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noviny fatr a
Nová expozice
v muzeu napajedla

nová kolekce
fatraclicku

V muzeu Napajedla byla otevřena
expozice Fatra v čase.

Společnost Fatra uvádí na trh novou
kolekci vinylových podlah.
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anketa

Jakou
dovolenou
podle
svých
zkušeností
byste
doporučili?
Petřík
Lubomír,
vedoucí oddělení, středisko
908200
„Rád bych doporučil dovolenou v Thajsku,
hlavně proto, že je to pro nás destinace exotická nejen svojí polohou a
krásou, ale i životní filosofií spojenou
s budhismem. Není to jen země nádherného moře, krásných ostrovů a
fotogenických skalních útvarů vyčnívajících z Andamanského moře, ale je
to i země ne zrovna bohatých lidí, ale
lidí usměvavých, spokojených a velmi
přátelských. Ve chvíli kdy se stanete
součástí tohoto jiného světa, uvědomíte si ještě více, že tito lidé k životu
nepotřebují pozemky, velký majetek,
luxusní auta a drahé oblečení a přesto
se cítí štastně a jejich chování a úsměv
vás o tom vážně přesvědčí. Dovolená
v tomto prostředí je opravdu dovolenou poznání a duševního odpočinku.“
Ing. Michael
tupý, PhD.,
projektový
pracovník,
stř. 948000

„Jako tip na
dovolenou mohu z vlastní zkušenosti
doporučit výlet na Island. Jedná se
o naprosto jedinečný kus Země připomínající měsíční krajinu. Celý ostrov je
pokryt nejrůznějšími přírodními úkazy
jako jsou křišťálová ledovcová jezera,
vodopády, geotermální prameny (ve
kterých se můžete vykoupat), dále
gejzíry, skalní pukliny, ale také pouště,
které střídají duhově zbarvené hory
i početná řečiště. Zajímavé jsou extrémy, kdy se na jednom místě setkávají ledovce s občasnými sopečnými
aktivitami. Místní Islanďané jsou velmi
přátelští, pomohou při jakékoliv situaci. Zajímavostí je zde mnoho, např.
kdekoliv i v horách můžete zaplatit
kartou a na ostrově nenajdete žádné
mravence.“

kola pro život
V rámci partnerství Kola pro
život se 150 zaměstnanců
koncernu AGF zúčastnilo už
14 závodů.
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hlavní téma / Dr. Leoš Klofáč, personální ředitel

ROZVOJOVÝ PROGRAM FATRY
S p o s t u p ný m o ž i ve n í m
ekonomik y po finanční krizi 2008 – 2013 společnost
Fatra navázala na v minulosti ve lmi dobré hospo d á ř s ké v ýs l e d k y, p ř e d e vším rok 2014 lze s tržbami
nad 3,5 mld. Kč považovat
za v ýjimečně úspěšný. Výsledk y letošní ho pr vní ho
pololetí ukazují, že tento
trend není náhodný a je
v ysok ý předpoklad, že rok
2015 bude pro Fatru taktéž
velmi dobr ý.
S tímto pozitivním trendem jsou
zhruba od roku 2013 spojeny úvahy a
plány vedení a managementu společnosti na investiční rozvoj, modernizaci
technologie a programy efektivního řízení s vyšším uplatněním informačních a
komunikačních technologií MES a WMS.
O těchto skutečnostech průběžně psaly
Noviny Fatra, například:
• v srpnovém vydání 2013 v článku „Setkání managementu v Kostelanech
ve dnech 16. až 17. 7. 2013“ Noviny personalistiky a vedení lidí, neodpovídá
informovaly o tom, že byl definován moderním trendům rozvoje lidského
rámec střednědobé investiční stra- potenciálu. Nemluvě o tom, že ruku
v ruce s technickým pokrokem, musí jít
tegie
• v červnu 2014 byli čtenáři sezná- kupředu i lidé, kteří s moderními techmeni s výsledky jednání rozšířené nologiemi budou pracovat.
V této souvislosti je na místě připomeporady vedení, které se uskutečnilo
26. 5. 2014 ve Starém Městě u UH; nout ještě jeden článek a to z listopadoporada v návaznosti na závěry z Kos- vých Novin Fatra 2014, který má název
telan, projednala a schválila plán „Rok průmyslu a technického vzdělávání
2015“. Zde jsou uvedeny střednědobé
realizace střednědobých investic
• v červencovém čísle 2015 byla cíle a plány, jak připravovat a získávat
v Novinách Fatra otištěna zpráva, kvalifikované mladé lidi pro práci ve
že se uskutečnilo jednání vedení Fatře. Od té doby uplynul téměř rok a je
a managementu společnosti v Lu- tedy, co hodnotit.
hačovicích 27. až 28. 5. 2015, jehož
V první řadě lze konstatovat, že Fatra
cílem bylo připravit střednědobou dostála svému úkolu a společně s partnery a orgány státní správy se aktivně
rozvojovou strategii do roku 2020
podílela na zpracování a následném
Finální podoba zmíněné rozvojové podpisu „Sektorových dohod“ (Regiostrategie pod názvem: „Strategie spo- nální pro obory gumař-plastikář, Sektolečnosti Fatra, a.s. do roku 2020.“ byla na rová pro chemii ČR, obě byly podepsány
přelomu měsíce července a srpna 2015 v červnu 2015).
Již 13. 6. 2015 bylo realizováno jedno
dopracována a prezentována na setkání
managementu 27. - 28. 8. v Ostrožské z opatření obsažené v Regionální sekNové Vsi. Po nezbytných úpravách a torové dohodě, a to organizace Dne
doplnění, které proběhly v měsíci září, a techniky a řemesel v Otrokovicích. Zde
po schválení představenstvem, vstoupí Fatra, společně se SPŠ Otrokovice, SPŠ
v platnost a stane se závazným řídícím COP Zlín a partnery – především zpradokumentem pro vedení, management covateli plastů a pryže, kteří mají sídlo
a všechny zaměstnance společnosti. ve Zlínském regionu, připravila pro žáky
Bude se s ním pracovat po dobu příštích základních škol a veřejnost prezentaci
výrobní technologie a produktů. Zde si
pěti let.
Výše uvedený proces plánování roz- děti a také jejich rodiče mohli zajímavou
voje společnosti Fatra, měl svůj rozměr formou ověřit svoje technické znalosti,
také pro personalistiku. Na jednáních, nadání a zručnost, při vyplňování znapředevším v květnu 2015 v Luhačovicích, lostních testů a hlavně plnění takových
bylo konstatováno, že jak některé tech- úkolů, jako je zapojení funkčního eleknologie a systémy řízení budou muset trického obvodu, podle přiloženého
být přizpůsobeny novým potřebám schématu, svařování hydroizolačních
společnosti, tak ani dosavadní systém fó lií, nebo pokládka podlahovin. Úkoly

připravili a na akci se podíleli paní
Blanka Hrabinová, Pavel Hána, Antonín
Veselý a Vladimír Hlavačka. Lze hodnotit, že akce přispěla k popularizaci
technických oborů, které se vyučují
na uvedených středních školách a přiblížila mládeži představu o výrobních
programech a možnostech zaměstnání
v zúčastněných firmách.
V rámci Sektorové dohody chemie
ČR byl splněn úkol Fatry, zpracovat kvalifikační a hodnotící standard profesní
kvalifikace Technolog recyklace plastů,
který se stane součástí Katalogu profesních kvalifikací ČR (přibude tak k námi
zpracovaným profesím obsluha, seřizovač a technolog plastikářských zařízení).
Od druhé poloviny června 2015 se
zintenzivnila náborová činnost mezi
končícími studenty strojních a plastikářských oborů na VŠB TU v Ostravě a
UTB Zlín. Cílem bylo, získat úspěšné
absolventy studia do připraveného programu Fatra „ASISTENT“. Výběrovým
řízení prošli v měsíci červenci 2 absolventi konstrukce strojů a 10 absolventů
technologické fakulty, z toho celkem 8
jich bylo přijato (bohužel není mezi nimi
ani jeden strojař). Program ASISTENT byl
17. srpna úspěšně nastartován týdenní
soustředěnou přípravou a bude pokračovat praktickými stážemi ve výrobě
do května 2016. Cílem je, připravit absolventy VŠ především na výkon funkce
technologa pro jednotlivé produktové
segmenty a také na funkci technika
analytika v laboratořích.
Mezi splněné úkoly v oblasti technického vzdělávání, patří dokončení a
schválení skript „Odborné minimum
plastikářské technologie“, která jsou

určena pro vnitřní potřeby společnosti
Fa tra. Slouží k rozvoji základních znalostí v oboru průmyslového zpracování
plastů pro všechny kategorie zaměstnanců, zejména však, jako učební materiál pro připravovanou rekvalifikaci
zaměstnanců dělnických – výrobních
profesí.
K realizaci „Strategie společnosti Fatra,
a.s. do roku 2020“ v oblasti personalistiky, bylo přistoupeno v těchto dnech,
kdy v rámci úseku výroby zahajujeme
projekt „Týmové práce“. Jeho smyslem
je navázat na zkušenosti z týmového
pojetí práce na lince KW a Anger a postupně jej rozšířit na další výrobní linky
v provozovně Napajedla a Chropyně.
Cí lem týmové práce je, dosáhnout zásadní změny existující organizační kultury, kdy odpovědnost za plnění podnikových cílů se postupně přenáší na
výrobní tým, který bude v součinnosti s
manažery plánovat a organizovat svoji
práci, promyšleně rozmísťovat a vést
členy týmu, zajišťovat náročnou kontrolu chování a výsledků práce celého
týmu. Zavést systém řízení výkonnosti a
pracovní motivace týmů v návaznosti na
zaváděný výrobní a skladový informační
systém MES – WMS. Využívat strukturovanou sestavu ukazatelů pro řízení a optimalizaci produkčních procesů, plánování pracovních směn, organizace práce
a činnosti jednotlivců. V návaznosti na
to, trvale dbát o rozvoj kvalifikace a příznivých pracovních podmínek výrobních
dělníků a techniků.

CMYK

události
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muzeum napajedla / Barbora Košutová

V Muzeu Napajedla byla otevřena
nová expozice FATRA V ČASE
80 let Fatr y Napajedla v
nápadité kostce. Tak by
se dala stručně charak te rizovat nová stálá expo zice v Muzeu Na pa jedla,
k te r o u p řip rav il a Fat ra
Napajedla
společně
s m ě s t e m N a p aj e d l a a
K lubem kultur y Napaje d l a . E x p o z i ce by l a p r o

veřejnost slavnostně
otevřena 6. 6. 2015 a od
té doby jí zhlédlo více jak
1200 návštěvníků.
Muzeum Napajedla se ve svých
stálých expozicích věnuje nejen
celkové historii města, ale také průmyslovým podnikům, které výrazně
ovlivnily život v něm. Fatra Napajedla je zatím v muzeu prezentována

skrze světoznámé hračky Libuše
Niklové a Alfréda Kluga stálou výstavou s názvem Hřiště hraček. Nová
expozice ji významně doplňuje. Je
totiž zaměřena na dnes již 80. letou
historii Fatry. Naprosto výjimečné je
i zasazení zcela současných výrobků
do expozice.
Protože expozice má patřit k magnetům muzea, byl zde opět kladen
velký důraz na neotřelé architekto-

nické a výtvarné řešení! Expozici vytvořil architekti Anna a Jerry Kozovi
z ateliéru SAD společně s již osvědčeným týmem Zuzanou Lednickou
z grafického studia Najbrt a kurátorkou Terezou Bruthansovou, které se
také podepsaly pod realizaci projektu
Hřiště hraček.

technický úsek / Ing. Olga Vyčánková, technická ředitelka

Hodnocení projektů1. poloviny
roku 2015
výši 30 mil. Kč. Cílem investiční akkterý je ale mimořádný vzhledem
Za první pololetí roku 2015 se
ce, která byla zahájena již v r. 2012,
k rozsáhlé instalaci LED svítidel
podařilo úspěšně dokončit
v náročných průmyslových probylo rozšíření celkových potis30 investičních projektů, a to
kovacích kapacit registrovaného
vozech. Díky 40% dotaci a úspoře
díky práci týmů, které tvořili
tisku jako nezbytné podmínky pro
60 % nákladů oproti předchozímu
pracovníci investic, TPV, výroby,
stavu se návratnost projektu pohydlouhodobou spolupráci s nejvýúdržby, logistiky, energetiky,
znamnějšími výrobci jednorázobuje kolem tří let.
obchodu aj. Malá oslava dosavých hygienických prostředků.
• 1. etapa MES a WMS. Na pilotním
žených úspěchů byla poděkoprojektu, který probíhal od r. 2014,
váním týmům vybraných pro- • Projekt recyklace v b. 27 v Chropyni za necelých 60 mil. Kč, kde na
byla ověřena smysluplnost zavádějektů za jejich ochotu, vysoké
nákup samotné technologie byla
ní výrobně informačního systému
pracovní nasazení a vytrvalost
získána dotace ve výši cca 9 mil. Kč.
a systému skladového hospodářpři překonávání problémů.
Cílem projektu, který byl zahájen
ství ve Fatře.
Nejvýznamnější projekty ukončené
v 1. pol. r. 2015:

v r. 2014, je snížení materiálové
náročnosti vlastní výroby i externí
prodej recyklátu.

• Pořízení nové flexografické
potiskovací linky pro potisk
paropropustných fólií v b. 22b
v Napajedlích za více než 75 mil.
Kč, které bylo podpořeno dotací ve

• Rekonstrukce osvětlení pomocí
LED technologie v Napajedlích byla také zahájena v r. 2014.
Vzhledem k investičním nákladům
14 mil. Kč se jedná o menší projekt,

Členové týmů, které řeší takto
náročné projekty, naráží na mnoho
překážek, ale zároveň dostávají příležitost k realizaci svého potenciálu,
schopností a talentu. Jejich hlavní
motivací ale je rozvoj společnosti
Fatra, za což jim patří velký dík.

odbory
Návštěva dětí do
westernového městečka
Dne 10. 7. 2015 uspořádala naše odborová
organizace zájezd pro rodiny s dětmi, a to
do westernového městečka v Boskovicích.
Ráno se setkali všichni účastníci zájezdu
u hlavní brány Fatry a v 7 hodin jsme vyrazili
na cestu za očekávaným dobrodružstvím.
Western park se nachází ve starém pískovcovém lomu a tak jsme se skutečně ocitli
v dobách dobývání divokého západu v malebném městečku, kde nás hned všechny
po příjezdu přivítal sám pan majitel Luboš
Jerry Procházka, který nás seznámil s celodenním programem. V místní směnárně za
vyměněné boskovické dolary jsme si koupili
vstupenky na úžasnou koňskou show Míly
Simandla, která byla v místní jezdecké aréně.
Toto vystoupení bylo chvílemi doprovázeno
bojovým pokřikem indiánů z nedaleké
indiánské vesnice, kterou jsme následně
také navštívili. Děti si zde vyzkoušely hod
tomahavkem i střelbu lukem. Dospělí zase
kontrolovali účelné zařízení týpí a možná se
někteří přenesli v duchu do knih Karla Maye.
V celém areálu byly ale i jiné činnosti a atrakce.
Někdo se pokusil těžit zlato, jiný stopoval
nebo také krmil stádo divokých koní a koz.
Někteří odvážní se mohli projet na divokých
mustanzích či prolézt lanové centrum. V odpoledních hodinách jsme v přírodním velkém
amfiteatru zhlédli divadelní představení El
Diablo. Byla to veselá hříčka doplněna zpěvy
a různými triky. Zde jsme se taky mile pobavili.
Všichni jsme taky navštívili místní vyhlášený
Saloon 1870, kde si děti mohly vyzkoušet
pravé náčelnické čelenky, klobouky, pistole
a jiné rekvizity. Prostě bylo na každém, kde
se chtěl v průběhu dne pobavit, užívat si
různých programů a nebo si koupit v místních obchůdcích nějakou malou pozornost
nebo talisman na památku. Na závěr výletu
byly všechny naše děti odměněny za svou
celodenní statečnost pěknými dárky. Při cestě
domů bylo taky veselo, protože si všichni v
autobuse zazpívali písničky o statečných
indiánech. A tak jsme se společně rozloučili
s krásně prožitým prázdninovým dnem, pro
děti plným nezapomenutelných zážitků,
o kterých si vyprávějí ještě dnes.
Marta Mlýnková

Odboráři z Fatry se prezentovali na
11. ročníku sportovních her her OS
ECHO ČR konané 26. - 28. 6. 2015
Opavě – Komárov
Letošním pořadatelem sportovních her OS
ECHO ČR byla odborová organizace Galena
ze Slezské metropole Opavy.
Naše ZO se již v minulosti sice zúčastňovala těchto SH, ale v posledních letech
vznikla v účasti delší časová proluka. Tuto
letos přerušili naši 3 odvážní odboráři ze ZR
č. 6 – Tomáš Varmuža, Bohdan Janošek a
Petr Ovsík a přihlásili se společně jako tým
do sportovní discipliny bowling, která byla
pro ně z velkého výběru nabízených sportů,
mezi kterými byla malá kopaná,volejbal,stolní tenis,nohejbal,kuželky a šachy, úplně
nejbližší. Naši sportovci cestovali vlakem na
určené místo již v pátek, aby se podívali po
okolí města Opavy a seznámili se s daným
sportovištěm a dalšími účastníky her. Jeden
z účastníků, Petr Ovsík, zhodnotil celou akci
následovně : „Ze zlínského okolí mimo nás
fatrováky tam byl taky odborářský tým
z Otrokovic z fa Barum Continental. Jejich
hráči měli poněkud trénovanější tým než
my, ale určitě jsme se jich vůbec nezalekli, ba
naopak, byli pro nás výzvou. V sobotu jsme
po snídani vyrazili směrem ke kuželně do

bowlingového clubu Raketa Opava – Jaktař,
kde se konalo dle rozpisu naše sportovní
klání. Samozřejmě, než jsme se dostali podle
časového rozlosování na řadu my, tak jsme
bedlivě sledovali všechny naše konkurenty,
jak jim to „koulí.“ Po vydatném obědě jsme
ihned nastoupili my – fatrováci. Po necelé
hodině, během které jsme zvládli celé tři
hrací kola, jsme při konečném vyhodnocení skončili těsně pod hranicí 1000 bodů,
což nám vyneslo 11. místo z celkových
23 týmů. Za náš tým PPF ze ZR č.6 můžu
s čistým svědomím říct, že to tam vše stálo
opravdu za to a určitě i dalším odborářským
zájemcům tento sportovní výlet můžeme
stoprocentně nejen v příštím roce doporučit. A jsme rádi,že jsme naším sportovním
výkonem mohli reprezentovat naši odborářskou organizaci. Protože není důležité
vždy jen zvítězit, ale – zúčastnit se a udělat
dobré jméno naší odborářské ZO.“
Petr Ovsík,Jana Hrabicová

FATRA a my
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Energetika chropyně / Bc. Jaromír Žůrek, vedoucí úseku správy areálu

Rekonstrukce skladu hořlavin
a nebezpečných odpadů v areálu
Chropyně
Již před dvěma let y byla
zahájena rekonstrukce
skladu hořlavin ve Výrob ním a logistickém areálu
Ch r o py n ě. Z á m ě r e m r e ko n s t r u kc e s k l a d u h o ř lavin bylo i v ybudování
skladu nebezpečných
odpadů. Vzhledem ke skutečnosti, že jak hořlaviny,
t ak ne bez pe čné odpady

v y ž adují velmi podobné
zabezpečení, spojení
obou z áměrů bylo velmi
v ýhodné.
V původním skladu z roku 1986
byly provedeny stavební úprav y
včetně nových hydroizolací fóliemi
Fatrafol. Byla nově zřízena požární
čidla, elektroinstalace a provedeny
oprav y záchytných jímek. Z důvodu ochrany vod se další část díla

soustředila na zabezpečení skladu
proti případnému úniku chemických látek či kapalin. Dodatečným
požadavkem úřadů k projektu byla
rekonstrukce přilehlé komunikace
skladu, která musela být opatřena
nepropustnou asfaltovou vrstvou.
Velmi náročná a hlídaná akce se
nám podařila a v minulých měsících letošního roku bylo ukončeno
kolaudační řízení. Celou rekonstrukci skladu komplikovaly přísné
podmínky stanovené úřady a spo-

marketing / Ing. Jitka Sehnalová

lečností VaK Kroměříž, neboť se
areál nachází v pásmu hygienické
ochrany vod. V současné době je
možné hovořit o nejlépe zabezpečeném skladu, který je určen pro
účely shromažďování odpadního
materiálu a kapalin v areálu Chropyně. Jeho zabezpečení proti úniku
chemických látek do podzemních
vod bylo velmi kladně ohodnoceno
i pracovníky vodoprávního úřadu.

Fatra uvádí na trh novou kolekci
plovoucích vinylových podlah
Zbrusu nová kolekce plovoucích vinylových podlah
Fa traClick představuje spojení inovace v konstrukci
podlahovin, kvality a moderního designu.
20 osobitých vzorů
V nabídce najdete řadu dekorů imitujících dřeviny jako dub, javor, kaštan či ořech.
Výjimečnost kolekci dává autentická
kresba přírodního dřeva nejen na pohled,
ale díky povrchové struktuře i na dotek. Na
výběr je ze široké palety odstínů podlah od
světle béžové, přes cappuccino, či odstíny
šedé až k tmavě hnědé barvě.
Věříme, že podlaha již není v dnešní
době ryze praktickou věcí a základní nutností, ale i důležitým dekoračním prvkem,
který udává náladu celého interiéru. Proto
se podlahy FatraClick snaží držet krok s nejnovějšími trendy v této oblasti.
Spojení vinylu a plovoucí podlahy
Konstrukce FatraClicku účelně kombinuje přednosti vinylových a klasických
plovoucích podlah. Díky tomu se tato
podlahovina vyznačuje skvělými vlastnostmi. V první řadě je to snadná instalace
díky pomocí patentovaného zámkového
systému UNICLIC. Dalšími přednostmi jsou
například minimální nároky na údržbu či
odolnost podlahy. FatraClick si zachovává
vlastnosti dřeva, jako je teplo a útulnost,

zajišťuje nízkou úroveň hluku a také je
vhodný pro podlahové vytápění.
Technologie
Tato podlahová krytina je složena ze tří
základních vrstev. Pomyslný střed podlahy
tvoří HDF deska se zvýšenou odolností
proti vlhkosti, která je ve spodní části opat-

Javor klasik
6126 - A
Classic maple

řena zvukově izolační vrstvou korku. Na
vrchní část je využito PVC materiálu s polyuretanovou úpravou a nášlapnou vrstvou.
FatraClick se vyrábí ve formátu 1235x230
mm s celkovou tloušťkou 9,5 mm, z toho
tloušťka nášlapné vrstvy činí 0,40 mm.
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EN

Zřetelná a přitom decentně působící struktura dřeva
ve světlých odstínech hnědé barvy dokáže prosvětlit
i interiér s nedostatečným přístupem denního světla
a navíc i opticky zvětší prostor malých místností.

The distinct and at the same time refined structure
of the wood in light shades of brown even manages to
lighten up interiors with insufficient access to daylight
and moreover it optically enlarges the space in small
rooms.

jubilea
Pracovní jubilea
v měsí cích červenci
a srpnu 2015
15 odpracovaných let
Handlová Irena

stř. 230000

20 odpracovaných let
Kuchařík Zdeněk
Petrů Petr, Ing.
Zakopalová Eva, Bc.

stř. 270000
stř. 933000
stř. 103010

25 odpracovaných let
Mácková Vlasta
Maňoušková Dagmar
Mlýnková Jarmila
Slováková Miroslava

stř. 102133.
stř. 207020
stř. 260000
stř. 107010

30 odpracovaných let
Březina Otakar
Černíček Vlastimil, Ing.
Hopjan Jiří

stř. 111000
stř. 101200
stř. 112000

35 odpracovaných let
Kurtanská Danuše
Prachýlová Jana
Zaoralová Irena

stř. 171000
stř. 171000
stř. 910000

40 odpracovaných let
Bednaříková Jana
Čanda Josef
Hlavačková Libuše
Hoferek Jaroslav
Holerová Ludmila
Krajíčková Zdenka
Lhotský Josef
Musil Vítězslav
Petřík Lubomír
Večeřová Hana

stř. 110000
stř. 106010
stř. 107010
stř. 955000
stř. 109000
stř. 160000
stř. 145000
stř. 931000
stř. 908200
stř. 202300

Poděkování za vykonanou práci pro akciovou společnost Fatra s přáním, aby jejich
další léta byla prožita v klidu, spokojenosti
a v dobré životní pohodě patří zaměstnancům, kteří v měsíci červenci a srpnu ukončili pracovní poměr z důvodu odchodu do
důchodu.
Býček Milan
Čagánková Alena
Danková Alena
Fridrichová Blažena
Hyjánek Bedřich
Kuchaříková Zdeňka
Škvařil Petr
Tomkovičová Zdena

stř. 951000
stř. 120000
stř. 955020
stř. 945000
stř. 955000
stř. 207020
stř. 908400
stř. 120000

12
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Dub cer šedý
7301 - 23
Cerris grey oak
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Jako by si s dekorem této podlahy pohrával vlahý vánek, jemné linie připomínající mořské vlny dávají široký
prostor pro lidskou fantazii. Ideálně vynikne ve spojení
s tmavšími tóny bytových doplňků a světelnými efekty
slunečních paprsků.

It is as if the decoration of this floor is playing with
a balmy breeze. Fine lines recalling a sea wave give
wide scope to the human imagination. The floor ideally stands out when combined with darker toned home
furnishings and the light effects of the sun’s rays.

Plovoucí vinylová podlaha - Kolekce 2015/2017
Floating vinyl ﬂoor - Collection 2015/2017
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Imoba, a.s. / Michal Plesnik

Na kole jsme závodili i o prázdninách!
Prázdniny nám sice skončily,
ale Kolo pro život jede dál a má
pro vás připravené poslední
dvě velké bikerské akce.
V rámci partnerství Kola pro život
se 150 zaměstnanců koncernu AGF
zúčastnilo už 14 závodů. A to vesměs
celkem úspěšně. Při pohledu do výsledkových listin jednotlivých závodů
můžeme konstatovat, že se nemáme
za co stydět. Dílčí úspěchy některých
jednotlivců, kteří okusili opojný pocit,
jaké to je „stát na bedně“, motivují
týmového ducha všech závodníků.
Sledování pořadí jednotlivých týmů
je vskutku dramatické, proto se už
všichni těší na další závody. A jsme
zvědaví, který tým se bude na konci
sezóny těšit z vítezství. Takže pokud
chcete pomoci tomu svému, máte nevyšší čas. Přidejte se k nám a prožijte
se svými kolegy a kolem nezapomenutelný den.

Závodníci, kteří v ystoupali na nejv yšší příčky

Závodní k

Věková kategorie

Společnost

Pořadí
v příslušné
kategorii

Závod

Renata

Hašková

50+

Primagra, Milín

1

Šumavsk ý MTB maraton, Zadov

Renata

Hašková

50+

Primagra, Milín

2

Hustopeče Agro Tour

Zdena

Hůzlová

30 -39 let

ZZN Pelhřimov, Pelhřimov

2

Hustopeče Agro Tour

Renata

Hašková

50+

Primagra, Milín

2

Karlovarsk ý AM bikemaraton

Josef

Truhlář

17-22

PENAM, Brno

2

Orlí k Tour

Renata

Hašková

50+

Primagra, Milín

2

Orlí k Tour

Aleš

Gr yc

60+

AGROTEC , Hustopeče

3

Hustopeče Agro Tour

Milan

Městka

50 -59

ZZN Pelhřimov, Pelhřimov

3

Hustopeče Agro Tour

Stanislava Musilová

50+

AGROTEC , Hustopeče

3

Hustopeče Agro Tour

Michal

Plesní k

30 -39

IMOBA , Praha

3

Orlí k Tour

Petr

Schlegel

50 -59

Primagra, Milín

3

Orlí k Tour

Nejúspěšnější týmy koncernu Agrofert
Pořadí

Název t ýmu

Společnost

Počet bodů

1

VD CHICK BIKE

Vo dňansk á dr ů - 1895, 350
bež

2

KU BUTCHERS ON
BIKES

Kos te l e cké u ze - 1871, 568
niny

3

Primateam

Primagra

18 47, 350

4

Synthesia, a.s. C YKLO Synthesia
TEAM

1290,952

5

SOKOLOVNA PRŮHO - Imoba
NICE

1161,046

6

K MOTR

K M O T R - M a s n a 1125, 290
Kroměříž

7

PENAM MTB team

Penam

8 49, 286

8

SaJ team

Abro

637, 30 0

9

TEAMMA X

Agrofer t

634, 304

10

Agrofer t Junior Team Agrofer t

572, 380

11

AGF Bike

Agrofer t

488,10 0

12

ProFrost Cyklo Team

Profrost

353,10 0

13

TATR A KR AVÍK team

Mlékárna Hlinsko 342,90 0

14

ARBO team

Arbo

195, 330

15

INBIKE

Hy z a

169,170

16

OSEVA C YKLO TEAM

Oseva

133, 80 0

17

Kopretiny

Penam

39, 80 0
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