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hlavní téma / Ing. Pavel Čechmánek, generální ředitel

kam míří fatra

Jak trávíte
nejraději
podzimní
dny?

Tento příspěvek navazuje
na můj článek ze srpnové ho čísla novin, kde jsem
popisoval přípravu rozvojové strategie společnosti
do roku 2020 a její důle žitost pro náš další v ý voj.
Nyní po dokončení mohu
s dobr ým pocitem před stavit její hlavní z ávěr y
a v ýstupy i všem našim
zaměstnancům.

Pavlína
Rybářová,
informace,
stř. 103010

„Podzim je mé nejméně oblíbené
období, obzvlášť když je deštivý
a chladný. Pěkné počasí nejraději
trávím různými výlety, které jsem
v létě nestihla. Pokud počasí výletům
nepřeje, využívám tento čas k návště‑
vám přátel.“

Hledáme mladé a nadějné
chemiky.

Již tradiční setkání vedení koncernu
a předsedů odborů.
strana 2

anketa

Agrofert

časného stavu, očekávaného vývoje
společnosti Fatra a poznatků SWOT
analýzy, která formou přehledné syntézy identifikovala hlavní charakteristiky důležité pro rozhodování o dalším
směřování společnosti.
Obrázek nás přehledně seznamuje
se strukturou, resp. jednotlivými
úrovněmi, návrhové části tohoto dokumentu. Nejvyšší úroveň reprezentovaná rozvojovou vizí a strategickým
cílem se dále naplňuje přes úroveň
segmentových strategií jednotlivými
opatřeními k realizaci v rámci čtyř určených pilířů. V konkrétním vymezení
Strategii jsme finalizovali v září letoš- se stanovená rozvojová vize na nižších
ního roku a v tomtéž měsíci jsme ji také úrovních rozpadá na 1 strategický cíl,
prezentovali na představenstvu akci- 8 segmentových strategií, 4 pilíře a 13
ové společnosti Fatra. Plná verze má opatření.
Pro monitorování postupu realizace
včetně příloh celkem 89 stran formátu
A4. Je rozdělena do tří hlavních kapi- strategie, resp. pro možnost sledování
tol. Skládá se z analytické části, SWOT dosaženého stavu v čase, je navržena
analýzy a návrhové části. Zpracování sada monitorovacích indikátorů pro
jednotlivých kapitol na sebe plynule hodnocení strategie. Indikátory byly
navazuje. Nejdůležitější návrhová zvoleny tak, aby vhodně pokryly
pročást
Fatru
důležité
dlouhodobou
strategii
obsahově
vychází zmít
analýzy
sou- všechny určené
oblasti arozvoje?
zároveň byla
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aktuality
„Hodina s GŘ“

zohledněna dostupnost podkladových
informací pro jejich určování. Indikátory budou zapracovány do příručky
kvality a budou součástí integrovaného systému řízení společnosti, jejich
stav a vývoj bude průběžně vyhodnocován.
Implementace strategie rozvoje
společnosti Fatra bude realizována
prostřednictvím prováděcích akčních
plánů (PAP). Bude se jednat o souhrn
konkrétních aktivit (významných
úkolů), kterými budou v daném roce
naplňována jednotlivá opatření. Pro
rok 2016 již máme prováděcí akční
plán naplněn. Skládá se z 36 konkrétních úkolů, které budeme v rámci porad vedení pravidelně vyhodnocovat.
Jsem přesvědčen, že Fatra nyní ví
přesně, kam míří, a naplněním této
rozvojové strategie se nejen posune
o úroveň výš, ale bude mít před sebou
i perspektivní budoucnost. Naše strategie má smysl a já věřím, že ji společně
uskutečníme.

Generální ředitel Ing. Pavel Čechmánek
zařazuje do svého programu novinku.
Od měsíce prosince 2015 si každý pátek
od 14:00 do 15:00 hodin nechává prostor
ve svém kalendáři na schůzky se zaměstnanci společnosti. „Každý zaměstnanec,
který se bude chtít setkat s generálním
ředitelem se záměrem řešení problémů
ve společnosti Fatra, si může zarezervovat schůzku na sekretariátu generálního
ředitele.

Reprezentační ples 2016
V sobotu 23. ledna 2016 se uskuteční
v napajedelské sokolovně třetí společný
reprezentační ples společnosti Fatra
a města Napajedla. Letos nám na plese
zahraje nová kapela Küfband z Brna se
zpěváky Miloslavem Čížkem, Lenkou
Bartolšicovou a Alenou Sobolovou.
Všichni zaměstnanci jsou srdečně zváni.
Vstupenky si budete moci zarezervovat
u paní Blanky Hrabinové.

Strategie rozvoje společnosti Fatra, a.s. do roku 2020

1. Proč je

Zpracování dokumentu strategie umožnilo jasně identifikovat hlavní silné a slabé stránky Fatry, na základě kterých byly následně určeny základní směry

Pavel
činnosti společnosti a očekávané výsledky pro budoucí období. Strategie tak vytváří ucelený rámec pro řízení rozvoje Fatry v letech 2015 - 2020.
hána,
měřících
2. Jaké konkrétní cíle a opatření strategie obsahuje?
přístrojů,
stř. 908 200

„Má ideální
představa o podzimu je užívat si
za hezkého počasí barev přírody ať
už s batohem na zádech a foťákem
v ruce, nebo na kole. Objevovat nová
místa, vyrazit lozit na skály, nebo jen
tak obout in‑line brusle a vyrazit na
cyklostezku… možností mám víc než
volného času. A když už počasí ne‑
přeje a slunce je daleko za obzorem,
tak v klidu a teple domácí dílny tvořit
a realizovat své nápady. V současné
době zařizuju malou kovárnu, tak
doufám, že pro mě budou mít sousedi
pochopení.“
Ing. Zuzana
dujková,
program
ASISTENT,
stř. 920 000

„Pokud
je
pěkné počasí,
trávím nejraději
podzim procházkami, protože mám
ráda měnící se barvy stromů a šustění
spadlého listí. Pokud je však škaredě,
3. Jak se budeObrázek:
dál seStruktura
strategií
pracovat?
strategie
rozvoje společnosti Fatra, a. s. do roku 2020
není nad to, schovat se doma s hrn‑
kem čaje u dobré knihy.“Cíle strategie budou realizovány prostřednictvím ročních prováděcích

akčních plánů (tzv. PAPy), které bude vedení společnosti schvalovat a také
vyhodnocovat jejich plnění. PAP bude vždy obsahovat souhrn nejdůležitějších úkolů, kterými budou v určitém roce naplňována jednotlivá opatření strategie.

CMYK

události
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obchodní úsek / Ing. Tomáš Nádeníček

informace

Zákaznický den exportu
podlahovin
E x p or t p o dlahovin z au jímá v rámci Fatr y stále
větší a větší prostor
i v ý z nam a tak bylo při
setkání zahraničních odběratelů v pr vním říjno vém t ýdnu co oslavovat .
A to tím spíše, že letošní
setkání připadlo do roku
oslav osmdesátého v ýročí
založení Fatr y.
Minulé setkání proběhlo už v roce
2012 a od té doby se spousta věcí
změnila. Vzrůstající renomé LVT
z Fatry v podobě Thermofixu je podpořeno značkou Imperio, která si
okamžitě po zavedení na trh získává
své zákazníky. Nejinak tomu je u produktové řady Lino, kde je kolekce stávajících oblíbených vzorů doplněna
novými moderními dekory z externě
nakupovaných dekoračních fólií.
Největší rozmach však zažívá přířez
- výrobek, který se z původního doplňku portfolia vypracoval na místo
stěžejního zástupce podlahovin Fatra
a během tří let vyprodal linku Anger.
S našimi zákazníky ze vzdálenějších
konců světa jsme se většinou přivítali

už v předvečer setkání při pracovních
večeřích a se všemi potom ve čtvrtek
ráno ve Fatře. Po úvodním slovu obchodního ředitele a produktových
prezentacích jsme se odebrali do výroby. Prohlédli jsme si obě laminační
linky, výrobu homogenních podlahovin i sekání dílců. Výklad byl často
přerušován erudovanými dotazy
zákazníků, kteří se aktivně zajímali
především o možnosti přizpůsobení
našich linek speciálním požadavkům.
Po rychlém obědě už byl nejvyšší čas
se přesunout na místo odpoledního
programu a to do areálu oblíbeného
Vinařství U Kapličky v Zaječí u Velkých Pavlovic.
Přestože nám počasí příliš nepřálo,
ihned po ubytování jsme se vydali
vstříc předem připraveným sportovním aktivitám. Část zákazníků však
neodolala lákání moravského vína
a jali se koštovat první vzorky. Řízená
degustace s prohlídkou sklepů byla
na programu ihned poté, a tak jsme
si mohli vychutnat jak vyprávění
o výrobě vína, tak i víno samotné.
Na závěr putování podzemím jsme
si prověřili kapacitu plic při soutěži
v tahání koštýřem a znalosti či odhad při slepé degustaci vzorků vína

Stavební opravy v r. 2015
V průběhu letošního roku bylo v obou našich
areálech provedeno mnoho oprav.
V Napajedlích k těm významným patří
výměna oken ve třech budovách. Z důvodu
vysokého stáří, úspory energií a zabezpečení
lepších pracovních podmínek byla vyměněna okna ve III. NP b. 32 (výroba hraček),
v kancelářích TPV v téže budově a na šatně
a v kancelářích b. 24 (válcovna).
Petr Faitl

z produkce tamního vinařství. V povznesené náladě jsme poté povečeřeli a za přispění živé kapely jsme se
protančili do brzkých ranních hodin.
Velmi nás potěšily veskrze pozitivní
reakce od zákazníků, kteří nám děkovali za velmi podařené setkání. A až
na počasí bylo toto setkání vydařené
i pro nás, když jsme v neformální

a přátelské atmosféře měli možnost
probrat i mimopracovní záležitosti
a prohloubit tak vztahy s našimi nejvýznamnějšími zákazníky.
Na závěr chci poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na hladkém
průběhu této akce.

úsek logistiky / Ing. Jan Krumpholz, vedoucí HZPZ

Taktické cvičení jednotek požární
ochrany
Dne 25. 9. 2015 proběhlo
tak tické cvičení jednotek
p o ž á r n í o c h r a ny ( J P O).
V 8:40 hod. byl na ohla šov nu p ož áru oz náme n
požár v obj. 23/IV (NP ve

v ýrobě v y tlačovaných
profilů PVC).
Po ohlášení požáru zaměstnancem střediska, byl jednotce HZSP
Fatra, a. s. Napajedla vyhlášen
požární poplach. Před příjezdem
první jednotky byla organizována

objektová evakuace zaměstnanců
z ohroženého prostoru. Celkem bylo
evakuováno 20 zaměstnanců. Do cvičení jednotek požární ochrany byla
zapojena také jednotka HZS ZK ÚO
Zlín PS Otrokovice, JPO SDHO Babice
a jednotka Tajmac, ZPS, a. s. Malenovice. Taktické cvičení potvrdilo velmi

technický úsek / Oldřich Grebeň, vedoucí BOZP

Bezpečný podnik
Je to již potřetí, co naše
společnost získala osvědč e n í B e z p e č ný p o d n i k .
Po p r vé t o by l o 2 0. ř í j na 2009 a vzhledem k to mu, že osvědčení se v ydává na tři rok y, již dvakrát
j s m e o d t é d o by t e nt o
statut recertifikovali.
Tohoto bychom nedosáhli bez odpovědného zapojení všech vedoucích
zaměstnanců a kladného postoje managementu, který dává jednoznačně
najevo, že to není jen pouhá fráze,
že bezpečnost a ochrana zdraví při

práci je důležitou součástí firemní
politiky.
Plnění podmínek programu Bezpečný podnik přispívá ve Fatře k vyšší
kultuře bezpečnosti práce a k udržování pracovní úrazovosti na přijatelné
úrovni. Děkuji všem, kteří se na snižování míry rizika pracovních úrazů
podílí.

dobré dojezdové časy jednotek PO
zařazených do I. a II. stupně požárního poplachového plánu Zlínského
kraje pro areál Fatra, a. s. Napajedla.
Příslušníci jednotek PO plnili pokyny
velitele zásahu, jakož i své funkční
povinnosti důsledně. Plán taktického
cvičení byl splněn.

Projekt „Zdravá firma“
Akciová společnost Fatra se stala součástí
projektu „Zdravá firma - zaměstnanecký
program“, realizovaného Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou České republiky.
Účelem projektu byla podpora preventivních opatření zaměstnanců společnosti
Fatra pojištěných u Všeobecné zdravotní
pojišťovny ČR.
Společností Fatra bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele balíčků
s vitamíny a potravinovými doplňky.
Hodnotící komisí byla vybrána firma Max
Pharma, s. r. o., která dodala požadovaný
počet balíčků v hodnotě 396.275 Kč.
Ke dni 30. 11. 2015 bylo v, a. s. Fatra zaměstnáno 655 zaměstnanců pojištěných
u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Všichni
tito zaměstnanci obdrželi balíčky s vitamínovými a potravinovými doplňky.
Mgr. Adéla Mořická

Nové zásahové vozidlo pro
HZSP
Dne 12. 11. 2015 byla do naší společnosti
zakoupena cisternová automobilová
stříkačka CAS 15 na podvozku Iveco Daily.
Tento zásahový automobil je vybaven základním zařízením pro úspěšné zdolávání
požárů a pro zajišťování běžných technických zásahů při nehodách a živelných
pohromách. Ocelová nádrž pojme 2 000
litrů vody, kabina je určena pro 1+4 hasiče.
Toto vozidlo plně nahradí technicky zastaralé vozidlo CAS 8.
Ing Jan Krumpholz

FATRA a my
odbory/ Zdenka Mekysková

Setkání předsedů odborových
organizací
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jubilea
Pracovní jubilea
v měsí cích září prosinec 2015
15 odpracovaných let
Navrátil Václav
Štěpaník Stanislav
Vávra Stanislav
Zembol Miroslav

stř. 175000
stř. 260000
stř. 951600
stř. 260000

20 odpracovaných let
Čechmánek Pavel, Ing.
Hromeček Antonín
Kraváček Martin
Krejčiřík Aleš
Omelková Daniela, Ing.
Plachý Radek
Topičová Petra

stř. 910000
stř. 110000
stř. 955000
stř. 272000
stř. 106010
stř. 955010
stř. 230000

25 odpracovaných let
Jahodík Karel
Patočka Miloslav
Vavříková Jana

stř. 111000
stř. 908100
stř. 107010

30 odpracovaných let
Grebeňová Monika
Kučera Ivan
Kytlica Stanislav
Pisková Jaroslava
Polišenský Petr
Sudek Ladislav

stř. 120000
stř. 101200
stř. 112000
stř. 272000
stř. 175000
stř. 908100

35 odpracovaných let
Čagánek Martin
Krutilová Dobromila
Pavlík Stanislav
Perdochová Anna
Šimoníková Zdena

stř. 951600
stř. 235000
stř. 150000
stř. 107010
stř. 150000

Fatrovští důchodci navštívili Brno

40 odpracovaných let
Kašná Bronislava
Matysík Miroslav
Stavinoha Karel
Šenkyříková Růžena
Škubica Josef
Ventura Milan

stř. 120000
stř. 908000
stř. 951000
stř. 170010
stř. 115000
stř. 110000

PR o d b o r ů Fa t r a N a p a j e d l a p ř i p r av i l a j e d n o denní zájezd do Brna pro
důchodce ‑ odboráře, k te r ý se konal dne 3. 9. 2015.

Poděkování za vykonanou práci pro akci‑
ovou společnost Fatra s přáním, aby jejich
další léta byla prožita v klidu, spokojenosti
a v dobré životní pohodě patří zaměstnan‑
cům, kteří v měsících září - prosinec ukon‑
čili pracovní poměr z důvodu odchodu do
důchodu.

Stalo se již tradicí, že se
vedení koncernu Agrofert
každoročně setkává se zástupci zaměstnanců, tedy
s p ř e d se d y o d b or ov ýc h
or gani z ac í je dnot liv ýc h
společností segmentu
chemie, a to nejen z Čech,
ale i ze Slovenské repub lik y.
Toto oboustranně zajímavé setkání, kterého jsme se za Fatru
zúčastnili, se letos uskutečnilo dne
13. 10. v sídle společnosti Deza ve
Valašském Meziříčí.
Zástupci vedení koncernu Agrofert Ing. Zbyněk Průša, Ing. Petr
Cingr a Ing. Daniel Rubeš seznámili
přítomné předsedy s výsledky hospodaření AGF a s plány pro blízkou
budoucnost. Ing. Průša hodnotil, že
se koncernu jako celku ekonomicky
daří, trh se stabilizoval, prognózy
pro nejbližší období jsou poměrně
pozitivní a Fatra „nejlepším překvapením“! Ing. Cingr seznámil
přítomné s rozvojovými programy

a investicemi ve společnostech
koncernu. Pan Ing. Rubeš hovořil
o generační obměně pracovníků,
úloze klíčových zaměstnanců ve
firmách, intenzivní potřebě práce
se studenty, podpoře učebního
oboru gumař plastikář a maturitního oboru chemik. Zmínil také
problematiku zaměstnávání ZPS
(4 %), využívání etické linky, benefity aj.
Diskuze předsedů ZO směřovala
k přípravě kolektivních v yjednávání na rok 2016. Zde tzv. „mapovali terén“, jaký postoj má vedení
koncernu Agrofert k požadavku odborových předáků na nárůst mezd
a odměn za dosažené hospodářské
výsledky. Dočkali jsme se odpovědi,
že tuto záležitost nechává vedení
koncernu AGF zcela na generálních
ředitelích jednotlivých společností,
že nebude rozdávat generálním
ředitelům žádné „noty“ pro kolektivní vyjednávání a je na každém
podniku, co si v návaznosti na hospodářské výsledky může dovolit.
Celkově bylo setkání velmi otevřené a přátelské, oceňuji part-

nersk ý postoj vedení koncernu
k odborovým organizacím, vážím si
výměny názorů a zkušeností ostatních předsedů, které lze v praxi na-

šich organizací působících ve Fatře
uplatnit.
Na příští setkání se těší předsedové ZO OS ECHO - viz foto

(zleva M. Sváček - DEZA, Ing. I. Hubinaková - Duslo, M. Mlčoch - Precheza,
V. Hozáková - Lovochemie, J. Hostinský - Synthesia, M. Csányiová - Duslo, J.
Hrabicová, Z. Mekysková - Fatra)

odbory / Jana Hrabicová

První zastávka byla u Památníku
Návrší Žuráň u Podolí, kde nám paní
Marta Mlýnková sice v krátkosti,
ale velmi v ýstižně, připomněla
historii tohoto významného místa.
V Brně jsme dopoledne navštívili
nejzajímavější část hradu Špilberk
- kasematy (chodby v opevnění ),
které prezentují unikátní barokní
pevnostní stavitelství a zároveň
historicky proslulé obávané vězení,
patřící ke stavebním kuriozitám
hradu Špilberk.
V poledne byl pro všechny zajištěn společný oběd v restauraci
Varna, která se nachází přímo
v historické části pod Špilberkem.
Po něm jsme absolvovali prohlídku
vily Tugendhat a její přilehlé zahrady. Tato vila je ojedinělým funkcionalistickým dílem německého
architekta Ludwiga Miese van der
Rohe, který vypracoval v roce 1928
na zakázku manželů Grety a Fritze
Tugendhatov ých návrh budov y.
Stavba byla zahájena v červnu následujícího roku (1929) a včetně vybavení a zahrady přišla na pět milionů prvorepublikových korun. Za
tuto cenu se tehdy dalo postavit 30
běžných rodinných domů. Vila byla
dostavěna v rekordně krátké době,
za pouhých 14 měsíců, a v prosinci

1930 se manželé Tugendhatovi již
mohli do vily nastěhovat.
V roce 2001 byla vila Tugendhat
jako jediná památka moderní architektury v České republice zapsána
do seznamu světového dědictví
UNESCO.
V letech 2010-2012 prošla celá
budova památkovou obnovou
a restaurací. Stavba i s přilehlou
zahradou byla zrestaurována do
podoby z roku 1930, interiér y
vybaveny exaktními replikami původního mobiliáře. Prohlídku vily
je možné absolvovat v maximálním
počtu 15 osob, proto jsme byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina
pak měla dostatečný prostor na
důkladnou prohlídku přilehlé překrásné zahrady. Všichni účastníci
se jednoznačně na zpáteční cestě
shodli na jediném: „Bylo úžasné,
co jsme všechno dnes viděli a slyšeli. Děkujeme PRO za uspořádání
tohoto zájezdu, hlavně návštěva
vily Tugendhat předčila naše očekávání. Příště, pokud nám to zdraví
dovolí, jedeme zase.“ A jako hodnotný bonus obdržel každý fatrovácký důchodce památku na tento
krásně prožitý den v podobě knižní
publikace Fatry, vydané k jejímu 80.
výročí. Upřímná slova poděkování
od všech výletníků za tuto knihu
byla jednoznačným projevem velké
spokojenosti.

Čapková Ivana
Holerová Ludmila
Kašná Blanka
Kopčilová Marie
Maliňák Josef
Nováková Miroslava, Ing.
Rusňák Stanislav
Sedlák Miloslav
Snihota Karel
Stalzer Zdeněk
Svozílek Jaroslav
Šenkyříková Růžena
Večeřová Milada

stř. 109000
stř. 109000
stř. 951000
stř. 107010
stř. 115000
stř. 103010
stř. 908200
stř. 951100
stř. 908300
stř. 115000
stř. 945000
stř. 170010
stř. 949000

Návštěva vinného sklípku
Dne 9. 10. 2015 se v odpoledních hodinách uskutečnil zájezd, který měla
ve svém plánu akcí naše ZO PRO Fatra
Napajedla. Cílem tohoto zájezdu byla
návštěva vinného sklípku na Velehradě
„U Křiváků“. Zájem o tento výlet byl
opravdu velký, chtěli se zúčastnit jak
jednotlivci, tak i pracovní skupiny
s „neodboráři“. Vyhovět jsme se snažili
opravdu všem. Počasí nám v ten den
skutečně přálo, a už v autobuse jsme
všichni tušili, že sestava, která tam
jede, bude zárukou výborné zábavy.
Po příjezdu na Velehrad nás ve svém
sklípku přivítal pan majitel, který pro
nás všechno připravil včetně vzorků
vína a tolik očekávaného burčáku.
Zahájili jsme degustací 6 druhů vín,
které jsme si pak následně dle své

libovolné chuti mohli dopřávat v míře,
v jaké kdo chtěl. K příjemné atmosféře
celého večera přispěla bezpochyby
country kapela Jižané, při níž jsme si
všichni příjemně zatancovali a zazpívali
krásné písničky od country až po naše
slovácké. K dobrému vínu a hudbě patří
i dobré jídlo, které v podobě bohatého
rautu splnilo u všech přítomných jejich
očekávání. Celý večer se velmi vydařil,
atmosféra byla od počátku až do konce
více jak výborná. Sešli jsme se zde z různých pracovních oddělení a měli jsme
dostatečnou možnost utužit nejen kamarádské, ale hlavně i pracovní vztahy.
A to je v dnešní opravdu uspěchané
době velmi vzácné. Proto bychom
chtěli poděkovat za zorganizování tohoto pěkného zájezdu celé PRO v čele

s jejich předsedkyní Janou Hrabicovou.
Už teď se těšíme na příští rok, třeba zase
někam jinam, protože žijeme nejen
prací, ale i pěknou společnou zábavou
a udržováním tak důležitých pracovních
vztahů.
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Finalisté soutěže Hledáme nejlepšího mladého
chemika jsou elitou své generace
Třetí ročník celostátního finále
soutěže Hledáme nejlepšího
Mladého chemika ČR proběhl
krátce před uzávěrkou letního vydání Agrofert magazínu,
a proto jsme stihli uvést jen
jméno vítěze, kterým se stal
Vít Procházka z Brna. Jak ale
letošní finále populární soutěže vypadalo a čím se mladí
chemici před závěrečným předáváním cen bavili, se dozvíte
v následující fotoreportáži.
Nejlépe si v průběhu celé soutěže vedl Vít Procházka ze ZŠ Křídlovická Brno,
který se stal pomyslným králem mladých
chemiků pro rok 2015. „Účastním se
všech vědomostních soutěží, ale nejvíc
mě baví chemie. Po gymnáziu bych rád

zamířil na univerzitu a studoval některý z technických oborů. Možná právě
chemii, ještě ale nejsem rozhodnutý“,
prozradil vítěz, který si z rukou ředitele
Svazu chemického průmyslu ČR Ladislava Nováka odnesl pohár, šerpu, LED TV
Panasonic, příslib přiznání stipendia ve
výši 24 000 Kč v prvním akademickém
roce studia na FChT Univerzity Pardubice
a dárkovou tašku od partnerů soutěže.
Několika finalistům předávali ceny
také manažeři koncernu Agrofert a byli
k tomu jedni z nejpovolanějších. Nápad
popularizovat chemii prostřednictvím
atraktivní soutěže se zrodil právě v Synthesii, jedné z dceřiných společností
Agrofertu.Jejím duchovním otcem je
tehdejší personální ředitel Agrofertu
Daniel Rubeš.

rubrika Vzdělávání / Kateřina Kuchařová

První ročník běžeckého seriálu AgroferRUN
máme za sebou
V neděli 19. září proběhli
přerovskouPrechezou poslední letošní běžci seriálu
AgrofertRUN. Celkový počet
účastníků seriálu čtyř běhů
(Synthesia RUN, DEZA Run,
Lovochemie & PREOL RUN
a Precheza RUN) se vyšplhal
k úctyhodným sedmi tisícovkám. Ale pozor - akce zdaleka
nebyly jen o běhání!

byl připravený soutěžní Mizunodesetikilometrový závod,“ doplňuje P. Adámková.
Sportovním aktivitám sekundoval na všech
čtyřech akcích pestrý doprovodný program
- zábavná rodinná bojovka, hasičské show,
o které se postaraly profesionální záchranářské jednotky z našich chemiček, běžecká laboratoř obuvi Mizuno, prodejní stánek
výrobce sportovních oděvů Klimatex či
„tejpovací“ stánek výrobce kineziologických
pásek Fixtape. K dobré pohodě přispěly
i kavárna deníku MF DNES, kostelecký gril
Ládi Grilemana a samozřejmě Tatra zmrzka.
Celý koncept seriálu AgrofertRUN jsme
A co příští rok, budeme zase běhat po
pojali tak, aby si na své přišli jak kovaní chemičkách?, zeptali jsme se ještě Petry
sportovci, tak i rodiny s dětmi a sváteční Adámkové. „Celý projekt teď vyhodnocuběžci. „Děti si mohly vyzkoušet svou rych- jeme. Ale pokud bych měla soudit podle
lost v Klimatexdětských bězích, které byly reakcí účastníků i našich spoluorganizátorů
podle věku účastníků dlouhé od 200 do ze Synthesie, DEZY, Lovochemie, PREOLu
800 m,“ vysvětluje Petra Adámková z divize i Prechezy, pak příští rok vyběhneme na trať
komunikace Agrofertu, která měla organi- v ještě větším rozsahu. Nechte se překvapit!“
zaci AgrofertRUNů na starost. „Rodinky
a sváteční sportovci se mohli proběhnout
nebo projít ve dvoukilometrových Impuls
rodinných bězích a pro kované sportovce
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