hodně, ale věřím, že společným úsilím 
se s nimi určitě vypořádáme. Těším se 
na další spolupráci.

úse k logistiky / petr pernička, ředitel logistiky
... pokračování ze strany 1

Fatrovácké děti 
v  zábavném DinoParku 

podniková rada odborů fatra Napajedla 
zorganizovala začátkem prázdnin pro děti 
odborářů a zaměstnanců krásný výlet za 
dinosaury do vyškovského Dinoparku. A že 
byl o tento výlet opravdu velký zájem bylo 
jasné tím, že během pár dnů byla obsazena 
všechna místa v autobuse. počasí nám 
přálo. Samotná prohlídka celého parku se 
zvířátky z pravěku byla pro všechny úžasná, 
včetně zhlédnutí 4D kina, kde se pobavili 
děti i dospělí. I samotná projížďka vláčkem 
Dinoexpres měla pro nás všechny velké 
kouzlo. Odměnou za perfektní zvládnutí 
tohoto výletu byl pro všechny děti pravý 
dinosaurský diplom s malý dárkem. Výlet se 
opravdu vydařil k plné spokojenosti všech 
zúčastněných, kteří se již na zpáteční cestě 
dotazovali, kdy a kam bude pRO pořádat 
další podobný zájezd. Tak snad se příště 
vydáme někam do westernového městečka. 
pRO ještě jednou děkuje vedení společnosti 
fatra, a.s. za finanční úhradu autobusu na 
tento výlet. A že se sešla prima parta dětiček, 
rodičů, babiček i dědečků je jasné z fotky 
níže.

Jana Hrabicová
předsedkyně ZO OS ECHO

Fatra, a.s., Napajedla
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Fatrováčtí důchodci 
v Olomouci
jako každý rok, i letos připravila podniková 
rada odborů fatra Napajedla v měsíci září 
pro své odboráře (důchodce) jednodenní 
zájezd do historické a univerzitní metropole 
Moravy Olomouce. Na základě rozeslaných 
dopisů z pRO s  programem daného dne 
se ihned zájemci začali přihlašovat. Zájem 
byl opravdu velký. Kdo se déle rozmýšlel s 
přihlášením, měl bohužel smůlu. Autobus 
byl do posledního místa plně obsazen. 
plánovaná prohlídka s  průvodcem 
začala na Dolním náměstí s  historickými 
objekty. Dále pokračovala na Horním 
náměstí s Mariánským morovým sloupem 
a radnicí s orlojem, u kterého všichni 
účastníci netrpělivě čekali na polední 
12 hodinu, aby jej viděli v plné jeho 
kráse. po společném obědě pokračovala 
prohlídka Arcibiskupského paláce, 
katedrály sv. Václava a Arcidiecézního 
muzea s  archeologickými vykopávkami, 
kde nás provázel rodák z Napajedel pan 
Marek Šobáň. Měli jsme opravdu velké 
štěstí na vynikající průvodce, kteří se našim 
důchodcům maximálně věnovali po celý 
den. I krásné počasí nám přálo, a tak se každý 
vracel domů s pocitem, že se alespoň ještě 
jednou někdy do Olomouce rád vrátí. Na 
zpáteční cestě domů obdrželi na památku 
nejstarší a nejzkušenější účastníci krásný 
diplom s malou pozorností. Samozřejmě, že 
také zazněly dotazy a typy, kam bychom se 
mohli vydat na výlet v příštím roce. Celkově 
zhodnoceno za všechny zúčastněné - byl to 
krásně, kulturně, ale i společensky prožitý 
den s  kolektivem milých a příjemných 
lidiček.

Jana Hrabicová
Marie Verbíková

ZO OS ECHO Fatra Napajedla
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úse k sluŽe B  / miroslav lang, vedoucí odboru  
 správy majetku

Nová identifikace 
strojního zařízení
Správa majetku provedla 
novou evidenci zařízení a 
drobného majetku formou 
přeštítkování.

V souvislosti s úkolem zajistit novou 
čitelnou identifikaci strojního zařízení 
bylo odzkoušeno několik desítek 
druhů různých štítků z  různých 
materiálů. Ty, které by mohly 
vyhovovat nárokům na odolnost, 
byly nalepeny na strojní zařízení 
v místech tepelného i  fyzického 
namáhání. Výsledkem byl plastový 
štítek doplněný o grafiku čísla 
z inventurních sestav. 

použitý čárový kód bude 
sloužit k   provádění přesné roční 

inventarizace majetku. Také převody 
majetku mezi středisky budou daleko 
přesnější. Stačí pouze přiložit čtečku a 
ta již zařízení porovná se seznamem 
v  databázi.  při oštítkovávání bylo 
zařízení dohledáváno nebo seznamy 
upravovány. I přes prováděné roční 
inventury bylo zjištěno několik 
neshod např. výrobní čísla nebo 
i zařízení zcela chybělo, případně bylo 
na jiném středisku. 

„přeštítkováním se provádí tak 
přesná inventura, která zde ještě 
nebyla“ jak poznamenal jeden 
z ředitelů. O to je provádění náročnější 
jak pro organizátory, tak i pro vedoucí 
jednotlivých středisek. Vždy se vyplatí 
řádná příprava. Kopie sestav byly 

proto vedoucím dány předem. Ti pak 
měli více času na přípravu. A pokud si 
přizvali ještě pomocníky, štítkování 
probíhalo rychleji. Ono nalepit 20 000 
štítků není jen tak. 

Organizaci štítkování měla na 
starosti paní Zdena Horsáková, 
technickou podporu procesní inženýr 
Adam Hrňa, tisky sestav Ing. Hradil 
a s lepením štítků byl nápomocen 
student jan juračka. Všem náleží 
pochvala za současný zdárný průběh. 
Inventarizace za pomoci čteček eAN 
do budoucna práci výrazně usnadní.

odBory

Jako každý rok, tak i  letos se 
uskutečnil zákaznický den 
segmentu PK, tedy setkání 
našich TOP distributorů 
z  ČR i  SR se zástupci vedení, 
prodeje i výroby. 

Akce se konala ve velmi 
atraktivním a příjemném prostředí 
Vinařství u Kapličky v obci Zaječí. 
její součástí bylo seznámení 
přítomných nejen s hospodářskými 
výsledky společnosti, ale zejména 
prezentace a představení nové 
kolekce podlahových krytin 
Thermofix 2015 - 17. Nové dekory 
v kolekci vzbudily zaslouženou 
pozornost všech zúčastněných 
zástupců distribučních firem. 
Doufáme, že vybrané vzory 
dřeva, kamene i textilu zaujmou 

co nejširší okruh odběratelů 
a  podlahová krytina Thermofix 
bude i v následujících letech lídrem 
na trhu vinylových dílců v čR i SR. 

po pracovní části následovala 
pro všechny přítomné část 
oddechu a zábavy. počasí celé akci 
přálo, a tak si všichni obchodní 
partneři mohli zařádit při jízdě na 
čtyřkolkách, vyzkoušet si jízdu a 
ovládání segwaye nebo si zastřílet 
ze sportovní brokovnice. pod 
odborným dohledem zkušeného 
sommeliera proběhla prohlídka 
vinic a sklepů s ochutnávkou 
místních vín. Na závěr celého 
setkání byl připraven pro hosty 
společenský večer, který se konal 
v příjemném prostředí stylového 
interiéru vinařství. již tak výbornou 
atmosféru podtrhla  k  tanci 

i poslechu hrající živá hudba a svým 
dílem i vynikající kuchyně, která 
připravila mnoho kulinářských 
specialit. 

Odměnou všem, kteří se na 
přípravě firemního dne podíleli, 
byla pochvala pozvaných hostů 
jak za výběr prostředí, připravený 
program, tak i výborné víno. pevně 
věřím, že se nám podařilo již tak 
výborné vztahy se zákazníky 
ještě více prohloubit a další 
ročníky firemních dnů segmentu 
podlahových krytin budou stejně 
úspěšné jako ten letošní.

marketing / ing. jitka sehnalová, specialista marketingu

Firemní den segmentu 
podlahových krytin

Pracovní jubilea 
v měsí cích září a říjnu 
2014

15 odpracovaných let
Ing. Mana Rostislav stř. 106010
Ing. Rozsypálek Zdeněk stř. 908000
Ing. Švanda Vadim stř. 101100

20 odpracovaných let
Krempl Zdeněk stř. 270000
látal luboš stř. 271000
Navrátil Roman stř. 230000

25 odpracovaných let
ferenc Michal stř. 230000
Mgr. Kalinec Stanislav stř. 202300
Kaňovský Tomáš stř. 175000
polášková Hana stř. 145000
Škarpa Roman stř. 272000
Štočková Marcela stř. 202100

30 odpracovaných let
pochmanová Alena stř. 145000

35 odpracovaných let
Chudárková Anna stř. 145000
juřena františek stř. 260000
Melichárek Vladimír stř. 206020
Mikulík Vladislav stř. 951000
Olivíková Věra stř. 170010
Šrámková Ivana stř. 951000

40 odpracovaných let 
Kuchaříková Zdeňka stř. 207020
lang jan stř. 943000
lang Miroslav stř. 954000
Mekysková Zdeňka pRO
Ing. Nováková Stanislava stř. 951200
Otáhal Zdeněk stř. 206020
Otevřel ladislav stř. 908400
Sabáček josef stř. 273000
Smolinková Helena stř. 204020
Škára ludvík stř. 175000
Škrabala jaroslav stř. 106010
Vaněk pavel stř. 908100
Varmužová Zdislava stř. 200120
Vojtek Zdeněk stř. 106010

45 odpracovaných let
Milková jarmila stř. 106010

Poděkování za vykonanou práci pro 
akciovou společnost Fatra s přáním, aby její 
další léta byla prožita v klidu, spokojenosti 
a v dobré životní pohodě, patří paní 
Magdaléně Úlehlové, stř. 200 120, která 
v měsíci říjnu ukončila pracovní poměr 
z  důvodu odchodu do důchodu.

jUBilea

rozlouČe ní
Vážení spolupracovníci,

dovolte mi, abych se touto cestou rozloučil 
s panem Ivo Blablou, který nás náhle opustil 
dne 9. 10. 2014. V jeho osobě ztrácíme nejen 
pracovitého a firmě oddaného odborníka, 
ale především dobrého člověka a kamaráda. 
Svou prací se zasloužil o rozvoj zahraničního 
obchodu a šíření dobrého jména naší 
společnosti ve světě. čest jeho památce.

generální ředitel 
Ing. Pavel Čechmánek

Setkání s jubilanty

Dne 17. 9. 2014 se uskutečnilo ve fatře 
v   Chropyni setkání se zaměstnanci, 
kteří odešli v průběhu letošního roku do 
důchodu nebo dovršili životního jubilea 
50 a 60 let. Všem jubilantům přejeme do 
dalších let všechno nejlepší a hodně zdraví.

redakce novin
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Na konci roku 2013 byla 
započata složitá jednání 
s  dodavatelem páry 
společností Teplárna 
Otrokovice,  a.s., pro areál 
Napajedla se střednědobým 

výhledem. Na jednání 
byly dohodnuty konečné 
podmínky dodávek a ceny 
páry pro období 2014 až 2018.

průměrné zimní venkovní teploty 
od roku 2010 stoupají a to o 1 až 
3  °C. Tato skutečnost spolu s celým 
souborem úsporných opatření, které 
byly zavedeny za nemalých investičních 
prostředků, se podílí na významném 

snižování nákladů na spotřebu tepla 
areálu v Napajedlích. Vložené investiční 
prostředky, spojené s vytápěním 
nebo s úspornými opatřeními, se nám 
velmi rychle vrátily v podobě úspor ve 
spotřebě tepla a tím přispěla tato oblast 

ke snižování nákladů ve společnosti 
fatra, a.s. Tato tvrzení dokládají tabulky, 
které zobrazují tento efekt jak z pohledu 
snižování množstevního odběru, tak 
z pohledu finančních nákladů.

e n e rgetika ch ropyNě  / vít macháň, ředitel

Spotřeba tepla v areálu Napajedla klesá

 konce rn agrofe rt

Není mu ještě ani čtyřicet, 
ale v této zemi už prošly 
dveřmi továren uznávaných 
firem odhadem dvě miliardy 
jeho výrobků. Jan Čapek 
(38) dal tvář například PET 
lahvím minerálek Mattoni, 
Aquila, Magnesia nebo Kofola 
a navrhl také půllitry pro 
piva Gambrinus, Kozel nebo 
Radegast. De facto není Čech, 
který by jeho výrobek nedržel 
v ruce. Prestižní ocenění Czech 
Grand Design pro designéra 
roku obdržel až letos – za 
nafukovací hračku Psa 

Bulíka navrženou pro Fatru 
Napajedla.

Proč jste se rozhodl spolupracovat 
s Fatrou?

Nafukovací hračky fatry jsou ikony 
českého designu. je skvělé mít možnost 
stát se součástí historie této značky. 
projekt nových hraček zorganizovala 
Tereza Bruthansová, autorka 
monografie designérky původních 
nafukovacích hraček fatry. Oslovila mě 
a další designéry, konkrétně manžele 
Kozovi a Zuzanu lednickou. Ve fatře 
dostal projekt velkou podporu od 
tehdejšího generálního ředitele pana 
Bláhy. Titul manažerka roku si zaslouží 

paní Vyčánková, která zařizovala 
ohledně hraček naprosto vše. 

Proč jste se pustil zrovna do Psa 
Bulíka?

Bulteriéra máme doma a vizuálně je 
pro mě stále zdrojem fascinace. Baví 
mě hrát si v kontextu dětské hračky se 
stereotypem takzvaného bojového 
psa, za kterého je označován neprávem.

Jak dlouho trvalo Psa Bulíka 
navrhnout a vyrobit?

Od začátku jsem se snažil o vystižení 
jeho velice typického charakteru. Tvaru 
hlavy, výrazu, postoje těla a jeho úhlů 
včetně ocasu a uší. Hlava byla pro mě 

největším oříškem. Zkoušel jsem ji 
svařovat mnoha způsoby a vyšla až na 
dvacátý pokus. 

Co je z vašeho pohledu na 
nafukovacích hračkách nejtěžší?

Navrhovat nafukovací hračky pro mě 
znamenalo začít úplně od nuly! Nejtěžší 
je, že vše se navrhuje na papíře na jedné 
ploše, ale pak se to nafoukne a vypadá 
to úplně jinak. pokud si tedy nějaký 
tvar vymyslíte, musíte vyvinout značné 
úsilí, než zjistíte, jestli vše sedí a nejste 
obrazně „zcela vedle“, což se často stává. 
Tento postup nejde nijak přeskočit a 
úplně vyřazuje použití počítače. Byl 
to návrat k poctivé manuální práci. 
Ve výsledku ale mohu s  hrdostí říct, 

že na všech hračkách prošel doslova 
každý jejich milimetr mýma rukama - a 
mnohokrát!

Pracujete nyní na nějaké nové 
hračce?

Začínám pracovat na několika 
hračkách a nápadech, a uvidíme, co 
bude fungovat nejlépe.

agrofert, a.s.  / milan mikulka

Jan Čapek: Hračky z Fatry jsou ikonou 
českého designu
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