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Odhadovaný celkový počet výběrových a 
poptávkových řízení v rámci projektu Nová 
válcovna. Tato největší investiční akce v novo-
dobé historii Fatry zahrnuje nejen nákup mo-
derních technologií pro výrobu podlahovin 
a hydroizolačních fólií, ale i velké stavební a 
infrastrukturní úpravy v areálu podniku. Dě-
kujeme všem, kteří se podílí na přípravě zadá-
ní a hodnocení nabídek v rámci těchto řízení.

AKTUALITY 
Bronzová pro naše personalisty

Outdoorová aktivita „Století Fatry“ získala 
3. místo v soutěži o personální projekt roku 
2017. Celostátní finále se uskutečnilo v listo-
padu v rámci VI. výročního HR SUMMITU Klu-
bu zaměstnavatelů v prostorách Betlémské 
kaple v Praze.
Fatra za sebou nechala taková zvučná jmé-
na, jako např. ŠKODA nebo VODAFONE.
Vítězem letošního ročníku se stala společ-
nost SKF Lubrication System, s. r. o., se svým 
projektem na sociální integraci vězňů, kte-
rých v současnosti zaměstnává 19. 

Cena pro Indiánské Teepee

Naše Indiánské Teepee si získalo nejen srd-
ce zákazníků, ale i ocenění kvality „Bezpeč-
ná hračka“. Oficiální udílení tohoto ocenění 
se konalo na Galavečeru s Českou kvalitou 
2017, kam přijeli naši zástupci společně 
s  autorkou výrobku Veronikou Vašátkovou. 
Slavnostní předávání se uskutečnilo 21.  lis-
topadu v 18 hodin ve Švandově divadle 
v Praze. Generálním partnerem celé akce je 
společnost ITC.
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Energetika rozšiřuje svou činnost
Úsek energetiky se již cca tři roky aktivně za-
bývá myšlenkou převzít provozování všech 
našich energetických zařízení a postupně se 
snaží tyto záměry realizovat v praxi. Jedná se 
zejména o vzduchotechniky, chladicí okruhy 
věžové a chladicí systémy strojní, které jsou 
součástí výrobních technologií nebo takzva-
ným technickým zabezpečením budov. Byla 
nebo jsou provozována údržbou, která však 
neřeší provoz z pohledu úspory energií ani 
nehledá komplexní řešení v případě investič-
ních příležitostí. Proto se tato zařízení ocitla 
v hledáčku energetiků.

VZDUCHOTECHNIKA
Jedná se o zařízení určená pro výměnu (přívod a 
odvod) vzduchu v budovách v objemu daném po-
třebami výrobní technologie a její obsluhy. Tento 
vzduch lze různými způsoby dle konkrétních po-
žadavků upravovat. V tom jednodušším případě 
může být filtrován (zachycením prachových čás-
tic), ohříván nebo i chlazen. Ve složitějších přípa-
dech se vzduch vlhčí, odvlhčuje nebo dokonce 
i  rekuperuje (zpětně se získává teplo). Vzducho-
techniky obsahují kromě tzv. vzduchařských tech-
nologií i zařízení z jiných oborů, jako např. měření 
a regulace, plynová zařízení (vlhčení), elektro, da-
tová komunikace, vodo-topo apod.

Již v minulém roce jsme převzali do správy kom-
plex vzduchotechnik na b. 22 - výroba PPF. Vzdu-
chotechniky na této budově obsahují i vlhčení 
a  odvlhčování a je tedy možno konstatovat, že 
jsme si zvolili tu nejnáročnější variantu. Na těchto 
zařízeních jsme iniciovali řadu úprav investičního 
rázu a drobnější opravy vedoucí k odstranění těch 
nejžhavějších stávajících problémů (např. havarij-
ní větrání prostou EREMA). 

Další významnější investici do VZT linek SML 
představoval úsporný energetický projekt se za-
jímavou dobou návratnosti. Podstatou změny je 
vyvedení znečištěného přehřátého vzduchu na 
střechu a pro účely chlazení použití vzduchu ven-
kovního. Tím se sníží náklady na strojní chlazení a 
dochází k úspoře elektrické energie. 

Dalším zařízením přebíraným do naší správy je 
vzduchotechnika na budově 44 - HIF 2, na které 
se aktuálně provádí rekonstrukce systému řízení 
s autodiagnostikou poruchových stavů a propoje-
ní s výrobní technologií. Tato rekonstrukce přine-
se nemalé výhody jako je předcházení haváriím, 
úspory energií a dokonalé monitorování provoz-
ních stavů. U vzduchotechniky už by nemělo do-
cházet k zamrzání výměníku, což byl právě případ 
tohoto zařízení z minulosti. Nový systém řízení 
umožní připojení k energetickému centrálnímu 
dispečinku, což je podstatou dálkového provozu 
s občasnou obsluhou, který úsek energetiky nyní 
poskytuje.

Kromě toho připravujeme i rekonstrukci vzdu-
chotechniky válcovny na b. 24, kde je na komplex 

centrálního řešení celého výrobního prostoru 
v přízemní části vypracována studie, řešící i doda-
tečné odstranění změkčovadel z odsávané vzdu-
šiny z válcovacích linek. Celé řešení je energeticky 
úsporným projektem, je zde totiž uvažováno s re-
kuperací tepla z odsávaného vzduchu.

Na první etapu řešící část prostoru s linkami KW, 
Comerio I a Comerio II je zpracovávána projekto-
vá dokumentace.   

Správu vzduchotechnických zařízení již druhým 
rokem zastává Ing. Lubomír Dudík.

VĚŽOVÁ CHLAZENÍ
Chladicí věže zajišťují chlazení technologií na 
teplotních úrovních 24 °C. Nejsou sice náročná na 
spotřebu el. energie, o to více však spotřebováva-
jí upravenou vodu, proto i ony jsou předmětem 
našeho zájmu. 

V minulém roce jsme převzali do provozu chladicí 
systém pro Comerio I, který v sobě úpravnu vody 
obsahuje, a naši zaměstnanci se tak i díky těsnější 
spolupráci a komunikaci s pracovníky výroby při-
blížili k potřebám těchto technologií.

Přínosem by měl být energeticky optimalizovaný 
provoz s garancí kvality vody v systémech chlaze-
ní, který v současnosti není ideální.

Protože je věžové chlazení úzce spojeno s úprav-
nou vody, padla volba při hledání správce těchto 
zařízení na odbor vodního hospodářství a vedou-
cím je pan Radek Jevický.   

STROJNÍ CHLAZENÍ
Jedná se o zařízení zajišťující chladicí vodu na 
teplotních úrovních kolem 10 °C. Těchto teplot již 
nelze dosáhnout na chladicích věžích, ale je nut-
no je vyrobit složitějším zařízením, které je mož-

no pro zjednodušení přirovnat k lednici respek-
tive tepelnému čerpadlu. Tato zařízení jsou již 
významně složitější a také energeticky náročnější.
A právě jejich správu jsme si nově vzali na starost 
a bude se jí zabývat Ing. Aleš Juráň, specialista na 
čerpací techniku a hydraulické systémy. Momen-
tálně prochází odbornou přípravou a školeními 
zaměřenými na chladírenské technologie, a to 
jak teoreticky, tak i prakticky. Čerpá informace a 
dovednosti např. na kurzu pro chladírenské ser-
visní organizace, na školení výrobců chlad. strojů 
a také na setkáních s projektanty z tohoto oboru.
Momentálně probíhá převzetí provozu strojovny 
zajišťující chladicí vodu pro linku Comerio I.

Jako další budou na řadě chladicí stroje pro vý-
robu HIF 2 na b. 44. U této strojovny jsme loni 
kvůli chlazení nainstalovali nové tepelné čerpa-
dlo, z něhož můžeme při výrobě chladu odebírat 
odpadní teplo. Využíváme jej pro vytápění budov 
44 a 34. A právě takových úsporných návrhů při 
dalších rekonstrukcích těchto technologií očeká-
váme od našeho specialisty více.

Dalším aktuálním projektem je rekonstrukce chla-
dicího okruhu vstřikolisovny na b. 26 v Chropyni. 
Záměrem je upravit parametry hydraulického sys-
tému tak, aby centrální řešení stávajícího chlazení 
dokázalo zajistit stabilní teploty a zvýšenou po-
třebu průtoků pro jednotlivé vstřikolisy. Záměrem 
je i jednotné řešení chlazení hydrauliky vstřikoli-
sů, které umožní zrušit systém otevřeného chlaze-
ní. V současné době se zpracovává studie prove-
ditelnosti, realizace by měla proběhnout v příštím 
roce. A co tím získáme? Účinnější výrobu chladu a 
díky jeho zvýšenému průtoku zrychlení výrobní-
ho cyklu jednotlivých produktů.

V rámci výstavby nové válcovny se projektují re-
spektive již realizují zařízení, která obsahují výše 
uvedené technologie. Aktivně se účastníme pro-
jektových prací a budeme součástí týmů při rea-
lizaci těchto investic. Již dnes se připravujeme na 
převzetí jejich provozu. 

Samotné zprovoznění pak bude pro naše techniky 
zatěžkávací zkouškou, kdy budou muset uplatnit 
své schopnosti a dovednosti napříč vícero oborů. 
Jedná se o měření a regulace, hydraulické systé-
my, elektro atd. Pro řešení případných problémů 
jim budou nápomocni i další odborníci z  úseku 
energetiky.

Z výše uvedeného vyplývá, že energetická zaří-
zení můžeme převzít do své správy po připojení 
systému řízení k dispečinku energetiky. Propoje-
ním a vizualizací na centrálním počítači je tak za-
jištěno trvalé automatické dozorování s využitím 
všech výhod centrálního dispečinku. Ten kromě  
vizualizace všech technologií obsahuje i systém 
pro rozesílání poruchových SMS, možnost archi-
vace historických stavů i poruchových hlášení 
nebo monitoring spotřeby energií.
Samozřejmostí je NON STOP dozor s NON STOP 

Vážení a milí spolupracovníci,

poslední dny starého roku a první chvíle toho 
nového jsou tradičně obdobím, kdy si lidé 
vzájemně přejí všechno dobré, šťastné chvíle 
s rodinou, zdraví a úspěchy. I já využívám sváteční 
atmosféry Vánoc a přeji Vám všem, abyste je 
prožili v klidu a pohodě a naplno si vychutnali její 
neopakovatelné okamžiky. Vánoční čas má své 
zvláštní a výjimečné kouzlo. Užívejte si jej proto 
naplno, neboť odpočinek si po celoroční usilovné 
práci všichni zasloužíme.

Letošní rok byl úspěšný, i když ne tak štědrý, jako 
dva předcházející. Důvodů, proč tomu tak bylo, je 
více, ale k těm hlavním patří především nepříznivý 
vývoj cen surovin. 

Pokračování na str. 2

I přes to všechno jsme díky Vaší píli, trpělivosti, 
odhodlání, nasazení a tvrdé práci dosáhli 
pozitivních výsledků. Rok příští však pro nás 
představuje mnohem větší výzvu, neboť nás čeká 
spousta změn. Věřím, že i s nimi se dokážeme 
vypořádat se ctí.

Do nového roku 2018 Vám přeji úspěšný vstup, 
mnoho chuti do další práce a pevné zdraví pro Vás 
i Vaše blízké.

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel

Ing. Aleš Juráň u jedné z chladicích jednotek
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AKTUALITY 
Zlín design market 2017

Stejně jako minulý rok proběhla v předvá-
nočním čase ve Zlínském zámku prodejní 
výstava současného designu. Významné 
značky a autoři zde představili módu, šper-
ky, bytové doplňky, grafiku a mnoho dalšího 
z prostředí českého a slovenského designu. 
Bylo tu možné zakoupit i naše nafukovací 
hračky.
Akci doplňoval i výběr z tvorby skláře a so-
chaře Petra Stanického a interaktivní výstava 
Orbis Pictus Play.

Dětský prodejní festival mini

Počátkem prosince jsme se již počtvrté 
s  našimi nafukovacími hračkami zúčast-
nili stylového a zároveň hravého festivalu 
„mini“. 
Tento výběrový festival probíhá vždy 
v  Praze, pokaždé však na jiném místě. 
Tentokráte byl situován do dvou pater 
obchodního domu Kotva.
Pořadatelé akce vždy pečlivě vybírají ori-
ginální, kvalitní a přitažlivý sortiment, 
který se vymyká běžné komerční nabídce. 
Tak zde bylo možné nakoupit jak genera-
cemi prověřené ikony (naše hračky), tak 
i současné designové hračky, oblečky a 
další věci pro malé děti. Festival měl i na-
bitý doprovodný program pro děti všech 
věkových kategorií - tvůrčí dílny, cvičení, 
kolotoče, jízdní dráhy pro odrážedla atd. 
Akce měla jako vždy vysokou úroveň a je 
nám ctí, že jsme se jí mohli zúčastnit.

pohotovostí topo i elektro.
A jaké jsou přínosy provozování výše uvedených 
zařízení odborem energetiky? Výhodou je vyško-
lený specialista s komplexním přístupem k provo-
zování se zaměřením na ekonomiku provozu, kte-
rý jednoznačně vede ke snížení spotřeby energií.
Tyto úspory mohou být nízkonákladové, tzn. bez 

významných investic, např. optimalizace provozu 
(nastavení provozních parametrů, časových reži-
mů atd.), nebo úspory vyplývající z realizace in-
vestic či oprav.

Nápadů, které by zefektivnily provoz energetic-
kých technologií, máme dost. Zatím je nechává-

me uložené pouze v našich myšlenkách, protože 
převyšují současné investiční možnosti společ-
nosti. Doufáme ale, že ty nejzajímavější se nám 
podaří v dohledné době uskutečnit.

Vít Macháň
ředitel úseku energetiky

Projev uznání pro dodavatele Ontexu
Mezi naše významné odběratele v rámci seg-
mentu PPF patří společnost Ontex Group NV, 
která je jedním z rozhodujících globálních hrá-
čů na trhu hygieny. 

Provozuje 20 výrobních závodů po celém světě, 
zaměstnává přes 11 tisíc zaměstnanců a výše její-
ho obratu dosahuje 2 miliard eur. Tato společnost 
spolupracuje se stovkami dodavatelských firem a 
právě ty klíčové byly pozvány na „Partnerský den“, 
kde kromě prezentace dlouhodobých strategií a 
cílů této společnosti proběhlo vyhodnocení nej-
lepších dodavatelů roku 2017, a to ve čtyřech ka-
tegoriích.
Ve velmi náročné konkurenci firem z celého světa 
jsme získali ocenění v rámci nominace kategorie 
„Sustainability“, tedy „Udržitelnosti“. O tom, že se 
jedná o mimořádný úspěch a zároveň velký zá-
vazek do příštích let svědčí to, že jsme za sebou 
nechali konkurenci nejen z oblasti dodávek paro-
propustných fólií, ale i dodavatele jiných komodit 
odvětví hygieny. Všem zaměstnancům segmentu 
PPF a to napříč úseky patří velké poděkování!

Ing. Dušan Uher
obchodní ředitel

SOUTĚž 
V minulých novinách jste mohli soutěžit 
o  poukaz v hodnotě 500 Kč do vinotéky „Pěkná 
vína“ v Napajedlích. Vylosování proběhlo 
v  termínu 6. 11. 2017 za účasti zástupců vedení 
společnosti a právníka, výhercem se stala paní 
Marcela Stočková, které gratulujeme.

A ani tentokrát jsme nezaháleli a připravili pro 
Vás další soutěž, v níž můžete vyhrát poukaz 
v hodnotě 500 Kč do prodejny „Napabike“ 
v Napajedlích.

Soutěžní otázka zní:

Ve kterém roce vznikla firma Napabike?

Odpověď můžete nalézt na stránkách firmy Na-
pabike http://www.napabike.cz/.

Řešení zašlete nejpozději do 15. ledna 2018 na 
adresu adela.moricka@fatra.cz. Do předmětu 
e -mailu uveďte heslo „Soutěž“. 

Management opět v Zaječí   
Tato vinařská obec s necelými 1 500 obyvate-
li se nachází mezi městy Hustopeče a Břeclav, 
založena byla na počátku 13. století. Poprvé se 
v písemných pramenech objevuje v roce 1222. 
V roce 1848 se Zaječí stalo součástí soudního 
okresu hustopečského a od roku 1949 byla 
obec začleněna do okresu Břeclav. Protéká jí 
Zaječí potok a je obklopena rozlehlými vino-
hrady s vinnými sklepy a ovocnými sady.

Letos se výjezd uskutečnil ve dnech 11. a 12. 9. 
2017 a zúčastnilo se jej cca 80 našich zaměstnanců. 
První den seznámili jednotliví odborní ředitelé 
přítomné formou 15minutových prezentací se 
stavem plnění tzv. PAPů, tedy prováděcích akč-
ních plánů. Tyto PAPy představují konkrétní dů-
ležité úkoly, vedoucí k naplnění naší rozvojové 
strategie. Připomínám, že jejím cílem je dosažení 
tržeb ve výši 4,5 mld. Kč v roce 2020.

A přestože se počasí prvního dne předvedlo ve 
své deštivé podobě, po absolvování pracovní čás-
ti jsme se určitě nenudili. Sice v omezené míře, ale 
podařilo se nám podniknout i týmové aktivity. Zú-
častnili se jich pouze nejodolnější jedinci a odmě-
nou jim byl velký potlesk od nás méně odolných.
Do programu druhého dne jsme tentokrát zařa-
dili témata související s možností ekonomických 
úspor. Jak jistě víte, již byla zahájena výstavba 
nové válcovny. Jedná se o obrovskou investici, 
na kterou si musíme vydělat. A proto jsme vybrali 

8  témat, na kterých na místě pracovaly jednotli-
vé skupiny. Jejich cílem bylo navrhnout konkrét-
ní možné úspory např. vylepšením pracovních 
postupů či zjednodušením výrobních procesů.
Poslední částí pak byla prezentace zmíněných ná-
vrhů spojená s diskuzí. 

Nápadů, jak ušetřit, se objevilo hodně a některé 
z nich již byly předány kompetentním kolegům, 
kteří se ty nejlepší snaží postupně zavádět do 
praxe. Soudě podle vyplněných dotazníků šlo 
o  vydařenou akci a kromě úsporných návrhů 

jsme také obdrželi cenné podněty pro organizaci 
výjezdního zasedání v příštím roce.

Děkujeme za všechny nápady a návrhy a věříme, 
že i v následujícím roce přispěje naše výjezdní za-
sedání ke zvýšení vzájemné informovanosti, lep-
ším výsledkům i k větší týmovosti. 
Ještě jednou díky všem za aktivní účast!

Bc. Martin Hradský
personální ředitel
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ORIGINÁLNÍ A DOSTUPNÉ VÁNOČNÍ DÁRKY PRO VŠECHNY - KVALITNÍ A RUČNĚ VYRÁBĚNÉ ČESKÉ VÝROBKY -  TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI I  DOSPĚLÉ 
DĚTSKÝ KOUTEK A POHYBOVÉ AKTIVITY -  VÝSTAVY A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY -  MÓDNÍ PERFORMANCE - PŘÁTELSKÁ PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRA

Nad akcí převzala záštitu poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová

Rizikové prohlídky pojišťoven
Stává se již tradicí, že nás jednou za rok navští-
ví zástupci konsorcia pojišťoven, aby provedli 
tzv. rizikovou prohlídku. Jejím cílem je na mís-
tě vyhodnotit možná rizika (pravděpodobnost 
vzniku pojistné události) vznikající při činnosti 
společnosti. 

Současně posuzují opatření přijatá z naší strany 
k jejich minimalizaci. Výsledkem této analýzy, jejíž 
součástí je i zmíněná riziková prohlídka, je riziko-
vá zpráva. Ta obsahuje mimo jiné doporučení po-
jišťoven, jaká opatření by bylo vhodné přijmout 
k eliminaci potenciálních rizik. 

Celé toto hodnocení se provádí proto, aby po-
jišťovny získaly přehled o tom, jakým způsobem 
společnost pracuje s riziky a popřípadě jak je má 
ošetřené. To se následně promítá do pojistných 
podmínek a samozřejmě také do výše sjednané-
ho pojistného. Je proto v našem zájmu přesvědčit 
zástupce pojišťoven, že jsme si vědomi rizik pra-

menících z naší činnosti a že je dokážeme vhod-
nými prostředky řídit. Riziková prohlídka se letos 
uskutečnila v Chropyni ve čtvrtek 19. října 2017. 
Většina zástupců pojišťoven byla ve Fatře poprvé, 
a proto bylo nutné se jim představit. Toho se ujal 
finanční ředitel Ing. Kramoliš. Technická ředitelka 
Ing. Vyčánková je následně seznámila s rozvojo-
vými plány naší společnosti v oblasti investic a 
ředitel úseku energetiky pan Macháň s prezentací 
zaměřenou na rizika v energetické oblasti.

Management údržby z pohledu řízení zabývající 
se především minimalizací poruchových stavů 
strojů a zařízení včetně systému evidence nákladů 
na opravy představil hlavní mechanik Ing. Gahura. 
Velitel HZSP pan Andrýsek prezentoval způsob 
ochrany majetku pomocí EPS a systém povolení 
práce s otevřeným ohněm. První část rizikové pro-
hlídky uzavřel vedoucí finančního oddělení Ing. 
Malovaný informacemi o realizaci doporučení po-
jišťoven z předchozí prohlídky v roce 2016.

Po úvodní části následovala fyzická prohlídka 
výrobních i nevýrobních prostor. Chropyňským 
areálem provedl zástupce pojišťoven výrobní 
manažer Ing. Hromadník, který prohlídku doplnil 
odborným výkladem. Z prvotních ohlasů může-
me usuzovat, že jsme pojišťovny přesvědčili, že 
známe rizika spojená s naší výrobou a máme je 
pod kontrolou. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organi-
zaci nejen této rizikové prohlídky, ale i na dlouho-
dobé práci při realizaci opatření na minimalizaci 
identifikovaných rizik. 

Věřím, že odměnou nám bude nejen větší bezpeč-
nost a plynulost výrobního provozu, ale i stanove-
ní adekvátní pojistné sazby. Nutno však dodat, že 
naše práce na řízení rizik nekončí, neboť je stále 
co zdokonalovat.

Ing. Luděk Kramoliš
finanční ředitel

Pokračování ze str. 1
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PrACOvnÍ 
jUbILEA
15 odpracovaných let
Adámek Martin  stř. 260000
Gajdošík Jan  stř. 260000
Kadlec Aleš  stř. 260000
Kašný Martin  stř. 260000
Krsičková Martina  stř. 109000
Sedláček  Marek  stř. 260000

20 odpracovaných let
Nesvadba Pavel  stř. 908400
Tomášková Alena  stř. 145000
Zlámal Jiří  stř. 110000

25 odpracovaných let
Daněk Jaroslav  stř. 272000
Fischer Robert  stř. 908100
Galetka František  stř. 908100
Hlavačka Vladimír  stř. 103310
Hromadník Petr, Ing.  stř. 100010
Hromadníková Lenka, Ing.  stř. 202100
Janováč Michal  stř. 111000
Novák Petr  stř. 115000
Polášek Aleš  stř. 106010
Polášek Miroslav  stř. 951600
Spálovská Pavla  stř. 230000
Tyl Jaroslav, Ing.  stř. 101400 
Vyčánková Olga, Ing.  stř. 940000
Zapletal Pavel  stř. 945000

30 odpracovaných let
Gregor Josef  stř. 145000
Malovaná Jana, Ing.  stř. 932000
 
35 odpracovaných let
Bobek Ivan  stř. 866000
Dujíček Ladislav  stř. 951500
Železník Vladimír  stř. 175000

45 odpracovaných let
Kunetová Anna  stř. 120000
Šindelek Lubomír  stř. 170010
Sedlák Milan  stř. 273000

ODCHODY DO 
DŮCHODU
Šindelek Lubomír  stř. 170010
Sedlák Milan  stř. 273000

Zaměstnancům, kteří odešli do důchodu, 
děkujeme za léta strávená poctivou prací ve 
Fatře a  přejeme jim pevné zdraví, spokoje-
nost a spoustu životního elánu a optimismu 
do dalších let. 

Nová cisterna nahradila starou Tatrovku  
Základním posláním jednotek PO je chránit ži-
voty, zdraví obyvatel i majetek před požáry a 
poskytovat účinnou pomoc při mimořádných 
událostech. Tyto jednotky jsou tvořeny nejen 
odborně vyškolenými osobami (hasiči), ale i 
požární technikou. 

Vozidlo CAS 32, Tatra 815, kterou naši hasiči do 
současné doby používali, už má své nejlepší roky 
za sebou. I její výrobní číslo „028“ a rok pořízení 
1985 naznačuje, že toho za svých 32 let zažila 
hodně. Ať už to byly ostré zásahy, pomoci při po-
vodních, nerůznější technické výpomoci či třeba 
jenom požární cvičení. Stařenka je opotřebovaná 
a trápí ji postupující koroze i množící se technické 
závady, jejichž odstraňování bylo v poslední době 
téměř na denním pořádku.

Naše jednotka PO má 16 mužů, jejich věkový prů-
měr 46 let prezentuje zkušené a ostřílené chlapy. 
Jen v letošním roce vyjížděli k 21 zásahům a více 
než 35 technickým výpomocím. 
Management naší společnosti se snaží jim práci 
ulehčit a požární ochranu co nejvíce zefektivnit, 
proto tedy odsouhlasil nákup cisterny nové. Do-
dala ji nám česká pobočka polské firmy WISS, kte-
rá je v současnosti jedním z největších výrobců 
hasičské techniky v Evropě.

Vozidlo s přesným označením CAS 30/4000/240 
S2T je plně vybaveno vším, co naši hasiči ke své 
práci potřebují. Má např. vysokotlakou hasicí ha-
dici, vysokotlaké čisticí zařízení Karcher, motoro-
vou pilu, rozbrušovačku, plovoucí a ponorné čer-
padlo i naviják.
S vozidlem byl zakoupen i multifunkční detekční 
přístroj pro měření nebezpečných koncentrací 
plynů, který jsme do dnešního dne postrádali. 

Jen objem cisterny je o něco menší, než u staré-
ho vozu, ale vzhledem k nově rekonstruované síti 
hydrantů ve Fatře to nevadí.
Cisterna je postavena na povozku P440, CB 4x4, 
švédské automobilky Scania, a díky tomu má lep-
ší manévrovací schopnosti ve stísněných prosto-
rách našeho areálu než dosavadní Tatra 815.
Díky automatické převodovce a couvací kameře 
poskytuje také nebývalý komfort pro řidiče. Vo-
zidlo je vybaveno i tzv. CAN BUS sběrnicí, což je 
vlastně počítač, který ovládá téměř vše na vozidle 
od spuštění čerpadla, přes hlídání otáček motoru, 

tlaků na proudnicích, obsahů nádrží, přes vytaže-
ní světelného stožáru až po ovládání nárazníkové 
kropicí lišty. 

Věřím, že nová cisterna nám bude dlouho sloužit 
k všeobecné spokojenosti a doufám, že ji nebu-
deme muset používat ke skutečným požárům, ale 
hlavně k výcviku a kropení vozovek v horkých let-
ních měsících.

Jaroslav Andrýsek
vedoucí odboru HZSP

Dvojnásobný důvod k oslavě
Naše spolupráce se společností IKEA začala 
před dvaceti lety, rok poté, kdy IKEA otevřela 
svůj první obchodní dům v České republice. 
Letos tedy oslavíme dvacet let spolupráce a 
musím říct, že během této doby jsme se stali 
významným dodavatelem plastových výrobků  
do IKEA a objem ročních tržeb překročil 20 mi-
liónů eur. Cesta to nebyla lehká, boj s konku-
rencí není nikdy jednoduchý.

Celou spolupráci odstartovala podložka VARIE-
RA, kterou vyrábíme dodnes. Kromě toho přibyla 
řada dalších produktů, včetně výrobků pro děti, 
na něž jsou kladeny obzvlášť vysoké kvalitativ-
ní požadavky. V obchodních domech IKEA dnes 
najdete kromě již zmiňovaných podložek do ku-
chyňských linek VARIERA i další naše vstřikované 
výrobky, jako např. boxy  TROFAST, GLES, prádelní 
koš TORKIS, snídaňový stoleček KLIPSK, ramínka 
SPRUTTIG, kelímek SUNNERSTA, plastové výlisky 
na židle SKALBERG, GUNDE, ADDE nebo podložky 
SKRUTT.

Letos v září jsme tento sortiment rozšířili o dlaž-
dice s umělou trávou s názvem RUNNEN FLOOR 
DECK, který jsme společně s IKEA vyvinuli. 

A jak to bylo? Před  dvěma roky nás oslovil IKEA 
tým s tím, že k plastovým a dřevěným dlaždicím  
RUNNEN, které byly v nabídce, by rádi přidali 
dlaždice s umělou trávou. Byla to pro nás výzva. 
Museli jsme vyvinout design dlaždice, regranulát 
pro jejich výrobu a v neposlední řadě také najít 
lepidlo vhodné pro nalepení umělé trávy. Po ně-
kolika měsících usilovné práce jsme přišli s ná-

vrhem celého výrobku. Následovala řada testů a 
schvalování. Nakonec tento projekt získal v IKEA 
zelenou a my jsme mohli pokračovat. Společně 
s dodavatelem technologie byla navržena plně 
automatizovaná linka, která vysekne příslušný 
formát umělé trávy, nalepí ji na dlaždici a zabalí 
set devíti kusů do kartonu, který uloží na paletu. 
Nezbytnou investicí v rámci tohoto projektu bylo 
pořízení dvou vstřikolisů s uzavírací silou 1 100 N 
a dvou čtyřkavitových forem. 

Na tomto projektu pracoval skvělý tým lidí a jim 
patří velké poděkování. Byla to dlouhá a náročná 

práce. Jako téměř každá nová technologie má i 
tato svoje porodní bolesti, které postupně odstra-
ňujeme a výrobu zefektivňujeme. Celkový objem 
produkce bude v miliónech kusů. 

Oslavme tedy společně dvacítku úspěšné spolu-
práce s IKEA a zároveň uvedení nového výrobku 
na trh. A popřejme si do budoucna další nové 
zdařilé projekty.

Ing. Lenka Hromadníková
vedoucí odboru prodeje SV

FATRAFOL na Rolls-Royce ve Finsku 
Ano, je to tak. Po více než 2 letech aktivní 
přípravy na výběrové řízení pro projekt svě-
toznámé firmy Rolls-Royce jsme se právě my 
stali výhradním dodavatelem střešní i zemní 
hydroizolační fólie. 

Jedná se o velmi významnou investici této společ-
nosti v západofinském městě Rauma za téměř 57 
mil. eur.

Kvalitou produktů FATRAFOL a poskytovaným 
servisem se nám podařilo zvítězit a rozšířit naše 
portfolio o další významnou stavbu na tomto 
trhu, kde se již 4. rokem snažíme upevňovat naši 

pozici. Hydroizolační fólie FATRAFOL pokrývá 
nejen střechy všech hal pro výrobu Rolls-Royce 
turbín a dalších komponent pro lodní průmysl, 
ale je také důležitou izolací pro speciální nádrže 
na nejrůznější výrobní rezidua.

Z pohledu hydroizolačních PVC fólií na tak spe-
cifickém trhu jako je ten finský znamená realiza-
ce tohoto projektu velký úspěch a posouvá nás 
v této zemi tím správným směrem o kus dál.

Bc. Pavel Vojtek
prodejce
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Bavíme se  
Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční 
stromek a jedna říká: „Tak co, našla jsi ně-
jaký?“
A ta druhá odpoví: „Ne, nenašla, co kdyby-
chom se na to vykašlaly a vzaly neozdobe-
ný?“

Eliška: „Martino, my máme pod stromeč-
kem pokaždé stejnou věc.“
Martina: „A jakou?“
Eliška: „Stojánek.“

Baví se dva kapři:
„Nevíš o něčem k snědku?“
„Vím, ale má to háček!“

Jde žížala navštívit svou sestru a ptá se jí: 
„Kde máš manžela?“ „Je s kámošema na 
rybách.“

Ptá se první kůň druhého koně: „Co máš 
k obědu? Já seno.“ A druhý kůň na to: „Já 
mám taky seno. MĚNÍME???“.

Přijde muž domů z práce a diví se: „Proč je 
tady v kuchyni taková zima?”
„Ale,” žena na to, „připravuju studenou ve-
čeři.”

„Pepo, nepřesolila jsem trochu tu polév-
ku?”
„V té soli byla nějaká polévka?”

Manželka se vztekle dívá na svého muže: 
„V pondělí jsi říkal, že máš rád fazole, v úte-
rý jsi je snědl s chutí, ve středu jsi nic ne-
říkal a ve čtvrtek je najednou nemůžeš ani 
cítit?!”

Muž se vrátí z práce: „Miláčku, co máme 
k obědu?”
„Nevím, zavřela se mi kuchařská knížka.”

Pepíček přijde večer za tátou, a povídá: 
„Tati, umíš psát ve tmě?“ „No, myslím, že 
jo. Co mám napsat?“ „Svoje jméno do mojí 
žákovské knížky.“

Zadumal se fotbalista v hospodě: „Sedmý 
panák... a pak že neumím kopat!”

Zajímavosti
Za nejstarší hru, která se údajně podobala 
současnému fotbalu, se považuje čínské 
cu-ču, jehož počátky datují historické pra-
meny až do období 2 500 let před Kristem.

Počátek moderního fotbalu lze najít v prv-
ní polovině 19. století na prestižních ang-
lických středních školách Eton a Harrow.

Fotbal je v současné době nejrozšířeněj-
ším a nejsledovanějším sportem na světě, 
v jakékoliv formě se mu věnuje asi půl mili-
onu lidí všech věkových kategorií.

Za nejfotbalovější kontinent lze považovat 
Evropu, kde každý stát uvádí tuto hru na 
prvním místě žebříčku popularity.

Největším stadionem v Evropě a druhým-
největším na celém světě je Nou Camp 
v  Barceloně ve Španělsku, jeho tribuny 
mají kapacitu 99 354 diváků. Je domovem 
slavného klubu FC Barcelona.

Největším stadionem na světě s kapacitou 
150 000 diváků je severokorejský Rung-
nado May Day v Pchjongjang. Bohužel 
slouží poněkud jiným účelům než těm 
sportovním. Byl postaven v roce 1989 a je 
využíván pro masové oslavné akce.

Za největší stadion na světě, na kterém 
se hraje výhradně jen fotbal, se považuje 
Azteca v Mexico City (105 000 míst k se-
zení) v Latinské Americe. Je domovem 
mexického národního týmu a fotbalového 
týmu Club América.

Každoročně se celosvětově prodá více než 
40 milionů fotbalových míčů.

Klukovským snem je kopat za Spartu 
RozhovoR / lUbomír blaha 
Fotbal je jednou z nejstarších kolek-
tivních míčových her, jeho vznik má 
kořeny v Anglii v 16. století. Vyžaduje 
velkou dřinu, pevnou vůli a dril. Pokud 
v něm člověk chce něčeho dosáhnout, 
musí se hodně snažit a hodně tomu 
obětovat. Musí mít talent, mít fotbal 
rád a hodně trénovat. A pak možná do-
stane šanci.

A takové šance se chopil náš spolupracovník Lu-
bomír Blaha, bývalý ligový hráč, dnes prodejce. 
Rozhodli jsme se jej vyzpovídat.

Jaké byly Vaše začátky ve fotbalu?
Myslím, že úplně stejné jako u všech kluků v té 
době. V Uherském Brodě v šesti letech, gumové 
kopačky, šišaté balóny, škvára, trénink 3x týdně. 
Na tréninku nás bývalo 30 i víc. Po něm jsme letěli 
domů a hned zase na hřiště kopat. Tak to bylo až 
do mých 17 let, kdy jsem odešel do Zlína. Tam mě 
vytáhl Bob Páník (současný trenér) a kolečka se 
začala otáčet…  

Kdy se z Vás stal profesionál?
V 18 letech jsem podepsal profesionální smlou-
vu s Baníkem Ostrava. To byla velká škola. Skvělí 
hráči, nároční trenéři… Vždycky jsem byl zvyklý 
trénovat víc než ostatní, ale v Baníku se trénova-
lo opravdu hodně. Tady jsem pochopil, že stát se 
profesionálem neznamená jen podepsat smlou-
vu.

Jak vypadaly Vaše tréninky a jak jste je zvládal?
Otec mi vždycky říkal: „Když chceš být lepší než 
ostatní, musíš trénovat víc než ostatní!“.
Tím jsem se snažil vždy řídit a s navyšováním tré-
ninkových dávek jsem neměl problém. To zname-
nalo, že po tréninku jsem šel ještě večer běhat, 
do posilovny nebo skákat na zeď. Na té nejvyšší 
úrovni pak trénink hodně souvisí s psychikou, 
protože tlak je tu opravdu velký.

Za svoji hráčskou kariéru jste prošel relativně 
spoustou klubů v ČR i v zahraničí? Co to pro Vás 
znamenalo a kde jste se cítil nejlépe?
Hlavně hodně stěhování… Měl jsem štěstí, že 
jsem byl ve špičkových českých klubech, takže 
jsem si vyzkoušel všechno, co to obnáší. Od ser-

visu pro hráče, zázemí, zájmu veřejnosti a médií, 
tlaku i vyprodaných hledišť.
V každém klubu bylo něco, co se mi líbilo i nelíbi-
lo. Nejvíce se mi dařilo v Synotu, ve Spartě jsem 
zase byl v nejlepším českém klubu se vším všudy. 
V zahraničí je ale všechno úplně jiné než u nás. To 
by bylo na dlouhé vyprávění.

Asi největším Vaším úspěchem bylo působení 
ve Spartě Praha, což je sen každého mladého 
fotbalisty. 
Bez pochyb. Každý malý kluk, který si kope na 
plácku, sní o tom, že bude hrát za Spartu nebo 
Slavii. Já jsem měl štěstí a do Sparty se dostal. 
I když to bylo jen na jednu sezónu, nesmírně si 
toho vážím. Až teď s odstupem můžu zhodnotit, 
co všechno k tomu bylo potřeba. Samozřejmě ně-
jaké fyzické předpoklady, ochota dřít atd.
Nejdůležitější věc na tom všem je ale obrovské 
štěstí! Bylo, je a bude spousta šikovných kluků, 
kterým se to nikdy nepovede, protože to štěstí 
chybělo. 

Proč zrovna Sparta a jaké s ní máte zážitky?
V době, kdy jsem si z nabídek mohl vybírat, byla 
Sparta bezkonkurenční. Na poslední chvíli jsem 
ji  upřednostnil před zahraničním angažmá. Roz-
hodl o tom jediný telefonát tehdejšího trenéra Ja-
roslava Hřebíka a manažera Miroslava Pelty.
Zážitků je spousta. Ty nejzajímavější jsou ale ne-
publikovatelné.

Kolik zápasů jste odehrál?
V nejvyšších soutěžích mám bilanci asi 139 zápa-
sů a 35 gólů.

Který byl Váš nejdůležitější gól?
Nevím, který byl nejdůležitější, ale určitě neza-
pomenu na ten první. Hned v prvním zápase FC 
Synot v lize proti Slavii. Narvaný Širůch (stadion 
ve Starém Městě), lidi lezli po stromech a stře-
chách… Vyrovnával jsem na konečných 1:1. Ob-
rovská euforie. 

Na jakých pozicích jste působil?
Vždycky v útoku. Nebyl jsem nikdy výjimečný 
střelec, ale díky postavě jsem snad byl platný.

Na jaký zápas s velkým soupeřem nejraději 
vzpomínáte?
Asi při mém působení v Aberdeenu. Můj třetí 
zápas - na Celtic Glasgow. 60 000 diváků. Vyhrá-
li jsme 3:2. Skvělá atmosféra. Jinak jsem ale zažil 
zápasy se soupeři jako Real Madrid, AC Milán, 
Glasgow Rangers, FC Porto, Panathinaikos Atény, 
Schalke….

Jaký zážitek ve Vaší kariéře považujete za nej-
důležitější?
Když mi bylo asi 13 let, vzal mě otec na finále Čes-
kého poháru Sparta - Baník. Výsledek si nepama-
tuju, ale stáli jsme hned u plotu už při rozcvičce a 
já jsem to strašně hltal. Tam jsem věděl, že chci víc 
než jen hrát v Uherském Brodě. Když šel kolem mě 
Pepa Chovanec, plácl si se mnou. O 9 let později 
mi pak poslal pozvánku do reprezentace a za dal-
ších 6 let mě trénoval v Krasnodaru (Rusko).

Posledních pár let jste působil v nižších rakous-
kých soutěžích a svoji aktivní kariéru ukončil na 
jaře ve svém rodném Uherském Brodě. Můžete 

porovnat rakouský a český přístup k fotbalu a 
jak se fotbal v těchto nižších soutěžích posu-
nul?
V Rakousku úroveň zvedají kluci ze zahraničí, do-
mácí hrají hrozně živelně. U nás i v nižších soutě-
žích jsou hráči schopni hrát taktičtěji a organizo-
vaněji.

Jako profesionální hráč jste s fotbalem skončil. 
Proč? Angažujete se ve fotbale jiným způso-
bem?
S profi fotbalem jsem skončil ve 32 letech ze zdra-
votních důvodů. Už jsem nebyl schopný snášet 
tréninkové zatížení, které tato úroveň vyžaduje. 
V Brodě jsem začínal a nakonec i skončil. Už jsem 
na to moc líný. Teď už budu hrát jenom za starou 
gardu.

Můžeme se zeptat na Váš osobní život? Kolik je 
Vám let, kde bydlíte, jste ženatý, máte děti?
Bydlím ve Zlíně. Je mi 39 let. Mám 2 děti. Lubomír 
9 let a Terezka 3 roky.

Jaký vztah k fotbalu má Váš syn? Zdědil Váš ta-
lent?
Myslím, že talentu pobral víc než já. Fotbal hra-
je a zdá se, že ho to i baví. To je to nejdůležitější. 
Jestli z něj ale někdy bude fotbalista si netroufám 
hádat. Ta cesta je dlouhá a ovlivňuje ji spousta 
faktorů. Je to chytrý kluk a sám si zvolí to nejlepší. 
V tom mu stoprocentně věřím.

Co Vás přivedlo do Fatry?
Hledal jsem zaměstnání poblíž Zlína, pokud mož-
no ve větší firmě. Nějak se to vyvinulo, přihlásil 
jsem se do Vašeho výběrového řízení a asi za mě-
síc mi volal David Mňačko (vedoucí prodeje spo-
třebního segmentu), že můžu nastoupit. Tak jsem 
tady a prodávám granulát.

Děkujeme za velmi zajímavý rozhovor a přejeme 
Lubomíru Blahovi hodně úspěchů nejen při fotbalo-
vých utkáních za Uherský Brod, ale i dobré pracovní 
výsledky při prodeji našich výrobků.

redakční rada

Každý čas má svá kouzla 
Podzim. Mám rád toto roční období charakte-
ristické krátícími se dny, barvícími se listy stro-
mů a těžkými vůněmi prosyceným vzduchem. 

Vždycky mě fascinoval obrovitý měsíc vycházejí-
cí na východě nízko nad obzorem, tak blízko, že 
stačilo jen natáhnout ruku a mohl jsem si na něj 
sáhnout. Několikrát jsem to také zkoušel zavěšen 
vysoko ve ztemnělé  koruně staré třešně, jedné 
z  mnoha, v aleji lemující silnici. Byl to však pou-
ze optický klam, jak jsem zjistil později. Nicméně 
pozdní chodci pode mnou obvykle zrychlili krok, 
neznaje původ podivných zvuků vydávaných 
stvořením, zavěšeným vysoko ve větvích nad je-
jich hlavami. Tuto kratochvíli mi obvykle ukončilo 
„zdvořilé“ pozvání rodičů k psaní úkolů.

Podzim je plný zvláštní mystiky umocněné dlou-
hými nocemi, vůní tlejícího listí a hustými mlha-
mi, které ukrývají jiný svět, svět plný děsivého 

tajemna. V mých představách se to tam hemžilo 
nejpodivnějšími kreaturami složenými z oživlých 
předmětů, zvířat a mýtických bytostí.  

Už jako malé dítě jsem měl tak rozvibrovanou du-
šičku, že div nevyletěla z těla. Nevěděl jsem teh-
dy přesně, kudy se duše dostává ven, ale u mě to 
bylo obvykle spodem a bylo to cítit. Ani můj děda, 
kterému jsem říkal v jeho 60 letech „staříčku“, mi 
to neulehčoval. Jeho hororové historky, všechny 
zaručeně pravé a osobně prožité na frontě 1. svě-
tové války, vyprávěné při mihotavém světle poo-
tevřeného popelníku kuchyňského sporáku, vybi-
čovaly mou obrazotvornost na maximum.

„Běž pro dřevo a přilož do kamen“, houkl děda. 
„Ani náhodou!“ Z vyhřáté peřiny na dědově diva-
nu ve spoře osvětlené kuchyni by mě nedostali 
ani párem volů. 

Cítil jsem jistotu a bezpečí za zády protřelého ra-
kouského ataleristy (dělostřelce), ale tam, za dveř-
mi, jak já se bál! 

Nicméně tyto chvíle jsem miloval. Děda byl vý-
borný vypravěč, fabulátor, u kterého nikdy ne-
víš, co je pravda a co fikce. Já ty jeho z větší části 
smyšlené příběhy poslouchal s otevřenou pusou 
a zavřenýma očima. Nikdy na to nezapomenu.

Předvánoční čas ještě umocňuje tu zvláštní at-
mosféru podzimu. Třeba takové roráty. Jsou to 
časně ranní liturgicko-hudební mše svaté, konané 
v adventní době. Jejich původ sahá hluboko do 
historie, až do 14. století, do doby vlády Karla IV. 
Označení je odvozeno od latinského názvu vstup-
ního zpěvu čtvrté adventní neděle: „Rorate coeli 
desuper“ neboli „Dejte rosu shůry“. 
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V dalším ze série našich článků jsme se 
zaměřili na oddělení technické kontroly. 
Technická kontrola je důležitou součástí 
utváření kvality výrobků. Kvalita, jako 
souhrn požadavků zákazníka na kladné 
vlastnosti výrobku, se netvoří na jednom 
místě a nedá se zajistit jenom kontrolou, 
jak se mnozí lidé domnívají. Prolíná se ve 
všech fázích vývoje výrobku, technické 
přípravy, výcviku zaměstnanců, samotné 
výroby a také prodeje. 

Pokud jsou zákazníkovi garantovány parametry, 
měřené technickou kontrolou v nastavených to-
lerančních mezích, je to předpoklad, že výrobky 
budou splňovat požadavky a očekávání zákazníků 
a budou konkurence schopné.
A jak to vypadá u nás? Ptáme se vedoucího odd. 
technické kontroly v Napajedlích Ing. Petra Va-
řeky.

Kolik pracovníků je ve Vašem oddělení? 
Co máte na starosti a kde to vlastně začíná?
Oddělení TK patří pod technický úsek, aby byla 
zajištěna jeho nezávislost na výrobě.

V Napajedlích ji zajišťuje celkem 27 pracovnic děl-
nické kategorie. Celý tento složitý proces začíná 
u  vstupní kontroly surovin, pokračuje meziope-
rační kontrolou při výrobě a končí výstupní kon-
trolou polotovarů a hotových výrobků.

Co dělá vstupní kontrola a kolik lidí ji zajišťuje?
Vstupní kontrolu surovin mají v Napajedlích na 
starosti 3 laborantky, které jsou vzájemně zastu-
pitelné. Úzce spolupracují se sklady surovin při 
zajišťování vzorků.
Kontrolu provádějí na základě interních předpisů 
a závazných kontrolních postupů, které určují pro 
jednotlivé suroviny druh vstupní zkoušky a jejich 
četnost.

Pracovní postupy zkoušek jsou předepsány buď 
mezinárodními nebo našimi interními normami.
Například u dodávek PVC se v předepsaných in-
tervalech vyhodnocuje tepelná stabilita, tzv. rybí 
oka, těkavé látky, absorpce změkčovadla, sypná 
hmotnost, nečistoty, K-hodnota atd.
Povinností vstupní kontroly je také vystavování 
atestů na výrobky o shodě naměřených hodnot 
s parametry garantovanými v podnikové normě 
dodávky nebo v technickém listu.  

Co dělá mezioperační a výstupní kontrola?
Všechny výrobky, určené k přímému prodeji, a 
polotovary musí splňovat předepsané parametry. 
Jejich kontrola probíhá dle závazných kontrol-
ních postupů, které stanoví hodnotu parametrů, 
jichž má být dosaženo, zkušební metodiku (např. 
ČSN nebo vnitropodnikovou normu) a četnost 
prováděných zkoušek. Závazný kontrolní postup 
je součástí technologického předpisu, který na 
konkrétní výrobek vypracovala technická přípra-
va výroby. TK při práci používá denní rozpisy vý-
roby, výrobkovou dokumentaci, pracovní měřidla 
a zařízení, laboratorní přístroje, vzorníky nebo 
srovnávací dílenské vzorky a příslušné pracovní 
postupy a zkušební normy. Naměřené parametry 
jsou zaznamenány do záznamů o jakosti.

Pokud všechny kontrolované parametry mezio-
perační i výstupní kontroly splňují požadované 
hodnoty, je výrobek uvolněn v informačním sys-
tému SAP do volné zásoby buď k dalšímu zpraco-
vání, nebo k přímému prodeji. Vyhovující výrobky 
označí pracovnice kontroly zeleným štítkem VY-
HOVUJE.

A co nevyhovující výrobky?
Na výrobek, u něhož je některý předepsaný pa-
rametr nevyhovující, vystaví pracovnice kontroly 
Protokol o neshodném výrobku. Neshodné vý-
robky jsou označeny červeným štítkem NEVYHO-
VUJE. 

Tento protokol je pak postoupen k řešení přísluš-
nému technologovi, vedoucímu TK, prodejci, pří-
padně mistrovi. Po vyjádření všech zainteresova-
ných je jasné, zda půjde výrobek opravit, prodat 
se souhlasem zákazníka s výjimkou nebo bude 
jako neprodejný přepracován.

Řešíte i reklamace?
Ano, technická kontrola se ve spolupráci s oddě-
lením kvality, obchodním a výrobním úsekem po-
dílí na řešení reklamací a stížností zákazníků.

Kde je Vaše působiště a jaká je směnnost TK?
To je různé. Mezioperační a výstupní kontrola na 
válcovně a v b. 44 pracuje v nepřetržitém provo-
zu.
Kontroluje válcované výrobky, vytlačované hyd-
roizolační fólie, laminované fólie, podlahové 
krytiny a svařované jezírkové fólie. U vybraných 
výrobků provádí výstupní kontrolu předepsaných 
parametrů tři laborantky na ranní směně ve zku-
šebně v b. 35.

Kontrola výroby granulátu v b. 34 se provádí ve 
třísměnném provozu. Ve dvou směnách je kont-
rolována výroba profilů, svařovaných výrobků a 
zpracování druhotných surovin.

Kontroluje se tvrdost směsi, tepelná stabilita, roz-
měrová stálost fólií, soudržnost vrstev laminova-
ných fólií a podlahovin, přímost, rovinná poloha, 
fyzikálně mechanické vlastnosti, odolnost spo-

je ve smyku, ohebnost za nízkých teplot, ztráta 
hmotnosti, rozměry, barva, vzhled a provedení 
včetně značení a balení.
 
Samostatnou kapitolou je kontrola barevného 
odstínu předsměsi tzv. batche, barevného kon-
centrátu. Laborantka s dodaným vzorkem batche 
vyválcuje z předem připravené zkušební směsi 
fólii. Tu pak hodnotí na spektrofotometru. V pří-
padě, že je odchylka barevných souřadnic větší 
než povolená, musí laborantka batch dobarvit. 
Průvodka na vozíku s batchem nedostane zele-
ný štítek, dokud není barevný odstín vyhovující. 
Teprve potom se batch může přidat do směsí pro 
vybarvení fólií, podlahovin a granulátů.

Technickou kontrolu paropropustných fólií a la-
minátů zajišťuje pět pracovnic, které také sídlí v 
b. 35. Čtyři laborantky v nepřetržitém provozu a 
jedna na ranní směně provádí vstupní kontrolu 
surovin a materiálů, mezioperační a výstupní kon-
trolu plus vystavování atestů hotových výrobků.
Mezioperační kontrola u vyrobených fólii kont-
roluje paropropustnost, šířku, ionizaci a konicitu 
rolí. U potištěných fólii je důležitá kvalita tisku a 
správná vzdálenost registračních značek. U lami-
nátů se kontrolují fyzikálně mechanické vlastnos-
ti, šíře, registrační značky a vzhled výrobku.

Jak vycházíte s tolika ženami? Jsou na Vás hod-
né? A Vy na ně?
Pracovat se ženami jsem zvyklý a jejich půvaby 
mé chování k nim nijak neovlivňují. Snažím se 
všem stejně vycházet vstříc. Doufám, že si na mě 
za mými zády nestěžují.

Musíte při své práci dodržovat nějaká pravidla?
Cílem nás všech je spokojený zákazník. Toho 
dosáhneme, když mu dodáme kvalitní výrobek, 

který splní jeho očekávání, a on si jej pak znovu 
koupí. 

Vypracoval jsem proto několik zásad, kterými by 
se měli pracovníci výroby ve spolupráci s technic-
kou kontrolou řídit:

•  Snaž se udělat všechno co nejlépe hned na po-
prvé.

•  Nepokračuj na vadné práci.
•  Při provádění vizuální kontroly se snaž, abys 

z výrobku nespustil oči. 
•  Nepřemýšlej tak, že když vytřídíš během výroby 

vadný výrobek, nesplníš denní plánovaný úkol.
•  Snaž se dodržet předepsané jmenovité rozmě-

ry, nevyužívej celého rozsahu povolených tole-
rancí.

•  V případě podezření na poškození pracovního 
měřidla to nahlas mistrovi.

•  Pokud na výrobku uvidíš vadu, sám na ni upo-
zorni, nečekej, až ji objeví i výstupní kontrola 
nebo technolog.

•  Nemysli si, že výstupní kontrola je Tvůj nepří-
tel, který chce za každou cenu objevit nějakou 
vadu. Vzájemnou spoluprací můžeš zabránit vý-
robě zmetků. 

•  Každá vada na výrobku, kterou odhalí až zákaz-
ník, poškozuje dobré jméno naší společnosti.

•  Uvědom si, že téměř každá reklamace výrobku 
představuje další vícenáklady.

Zakončit bychom mohli tradičně vtipem.
Svěřuje se laborantka kontrolorce kvality: „Je to 
úžasný pocit, když otevřeš skříň a zjistíš, že se 
vejdeš do oděvu, který tam visí již deset let! Já 
jsem si třeba včera vytáhla šálu a ta mi je pořád 
dobrá!

Ing. Petr Vařeka
vedoucí TK Napajedla
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Jako malý ministrant v pohořelickém kostele jsem 
vstával časně, před šestou hodinou ranní, a sám 
samotný šlapal ve tmě a mlze temnými zákoutími 
místní části obce zvané „Močidla“, abych těm šesti 
stařenkám, které také přišly, zazvonil na zvoneček 
a odříkal pár modlitbiček. Zpívání jsem měl od 
pana faráře zakázáno.
Já tehdy nešel, já běžel. Co běžel, já jsem přímo le-
těl, jen abych měl tu strašidelnou cestu za sebou. 
Strach, následek nekonvenční výchovy mého 
dědy, ten mi dával křídla dávno před objevením 
energetických nápojů. 

Takoví ti standardní děsivci, jako např. Mikuláš 
s družinou, mě kupodivu nechávali chladným. 
Jednak jsem znal termín konání představení, pro-
gram a již v raném věku i osoby a obsazení hlav-
ních aktérů této hry o dvou dějstvích. V prvním 
dějství zvaném děšení jsem se i přes znalost děje

obvykle uvolnil víc než bych chtěl a ve druhém 
dějství nazvaném těšení jsem byl pak obdarován 
sousedem, Mikulášem, kterého jsem poznal podle 
gumáků. 

Větší respekt jsem měl z „Lucy“. Touto tajemnou 
bílou postavou s bledou tváří barvy polohrubé 
mouky z konzumu bývala pravidelně naše sou-
sedka Olina. Zase to zakázané uvolnění a nic za to! 
Toto stvoření nejenže nic nedalo, ale ještě tlouklo 
vařechou přes prsty, jen tak pro nic za nic?!

Ježíšek. To bylo něco docela jiného. Jednak již ne-
patřil k podzimu, ale k nastupující zimě, přesně 
3 dny po zimním slunovratu, resp. po vstoupení 
slunce do znamení kozoroha. Jak já se těšil. Jak já 
byl vzorný. Poslední týden „před“ jsem ze sebe vy-
zářil všechno dobré, co ve mně ještě zbylo. Hod-
notíc s odstupem to vyzářené dobro podle množ-
ství a kvality dárků, toho dobra ve mně zase až tak 

moc nebylo. Až později jsem pochopil, že dobré 
skutky, jako jo, ale bez lokálního dotačního pro-
gramu mých rodičů by pod stromečkem asi neby-
lo vůbec nic. Pokud si myslíte, že odhalení skut-
kové podstaty výskytu dárků pod stromečkem a 
o několik týdnů dříve těch samých v šatní skříni 
nějak znehodnotilo moje těšení se na Ježíška, tak 
to teda ne!

Poslední dobou mám zase takový ten skoro dět-
ský pocit těšení se na Ježíška. Možná, že jen závan 
infantility, možná zásluha mých vnoučat, ve kte-
rých se tak trochu vidím. 

Nicméně podzim a adventní čas kolem zimního 
slunovratu mám rád. Možná je to příslibem pří-
chodu nového jara a bůh ví čeho ještě. A jak to 
máte Vy?

Stanislav Zátopek
stálý dopisovatel
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Fatra je mnohem víc, než podlahoviny a hračky  
Naše společnost prošla v rámci svého dlouho-
letého působení historickým vývojem, z něhož 
většině lidí utkvělo spojení s podlahovinami 
nebo s již legendárními hračkami z dílny Libu-
še Niklové. Ale Fatra je mnohem víc.

Jsme úspěšná moderní a progresivní společnost, 
složitý celek s obrovskou výrobkovou struktu-
rou. Nabízíme nejen špičkové produkty, ale i spe-
cializovaná individualizovaná zákaznická řešení. 
Spousta lidí zvenku si nás však nedokáže s kon-
krétními výrobky spojit, přestože se s nimi setká-
vají každý den. Proto jsme se rozhodli Fatru přiblí-
žit lidem tak, aby nebyli limitováni pouze linem 
a červeným buvolem. 

V letošním roce jsme zahájili mediální komunikač-
ní kampaň, která má za cíl veřejnosti přiblížit Fat-
ru jako celek. Kampaň nabývá podoby PR článků a 
vizuálů, které poukazují na dění ve Fatře. 
Za důležitou událost můžeme považovat i tis-
kovou konferenci, která proběhla 1. listopadu 

s novináři a měla za cíl přiblížit, kým opravdu 
jsme - tradičním plastikářským výrobcem, který 
je uznávaným subjektem na mezinárodní úrovni 
a chce aktivně komunikovat.

Fatra je ryze česká značka a důraz, který klade na 
tradici, kvalitu a široké využití výrobků koncovými 
zákazníky odráží v kampani, tvořené jednotným 
konceptem: „Jsme s vámi, když…“. Naše výrobky 
tak nabývají podoby všudypřítomného elemen-
tu, který je kolem nás. Ústředním sloganem naší 
značky je „Plasty pro život“, což svědčí i o tom, že 
se chceme stát součástí života lidí a pomáhat jim 
užívat si jej kvalitně.

V roce 2018 chceme náš komunikační koncept 
rozšířit o budování PR jednotlivých výrobkových 
řad a tím tak zvýšit povědomí o tom, kde všude se 
můžeme s našimi výrobky setkat v běžném životě.

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu
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AnKeTA
Pečete na Vánoce cukroví? 
Kdy začínáte péct vánoční cukroví? Jaké druhy 
pečete - kolik? Jaké je vaše nejoblíbenější? Podělíte 
se s námi o recept? 

Vladimíra  Paráková, nákupce, stř. 953000
Co by to bylo za Vánoce, kdyby se svátečně vyla-
děným domovem nelinula vůně s láskou pečené-
ho cukroví. Jinak to není ani u nás doma. Rok co 
rok, většinou „za minutu 12“ sahám po osvědče-
ných receptech a spolu s dětmi, které musejí být 
u toho, se vrhneme do díla.

Vzhledem k tomu, že máme v rodině bezlepkáře, 
volíme takové druhy cukroví, které už v základu 
lepek neobsahují, jako například vosí hnízda, ko-
kosové, čokoládové či rumové kuličky, marokán-
ky, pusinky a další. A o vůni se postarají medové 
perníčky, z nichž děti staví chaloupku.  

Mým vánočním cukrovím číslo jedna jsou ořecho-
vé pracny od mé babičky, těm se nic nevyrovná. A 
recept na ně? Kromě obvyklých přísad přidejte tři 
hrsti lásky a jen se po nich zapráší.
Krásné Vánoce!

Olga Pindurová, účetní, stř. 932000
Na Vánoce peču ráda a nedokážu si je představit 
bez vůně cukroví. Začínám týden před svátky, 
nejlépe si na to vyhradím celý víkend. Pečeme 
s maminkou obě, a tak se nám sejde 12 až 14 dru-
hů cukroví. Maminka umí ty nejlepší vanilkové 
rohlíčky, sádlové koláčky a linecké.  Já se přidá-
vám s vinnými kolečky, marokánkami, oříškovou 
pochoutkou, sněhovými rohlíčky, oříšky, nepeče-
nými trubičkami, čokoládovými ježky, sušenými 
švestkami s mandlí v čokoládě a ráda zkouším 
i něco nového.

A nejoblíbenější? To má asi každý z rodiny jiné. 
Ale pro mě začíná ta pravá vánoční atmosféra už 
pečením perníčků na Mikuláše. Jsou hned měkké, 
a proto je doporučuji všem, kdo se pustí do práce 
na poslední chvíli.

Smícháme 80 dkg hladké mouky, 30 dkg mletého 
cukru, 8 lžic medu, 4 celá vejce, 1,5 dkg jedlé sody, 
10 dkg mletých ořechů, 20 dkg másla, citronovou 
kůru a koření do perníku. 

Není nutné nechávat těsto odležet. Vyválíme jej 
na tloušťku asi 0,4 cm a pečeme v troubě vyhřáté 
na 225 °C. Vejcem potíráme až ke konci pečení. 
Na ozdobení si umícháme dobře prosátý moučko-
vý cukr s trochou bílku a citronovou šťávou.
Zbývá už jen popřát všem hezké Vánoce a neza-
pomeňte - nejsou jen o dárcích a cukroví! 

Monika Kedrová, instruktorka, stř. 150000
Peču cukroví strašně ráda a dost druhů. Dříve 
kolem 15 druhů a postupem času klesá číslo na 
deset druhů cukroví. S pečením cukroví začínám 
tak týden před Vánocemi. Jelikož v dnešní době 

je máslo nedostatkové zboží, tak se chci podělit 
o recept, kde nepotřebujeme máslo.
20 dkg hladké mouky
20 dkg mletého cukru
15 dkg sádla
lžíce kakaa

Vytvoříme malé kuličky a vařečkou do nich udělá-
me dolík. Pečeme 15 minut při 150 °C, po vychlad-
nutí plníme marmeládou.
Dobrou chuť.

Jana Hrušková, vývojová laboratoř, stř. 943000
Když jsem byla malá, pekly jsme doma až 15 dru-
hů cukroví. Dnes jsem ráda, když byt provoní li-
necké nebo vanilkové rohlíčky. Naprosto bezkon-
kurenční je však oříškový griliáš. Přikládám recept 
a doporučuji jej připravit rovnou ze dvou dávek.
350 g cukru krystal
250 g másla
3 - 4 žloutky
200 g ořechů (1/2 mletých, 1/2 sekaných)
jemné dortové oplatky (suché, bez náplně)
hrnec /pánev se silnějším dnem na přípravu ka-
ramelu

Máslo utřeme se žloutky a 200 g cukru. 
Na pánvi připravíme karamel ze 150 g cukru. 
Jakmile se cukr rozpustí, přidáme máslovou směs 
a mícháme - karamel ihned zatuhne a směs vypa-
dá zpočátku beznadějně, ale trpělivě mícháme, 
dokud se máslo s karamelem nespojí. Nakonec do 
směsi zamícháme ořechy. 
Směs natíráme mezi dortové oplatky, zatížíme 
a necháme v chladu ztuhnout. Krájíme na tenké 
proužky.

Vánoční trhy si nenechte ujít
K oblíbenému vánočnímu období neodmyslitel-
ně patří i tradiční jarmarky s příjemnou atmo-
sférou. Můžete si tam koupit vánoční ozdoby, 
sklo, svíčky nebo něco dobrého na zub, užít 
si vůně svařáku či punče. Součástí těchto trhů 
bývá i zajímavý doprovodný program. 
Přinášíme Vám informace, v jakých termínech 
si tyto jarmarky jednotlivá města naplánovala. 
A Vy si jen vyberete, které z nich se vydáte na-
vštívit. 

NAPAJEDLA
Vánoční trhy se budou konat i letos na zámku, a to 
v neděli 14. prosince od 10 do 16 hodin. Najdete tu 
spoustu dárečků, malých věcí pro radost pro Vás 
i  Vaše blízké. Navíc dětské dílničky a pohodovou 
atmosféru.

ZLÍN
Ve Zlíně vánoční jarmark naplánovali od 3. 12., 
skončit má před Štědrým dnem 23. 12. 2017.
Koná se nejen na náměstí Míru, ale také na uličce 
směrem k McDonald‘s. Více než stovka stánkařů 
bude nabízet různé dárky, dekorace, řemeslné 
výrobky, občerstvení, ryby a stromky. 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Vánoční jarmark se bude konat od 9. do 23. 
12. 2017 tradičně na Masarykově náměstí, kde 
najdete desítky řemeslníků s jejich výrobky. 
Na každý den je připraven bohatý doprovodný 
program. 

KROMĚŘÍŽ
Vánoční trhy tu začínají 11. a končí 22. prosince 
2017, budou se konat vždy od 10 do 19 hodin 
na radničním dvoře, kde se můžete těšit na 
tanečníky, divadelní pohádky, vánoční písně, 
koncerty, vystoupení dětí, filmy i dílničky. 
Kulturní program bude opravdu bohatý.

PŘEROV
V Přerově začínají vánoční trhy už ve čtvrtek 30. 
listopadu 2017 na náměstí T. G. Masaryka.
Najdete tam mnoho stánků, kde prodejci budou 
nabízet nejen různé pamlsky, dárky, dekorace 
a nápoje, ale i další zajímavé artikly.
Na Horním náměstí se můžete rovněž těšit na 
dva adventní historické jarmarky, které se tam 
budou konat 10. a 17. prosince.

PROSTĚJOV
V tomto městě můžete navštívit vánoční trhy na 
náměstí T. G. Masaryka v termínu 24. 11. - 23. 12. 
2017. Dřevěné stánky budou mít otevřeno každý 
den mezi 9 a 18 hodin.

PLZEŇ
I letos se budou konat vánoční trhy na náměstí 
Republiky, kde začínají již v pátek 24. 11. 2017 
a skončí den před Štědrým dnem v sobotu 23. 
12. 2017. Jeho součástí bude ukázka tradičních 
řemesel.
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Podniková rada odborů v Napajedlích nezahálí 

Posezení ve sklepě U hrozna v Blatnici

Výlet dětí do Permonia Rosice

Exkurze v Precheze Přerov

Odbory mají významné historické poslání. Hlav-
ním úkolem, který zůstal zachován do dnešní 
doby, je především obhajoba hospodářských a 
sociálních zájmů všech zaměstnanců. Ale to není 
všechno. 

Jednou z pravidelných odborářských činností je 
účast na zasedáních, která obvykle probíhají ve 
čtrnáctidenních intervalech dle předem daného 
harmonogramu. Tady se řeší převážně záležitosti 
ryze pracovní, jako např. informace o měsíčním 
plnění hlavních ukazatelů našeho podniku, o při-
jatých či propuštěných zaměstnancích, pracov-
ních úrazech, výsledcích různých auditů apod. 
Z každé této schůzky je pořizován zápis, který je 
jednak k dispozici na Intranetu v sekci PRO a pro 
zajištění dokonalé informovanosti našich členů je 
také distribuován prostřednictvím předsedů ZR 
přímo na jednotlivá pracoviště. 

Naše napajedelská ZO má celkem 354 členů, pro 
něž se kromě řešení běžných problémů snažíme 
zajišťovat i spoustu dalších aktivit. Účast na různých 
zajímavých akcích, zájezdech a setkáních nabízíme 
nejen odborářům. 

Abyste si udělali aspoň trochu představu o našich 
činnostech, níže Vás s některými, které jsme absol-

vovali a organizovali zhruba od dubna letošního 
roku, seznámím.

POVINNOSTI
•  Pravidelná účast na auditech BOZP na všech 

praco    vištích dle plánu bezpečnostního tech-
nika.

•  Účast jako povinný člen odškodňovací komise 
při stanovení výše odškodnění zaměstnanců 
u pracovních úrazů.

•  Účast na zasedání stravovací komise.
•  Pravidelná setkávání s jubilanty k jejich životní-

mu výročí 50, 55 a 60 let a při odchodu do sta-
robního důchodu.

•  Kolektivní vyjednávání nových požadavků do 
Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2018.

•  Zprostředkování bezplatné právní pomoci od-
borářům, která je poskytována v zastoupení 
právníka OS ECHO Praha.

•  Zajištění finanční podpory odboráři v neza-
městnanosti z podpůrného fondu OS ECHO 
(v  případě, že přijde náš člen odborové orga-
nizace o zaměstnání a je následně registrovaný 
na Úřadu práce, má nárok na podporu z PF OS 
ECHO až po dobu 7 měsíců, a to za každý měsíc 
1 200,- Kč).

AKCE
•  Tradiční odborářský turnaj v malé kopané 

s  dlouholetou tradicí, konaný dne 13. 5. 2017, 
který připravila sportovní komise ve spolupráci 
s PRO. 

•  Účast odborářů na 13. ročníku sportovních her 
OS ECHO ČR v Karlových Varech ve sportovních 
disciplinách kopaná, bowling a stolní tenis, kte-
rý se konal ve dnech 23. - 25. 6. 2017.

ZÁBAVA
•  V měsíci dubnu se uskutečnil celodenní zájezd 

do Prechezy Přerov, tvarůžkárny v Lošticích na 
Hané a Pivovaru v Litovli.

•  Jednodenní zájezdy do termálů Podhajská SK, 
kterých se zúčastňují opakovaně nejen aktivní 
odboráři a jejich děti, ale i ostatní zaměstnanci 
a důchodci. O letošních prázdninách jsme jej 
organizovali hned ve třech termínech.

•  Další prázdninový třídenní zájezd po jižních Če-
chách s návštěvou a exkurzí do podniku Silon 
Planá nad Lužnicí a prohlídkou města Tábor. 
Měli jsme také možnost zúčastnit se historic-
kých slavností Jakuba Krčína v Třeboni a navští-
vit goticko-renesanční památky ve Slavonicích 
a Maříži.

•  Výlet nejen pro děti, ale i jejich rodiče, do zá-
bavního parku Permonium Rosice. Zúčastnění 

si užili atrakce, nadzemní bludiště imitující styl 
důlních chodeb, důlní jezero, sopku a další za-
jímavosti.

•  Celodenní zájezd pro bývalé zaměstnance Fa-
try/odborářské důchodce také do tvarůžkárny 
v Lošticích na Hané a Pivovaru v Litovli se za-
stavením u památníku obětí 2. světové války 
v Javoříčku.

•  Zajištění zvýhodněných vstupenek do zábavní-
ho vodního aquaparku v Uherském Hradišti.

KULTURA
•  Návštěva HD Karlín - muzikál “Čas růží“.
•  Společné posezení ve vinném sklepě U hrozna 

v Blatnici pod Sv. Antonínkem.
•  Návštěva vybraných divadelních představení 

z nabídky Slováckého divadla v Uherském Hra-
dišti.

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že napajedel-
ské odbory skutečně nezahálí a pro své členy se 
snaží dělat maximum. Podle ohlasů některých 
účastníků zájezdů a jiných akcí je většina členů 
s  touto naší činností spokojená. Věřím, že tomu 
tak bude i v příštím roce.

Exkurze v Silonu Planá nad Lužnicí

Posezení ve sklepě U hrozna v Blatnici

Zájezd důchodců/odborářů na Javoříčko

Jana Hrabicová
předsedkyně PRO ZO OS ECHO Fatra Napajedla
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K Vánocům patří nejen stromeček a betlém
Každoročně se opakující a přesto vždy je-
dinečné, vzácné a nezapomenutelné. Patří 
k nejvýznamnějším křesťanským svátkům, 
znamenají oslavu narození Ježíše Krista. 
S oblibou se slaví téměř na celém světě, jsou 
vnímány převážně jako svátky pokoje, rodiny 
a lásky. V jednotlivých zemích se však odlišují 
různými zvyklostmi. 

V Česku a dalších zemích s převládající římskoka-
tolickou tradicí začíná oslava Vánoc 24. prosince 
na Štědrý den s východem první večerní hvězdy. 
K tomuto dni se váže zřejmě nejvíce lidových 
tradic. Vánoční zvyky se předávaly z generace 
na generaci a v dnešní době většina z nich již 
nemá původní podobu, byly přizpůsobeny mo-
dernímu světu. Jedno však zůstává stále stejné: 
vánoční stromek, betlém, dárky, které podle čes-
ké tradice nosí Ježíšek, jmelí a vánoční cukroví.

Vánocům předchází adventní čas, tj. období čtyř 
týdnů, které vnímáme jako přípravu na samotné 
svátky. První adventní neděle (mezi 27. listopa-
dem a 3. prosincem) označuje počátek církev-
ního (resp. liturgického) roku. Čtyři adventní 
neděle bývají někdy označovány postupně jako 
železná, bronzová, stříbrná a zlatá.

Tradice zdobení vánočního stromku pochá-
zí  z  německých zemí. Jedna z prvních zpráv 
o  ozdobeném osvětleném stromku v místnosti 
je v  brémské kronice z roku 1570 (Brémy jsou 
město na severu Německa).

První stromeček v Česku postavil a ozdobil 
v r. 1812 režisér pražského Stavovského divadla 
Leibich, jenž byl původem z Bavorska. Zdobil se 
tehdy nejen ovocem, ořechy a voskovými, dřevě-
nými, papírovými nebo kovovými ozdobami, ale 
i pečivem. Koncem 19. století se začaly používat 
také svíčky, nejdříve lojové, posléze parafínové.
V této době se v českých zemích také uchy-
til způsob kuchyňské přípravy kapra, který se 
k nám dostal z Rakouska. Ryby však byly v Česko-
slovensku v období „První republiky“ na Vánoce 
nedostatkovým zbožím, mj. chyběly například 
i kvasnice. I místo mnoha dalších potravin se po-
užívaly jen náhražky.

Samotný Štědrý den však podle křesťanských 
církví ještě není součástí Vánoc, ale poslední den 
adventu, ve kterém vrcholí přípravy na Vánoce. 
Dříve byl tento den dnem nařízeného přísného 

půstu, což se někde dodržuje dodnes. Odtud po-
chází i např. pověst o zlatém prasátku, která měla 
zpříjemnit půst dětem. Po západu slunce resp. 
objevení první hvězdy pak začínaly štědrovečer-
ní večeří vánoční oslavy.

O Štědrém večeru měl mít kapsy hospodář ote-
vřené, aby do nich napadalo štěstí a přišel k bo-
hatství. Prát prádlo na Štědrý den přinášelo 
smůlu. A rozhodně se nesmělo věšet, protože by 
se během roku mohl někdo oběsit. Zvykem bylo 
rozkrajování ovoce, z něhož se věštilo zdraví či 
nemoc a smrt. Na Štědrý den se nesměly čistit 
chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal. Nesmělo se 
zametat, aby z domu nebyli vymeteni duchové 
mrtvých, kteří v tyto dny přicházejí navštívit živé.

Již od rána se dodržovaly tradice, které měly vliv 
na to, jaký bude příští rok. Kdo vstal za rozbřesku 
a umyl se vodou ze studny nebo z potoka, byl 
po celý další rok zdráv. Dětem se dalo cukroví, 
aby byly sladké (hodné). Hospodyně ráno začala 
vařit polévku „štědrovačku“, do které dala vše, co 
v chalupě bylo. To proto, aby v domě bylo vždy 
dostatek jídla. Slepicím se ráno na Štědrý den 
nasypalo zrní s mákem, aby v dalším roce dobře 
nesly. Hospodář zajel s dvouročkem (dvouletý 
kůň) do lesa pro dříví, aby prý koník jezdil jako 
oheň. Na Štědrý den se nesmělo chodit do hos-
pody ani hrát karty, nesmělo se nadávat a klít 
(ani při úleku). 

Ke štědrovečerní tabuli se usedalo ve svátečním 
oblečení. Aby se v rodině držely peníze, dávala 
se pod každý talíř mince nebo šupina z kapra. Ta 
měla stejný význam i v peněžence.
Nezapomínalo se ani na dobytek, každý dostal 
kousek ze štědrovečerní večeře. Kravám a ko-
ním se dala vánočka, houserovi česnek, studán-
ka v  blízkosti také dostala kousek vánočky, aby 
měla čistou vodu. Zbytky z jídla, skořápky a kosti 
naházely děti pod stromy, aby bylo hodně ovoce. 
Kdo na Štědrý den nedá nikomu dárek, do roka 
prý skončí v bídě.

První zmínky o vzájemném obdarování se obje-
vují již ve starověkém Římě. Nedílnou součástí 
Vánoc se však dárky staly až v 19. století. Bylo 
zvykem obdarovávat členy rodiny, ale i služeb-
nictvo. Domácí chasa například dostávala oša-
cení nebo malou finanční částku na přilepšení 
k celoroční mzdě. Dárky se dávaly také žebrákům 
nebo tulákům bez domova, kteří v době křesťan-
ských svátků zaklepali na dveře bohatších do-
mácností. Na počátku 20. století, v dobách hos-
podářské prosperity, se pod vánočním stromkem 
vyjma potřebných věcí stále častěji objevovaly 
drobnosti a hračky jen pro radost. 
Následující půlnoční mše je pozůstatkem noční 
vigilie (lat. vigilia znamená bdění, je to zvyk při-
pravovat se na významné svátky nočním bděním 
při modlitbách).
Samotné vánoční svátky začínají dnem narození 
Páně 25. prosince (Boží hod vánoční nebo také 
1. svátek vánoční), 26. prosince se slaví svátek sv. 
Štěpána, prvomučedníka, tzv. 2. svátek vánoční.

K uvedeným svátkům se také váží lidové nebo 
církevní tradice. Například svátek sv. Mikuláše 
je uctíván již od 5. století. Byl nejen patronem 
námořníků, lékárníků, pekařů, rybářů a obchod-
níků, ale také států (Rusko, Lotrinsko) a měst 
(Amsterdam, Bari, Barranquilla atd.). V západní 
liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. pro-
sinec a jeho oslava je spojena s rozdáváním dár-
ků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince). Byl 
inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santa 
Clause.

Betlémy. V 18. století bylo jejich vystavování 
považováno leckde za nedůstojné, protože od-
váděly pozornost mládeže od kázání. Proto nej-
prve Marie Terezie a poté i Josef II. vydali zákaz 
stavění jesliček v kostelích. Lidé však hledali ná-
hradu a stavěli jesličky doma. Výroba domácích 
betlémů a jesliček se masivně rozšířila přede-
vším na venkově. Zákaz stavění jesliček v koste-
lích byl oficiálně zrušen až v roce 1825.

Během adventu a Vánoc lidé zdobí svá obydlí, 
společenské prostory i veřejná prostranství. I vá-
noční dekorace mají dlouhou historii. V 15. sto-
letí bylo zaznamenáno, že v Londýně bylo zvy-
kem každý dům a všechny farní kostely zdobit 
cesmínou, břečťanem či chvojím. Tvar srdčitých 
listů břečťanu měl symbolizovat příchod Ježíše, 
zatímco cesmína měla být ochranou proti po-
hanům a čarodějnicím. Trny a červené bobule 
cesmíny symbolizovaly trnovou korunu ukřižo-
vaného Spasitele a jeho krev.

Purpura, kadidlo a františek jsou názvy pro různé 
aromatické směsi nebo látky, které se pražením 
nebo pomalým hořením (bez plamenů) používa-
jí k provonění příbytků nebo kostelů.

Svůj význam mají v tomto čase vánočním i jed-
notlivé barvy. 

- Červená symbolizuje lásku, krev a oheň. Během 
Vánoc představuje krev Ježíše, která byla prolita 
při jeho smrti ukřižováním za vykoupení křesťa-
nů.
- Zelená znamená věčný život, zejména proto 
jsou již od předkřesťanských dob používány vět-
ve jehličnanů a stálezelených dřevin, které jsou 
považovány za „věčně“ živé.
- Zlatá barva je považována už od dob starově-

kého Egypta za symbol nejvyšších hodnot, je 
popisována jako symbol slunce, ušlechtilosti, 
velkorysosti, idealismu, vznešenosti, moudrosti 
nebo prostě bohatství a hojnosti. 
- Bílá během Vánoc je symbolem nevinnosti, 
Panny Marie, čistoty, ale i sněhu.
- Fialová je barvou katolické církve, jde o barvu 
postu a pokání za hříchy.

Vánoce - čas klidu, míru a lásky, čas neobyčejný, 
tajuplný, opředený krásnými zvyky a tradicemi. 
Přípravy vrcholí, zbývá už jenom pár dnů. Snad 
i ty letošní budou něčím vzácným a zvláštním. 
Budeme je prožívat každý po svém, ale pro kaž-
dého z nás budou jistě nádherné a pohodové. 
Přejeme Vám, aby trvaly co nejdéle. 

Vaše redakční rada

Deník otce
Když jsem koupil svým dvěma klukům teepee 
z Fatry, netušil jsem, jak velkou radost ten-
to dárek udělá. Ihned po příchodu jsem čelil 
frontálnímu útoku objetí a salvě otázek typu: 
„Co to neseš tatí? To je dáreček pro mě? Co je 
to teepee?“ Pochopil jsem, že bych asi strávil 
půl dne vysvětlováním a proto jsem se přesu-
nul do pokojíčku a začal z plných plic nafuko-
vat překvapení.

Už během nafukování jsem viděl nedočkavé 
výrazy ve tvářích a úsměv linoucí se od ucha 
k uchu. Kluci se těšili, poskakovali, osahávali ješ-
tě nedokončenou stavbu a smáli se, jako by před 

nimi stál cirkusový klaun. Po dokončení a sesta-
vení teepee jsem už hrál druhé housle. Kluci se 
schovávali do „domečku“, přinesli si celou partu 
plyšových kamarádů a s chichotem zapínali su-
chý zip, kterým dosáhli naprostého nerušeného 
soukromí.

I já jsem si konečně mohl oddechnout. Z pokojíč-
ku se linuly zvuky radosti a občas i bojovné po-
křiky divokého západu. Měl jsem klid, teď už jen 
něco připravit na jídlo a kontrolovat pitný režim 
malých Apačů, kteří zcela ignorovali okolí, tedy 
i mě.

Nic lepšího jsme si nemohli ani přát. Zábava 
a  klid v jedné domácnosti jsou výjimečností, 
které se těžko dosahuje. Většinou si tento stav 
vybere daň ve formě vymalování stěn, tepování 
koberce a podobných dalších akcí, kterým před-
chází „podezřelé ticho“.

Celkem mě potěšilo i to, že klukům se z teepee 
moc nechtělo a chtěli si tam spolu udělat pelíšek. 
Vysloužil jsem si titul „Nejlepší tatínek“ a spoko-
jeně jsem si šel dopít stále ještě teplou kávu.

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu



Jídlo je radost
Takové je heslo společnosti GTH CATERING 
a.s., zabývající se stravováním zejména v prů-
myslových podnicích a administrativě. A právě 
tato společnost se od 2. 1. 2018 stane naším 
novým dodavatelem. Výběrové řízení proběh-
lo na podzim a v jeho důsledku po šesti letech 
změníme provozovatele jídelen a bufetů v Na-
pajedlích i Chropyni. 

Smlouva byla uzavřena na dobu tří let a bude 
znamenat několik novinek i úpravu stávajícího 
systému. 

Z důvodu zajištění vyšší kvality stravy dojde od 
ledna k lehké redukci počtu nabízených jídel, 
nicméně s tím, že většina z nich bude v nabídce 
po celou dobu výdeje. 

Každý den bude společnost GTH nabízet:
•  2 druhy polévek 
•  2 druhy hlavních jídel v základním menu
•  1 druh bezmasého nebo sladkého jídla
•  1 druh salátového jídla nebo jídla „Buď fit“ (vět-

šinou kombinace 3x týdně „Buď fit“ a 2x týdně 
salátové jídlo, v letních měsících obráceně)

•  2 druhy výběrového nebo minutkového jídla 
•  2 druhy hlavního jídla v teplém bufetu
•  6 druhů salátů
•  chlazenou stravu v jednoporcovém balení

Vzhledem k růstu nákladů za poslední roky a opět 
v zájmu zajištění vyšší kvality stravy dojde po 
dohodě s odbory k mírnému navýšení ceny zá-
kladního menu pro zaměstnance, a to z 23 Kč na 
25 Kč vč. DPH (za polévku + hlavní jídlo). Za stej-
nou cenu bude i bezmasé/sladké jídlo a chlazená 
strava. 

Jídla výběrová, minutková, jídla salátová a „Fit“ 
budou mít individuálně kalkulovanou cenu v pře-
dem daném rozmezí tak, aby byly pokryty rozdíl-
né náklady na suroviny a současně byla možnost 
nabídky určitých specialit. Strava je i nadále ve 
výrazné míře dotována zaměstnavatelem a jed-
notlivé ceny budou vždy zveřejněny v jídelníčku.

Změnou bude, že základní nealko nápoje (slaze-
ný čaj, neslazený čaj, ochucené studené nápoje) 
budou zahrnuty do ceny stravy a každá sklenič-
ka nebude účtována separátně. Tyto nápoje jsou 
však určeny pouze k jídlu a nebude možno si je 
čepovat do lahví a odnášet s sebou.

Objednávání, výdej a platba stravy bude i dále 
probíhat přes firemní čipové karty prostřednic-
tvím stávajícího rezervačního systému.

Novinkou bude prodloužení výdejní doby obědů 
o půl hodiny, tj. do 13.00 hod, přičemž rezervace 
jídel ve stravovacím systému budou platné až do 
12.15 hod a až poté budou neuplatněné rezerva-
ce „propadat“.

Těšit se také můžeme na zajímavé měsíční gastro-
nomické akce s menu z některé světové či regi-
onální kuchyně a 1x za čtvrtletí nám jídelníček 
zpestří kuchař/specialista.

V oblasti nabídky chlazené stravy dojde ke zlep-
šení servisu rozšířením počtu výdejních automatů 
na čipové karty. Nahrazen bude stávající automat 
na válcovně v b. 24, nově přibude v Napajedlích 
další automat v přízemí b. 33 a v Chropyni nový 
automat na osobní bráně v b. 74.

V souvislosti se změnou provozovatele a potře-
bou zajistit hladké předání bude před Vánoci 
poslední den provozu stávající jídelny ve středu 
20.  12. Tento den je současně poslední, kdy je 
možno si dopředu vyzvednout chlazenou stravu 
pro provozy, které budou fungovat i mezi svátky, 
a to vč. výdejního automatu na válcovně.

Věříme, že nám tato změna přinese vyšší stravova-
cí komfort a bude nám chutnat.

Petr Pernička
ředitel úseku logistiky
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Co nás zajímá
Ještě na jaře letošního roku se občas u Fatry 
v Napajedlích objevila pojízdná prodejna Olmy 
Olomouc a my jsme měli možnost nakoupit jo-
gurty, mléko, tvaroh, sýry či máslo za výhodněj-
ší ceny. Sice v tom žádná pravidelnost nebyla, 
ale byli jsme vděční i za tyto občasné návštěvy.

Sortiment býval už hodně omezený, často se do-
prodávaly poslední kousky, ale zboží bylo vždy 
čerstvé a většině z nás to tak vyhovovalo. Ušetři, 
kde můžeš. A v tomto případě jsme měli možnost 
velmi výhodného nákupu, často ve srovnání se 
supermarkety až za ceny poloviční. Brali jsme 
to  jako malý bonus pro zaměstnance koncernu 
Agrofert.

Bohužel tato výhoda je už minulostí, více než půl 
roku se tu nikdo z Olmy neukázal. Poprosili jsme 
personalistku Mgr. Mořickou, aby prověřila, proč 
na nás Olma zanevřela a jestli máme naději, že by 
se tento prodej znovu v Napajedlích obnovil.

Připravili jsme si pár otázek.

Seznamte nás prosím stručně se společností 
Olma Olomouc.
Velká moderní mlékárna byla vybudována v Olo-
mouci v roce 1967 s denní kapacitou 400 tisíc litrů 
mléka. Název OLMA vznikl ze dvou počátečních 
písmen měst Olomouc a Martinov, protože pod-
nikové ředitelství tehdejšího národního podniku 
Severomoravské mlékárny se nacházelo právě 
v Martinově. Privatizací v roce 1994 vznikla akcio-
vá společnost OLMA, a. s., jejímž majoritním vlast-
níkem se stalo MILKAGRO Olomouc. Historickým 
mezníkem je rok 2008, kdy se majoritním vlastní-
kem stává společnost AGROFERT, a. s.

OLMA dnes patří mezi největší mlékárenské vý-
robce v České republice. Hlavními obory jsou 
zpracování syrového kravského mléka a výroba 
mléčných produktů. Společnost je držitelem cer-
tifikátů ISO 9001 a ISO 14001, IFS a dále je drži-
telem systému HACCP. V současné době má dva 
výrobní závody v Olomouci a Zábřehu na Moravě, 
kde pracuje celkem 470 zaměstnanců.  Své výrob-
ky prodává pod značkami Cavalier, Florian, Gran-
de, Klasik, Kristian, Olbrie, Olmíci, Olmín, Pierot, 
Revital, Zlatá Haná a kromě tuzemského trhu je 
mohou zákazníci koupit i na Slovensku, v Polsku 

a Maďarsku. Mezi poslední produkty uvedené na 
trh patří sýry Olmín a OlBrie, měkké zrající sýry 
s plísní na povrchu. Právě sýr Olmín získal oceně-
ní Mlékárenský výrobek roku 2016 a stal se abso-
lutním vítězem. Také naše Zlatá Haná zabodovala 
v dTestu 3/2017 a z celkově 12 produktů se stala 
vítězem testu.

Vlastníte pojízdnou prodejnu? Pokud ano, ko-
lik jich máte k dispozici?
K dispozici máme jednu pojízdnou prodejnu, kte-
rou v současné době nejvíce využíváme k rozvozu 
zboží drobným odběratelům v Olomouci a  blíz-
kém okolí.

Proč jste k nám přestali jezdit? Byla důvodem 
ekonomická nevýhodnost tohoto prodeje?
Přerušení bylo způsobeno obdobím prázdnin 
a dovolených, kdy klesá odbyt a přistavení po-
jízdné prodejny tak není ekonomicky výhodné. 
Po prázdninách pak nedošlo k obnovení závozů. 
Jako možnou náhradu vidíme vlastní zařízení pro-
deje z chladicích boxů. Nové zboží k vám můžeme 
zavážet každých čtrnáct dní.

Jak to vypadá s cenami mléčných výrobků pro 
příští období, zejména v roce 2018? Máme se 
obávat dalšího zdražování?
Pro následující období odhadujeme, že by ne-
mělo nastat žádné výrazné zdražení mléčných 
produktů. Vše bude záležet na dostatku a ceně 
vstupní suroviny - mléka. 

Proč je v současné době v obchodech nedosta-
tek másla? Proč jeho ceny vystoupaly až nad zá-
vratných 60 Kč za 1 kus. Je naděje, že se situace 
zlepší?
Celosvětově je málo mléčného tuku, který je dů-
ležitou složkou při výrobě másla. Navíc v České 
republice i v rámci EU spotřeba másla roste. Oba 
tyto faktory se projevily zvyšováním cen a nedo-
statkem másla na trhu. V současné době se situa-

ce stabilizovala a nemělo by dojít k jejímu zhorše-
ní. Očekáváme postupný pokles cen. 

Jaké složení má dobré máslo? Na jaké údaje se 
máme na obalu dívat?
Složení másla je dáno evropskou legislativou. Ta 
rozlišuje máslo, máslo s přídavkem technologicky 
nezbytných látek, máslo třičtvrtětučné a máslo 
polotučné.

Máslo jako tradiční výrobek získávaný stloukáním 
smetany musí obsahovat pouze mléčný tuk a to 
v množství nejméně 82 % hmotnostních. Další 
tři zmíněné kategorie mají povolený nižší obsah 
tuku. Máslo bez dalších přívlastků  může být vyro-
beno ze sladké nebo kysané smetany, to má však 
pro nás poněkud nezvyklou chuť. Nesmí obsa-
hovat barviva, náhrady mléčného tuku ani další 
přídané látky. 

V zásadě se na etiketě másla jeho složení vůbec 
nemusí uvádět, neboť se jedná o jednosložkový 
výrobek. A co je těch zbývajících 18 %? Jedná se 
o malý podíl bílkovin, solí, laktózy a především 
vody. Výše uvedené podmínky musí splňovat kaž-
dý výrobce. 

Na obale se tedy díváme především na zákonný 
název, hned za názvem bývá uveden obsah tuku 
ve výrobku. Dále věnovat pozornost jeho složení 
(u másel s nižším obsahem tuku), datu spotřeby 
a oválu výrobce, který signalizuje zemi původu.
Při pohledu na název obchodní bychom měli 
vždy zpozornět, nese-li výrobek název, který se 
slovu máslo podobá opticky nebo slovně. Obvyk-
le se jedná buď o směs mléčného a rostlinného 
tuku, nebo o tuk rostlinný. Koupíme-li takovýto 
výrobek jako máslo, není nám pomoci.

Vyrábíte i máslo se smetanovým zákysem? Po-
kud ano, pro jaké použití je nejvhodnější?
Máslo se smetanovým zákysem, stejně jako třeba 
bylinkové máslo, patří do skupiny složených vý-
robků s přídavkem nezbytných technologických 
látek a povolený minimální obsah tuku je 75 %. 

Smetanový zákys obsahuje kultury typické pro 
zakysané smetany a ten jednak dává máslu jem-
ně nakyslou chuť, a jednak přítomnost mléčných 
kultur chrání výrobek proti rozvoji nežádoucích 
kontaminujících mikroorganizmů. Má tedy mno-
hem delší dobu trvanlivosti. Jeho použití v ku-
chyni není nijak omezeno, lze jej používat stejně 
jako máslo běžné. Rozdíl v obsahu tuku není tak 
zásadní, aby to způsobovalo potíže. Máslo se 
smetanovým zákysem OLMA vyráběla, z důvodu 
nízké poptávky trhu však byla jeho výroba ukon-
čena.

Co říkáte na kvalitu levnějších dovozových má-
sel, která se v supermarketech občas objevují? 
Máslo je komodita a výše zmíněné požadavky 
musí splňovat všichni výrobci. Přesto ne všechna 
másla chutnají stejně. O důvodech se můžeme 
jen dohadovat. Másla stloukaná ze zakysané sme-
tany mají pro nás velice nezvyklou chuť, na obale 
to však nepoznáte. 

Bohužel ne všechny evropské země mají povin-
nost značit máslo, které prošlo mrazírenským 
skladováním. V ČR se mražené máslo značí jako 
stolní, ale není to obvyklá praxe v EU. Protože 
existují různé varianty skladování, buď v blocích, 
nebo již ve spotřebitelských obalech, může mít 
výsledný produkt dost odlišnou kvalitu, přede-
vším z mikrobiologického hlediska. U másla, kte-
ré je znovu baleno do spotřebitelského balení po 
rozmražení bloků, je větší riziko kontaminace při 
balení a tím i vzniku některých chuťových vad.
Proti tomu je jedinou obranou fakt, že si vybere-
me jen ověřené výrobce. 

Děkujeme za zajímavé informace a zároveň za 
téma k zamyšlení. Prodej výrobků společnosti 
OLMA např. v našem bufetu by nás velmi potěšil. 
A při troše snahy a dobré vůle to určitě půjde zařídit. 

redakce
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PF 2018 - Příležitost pro talenty
Novoročenka (PF, zkratka francouzského Pour 
féliciter - „pro poblahopřání“) je obvykle papí-
rová kartička nebo e-mailová zpráva s přáním 
do nového roku. S rozvojem internetové ko-
munikace jsou čím dál častěji rozesílány novo-
ročenky elektronické. I u nás jsme papírovou 
podobu tohoto novoročního přání zrušili a 
ušetřené peníze již třetím rokem věnujeme na 
podporu Azylového domu ve Vsetíně.

Vytvořit důstojné PF je úkol obtížný. Potřebuje 
nejen velkou dávku kreativity a důvtipu, ale také 
grafický um spojený s programováním, animací a 
citem pro choreografii. A jak vyjádřit blížící se za-
čátek nového roku a navíc jej propojit s identitou 
Fatry? To byla základní otázka pro studenty UTB 
fakulty Multimediálních komunikací ve Zlíně, kte-
ří dostali za úkol PF 2018 pro nás vytvořit. 

Výsledky jejich snažení nás ohromily svou va-
riabilitou, originálností a hlavně osobitým po-
chopením podstaty naší společnosti. Návrhů 
v nejrůznějších podobách byla spousta, vybrat si 
jeden nebylo vůbec jednoduché. Jedinečné vý-
kony studentů 3. ročníku oboru Grafický design 
i znamenité vedení ze strany FMK se odrazily na 

velmi kvalitní spolupráci. Můžete posoudit sami, 
všechny návrhy najdete na youtube kanálu naší 
společnosti.

Na závěr přeji krásné Vánoce a mnoho úspěchů v 
následujícím roce nejen všem našim zaměstnan-

cům, ale také všem studentům a akademikům, 
kteří už poněkolikáté vkládají svoje nápady i ta-
lent do našich novoročních přání.

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu
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Ze života
Muž už měl stálého manželčina komando-
vání po krk, tak zašel k psychologovi. Od-
borník mu poradil, jak si budovat sebevě-
domí a dal mu příručku o asertivitě.
Manžel ji hned v autobuse celou přeče-
tl. Přijde domů, vrazí do dveří, přistoupí 
k  manželce, ukáže na ni prstem a suše 
povídá: „Odteďka chci, abys věděla, že JÁ 
jsem pán v tomto domě a MOJE slovo je 
zákon! Chci, abys mi teď připravila dobré 
jídlo, a když ho sním, očekávám bohatý de-
zert. Po večeři mi připravíš koupel, abych 
si mohl oddechnout. A po koupeli, hádej, 
kdo mě obleče a učeše?“ „Asi někdo z po-
hřební služby“ odpoví zamyšleně manžel-
ka.

„Pane Nováku, proč se vlastně chcete 
s manželkou rozvést?“ ptá se soudce. „Pro-
tože mi sexuálně nevyhovuje.“ „To je ale 
hňup,“ ozve se z nabitého sálu, „všem vy-
hovuje, jenom jemu ne!“

Získejte odměnu za nového 
„fatrováčka“.

 
Pomozte nám najít vhodné zaměstnance 
do našich řad. Pokud někoho znáte, dů-
věřujete mu a jste přesvědčeni, že pro nás 
bude přínosem, neváhejte a předejte na 
něj kontakt personálnímu oddělení.

V případě, že se Vámi doporučený zaměst-
nanec osvědčí, můžete obdržet odměnu
ve výši až 10 000 Kč.

Více si o této možnosti přečtěte v Rozhod-
nutí ředitele PÚ č. 04.

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

•  DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY
•  PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK
•  STROJNÍ MECHANIK
•  ELEKTROTECHNIK
•  MISTR VÝROBNÍHO STŘEDISKA
•  TECHNOLOG
•  DĚLNÍK SKLADU
•  DĚLNÍK LOGISTIKY - EXPEDIENT
•  EXPORTNÍ PRODEJCE

Více informací naleznete na:
www.fatra.cz/kariera

Spolupráce s Fatrou očima UTB
Zajímalo nás, jak vzájemné pracovní spojení 
hodnotí univerzita. Na názor jsme se proto 
zeptali vedoucího ateliéru Grafický design 
dr. ak. soch. Rostislava Illíka.

Spolupráce mezi ateliérem Grafický design Fa-
kulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a 
Fatrou má dlouhodobé kořeny a je oboustranně 
prospěšná. Už několik let každoročně definujeme 
určité zadání, které je zajímavé pro oba partnery. 
Pro nás z hlediska výuky, pro Vás z pohledu ko-

merčního využití. Máme za sebou např. návrh fat-
rovského kalendáře pro rok 2016, letos už potřetí 
spolupracujeme na návrhu motion (animované) 
novoročenky.

Kromě tohoto jsme nabídli i návrhy nového 
maskota Fatry. Zatím sice pouze jako vizi v rám-
ci cvičení v ateliérové výuce, ale i tak 7 studentů 
2.  ročníku předložilo 7 velmi zajímavých a kon-
cepčně odlišných návrhů, takže v případě zájmu 
o realizaci bude z čeho vybírat.

Propojení školní výuky s praxí je velmi prospěšné, 
neboť pro grafický design je konkrétní zadání tím 
správným kořením výuky a Vy zase můžete využít 
mnoho zcela neotřelých a originálních nápadů 
našich talentovaných studentů.

Děkujeme za laskavá slova a doufáme, že budeme 
zdárně pokračovat i v dalších letech. 

redakce

HAPPY NEW YEAR 2018

Ať žije silvestr
Tentokrát vydáváme mimořádně obsáhlé číslo, 
neboť stále se u nás něco děje a také čas vánoč-
ní nabízí spoustu zajímavých témat. Budeme 
doufat, že si to aspoň někdo přečte. 

Když nám zbyla jedna volná stránka a přemýšleli 
jsme, čím ji zaplnit, napadl nás silvestr. Slyšíme-li 
toto pojmenování, vybaví se nám loučení s rokem 
starým a vítání toho nového. 

Češi prý patří k nejateističtějším národům v Evro-
pě, ale tento svátek sv. Silvestra oslavují údajně 
mimořádně náruživě, třeba na večírcích, většinou 
až do rána. Součástí oslav bývá alkohol i zábavní 
pyrotechnika (bezvadná kombinace). Jiná skupi-
na lidí dává přednost klidu a soukromí. 

A víte vůbec, podle koho je poslední den v roce 
pojmenován? Svatý Silvestr podle legendy vylé-
čil z malomocenství a následně pokřtil římského 
císaře Konstantina Velikého. Ten mu z vděčnosti 
daroval pozemek, kde se nyní nachází Vatikán.

Silvestr I. byl 33. papežem katolické církve. Jeho 
pontifikát (vyjadřuje úřad papeže a zároveň 
označuje i délku jeho období) trval od roku 313 
do konce roku 335. Údajně se narodil v Římě ně-
kdy okolo roku 292, papežem byl zvolen ve věku 
21 let. Zemřel 31. prosince 335. A právě tento den 
uctíváme jeho památku.

Za císaře Diocletiana, který pronásledoval křesťa-
ny, se ukrýval v lesích na Monte Soracte kousek 
od Říma. Odtud údajně pochází i jeho jméno Sil-
vestr (z latinského slova silva, které znamená les a 
označuje i jeho obyvatele).

Oslavy příchodu nového roku patří mezi nejstarší 
svátky, jako první ho slavili už čtyři tisíce let před 
naším letopočtem Babyloňané. Bujaré oslavy v 
alkoholovém opojení jsou však novodobějším 
trendem a také tak trochu doménou evropských 

a severoamerických států. My Češi máme silvestr 
spojený s večírky, ohňostroji, pojídáním chlebíčků 
a popíjením šampaňského.

Na Nový rok pak je téměř na celém světě zvykem 
pojídání kulatých potravin, například jablek nebo 
pomerančů. 

U nás na Nový rok vaříme čočku, která svým kula-
tým tvarem připomíná peníze. A ty by nám právě 
v novém roce měla přinést. Kruhový tvar je však 
symbolem nekonečna, čili - něco končí a něco no-
vého začíná.

A jenom pro jistotu - lidové zvyky také říkají, že 
na novoročním stole nesmí být nic létavého nebo 
rychlého, aby nám štěstí neulétlo nebo neuteklo. 

Proto se musíme v menu vyhnout všemu co má 
křídla - kuřeti, kachně či huse, ale vhodný není 
třeba ani zajíc, který by nám také mohl se štěstím 
někam odskotačit. 

Prožijte silvestra veselého, ale i střídmého a bez-
pečného, ať Vás přemíra jídla, pití a veselí nepora-
zí a nepotkají Vás žádné nepříjemnosti v podobě 
žlučníkových záchvatů, žaludečních potíží, bolestí 
hlavy (kocoviny), polámaných končetin, vyraže-
ných zubů či rozbitých oken. 

Letošní silvestr připadá na neděli, v pondělí na 
Nový rok se zregenerujte, odpočiňte si a nezapo-
meňte v úterý 2. 1. 2017 přijít do práce. Budeme 
se na Vás těšit.
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