
AGROFERT HOLDING, a.s. 
mezi nejvýznamnějšími 
firmami roku 2012

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

Fatra se právem pyšní nád-
hernými hračkami z dílny 
paní Niklové. Přesto si kladla 
otázku, kam dál ve výrobě 
hraček. Na výběr byly tyto tři 
směry: rozšiřování retroko-
lekce, modernizace původních 
hraček a uvedení nových hra-
ček na trh. 

Rozšiřování retrokolekce
Tato varianta je sázkou na jistotu a tak 

k buvolovi, žirafě a slonovi postupně 
přibyla housenka, koník a prasátko. Je 
pravděpodobné, že se v budoucnosti 
dočkáme „oživení“ dalších hraček libuše 
Niklové, které v dospělých vyvolávají 
silné emoce a nostalgické vzpomínky, 
proto je rádi kupují i svým dětem. Je 
ale správné žít jen z úspěšné minulosti? 

Nepřiblížili bychom víc hračky libuše 
Niklové dětem novým potiskem nebo 
upraveným tvarem? 

Modernizace původních hraček
pokus o realizaci druhé varianty se 

setkal s důrazným nesouhlasem od-
borné veřejnosti, která považuje hračky 
libuše Niklové za designové ikony, které 
jakékoliv úpravy jen devalvují. Naštěstí 
nezůstalo jen u kritiky. pomocnou ruku 
nám podala kurátorka a teoretička de-
signu a umění Tereza Bruthansová, která 
je autorkou monografie libuše Niklové. 
Doporučila nám přední české designery, 
které jsme oslovili s žádostí o spolupráci 
na přípravě kolekce nových hraček a 
pustili se tak do realizace varianty číslo 
tři. 

Uvedení nových hraček na trh
příležitosti vytvořit pro fatru novou 

hračku a navázat na výjimečnou libuši 
Niklovou, jejíž hračky jsou součástí sbí-
rek světových muzeí, se chopili Jan ča-
pek a Anička a Jerry Kozovi. MgA Jan ča-
pek a MgA Anna Kozová vystudovali na 
Vysoké škole umělecko-průmyslové de-
sign výrobků, MgA Jerry Koza architek-
turu. pravidelně se umísťují v žebříčku 
nejlepších designérů roku v českých 
i  v  mezinárodních soutěžích a jsou na 
designerském poli zavedenou značkou. 
Všichni tři jsou také rodiči malých dětí a 

hračky pro děti již navrhovali. Stejně jako 
nábytek, šperky, sklo, elektrospotřebiče, 
lékařské přístroje. Dílo libuše Niklové 
dobře znají a obdivují, takže k návrhu 
nafukovací hračky přistoupili s velkou 
pokorou, ale zároveň s obrovským nad-
šením. S technologií výroby svařování se 
teprve seznamují. Jejich nápady by tedy 
zůstaly jen na papíře, kdyby se jich neu-
jala technoložka paní Hrbáčková, za což 
jí patří velký dík. 

Naše nové hračky, stejně jako retro-
kolekci paní Niklové, bychom chtěli 
představit na prestižním Designbloku, 
přehlídce českého i světového designu, 
který se koná od 7. do 13. 10. v praze. Ku-
rátorkou expozice fatry na Designbloku 
je Tereza Bruthansová.

Výrobu designových hraček nevní-
máme jako snobismus, ale jako jedinou 
možnou cestu, jak uspět na trhu, zahl-
ceném levnou čínskou produkcí, které 
cenově nemůžeme konkurovat. Chceme 
se lišit, a to kvalitou a designem. Nabíd-
nout lidem hračky, které mají v sobě 
vtip a nápad. I když z ekonomického 
pohledu se může zdát výroba hraček 
ve fatře zanedbatelná, z pohledu image 
firmy má velký význam. Ostatní výrobní 
segmenty se sice mohou pyšnit maso-
vou produkcí a významnými ekonomic-
kými přínosy, ale jen hračky výjimečnou 
krásou.

Sdružení CZeCH TOp 100 sleduje od 
roku 1994 firmy české republiky a 
na základě objektivních měřítek a ve 
spolupráci s předními odborníky vy-
tváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvý-
znamnějších firem čR. Na špici se na-
chází již po několikáté ŠKODA AUTO, 
a.s. Na čtvrttém místě se umístil 
AGROfeRT HOlDING, a.s., s tržbami 
132,5 mld. Kč. 

pořadí: firma Tržby 2012 (v tis.Kč)

59. DeZA,a. s. 9 509 681
88. lovochemie,a. s. 6 087 587
123. peNAM,a. s.  3 782 282
135. pReCHeZA,a. s 3 051 014

fATRA, a.s., obsadila 137. místo. po-
prvé dosáhla a lehce překročila ob-
jem tržeb 3 mld. Kč (3,039 mld.). 
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toulavá kamera ve 
Fatře
Známý televizní pořad České 
televize se zastavil na Moravě.

rozhovor s 
andrejem BaBišem
„Máme poslední šanci jak se 
udržet v Evropě.“

Jak jste 
prožívali horké 
letní dny?

hlavní téma  / ing. olga vyčánková, specialista organizace  
 a řízení

setkání 
managementu Fatry
V polovině července proběhlo 
setkání středního managementu 
v Kostelanech.

Bc. Tereza  
VÝSTUPOVÁ,  
stř. 954 000,  
referent – služby

Ing. Jan  
KOVÁČ,  
stř. 206 020,  
technolog

„Velká vedra v  ob-
libě zrovna ne-
mám. Obzvláště 
teď, když rekon-
struujeme dům a 

tyto horké dny trávím převážně na 
zahradě nebo na žebříku. Asi jako 
ka ždý člověk si přeji, aby se ochladilo, 
a když už se počasí umoudří, tak je to 
zase moc a mé přání se obrátí. Zřejmě 
se nám v tomto příroda prostě neza-
vděčí.“

„Léto a teplo mám 
všeobecně rád, 
kdo by neměl. Jak 
se ale říká nic se 
nemá přehánět. 

V  práci je vedro otravné a nepříjemné. 
Člověka dost vysiluje a unavuje. Jak-
mile ale přijdu po práci domů je to 
radost, když si můžu jít se svým dvou-
letým synem zaplavat do bazénu.

R O č N Í K  x x V I x /  č e R V e N e C ,  S R p e N  2 0 1 3

Hračky – kam dál?

Ohlédnutí za povodněmi

Materiální i f inanční pomocí, 
stejně jako poskytnutím jednotky 
podnikových hasičů, se na odstra-
ňování letošních povodní podílela 
napajedelská fatra. 
V  lovosické lovochemii byla pro-
tipovodňová hráz zpevněna hyd-
roizolační fólií fATRAfOl, kterou 
v rekordním čase a ve velmi ztí-
žených podmínkách instalovala 
skupina firemních pokladačů. při 
odklízení odpadu svou službu od-
vedly speciální pytle na odpad, 
vyrobené ve fatře. Na různá místa 
v čechách putovalo celkem deset 
tisíc kusů. 
Mezi zaměstnanci fatry, a. s., pro-
běhla peněžní sbírka, ve které se 
vybralo 28 000 korun. Tyto peníze 
byly následně vloženy na speciální 
účet společnosti AGROfeRT HOl-
DING, který byl zřízen na pomoc 
lidem zasaženým povodněmi. Tím 
ale pomoc z fatry nekončí. lidem, 
kteří plánují obnovit své vyto-
pené domy či byty ve spolupráci 
s našimi regionálními distributory 
v  postižených krajích nabízíme 
podlahové krytiny fatrafloor za 
velmi výhodné ceny. Akce se vzta-
huje na krytinu Thermofix a lINO 
fatra (Amos a DOMO). 
Nabídka byla zveřejněna v regio-
nálních týdenících 5+2 a současně 
byla zaslána na šest set dvacet 
obecních či městských úřadů obcí, 
kterých se letošní povodeň dotkla.

Mgr. Petr Podlešák, Ph.D.,
specialista marketingu

aktualityanketa
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Eva  
ŠMIGUROVÁ,  
stř. 954 000, 
referent – služby

„Protože jsem ve 
Fatře zaměstnaná 
krátkou dobu, 
většinu horkých 
letních dnů jsem 

prožívala v práci. V šestém patře pod 
střechou jsme se s kolegy pěkně zahřáli 
a tiše záviděli zaměstnancům v nižších 
patrech. Ve volných dnech jsem horka 
trávila s rodinou na koupališti a jistila 
to zmrzlinou.“

Ing.  
Jindřich MAHEL,  
stř. 106 010,  
technolog

„Poslední tři léta 
jsem strávil prací 
na Aljašce, kde 
ani v nejteplejších 
dnech nebylo více 
než 20 °C. Červen-

covými vedry jsem byl tedy docela 
překvapen. Volná odpoledne jsem se 
proto snažil trávit u vody nebo alespoň 
někde ve stínu.“ MgA. Jan Čapek MgA. Anna Kozová



události

C M Y K

Inovace jsou hlavní oblastí 
podpory EU, která chce zajis-
tit, aby Evropa zůstala kon-
kurenceschopnou a chytré 
nápady se proměnily na pra-
covní místa a hospodářský 
růst.  EU proto podporuje 
vědu a výzkum, stejně jako 
pořízení nových technologií 
pro výrobu inovativních pro-
duktů.

O finanční prostředky z operačního 
programu Inovace se uchází mnohem 
víc uchazečů, než je alokovaných pro-
středků, proto uspějí jen velmi kvalitně 
připravené projekty, které se mohou 
prokázat zajímavými výsledky dlouho-

dobého výzkumu a vývoje. V poslední 
výzvě programu Inovace, ve kterém 
bylo alokováno 2.4 mld. Kč, podalo 
registrační žádost 895 uchazečů v 
celkové výši 14,5 mld. Kč. připravit ve 
velmi krátkém termínu plnou žádost 
stihlo 649 uchazečů, kteří požadovali 
dotaci ve výši 9,9 mld. Kč. požadavků 
tedy bylo 4x víc, než bylo vyčleněno 
prostředků. pozici fatry v boji o získání 
dotačních peněz ztěžuje preference 
malých a středních podniků ze strany 
eU, takže v této poslední výzvě OppI 
bylo 75 % z 2,4 mld. Kč určeno pro 
malé a střední podniky (do 250 za-
městnanců) a pouze 25 % pro podniky 
velké.

Jak je zřejmé z výše uvedených čí-
sel, nebylo vůbec jednoduché s na-
ším projektem na nákup potiskovací 
linky za cca 100 mil. Kč v konkurenci 
dalších projektů uspět. Nejprve byla 
Czechivestem posuzována tzv. regist-
rační žádost, která stručně představuje 
projekt. po jejím schválení se podává 
tzv. plná žádost, což v našem případě 
představovalo 60 dokumentů, z čehož 
např. podnikatelský záměr je osmdesá-
tistránkový dokument s 39 přílohami. 
plnou žádost opět kontroluje Cze-
chinvest. po této kontrole je projekt 
postoupen k bodovému ohodnocení 
dvěma nezávislým externím posuzo-
vatelům, odborníkům z akademické 
sféry, dle předem stanovených kritérií. 
pokud je v bodovém hodnocení dvou 
posuzovatelů větší rozdíl než 10 %, je 
projekt předán třetímu posuzovateli. 
projekt s min. dvěma posudky je dále 
postoupen na zasedání hodnotitelské 
komise MpO. 

projekt fatry, nazvaný „Nákup tech-
nologie pro inovativní jednorázové 
zdravotnické a hygienické prostředky“, 
tímto složitým procesem úspěšně pro-
šel a byl velmi kladně hodnocen. K 
úspěchu projektu zásadním způsobem 
přispěl vývoj, který byl prováděn ve 
spolupráci s VŠ a výzkumnými orga-
nizacemi. Mezi nejzajímavější výstupy 

vývoje patří permanentní ekologicky 
i zdravotně nezávadná antimikrobiální 
úprava povrchu ppfal na bázi fotosen-
zibilních derivátů ftalocyaninu apliko-
vaná metodou flexotisku. Tyto deriváty 
vykazují širokopásmové účinky, které 
byly úspěšně testovány ve Státním 
zdravotním ústavu praha. ppfal s an-
timikrobiální úpravou jsou určeny pro 
jednorázové zdravotnické prostředky 
s cílem eliminovat nebezpečí nozoko-
miální nákazy. Ve spolupráci s výzkum-
nou organizací Centrum organické 
chemie, s. r. o., byl také navržen systém 
elektronické detekce vlhkosti senzo-
rem, natištěným na povrchu fólie. Sys-
tém je určen pro sanitární materiály, 
které umožní bezkontaktní kontrolu 
úniku tělních tekutin u nepohyblivých 
osob. Tato technologie zvýší kvalitu 
života těchto osob a zefektivní práci 
ošetřujícího personálu na cílený kon-
takt s klienty.

Spolupráce s VŠ a VO nám přináší 
inovativní produkty a posiluje naši 
pozici na trhu, proto budeme tuto spo-
lupráci nadále rozšiřovat. Dotační pod-
pora ze strany eU, umožňující pořízení 
moderních strojů pro výrobu inovativ-
ních produktů, tuto spolupráci posiluje 
a napomáhá rozvoji naší společnosti.

S odboráři na dovolenou? 
Kdykoliv!

V letošním prázdninovém čase jsme 
se zúčastnili pobytového zájezdu do 
osvědčeného italského malebného 
městečka Rosolina Mare. Dvanáctiho-
dinová noční cesta klimatizovaným 
autobusem proběhla hladce a natě-
šení účastníci se po ubytování vydali 
v ústrety zlatavě písčitým plážím a 
průzračně blankytné vodě s azurovou 
oblohou bez mráčku. 
Kuchaři v čele s panem Juřenou se 
ihned ujali svých povinností a po celou 
dobu pobytu servírovali účastníkům 
výborné produkty české kuchyně, re-
gionálně zaměřené na Moravu. K ve-
čeři nás čekalo překvapení v podobě 
Napajedelské krkovičky, Chropyň-
ského řízku, Zářičského guláše, Kromě-
řížského zelí s uzeným a další.
Ze široké škály poznávacích zájezdů 
si každý vybral dle svého gusta a tu-
ristické atraktivity. lákavou nabídkou 
se staly výlety do malého státečku 
San Marino a lodní výlet do světozná-
mých historických Benátek, chlubících 
se takovými pamětihodnostmi jako je 
náměstí Sv. Marka a Dóžecí palác. Ten-
tokrát jsme si nenechali ujít projížďku 
gondolou, která v nás zanechala neza-
pomenutelné zážitky.
Zájezdu se zúčastnilo patnáct dětí, 
kterým hlavní organizátorka paní Me-
kysková přizpůsobila celý program. 
Ještě před odjezdem připravila per-
fektně všechny soutěže a odměny pro 
děti. Všechny děti si ji zamilovaly a 
dokonce si „tetu Meky„ chtěly některé 
odvézt i domů. 
Velice oblíbenými, především pro děti, 
se staly každodenní večerní soutěže, ať 
už vědomostního či sportovního typu, 
zakončené proslulým tanečním hitem 
Gangnam Style i s tanečkem.
Účastníci si užili sedm krásných pro-
sluněných dnů se stálou teplotou po-
hybující se okolo 32 stupňů Celsia. plni 
smutku opouštěli toto přímořské ital-
ské městečko, které si velmi oblíbili. 
Zpáteční cesta byla zpestřena mož-
ností nákupu různých italských po-
chutin a produktů v nákupním centru 
lando. 
Tento rekreační pobyt v nás zanechal 
nezapomenutelné vzpomínky a přání 
opětovné návštěvy v příštím roce. 
A všem, kteří zde ještě nebyli, můžeme 
jen doporučit. Závěrem nezbývá než 
poděkovat organizátorům celého zá-
jezdu Zdeňce Mekyskové a Ivanovi 
Juřenovi za perfektně připravenou do-
volenou. 

Spokojení účastníci zájezdu

Úsek gř / ing. olga vyčánková, specialista – organizace a řízení

Nákup potiskovací linky pro 
PPFaL podpoří dotace z EU do 
výše 40 mil. Kč 
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Ve dnech 16. – 17. července 
proběhlo na ranči v Kostela-
nech setkání středního man-
agementu Fatra, a.s. 

před účastníky setkání byl vytyčen 
hlavní cíl: řešit aktuální a střednědo-
bou perspektivu společnosti fatra, a.s., 
tak, aby si udržela trvalou konkurence-
schopnost ve srovnatelném  evropském 
měřítku.

Obsahem potom bylo:
1. zhodnotit aktuální výsledky plnění 

plánu za 1. pololetí 2013, 
2. projednat očekávané obchodní vý-

sledky a přijmout opatření ke spl-
nění plánu roku 2013,

3. definovat základní rámec středně-
dobé investiční strategie fatra do 
roku 2018 z hlediska:

•	 investic do stávajících nebo nových 
segmentů, 

•	 odhalení a využití veškerých rezerv 
(materiální, výrobní, manažerské, 
personální…),

•	 předložit určitou vizi pro perspek-
tivní využití areálu fatra v Chropyni.

plnění plánu za 1. pololetí je na úrovni 
90 %, což je vcelku příznivý stav, navíc 
s pozitivní očekávkou pro další měsíce. 
Na dosaženém stavu prvního pololetí 
má největší podíl segment hydroizolač-
ních fólií, podlahových krytin, ale i paro-

propustých fólií a laminátů. Naopak za 
plánem je prozatím segment BO   peT, 
IKeA a také profily. Očekávané ob-
chodní výsledky jsou příznivé a existuje 
reálný předpoklad celkového splnění 
ročního plánu fatry, za situace, kdy ně-
které segmenty plán překročí, u jiných 
lze kalkulovat s tím, že nemusí být dosa-
ženo 100 % plánovaných výsledků. 

Významným bodem jednání vedení 
společnosti, managementu, zástupců 
odboru investic, obchodu a služeb bylo 
definování základního rámce „Inves-
tiční strategie na období 2014 – 2018“. 
Nejprve vedení společnosti prezento-
valo svoji variantu rozvojové strategie 
jednotlivých segmentů. Následně se 
účastníci rozdělili do šesti pracovních 
týmů s úkolem představit svoji variantu 
investic v příštích pěti letech, zahrnout 
do ní využití výrobně-logistického are-
álu v Chropyni a určit, kde má fatra 
největší rezervy a jak je v budoucnu 
využívat. Řešitelské týmy se nezávisle 
na sobě shodly na tom, že nejperspek-
tivnější jsou investice do podlahovin a 
izolačních fólií (nová válcovací a lami-
nační linka v šířce 2 m, vytlačovací linka 
HIf III a zvýšení kapacity pro převíjení), 
dále inovace technologie výroby ppf a l 
včetně potisku a v neposlední řadě roz-
voj vstřikované – speciální výroby. 

V návaznosti na nárůst objemu vý-
roby byla prezentována doporučení 
k vybudování nové skladovací a lo-

gistické kapacity v Chropyni (úprava 
budovy 27 a její vybavení regálovými 
systémy, rozvoj železniční přepravy a 
využití dálniční sítě D1). Týmy Miroslava 
Večerky a Vojtěcha Růžičky doporučily 
rozvinout nový segment fatra - recyk-
lace plastových odpadů (pVC) a umístit 
je např. v areálu Chropyně. Od týmu 
Vladimíra lukavského zazněly náměty k 
rozšíření služeb laboratoří v Napajedlích 
a Chropyni pro externí zákazníky. 

Velmi zajímavé návrhy byly zazna-
menány na adresu odhalení a využití 
možných rezerv. Ty směřovaly do dvou 
oblastí. V první oblasti se jednalo o širší 
zavedení průmyslového inženýrství 
do výroby a logistiky (integrace ob-
chodních zakázek s výrobními plány, 
monitoring výkonů, zpevnění norem, 
materiálové toky, čárové kódy, skladové 
systémy, optimalizace zásob a hotových 
výrobků), což přinese lepší součinnost 
obchodu a výroby včetně logistiky a 
celkově dosažení vyšší výkonnosti pro-
dukce. Ve druhé oblasti byla navrho-
vána opatření k personalistice a organi-
začnímu managementu. Např. více dbát 
o rozvoj motivace zaměstnanců, zapo-
jovat lidi do projektů, vysílat je na stáže, 
rozšiřovat spolupráci se školami (VŠ). 
Zazněl také názor, zda v budoucích le-
tech neprovést personální audit s cí lem 
snížit úrovně řízení managementu a tím 
i optimalizovat počty vedoucích a ostat-
ních zaměstnanců. Dále byla navrho-

vána možnost posoudit současnou úro-
veň norem pracovního výkonu a jejich 
případné zpevnění, eliminovat časovou 
mzdu a prioritně uplatnit pouze mzdu 
podloženou výkonem (např. pracoviště 
výroby hraček, některá pracovní místa 
speciální výroby, práce ve skladech, ob-
sluhy VzV). 

Tyto a další náměty byly zpracovány 
do interní dokumentace a jsou výcho-
diskem pro další plánování na úrovni 
společnosti fatra do roku 2018. Řada 
z  nich je aktuálně zapracována do 
čtvrtletních úkolů týmů a jednotlivců 
počínaje 2. pololetím 2013 a jsou před-
mětem jejich hodnocení ve vazbě na 
prémiový – bonusový systém. Takto 
s  nimi bude pracováno dle zadání po-
rady vedení i v roce 2014 a dalším roce. 

lze konstatovat, že setkání man age-
mentu v Kostelanech splnilo svoji 
funkci. Stalo se dobrým východiskem 
pro formulaci vizí a strategie společ-
nosti fatra a orientace vedoucích pra-
covníků na její plnění ve střednědobém 
horizontu. Jejich úkolem je získat a vést 
k plnění těchto úkolů svoje podřízené 
a zajistit tak perspektivu práce pro 
všechny zaměstnance společnosti ve 
vysoce konkurenčním prostředí, ve kte-
rém fatra dosud úspěšně působí. 

Článek vznikl na základě rozhovoru 
s  personálním ředitelem Dr. Leošem 
Klo fá čem.

Personální Úsek / mgr. eva Pavlišová, personalista

Setkání managementu 
v Kos tel anech



Pracovní jubilea 
v měsí cích červenci a 
srpnu 2013

15 odpracovaných let
Kostíková Dana stř. 235000
Kytlicová eva stř. 107010
piska Vlastimil stř. 272000

20 odpracovaných let
Kopačková Kamila, Ing. stř. 946000
pospíšil petr stř. 908400
Zdražil Zdeněk stř. 908400
Nevařilová Martina stř. 120000

25 odpracovaných let
Bednář libor, Ing. stř. 101200
Daňková Hana stř. 272000
fusková Radmila stř. 943000
Kluďák Jaroslav stř. 951600
Odstrčilík Josef stř. 111000
peterková Dana, Ing. stř. 941000
Švejčarová lenka stř. 931000

30 odpracovaných let
Batelka Rudolf stř. 115000
Gašpaříková Jarmila stř. 943000
Hrbáčková Jana, Ing. stř. 106010
Juřena petr stř. 908100
Kalman Jiří stř. 271000
Kašpárek Josef stř. 250000
levcová Jiřina stř. 953000
Němcová Michaela stř. 932000
Obdržálek Miroslav stř. 101100
Rozsypálková Kamila, Ing. stř. 941000
Spáčilová Jana stř. 207020
Sukup Josef stř. 945000
Špaček Ivo, Ing. stř. 941000

35 odpracovaných let
Benedíková Irena stř. 103010
Dohnal Karel stř. 170010
Hrabinová Blanka stř. 920000
Juřena Miloslav stř. 160000
Kolmačková lenka stř. 951100

40 odpracovaných let
Babicová Irena stř. 207020
čabla Vladimír stř. 111000
Hána pavel stř. 908200
Horák Josef stř. 110000
Hudec Vladimír stř. 115000
Kadlec Jiří stř. 908100
Klimek Vladimír stř. 104010
Krajčová Bronislava stř. 150000
Šimčák Drahomír stř. 250000
Trávníčková Marie stř. 173000
Vajďáková libuše stř. 173000

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 Dagmar 
Novotné ze střediska 235 000, která v měsíci 
srpnu ukončila pracovní poměr z důvodu 
odchodu do důchodu.

Fatra a my

marketing /  mgr. Petr Podlešák, Ph.d., specialista  
 marketingu

Známý pořad České televize si 
udělal výlet na Moravu a jedna 
z jeho zastávek patřila také 
naší společnosti. Konkrétně 
štáb zajímala výroba podlaho-
vých krytin a tradičních nafu-
kovacích hraček.

Vše se odehrávalo v jednom z nej-
teplejších dnů měsíce června, tudíž 
hlavně natáčení na válcovně podla-
hovin bylo náročné jak pro pracov-
níky televize, tak pro jejich techniku. 
Ze dvojice moderátorů, kteří diváky 
na obrazovkách provází, přijel do 
Napajedel Josef Maršál. pepa, jak 
mu jeho kolegové familiárně říkají, si 
dokonce sám před kamerou vyzkou-
šel vyrobit jednu nafukovací hračku. 

poté co mu ukázali všechny kroky 
výrobního procesu, „jeho“ buvol 
vydržel zkoušku nafouknutí kom-
presorem a byl předám k ostatním 
hračkám. Nyní je tedy někde maji-
tel červeného buvola, který asi ani 
netuší, kdo se na jeho výrobě podí-
lel. Kromě výrobních prostor fatry 
natáčela televize také v nové ex-
pozici nafukovacích hraček Muzea 
Napajedla. Reportáž se vysílala na 
programu čT 1 v pátek 16. srpna od 
18.25. pokud jste Toulavou kameru 
nestihli přímo v televizi, můžete se 
na záznam pořadu podívat také na 
internetu, odkaz najdete v sekci Ak-
tuality na webu www.fatra.cz.
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Rozšíření výroby 
vytlačovaných profilů

sBu PvC /  ing. tomáš dočkal, vedoucí odboru prodeje 

V těchto dnech probíhají do-
končovací práce na nové dílně 
pro vytlačování plastových 
profilů v přízemí budovy č. 33, 
kde se v minulosti dlouhé roky 
vyráběly fólie na tzv. černé 
lince.

po kompletní rekonstrukci prostor 
zde byly nainstalovány 2 koextruzní 
linky pro výrobu profilů z měkčeného 
a neměkčeného pVC. Jedna byla pře-
stěhována z patra kvůli požadavkům 
zákazníků na dodávky dlouhých pro-
filů, které jsme dříve nebyli schopni 
zmanipulovat výtahem. Druhá linka 
byla zakoupena v rámci modernizace 

výrobního zařízení a pro rozšíření nos-
ného sortimentu podlahových profilů. 
Jedná se o kompletní novou linku od 
italské firmy AMUT s in-line potisko-
vacím zařízením, která byla pořízena 
speciálně pro výrobu nové generace 
lišt s dekorem podlahových krytin řady 
Thermofix. Celý systém bude doplněn 
ještě vstřikovanými rohy, spojkami a 
koncovkami pro zjednodušení montáže 
a zdokonalení výsledného vzhledu. Za-
hájení sériové výroby základní kolekce 
10 podlahových lišt na nové lince plá-
nujeme do konce 3. čtvrtletí, do konce 
roku by se měl sortiment rozšířit o nové 
dekory i další druhy profilů.

juBileamarketing /  ing. jana novosadová, specialista marketingu

Na výstavě “Chemie kolem 
nás” nesmí Fatra chybět

Toulavá kamera se 
za stavila ve Fatře

Dne 27. června se v Národním 
technickém muzeu v Praze 
otevřela návštěvníkům nová 
expozice s názvem Chemie 
kolem nás. 

Hlavním cílem expozice je pouká-
zat na každodenní setkávání člověka 
s chemií. Řada předmětů, které bereme 
denně i několikrát do ruky, mnoho 
dějů, které považujeme za běžné, po-
chází od chemiků ve výzkumných, vý-
vojových, technologických a průmys-
lových laboratořích.

Také napajedelská společnost fatra 
přispěla do expozice svými výrobky. 
Materiály jako lINO fatra, izolační fó-
lie či granulát budou na výstavě vy-
užívány především při workshopech 
s dětmi. Nafukovací zvířátka z fatry 
navíc zpříjemní čas nejmenším ná-
vštěvníkům v dětském koutku. pokud 
budete mít cestu do prahy, určitě neza-
pomeňte Národní technické muzeum 
a výstavu Chemie kolem nás navštívit. 

Sportovní turnaj v malé 
kopané

Sportovní komise při pR odborů fatra 
Napajedla uspořádala dne 15.6.2013 
tradiční turnaj v  malé kopané, který se 
konal na stadionu fS Napajedla. letoš-
ního turnaje se zúčastnilo 6  mužstev, 
která byla složena z členů i nečlenů 
odborů. Mužstva byla vylosována do 
dvou skupin a hrálo se systémem ka-
ždý s každým. Vítěz minulého roku 
mužstvo ppf však letos výhru neob-
hájilo. Vítězem se stal „nováček“ tur-
naje mužstvo logistiky, které ve finále 
porazilo mužstvo „All STARS THp fA-
TRA“.

Konečné pořadí:  
1. logistika 
2. All STARS THp fATRA 
3. ppf
4. Válcovna
5. Míchací – Batche
6. Svařovna fólií.

Mimo soutěž byly vyhodnoceny také 
tři kategorie: nejlepší střelec - Janošek 
Bohdan - ppf, nejlepší brankář Sed-
láček petr – válcovna, nejstarší hráč 
turnaje Šindelek lubomír – míchací 
batche. Celý turnaj proběhl bez vět-
ších problémů. po celou dobu se bo-
jovalo v duchu fairplay. podíl na tom 
mají všichni hráči, ale v neposlední 
řadě i pořadatelé, kteří se své role ujali 
na výbornou. Touto cestou bych rád 
poděkoval všem, kteří se na průběhu 
turnaje jakkoliv podíleli. Velký dík pa-
tří také předsedovi pRO panu Ivanu 
Juřenovi a generálnímu řediteli fatra, 
a.s., Ing. petru Bláhovi. Také příští rok 
se chceme opět sejít a zasportovat si. 
proto bych apelovat na členy odborů 
zúčastněte se!

Rožek Antonín
Za sportovní komisi při ZO OS ECHO

Fatra Napajedla

odBory

Červencové losování 
zlepšovacích návrhů
losování zlepšovacích návrhů, které 
se uskutečnilo na poradě vedení v po-
lovině července, proběhlo standardně 
za přítomnosti nejvyššího vedení 
společnosti fatra. Vylosovaný návrh 
pana ing. petra langra zajistil poda-
vateli poukaz na proplacení dovolení 
v hodnotě 15 000 Kč. Zlepšovcí hnutí 
zaznamenalo mírný pokles počtu po-
daných zlepšovacích návrhů. Napopak 
pozitivní vývoj byl v oblasti úspor do-
sažených z realizací zlepšovacích ná-
vrhů. Vedení společnosti v současné 
době hledá další podpůrné motivace 
k podávání námětů. Na další komisi 
budeme rozhodovat o oblastech zlep-
šení, které by měly být nadstandardně 
ohodnoceny. Zatím se uvažuje o ino-
vativních nápadech či úsporách v ob-
lasti vstupních surovin, které dříve 
byly komisí pro ZN zamítány. Věříme, 
že se nám podaří najít takový flexibilní 
program, který by reagoval na aktu-
ální problémy společnosti a zároveň 
byl založen na vztahu výhra - výhra 
pro společnosti i její zaměstnance, 
kteří jsou aktivní v podávání zlepšova-
cích návrhů.

Ing. Adam Hrňa
procesní inženýr

zlePšovaCí návrhy

juBilea

Setkání jubilantů

Dne 15. 8. 2013 se uskutečnilo ve fatře 
v Napajedlích setkání se zaměstnanci, 
kteří odešli v prvním pololetí letoš-
ního roku do důchodu nebo dovršili 
životního jubilea 50 a 60 let. Všem 
jubilantům přejeme do dalších let 
všechno nejlepší a hodně zdraví.
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Fatra a my

Babiš: Máme poslední šanci, jinak budeme 
outsideři Evropy
Hned po prázdninách se ge-
nerální ředitel a majitel Agro-
fertu rozjel na tour, na které 
jako lídr hnutí ANO vysvět-
luje, proč je v Česku nutná 
změna politiky a hlavně vý-
měna politiků. Ke konci září 
se zástupci hnutí potkají také 
s občany Zlínského kraje. O 
co tedy Andreji Babišovi jde? 
Proč si raději neužívá zaslou-
ženého klidu?

V několika rozhovorech jste tvr dil, 
že na jaře příštího roku budete 
chtít zvolnit. Že se budete víc vě-
novat dětem, rodině a že budete 
víc spát. Tohle je tedy nějaký finiš?

Tohle je hlavně pokus, jestli se češi 
dokážou semknout a udělat něco pro 
to, aby se jim dařilo lépe. A nejen nám, 
ale především našim dětem. Chceme 
voličům říct, že jsme jedinou skuteč-
nou alternativou dnešním politickým 
stranám. politici tu za dvacet let ne-
udělali nic, co by nám dávalo záruku 
lepší budoucnosti. Nedokázali zde 
zajistit základní infrastrukturu, pod-
mínky pro podnikání, pro vzdělání a 
uplatnění na trhu práce. pokud s tím 
nic neuděláme teď, budou z nás out-
sideři evropy. přitom máme potenciál 
být na stejné úrovni jako Švýcarsko, 
Rakousko nebo Holandsko. My jsme 
si tu ale stále dokola volili stejné lidi, 
kteří před volbami slibovali, lhali a 
pak hráli jen sami na sebe. Jsem pře-

svědčený, že je tu poslední šance říct 
dost. 

V čem je podle vás největší pro-
blém?

Všimněte si, jak zde přestávají 
platit veškerá pravidla a zvyklosti. 
Dospěli jsme do stádia, kdy si poli-
tici myslí, že dostanou nějaké hlasy, 
a svět - tedy naše země a my, kteří v 
ní žijeme, pracujeme a platíme daně 
- patří jim. Že si zkrátka mohou dě-
lat, co chtějí. Začíná to prezidentem, 
který jedná jako monarcha, pokra-
čuje to vládou, která nemá žádný 
mandát, a končí to u sněmovny, kde 
levá ruka neví, co dělá pravá. A tohle 
má řídit naše životy? Už i justice si 
vykládá právo podle toho, jak se to 
hodí jí nebo spřízněným politikům, 
hroutí se tu zásadní pilíře demokra-
cie, v podstatě nic nefunguje, tak jak 
má. Nedivím se, že spousta schop-
ných lidí zvažuje odchod ze země, a 
může být i hůř.

Teď jste tedy v plném nasazení. Jak 
si svůj život představujete po vol-
bách? Vydržíte nepracovat?

Chystám se na to, že v létě 2014 
trochu zvolním. pojedeme na dovo-
lenou, kterou jsem si letos hlavně 
kvůli hnutí ANO moc neužil, a od 
září příštího roku chci žít normálněji. 
Chtěl bych spát víc než pět hodin 
denně, snídat s rodinou a vozit děti 
do školy. Ve firmě bych rád předal 
vyjednávání zkušeným manažerům, 
a sám bych se chtěl věnovat veřejné 

službě a pomáhat této zemi, aby pro-
spívala. Mně už opravdu nejde o to, 
vydělat další milión, daleko víc mě 
teď láká pomoct této zemi. Myslím, 
že jí to dlužím a dlužím to i své ro-
dině. Nechci se dočkat chvíle, že by 
se mě jednou vlastní děti zeptaly: 
„Táto, proč jsi tady s tím nic neudělal, 
když jsi tenkrát mohl?“

Chtěl byste, aby děti byly úspěšné, 
jako jste vy? 

Samozřejmě, že chci, učí se jazyky, 
mají dobré vzdělání, ale už je nijak 
neusměrňuji. Tu chybu jsem udělal 
s dětmi z prvního manželství, chtěl 
jsem, aby dělaly něco, co jim nebylo 
přirozené. Nakonec si ale cestu našly 
samy. Můj syn se stal pilotem. Mi-
mochodem, nechápu, jak může být 
zrovna můj syn pilot, já sám se bojím 
i létání, natož to letadlo ještě řídit... 
Dcera je skvělá kuchařka a cukrářka, 
peče úžasné dorty na objednávku. 
Takže ať každý dělá, co chce, hlavně 
ať dělá to, z čeho má sám radost. Ro-
dič se musí především dostat z blud-
ného kruhu svého ega, tedy z toho, 
co chce pro své děti on a co si myslí, 
že je pro ně nejlepší. Já už jsem se 
vyrovnal s tím, že budou dělat to, co 
je bude bavit, a mám z toho radost. 
Dnes už hlavně chci, aby v dospělosti 
byly mé děti zodpovědné, čestné, 
pracovité... Základní morální hod-
noty se totiž ze společnosti vytrácejí, 
a to je průšvih.

strana 4

rozhovor / 

tiráŽ

agroFert holding

Začátkem roku 2012 jsme zahá-
jili intenzivní přípravné práce 
na investiční akci „Upgrade li-
nek SML“ pro výrobu paropro-
pustných fólií v budově č. 22, 
která byla zařazena do plánu 

investic téhož roku s plánova-
ným ukončením III/Q 2013.

linky SMl jsou linky na výrobu ppf 
technologií s protažením fólie ve směru 
výtlaku. pro výrobu ppf jsou používány 

suroviny: kompound (llDpe + CaCO3), 
llDpe a vlastní regranulát. Kombinací 
použití směsi obsahující CaCO3 a prů-
chodem dloužící jednotkou je dosaženo 
efektu paropropustnosti folie.

Hlavním cílem projektu je dovybavení 
a obnova zastarávající technologie ex-
truzních linek SMl pro výrobu ppf fólií. 
Tímto krokem dosáhneme zlepšení kva-
lity vyráběných fólií i navýšení ročních 
výrobních kapacit linek až na 260 mil 
m2.

Splnění tohoto úkolu spočívalo v rea-
lizaci dvou hlavních etap této investice:
1. Upgrade linky SMl2 – se zaměřením 

na obnovu koex-licí hlavy, chladícího 
válce, systému na měření tloušťko-
vého profilu ppf fólií a koronovacího 
zařízení, umožňujícího použití této fó-
lie pro potisk. Vlastní realizace začala 
dne 7. 6. 2013 odstavením linky SMl2 
z výrobního procesu a demontáží 
jednotlivých komponent určených 
k výměně, opravě či provedení úprav. 
Strojní, elektro i softwarové úpravy 
byly ukončeny ke dni 22. 6. 2013. V 26. 
týdnu byl zprovozněn jak systém na 

měření tloušťkového profilu, tak celá 
koextruzní linka. V  závěru tohoto 
týdne byly provedeny úspěšné ga-
ranční zkoušky a linka SMl2 uvedena 
do provozu.

2. Upgrade linky SMl1 – se zaměřením 
na obnovu koex-licí hlavy, úpravy zá-
věsného systému této hlavy, úpravy 
stávající sekce chladících válců a sys-
tému na měření tloušťkového pro-
filu ppf. Vlastní realizace začala dne 
5.7.2013 odstavením linky SMl1 z vý-
robního procesu a demontáží jednotli-
vých komponent určených k výměně, 
opravě či provedení úprav. Strojní, 
elektro i softwarové úpravy byly ukon-
čeny k 17. 7. 2013. V závěru 29. týdne 
byl zprovozněn jak systém na měření 
tloušťkového profilu, tak celá koex-
truzní linka. Na začátku následujícího 
týdne byly provedeny úspěšné ga-
ranční zkoušky a linka SMl1 uvedena 
do provozu.

Závěrem chci poděkovat fatrovskému 
realizačnímu týmu v zastoupení: za vý-
robní úsek vedoucí Jarmila Mýnková, za 

technologickou část Ing. Zdeněk Otá hal, 
za strojní část Jiří Kadlec, za elektro 
část Ing. Jan Veselý a také pracovníkům 
firmy fanam, s. r. o., pod velením Mirka 
Kozelka. Tento tým k vlastní realizaci při-
stoupil mimořádně zodpovědně a pro-
fesionálně. Vysokým úsilím fatrovských 
pracovníků i našich dodavatelů z firem 
fanam a SMl byla celá investice zdárně 
zrealizována v předem určeném časo-
vém harmonogramu.

Upgrade extruzních linek SML
odBor investiC /  ing. karel holásek, technik – příprava a realizace investic


