NOVINY ZAMĚSTNANCŮ společnosti Fatra, a. s., člena koncernu

noviny fatra
ROČNÍK XLII / SRPEN 2016

CRM SYSTÉM VE SPOLEČNOSTI FATRA

PRVNÍ ROČNÍK AGROFERT RUN

FATRA TESTUJE VÝROBKY NA ANTARKTIDĚ

MOZAIKA OSOBNOSTÍ

Jeho výhody a přednosti

Hodnocení seriálu běžeckých závodů

Využití ojedinělých klimatických podmínek

Rozhovory s Petrem Ovsíkem
a Danielem Šimkem

strana 2

strana 2

strana 3

hlavní téma

Naplňování střednědobé strategie - hodnocení
prováděcích akčních plánů (PAP) roku 2016
Na kontrolu plnění střednědobé strategie naší
společnosti jsme si jako management ve druhé dekádě měsíce června vyhradili dva dny a strávili je
mimo napajedelský areál, abychom byli izolováni
od každodenních běžných operativních záležitostí.
Do programu jednání jsme zařadili také témata,
na která není při běžných pravidelných poradách
prostor. Pozornost jsme věnovali i prováděným nápravným opatřením, vyplývajícím ze závěrů interního auditu, který byl u nás proveden v loňském roce
odborem interního auditu Agrofertu.
Dovolím si připomenout, že střednědobá strategie
společnosti do roku 2020 obsahuje rozvojovou vizi,
strategický cíl, 8 segmentových strategií a 13 opatření, která jsou součástí produkčního, personálního,
ekonomicko-organizačního a obchodního pilíře.
Plnění je zajišťováno prostřednictvím ročních prováděcích akčních plánů (tzv. PAP). Ty obsahují souhrn nejdůležitějších úkolů, které vedou k realizaci
strategie.
Na začátku roku 2016 jsme si stanovili 36 úkolů, které byly v průběhu 1. pololetí rozšířeny o dalších 5.
Z celkových 41 úkolů je k dnešnímu dni již 14 splněno. V procentuálním vyjádření se jedná o průběžné plnění plánu na úrovni 34 %. Uvedené číslo by
mohlo naznačovat, že procento plnění není vysoké,
ale u mnoha úkolů je termín plnění stanoven až na
konec roku 2016. A podle informací jednotlivých

zodpovědných ředitelů je velký předpoklad, že většina z nich bude splněna.
Klíčovým prvkem produkčního pilíře je projekt
„Nová válcovna“. Studie proveditelnosti byla schválena na podzim roku 2015 a v dubnu letošního
roku jsme podali žádost na Ministerstvo životního
prostředí o tzv. posouzení vlivů projektu na životní
prostředí (známé pod zkratkou EIA). V červnu 2016
jsme navázali spolupráci s vybranou projekční kanceláří a byla zahájena výběrová řízení na dodavatele
klíčových technologií. Zároveň připravujeme žádost
o dotaci. V rámci opatření „Posilování efektivnosti
výroby a zajištění dalších výrobních kapacit“ probíhá závěrečná fáze investice v budově 300 v Chropyni. Začátkem měsíce září zahájíme garanční zkoušky
u tří nových vstřikolisů. Významnou akcí je také přestavba budovy V17 na Zámoraví na sklad podlahovin, který bude velkým přínosem pro oblast skladování hotových výrobků.
Z personálního pilíře považuji za důležité zavedení
programu týmové práce na lince Anger a KW. Po
změně externího lektora v průběhu 1. čtvrtletí 2016
dostal projekt pozitivní impuls, jde správným tempem a požadovaným směrem. Dále se jedná o zabezpečení odborné praxe u nás ve výrobě pro 14
učňů ze Střední průmyslové školy v Otrokovicích od
září 2016 a také zpracování plánu personálního marketingu, který přispěje k pozitivnímu vnímání společnosti nejen našimi zaměstnanci, ale i veřejností.

V rámci ekonomicko-organizačního pilíře potvrzuji realizaci fúze společnosti Fatra s Energetikou
Chropyně, kdy od 1. 8. 2016 Energetika zanikne
a stane se součástí organizační struktury Fatry.
Podařilo se nám nastavit základy pro tzv. technický marketing, který bude mít za cíl sbírat náměty
a stanovovat vývojové směry v oblasti surovin,
technologií a výrobků. Za podstatné můžeme považovat i zavedení CRM systému v rámci obchodního úseku, který slouží k průběžnému systematickému ukládaní informací o vztazích s našimi
obchodními partnery.
Nyní se můžeme pochlubit i novými moderními
webovými stránkami společnosti, což byl jeden
z úkolů obchodního pilíře. Dále bude vytvořena korporátní komunikační strategie Fatry a značek LINO
Fatra a Fatrafol. V rámci segmentu BO PET byla zpracována studie proveditelnosti projektu „Pořízení
technologie metalizace“, který je již posunut do fáze
projektové přípravy. Velkou výzvou bude také rozšíření obchodní sítě vlastních prodejních skladů HIF.
Další kontrola plnění „PAPů“ bude provedena na
konci roku 2016 a zároveň budou stanoveny nové
pro rok 2017. Jsem přesvědčen, že máme dobře našlápnuto, což nám dává velké předpoklady pro splnění naší rozvojové strategie s cílem dosažení tržeb
ve výši 4,5 mld. Kč v roce 2020.
Ing. Pavel Čechmánek

ANKETA

Jaké jsou Vaše dojmy z prvního běhu Agrofert
Run v Napajedlích?
David Kovář, technik plánování, stř. 110000
Běhání je mým velkým koníčkem, proto jsem byl rád,
že se Fatra letos přidala k seriálu běhů Agrofert Run.
Ať už jako běžec nebo jako divák jsem se zúčastnil
všech závodů, proto mě nepřekvapila dobrá organizace ani vysoká sportovní kvalita. Jen účast „fatráků“
mohla být větší, tak snad nás příště bude víc. Líbí
se mi, že součástí programu jsou i dětské a rodinné
běhy. Totiž právě děti mnohdy přivedou rodiče k běhání, což byl i můj případ. Trasa závodu s krásným
výhledem se jistě líbila všem. Maková možná trochu
vyvolávala obavy, ale krásný výhled a dlouhý sběh si
museli všichni užít. V některém z následujících ročníků bych pro zpestření trasu otočil. Letos se s kolegy
Ivetou Andrýskovou a Tomem Klableňou budeme
účastnit i závodů v Lovosicích a Přerově, držte nám
palce, ať se nám co nejvíce daří. Všem běžcům přeji,
ať si užívají radost z běhání, a těm, co si jdou občas
zazávodit, přeji příjemnou letní přípravu a úspěšnou
podzimní sezonu.

početná účast běžců z různých míst celé České republiky. Sám jsem do poslední chvíle zvažoval, zda
vůbec poběžím. Pro mě to byl spíše test, zda operované koleno vydrží takovou zátěž. Naštěstí vydrželo
a do cíle jsem doběhl.
Dovolím si tvrdit, že připravená trať byla „spravedlivá“.
Díky úvodnímu převýšení si musel každý sáhnout na
dno svých sil a hned od počátku se utvořil dlouhý
„lidský had“ táhnoucí se lesem na kopec Maková. Na
vrcholu se konečně dalo trochu nadechnout, napít
a pak hurá z kopce dolů směrem na Spytihněv. Tam
byla umístěna další občerstvovačka, kterou někteří míjeli bez povšimnutí. Pak už nás čekala mírně zvlněná

využít dětských běhů a rodinného běhu, který může
absolvovat opravdu téměř každý. U těchto běhů platí
především staré dobré heslo barona Pierre de Coubertina: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“
Přeji všem, kteří se zúčastnili, aby se i v příštím roce
znovu postavili na start v plné síle. A Věřím, že ti, kteří
letos váhali s účastí, najdou příště odvahu na poměrně náročnou avšak krásnou trať vyrazit.
Ing. Lucie Nováková, prodejce, stř. 101 200
Akce Agrofert Run jsem se aktivně zúčastnila se synem Honzíkem. Ten běžel i běh ve své věkové kategorii. I když počasí akci právě nepřálo, užili jsme si ji

Ing. Miloš Malovaný, vedoucí odboru finance,
stř. 935000

Jsem rád, že se Fatra v letošním roce do běžeckého
seriálu Agrofert Run 2016 zapojila. V loňském roce
jsem se zúčastnil běhu ve společnosti DEZA Valašské
Meziříčí a mám tak možnost srovnání. Překvapila mě
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Celkový počet nákladních vozidel naložených
našimi hotovými výrobky za 1. pololetí v obou
provozovnách.

AKTUALITY
Optimalizace VZT jednotek na budově 22
V měsíci květnu byla na budově 22 provedena
optimalizace stávajících vzduchotechnických
jednotek za účelem řešení problémů s vysokou teplotou na výrobní hale, způsobenou
jednak vlivem zvýšené tepelné zátěže z výroby
(zrychlení výrobního procesu), jednak vlivem
vyšších teplot v letních měsících. Původní
vzduchotechniky pro výrobní halu SML byly
konstrukčně nastaveny na poměr 60 % cirkulačního a 40 % venkovního vzduchu. Úpravou
sání venkovního vzduchu a výduchu jednotek
je nyní možno změnit poměr na 10 % cirkulačního a 90 % venkovního vzduchu. To znamená, že můžeme k chlazení využít více vzduchu
venkovního a strojní chlazení uspořit. V letních
měsících při velmi vysokých teplotách, kdy nelze využít venkovního vzduchu, můžeme tyto
prostory dochlazovat nově nainstalovanými
chladicími jednotkami. 7 ks těchto jednotek
bylo napojeno na stávající rozvod chladicí
vody o teplotním spádu 6/12 °C, který ke své
činnosti využívá kompresorového chlazení
umístěného ve strojovně vzduchotechniky.
Současně byla vyřešena také vysoká teplota v
prostorech linky EREMA pomocí vzduchotechnické jednotky, která byla napojena na stávající
rozvod chladicí vody a bude mít vychlazování
těchto prostor na starosti. Pro případ extrémně vysokých teplot máme nově k dispozici
havarijní větrání dvěma odsávacími a jedním
přívodním ventilátorem. V přechodném a zimním období bude přebytečné teplo z prostoru
EREMA rekuperováno do VZT jednotky pro
výrobní halu SML. Starý řídicí systém, na který
již nelze sehnat náhradní díly, byl vyměněn za
nový, modernější.
Comexi I
Optimalizace vzduchotechniky s cílem zvýšit
kvalitu výrobků proběhla také na hale potisku pro linky Comexi I a II. U Comexi I došlo ke
zvýšení průtoku vzduchu až na 10 500 m3/h a
také ke zvýšení výkonu chlazení a odvlhčení
vzduchu na 35 % relativní vlhkosti vzduchu,
což je požadovaná hodnota pro tisk. Na hale
byly dále vyměněny stávající kovové kruhové
výústky za textilní, které omezí proudění vzduchu v prostoru a tím zlepší pracovní prostředí.
Chladicí jednotky byly vyměněny za fancoily
(chladicí podstropní jednotky), které budou
mít vyšší účinnost. A stejně jako na hale SML
došlo i zde k modernizaci řídicího systému.
Comexi II
Na hale Comexi II jsme do vzduchotechnického potrubí doplnili teplovodní ohřívače vzduchu. Do přívodního potrubí byly nainstalovány
dva nové vodní dohřívače, připojené na nově
vybudovaný rozvod topné vody se spádem
70/50 °C, který bude využívat odpadní teplo z
kompresorovny. Stávající elektrické dohřívače
budou ve vzduchotechnickém potrubí ponechány jako rezerva. I na hale Comexi II byly vyměněny klasické výústky za textilní. Doufáme,
že všechny tyto úpravy přispějí ke zkvalitnění
výroby a pracovního prostředí.

rovina do cíle podél železniční trati. Závod měl skvělou atmosféru i díky přihlížejícím a fandícím divákům
po trati. Velkou roli sehrálo počasí, které bylo běžecky
příznivé, téměř ideální. Bonusem akce byla i možnost

s celou rodinou. Možná právě nepřízeň počasí způsobila, že se celé akce dle mého názoru zúčastnilo málo
lidí z Fatry i z města Napajedel. Snad pěkné počasí
v příštím roce přiláká více „fatráků“ i Napajedláků.

Ing. Robert Bajaja
Bc. Lubomír Dudík

UDÁLOSTI
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CRM systém ve společnosti Fatra

AKTUALITY

V průběhu prvního kvartálu letošního roku
byl ve Fatře úspěšné implementován tzv. CRM
systém (zkratka z anglického Customer Relationship Management). Jedná se o systém pro
řízení vztahů s obchodními partnery, prioritně
zákazníky. Systém CRM byl implementován
společností CS Development v návaznosti na
dobré zkušenosti v rámci jiných společností
Agrofert Holdingu, plnění požadavků ze strany Fatry a pozitivní poměr cena/výkon.
Fatra je unikátní společnost, velice diverzifikovaná,
obsluhující řádově deset tisíc zákazníků v desítkách
odlišných tržních segmentů od těžebního průmyslu
přes stavebnictví, spotřební průmysl, potravinářství
až po zdravotnictví. Pro úspěšné fungování obchodního úseku a dlouhodobý obchodní rozvoj společnosti je nezbytné zajistit, aby obchodní partneři
dostávali náležitou péči, podporu a servis. To žádný
systém sám o sobě nezajistí, nicméně společnost
s obratem blížícím se čtyřem miliardám korun a vysoké míře tržní diverzifikace bez potřebné softwarové podpory, která by shromažďovala informace
o vztazích se zákazníky, může jen stěží dlouhodobě
úspěšně fungovat.
Co to tedy CRM je a co nabízí? Je to systém resp.
databáze umožňující shromažďovat, třídit a zpracovávat údaje o zákaznících, dodavatelích, příp.
konkurentech - a to především jejich kontakty,
probíhající obchodní procesy, nové obchodní příležitosti, projekty, dosahované obchodní výsledky
aj. CRM systém tak pomáhá sledovat a vyhodnocovat obchodní aktivity v rámci celé společnosti.
V podmínkách Fatry CRM funguje na platformě
IBM Notes a navíc je propojen s informačním
systémem SAP, ze kterého jsou na denní bázi

Celozávodní dovolená – ideální čas pro
nutné opravy
Ani v průběhu letošní celozávodní dovolené jsme v oddělení hlavního mechanika
nezaháleli, stroje a zařízení se stále domáhají naší péče. Jednotlivé opravy a údržby
strojních částí jsme začali plánovat již počátkem letošního roku. Vycházeli jsme při
tom z plánu údržby, ze současného stavu
výrobního zařízení i z jeho předpokládaného opotřebení.

transportována aktuální hlavní obchodně-ekonomická data ke každému obchodnímu partnerovi,
např. kreditní informace, objemy spolupráce (ať
už v měrných nebo peněžních jednotkách), produktové informace aj. Vzhledem k použité platformě je v rámci databáze zaznamenávána i důležitá
e-mailová korespondence typu nabídek či poptávek, které je možné zpětně vyhodnocovat a získávat tak i statistické informace. Samozřejmostí
je zaznamenávání zápisů z jednání či služebních
cest. Systém CRM dále umožňuje propojení s dalšími interními databázemi, mj. databází smluv,
námětovými listy atd.
Důležitým přínosem systému CRM ve Fatře je tedy
koncentrace hlavních obchodních dat na jednom
místě, což výrazně zlepšuje dostupnost informací
pro řízení a rozhodování. Klíčové je ovšem vytvoření efektivního nástroje pro udržení dobrého

přehledu o zákaznících - ať už stávajících nebo
potenciálních - od prvního kontaktu přes nabídku, realizovaný obchod až po následnou péči
a nejlépe opakovaný obchod. V současné době,
po několikaměsíčním seznamování se s databází,
přizpůsobování systému potřebám Fatry, vylaďování generovaných reportů a plnění informací do
systému již lze benefity CRM ve Fatře využívat.
Sami uživatelé CRM, kolegové, kteří informace do
CRM průběžně zadávají, přínosy tohoto systému
ocení především v dlouhodobějším horizontu,
tedy za víc než jeden rok.
Připomínám, že vize společnosti Fatra zní: „Budeme první volbou pro naše zákazníky.“ Implementovaný systém CRM není řešením, ale nástrojem,
který nám při správném využívání v naplnění naší
vize pomůže.
Ing. Dušan Uher

První ročník Agrofert Run překvapil hojnou
účastí

Jako nejdůležitější v napajedelském areálu
můžeme zmínit opravy, které proběhly ve
válcovně. Za zásadní považujeme plánovanou výměnu kalandrovacích válců čtyřválce
linky Comerio III. Jedná se o válce číslo 3 a 4,
u nichž došlo k velkému provoznímu opotřebení a profil jejich povrchu již nevyhovuje. Tato výměna přispěje k zajištění stále
se zvyšujících nároků na kvalitu našich fólií.
Součástí opravy byla také výměna 200 litrů
mazacího vysokoteplotního oleje u kluzných ložisek válců.
Dále proběhla náhrada nevyhovujícího parního generátoru linky KW za nový a také
výměna tří temperačních jednotek hnětiče
Carter MK3+, které temperují okruhy komory, uzávěru a hnětadel hnětiče. Kromě toho
byla v budově válcovny dokončena poslední
pátá etapa opravy klimatizačních jednotek
Janka BKC-40. Oprava opláštění těchto jednotek zajistí zvýšení jejich účinnosti.
Také v Chropyni bylo oddělení údržby
v době celozávodní dovolené k zastižení
v pilné práci. Provedena byla např. rozsáhlá
oprava chladicích okruhů pro vzduchotechniku v budově č. 310, která představovala
generálku recirkulační chladicí věže EWK
630/09, výměnu výparníku chladicího kompresoru Ciat 2500 a vyměníků chladicích jednotek klimatizace. Náklady na tuto činnost
byly vyčísleny ve výši 1,55 mil. Kč.
Údržbu samozřejmě zajišťujeme celoročně,
pouze rozsáhlejší akce musíme směřovat
do těch několika výjimečných dnů v roce,
kdy linky stojí. Podobně jsme naplánovali
na přelom roku 2016/2017 rozsáhlou opravu řetězové dráhy tunelu šířkového dloužení
fólie na lince A u BO PET v Chropyni. Ve spolupráci s firmou Brückner (SRN) projde řetězová dráha tunelu linky „omlazovací kúrou“,
na jejímž konci bude dráha osazena novými
náhradními díly v hodnotě cca 12 mil. Kč.
Ing. Jan Hába, Ing. Radomír Zbořil
V hlavních rolích: hračky z Fatry
Poslední červencové dny patřily hravému
reklamnímu natáčení. Konalo se v Napajedlích a v hlavních rolích se představily nafukovací hračky z Fatry a šťastné jásající děti.
Světlo světa spatřily celkem tři krátké spoty
věnované retro, novým a vodním hračkám.
Uplatnění najdou zejména na veletrhu
Spielwarenmesse 2017 v Norimberku, k vidění budou ale také na webových stránkách společnosti Fatra.
Hračky z Fatry hrály (s) „Barvami“
Fatra a její nafukovací hračky se v rámci
koncernové prezentace AGF opět účastnily
již 15. ročníku originálního mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava
2016. Vidět i koupit si je bylo možno v industriálním areálu v Dolních Vítkovicích.
O detailech z této akce se dočtete v aktualitách na www.fatra.cz

Do seriálu běžeckých závodů Agrofert Run se
v letošním roce poprvé zapojila i společnost
Fatra. Stejně jako v ostatních dílech seriálu
celý program sestával nejprve z dětských běhů
odstupňovaných podle věku od 200 do 1 000
m, následoval nesoutěžní rodinný běh na 1 km
a den vyvrcholil hlavním závodem na 10 km.
V rámci bohatého doprovodného programu si
nejen děti užily olympijskou bojovku, malování na obličej, soutěže u hasičů a stánky partnerů celé akce.

Trasa hlavního běhu sestávala nejprve z úvodního kilometrového kolečka ve firmě, následoval výběh ven z areálu u vzorkovny, podběhnutí
železniční tratě u Slanice a pak hlavní moment
- stoupání lesem po červené turistické značce až
na vrchol Maková. Dál se pokračovalo seběhem
po místní asfaltce do Spytihněvi a odsud závěr po
staré silnici podél železnice zpět do Fatry. Až na
trochu deštivé počasí na úvod dne akce proběhla
na výbornou, což snad dokládají odpovědi v anketě i bohatá fotogalerie.

Start a cíl všech závodů byl umístěn na hlavní křižovatce uprostřed napajedelského závodu a tratě
probíhaly po hlavních komunikacích uvnitř firmy.

Již v prvním ročníku pořadatele příjemně překvapila účast, kdy se soutěžních běhů zúčastnilo celkem 447 běžců a do nesoutěžního běhu na 1 km od-

startovalo cca 330 účastníků. V hlavním závodě na
10 km vítězství mezi muži vybojoval Jiří Petr s časem 33:13, mezi ženami zvítězila Martina Vévodová, která trať zdolala za 39:24.
Celá akce měla rovněž charitativní podtext, neboť veškeré vybrané startovné Nadace Agrofert
ještě zdvojnásobila a celý výtěžek si ve finále
převzali zástupci mateřských školek v Napajedlích, Halenkovicích a Spytihněvi. Věříme, že se
akce líbila, a že příští rok na startu uvítáme ještě
více „fatráků“ než při letošní premiéře.
Petr Pernička
ředitel úseku logistiky

Mgr. Petr Janda
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Fatra podpořila Den pro rodinu
V měsíci červnu společnost Fatra podpořila benefiční akci Uherskohradišťské nemocnice Den pro
rodinu. Uskutečnila se druhou červnovou sobotu a přilákala více než 700 návštěvníků. Výtěžek
z akce, který poputuje na projekt nemocnice Rok
mozku, se vyšplhal na 93 000 Kč.

speciální lampou, jak moc mají či nemají čisté ruce
nebo namalovat panenku Kiwanis. Nechyběla ani

Jak vše probíhalo? Pro malé i velké návštěvníky byla připravena spousta atrakcí i edukačních programů. Mohli si prohlédnout policejní vůz, diskutovat se záchranáři nebo vidět
ukázku historického hasičského vozu v akci.
Svou práci předvedli také zdravotníci Uherskohradišťské nemocnice. Zájemci si tak mohli nechat vyšetřit znamínka, změřit tlak, zkusit
rehabilitační cvičení, první pomoc, zjistit pod

Dětská vědecká kavárna, skákací hrad, jízda na
koních nebo golfovém vozíku a mnoho soutěží
s bohatou tombolou. Velký úspěch sklidilo scénické čtení Pošťácké pohádky Karla Čapka v podání
herců Slováckého divadla Ireny Vackové, Davida
Vackeho a Jiřího Hejcmana.
„Mnohokrát děkuji za celou Uherskohradišťskou
nemocnici. I díky vašim darům do tomboly byla
akce krásná a pro děti nezapomenutelná,“ napsala nám Ing. Pavlína Suchá, marketingová specialistka Uherskohradišťské nemocnice. Rádi jsme
pomohli a doufáme, že tuto akci podpoříme i v
dalších letech.
Mgr. Adéla Tománková Kotková

Fatra testuje výrobky na Antarktidě
Je to již dvanáct let, co je vědecká stanice Johanna
Gregora Mendela, ležící na pobřeží ostrova Jamese Rosse v Antarktidě, provozována Masarykovou
univerzitou v Brně. Ale teprve od roku 2014 má
nové poslání. Vedle geografických, biologických
a klimatologických studií zde započalo zkoumání
polymerních látek. Proč právě polymery a Antarktida? Testy na povětrnostní stárnutí plastů se
nejčastěji provádí v zemích s vysokou intenzitou
slunečního svitu a relativně vysokými denními
teplotami. Na rozdíl od nich poskytuje Antarktida
podmínky zcela odlišné. Typické pro Antarktidu
je mnohonásobné střídáním teplot, od 10 °C nad
nulou až po méně než -30 °C, s omezeným tokem
světelného záření během polární zimy a především pak několikanásobně zvýšeným podílem
UV záření, jež je způsobeno tzv. ozonovou dírou.
Nezanedbatelnou roli zde hrají i faktory fyzikální
- větrem unášené částice ledu a písku o rychlosti
až 150 km/hod. Tyto podmínky jsou zajímavým
prostředím pro systematický a dlouhodobý výzkum chování polymerů ve zcela ojedinělých

klimatických podmínkách, což ve zkušebnictví
plastů není dosud vůbec využito. Právě díky této
specifické antarktické kombinaci vlivů, které přirozeně způsobují stárnutí polymerů, se tým složený ze zástupců společnosti Fatra, CEITEC, Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy
univerzity v Brně rozhodl zahájit studii i na vybraných výrobcích společnosti Fatra.
Proto byla počátkem roku 2015 odeslána do Antarktidy série vzorků polymerních materiálů, která
by měla co nejvíce poodhalit možnosti cíleného
testování ve specifických arktických podmínkách.
Pro tuto studii byly mimo vzorky CEITEC vybrány
rovněž dva typy střešních izolačních fólií vyrobených z PVC (FATRAFOL 810) i poněkud méně
tradičního materiálu TPO (FATRAFOL P 918). Tyto
materiály byly vybrány proto, že jsou oba ve stavebnictví široce využívány a bylo by značným
přínosem vědět více o principu jejich degradace ve specifických podmínkách Antarktidy. Aby
bylo možné degradaci polymerů porovnat, je

vedle tzv. antarktických vzorků průběžně sledována i referenční sada fólií, která byla exponována
v Brně - v typicky středoevropských podmínkách
velkého města.
První výsledné vzorky z expozice obou střešních hydroizolačních fólií jsme měli k dispozici po 13 měsících od vystavení na Antarktidě.
Vzhledově jsou vzorky „jako nové“. Výsledky
hodnocených změn jsou po takto relativně
krátké době jen málo prokazatelné, celý projekt však bude trvat 10 let. Výsledkem komplexního experimentu bude skutečný obraz
o degradaci materiálů na bázi PVC a TPO v přirozených podmínkách Antarktidy. Výsledky napomohou k získání materiálového know-how,
ale i cesty pro vývoj metodiky laboratorního
hodnocení UV stability, což v konečném důsledku povede ke kvalifikované předpovědi
životnosti polymeru v různých klimatických
podmínkách.
Ing. Michael Tupý

Zástupci Svazu průmyslu
a dopravy ve Fatře

ODBORY

Ve středu 25. května nás navštívila čtyřčlenná delegace zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR,
vedená generální ředitelkou Ing. Dagmar Kuchtovou. Jedná se o nejsilnější zaměstnavatelský svaz,
sdružující klíčové odvětvové svazy a významné
zaměstnavatele a podnikatele u nás. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády ČR a EU s cílem vytvářet optimální
podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v naší
republice a hájit společné zájmy svých členů.

Ani letos sportovní komise při ZO OS ECHO Fatra Napajedla nezapomněla na turnaj v malé kopané. Odehrál se v sobotu 14. května na hřišti FS Napajedla. Turnaje se zúčastnilo sedm družstev a hrálo se systémem
každý s každým 2 x 10 minut. Po třetím odehraném
kole se z turnaje odhlásil tým Pepa Boys a všechny jejich odehrané zápasy musely být anulovány.

V úvodu setkání představil generální ředitel Fatry Ing. Pavel Čechmánek výrobní program naší
společnosti. Následně se zaměřil na témata, která Fatru dlouhodobě zajímají, jako je konkurenceschopnost českých firem, dotační
politika či nedostatek kvalifikovaných pracovníků. K těmto bodům se pak v diskuzi vyjadřovali všichni účastníci setkání. Zástupci Svazu
průmyslu a dopravy budou prostřednictvím
svých delegátů nejdůležitější podněty z tohoto

jednání dále šířit při komunikaci jak s vládou České republiky, tak i v rámci širších mezinárodních
vztahů. Návštěva byla zakončena společnou prohlídkou vybraných pracovišť.
Ing. Pavel Čechmánek
Bc. Martin Hradský

PRACOVNÍ
JUBILEA
20 odpracovaných let
Kél Miloslav
Purová Pavlína
Toráčová Alena

stř. 145000
stř. 274000
stř. 230000

30 odpracovaných let
Sedláček Petr

stř. 115000

35 odpracovaných let
Nechvátal Jiří

stř. 951000

40 odpracovaných let
Kmeť Karel
Knot Josef
Nesvadba Rostislav
Pátík Svatopluk
Sedláčková Zdeňka

stř. 272000
stř. 273000
stř. 908300
stř. 272000
stř. 932000

Odchody

do důchodu
Coufal Blahoslav
Michna Luděk
Škára Ludvík
Trávníčková Marie
Vojtek Zdeněk

Všem zaměstnancům, kteří odešli do důchodu, děkujeme za léta strávená poctivou prací
ve Fatře a přejeme jim pevné zdraví, spokojenost a spoustu životního elánu a optimismu
do dalších let.

Turnaj v malé kopané

Po tuhých bojích, ale v duchu fair-play, bylo pořadí
následující:
1. LOGISTIKA
2. BRIEM
3. PROFILY
4. HIF
5. ALL STARS THP FATRA 2016
6. FC VALCÍŘI
7. PEPA BOYS
Také letos pořadatel odměnil i jednotlivce:
1. Nejlepší brankář: Martin Talafa
(z týmu ALL STARS THP FATRA 2016)
2. Nejlepší střelec turnaje: Stanislav Vávra
(z týmu LOGISTIKA)
Rád bych poděkoval všem pořadatelům v čele s předsedkyní ZO OS ECHO Fatra Napajedla Janou Hrabicovou za skvělou akci, kde vládla dobrá nálada a sportovní duch, a generálnímu řediteli společnosti Fatra Ing.
Pavlu Čechmánkovi za podporu.
Petr Horák
předseda sportovní komise při ZO OS ECHO Fatra
Napajedla

stř. 908100
stř. 908200
stř. 175000
stř. 173000
stř. 106010
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Mozaika osobností - zaostřeno na talenty
V minulém čísle novin FATRA jsme úspěšně odstartovali projekt, jemuž bychom se rádi věnovali více a hlouběji. Nazvali jsme jej Mozaika
osobností a číslo za číslem vám v něm bude představovat vaše kolegy a kolegyně, lidi stejné jako
jste vy, kteří jsou přesto čímsi výjimeční. Pěstují

zajímavého koníčka, dosáhli významného úspěchu či přišli s neobyčejným nápadem. Tentokrát
vám přiblížíme dva pány, kteří svět kolem rádi
sledují skrz hledáček fotoaparátu. Co je na jejich
koníčku nejvíc těší, jak k němu přišli a mnoho
dalšího se dočtete v následujících řádcích...

Děkuji oběma pánům za rozhovor a přeji spoustu neobyčejných příležitostí k focení, bystré oko
a dobré světlo.
Mgr. Adéla Tománková Kotková, editorka

rozhovor / Petr OVSÍK

Nejlepší jsou vlastní zkušenosti
vydávala na průzkum ateliéru. Chvilku to zabralo, ale
nakonec se podařilo i tyhle malé modelky vyfotit.
Focení je dnes velmi módní záležitostí už proto, že
technika je stále dokonalejší a chytřejší. Přesto je
asi zapotřebí mít něco navíc - talent, cit, faktor X,
než jen drahý fotoaparát…
Máte pravdu, technika je dokonalejší, ale jen o tom
to není. Každý může mít drahý fotoaparát, ale když
nebude vědět co s ním dělat a co kdy a kde nastavit,
pravděpodobně nebude s výsledkem spokojený. Jsou
možnosti všemožných workshopů, knih, návodů, ale
nejlepší jsou vlastní zkušenosti.
Jak dlouho se věnujete fotografování a co vás
k němu přivedlo?
Fotografování se věnuji už pátým rokem a přivedlo mě
k tomu zjištění, že raději stojím za foťákem než před ním.
Na jaké fotky se specializujete a proč vás zajímá
právě tato oblast?
Mezi mé hlavní specializace patří svatební fotografie, protože mě baví zachycovat emoce lidí, nejen
nevěsty a ženicha, ale také jejich rodičů a přátel.
Další obor focení je spojený s mým dalším zájmem
– rockovou a metalovou hudbou. Koncertní fotografie je pro mě skutečně velkým koníčkem, který mě
dokáže zabavit a potěšit na dlouhou dobu. Je skvělé
jen tak pozorovat, fotit kapely, jejich výstupy na pódiích a užívat si energii, která sálá z fanoušků. Mimo

to ještě fotím děti, miminka, portréty a okrajově
sportovní události.
Máte specifický styl, jakým se od jiných fotografů
odlišujete?
Můj styl focení a také úprav záleží na aktuálním rozpoložení. Někdy ladím fotografie do retro stylu, jindy
mám rád zářivě barevné fotografie. Při svatbách fotím
úplně každého. I ty, kteří se fotit nechtějí. Protože nakonec jsou právě oni nejvíc rádi za fotky.
Jaké nejzajímavější focení jste dosud zažili a čím
bylo pro vás výjimečné?
Asi nejzajímavější focení bylo, když k nám do ateliéru
přišla mladá rodinka s ročními dvojčátky. Když se podařilo uklidnit a posadit jednu holčičku, ta druhá se už

Když už jsem zmínila techniku - čím fotíte?
Já používám plnoformátovou zrcadlovku Canon a objektivy Canon a Sigma.
Dostalo se vám nějaké pochvaly či ocenění, kterých si vážíte a které vás utvrdily, že focení je to, co
děláte opravdu dobře?
Nejlepší je pochvala a doporučení od zákazníků, kterým jsem fotil svatby, nebo přišli k nám do ateliéru.
A co se ocenění týče, naposledy se mi podařilo „urvat“
9. místo z celkových 1231 účastníků v soutěži sportovních fotografií.
Máte svůj velký fotografický sen?
Nejvíc asi toužím po vlastních fotografiích mých nejoblíbenějších kapel Metallica a Rammstein.

rozhovor / DANIEL ŠIMEK

Kdo nesní, sám svůj život míjí
na Rallye Monte Carlo či Rajd Polski v krásném prostředí Mazurských jezer.
Focení je dnes velmi módní záležitostí už proto, že
technika je stále dokonalejší a chytřejší. Přesto je
asi zapotřebí mít něco navíc - talent, cit, faktor X,
než jen drahý fotoaparát. Co to podle vás je?
Rozhodně cit. Fotograf to musí vidět. Pak jsou to zkušenosti, kontakty a dobrá technika.
Rally Šumava

Jak dlouho se věnujete fotografování a co vás
k němu přivedlo?
Vyrostl jsem na RZ Komárov slavné Barum Rally, kterou
jsem od útlého věku navštěvoval. Tam vznikla láska
k autům a já věděl, že se budu chtít v tomto odvětví
pohybovat. Všichni mí přátelé měli sen stát se závodníky, já chtěl fotit. Nikdy jsem se nezajímal tolik o výsledky jako o momenty. Netrpělivě jsem vysedával u internetu a čekal na emočně podbarvené galerie ze závodu
WRC od Andrého Lavadinha či Marcina Rybaka. Právě
tito pánové mi dali impulz nastartovat v roce 2006
vlastní fotografickou kariéru.
Na jaké fotky se specializujete a proč vás zajímá
právě tato oblast?
Své portfolio dělím na dvě základní odvětví. Jak jsem
již zmínil, rally je můj životní styl a také hlavní náplň mé
fotografické činnosti. Není to ale jen o autech. Cestujete, poznáváte nové lidi, krajiny a zažíváte nevšední zážitky. Mimo jiné již 6 let fotím pro časopis Rally, jediné
tištěné medium ze světa rallysportu u nás. Letos jsem
se dvěma partnery spustil projekt rallyservice.cz, který
pomáhá posádkám s mediálním portfoliem. A druhé
odvětví, kterému se věnuji, jsou svatby, kterých jsem

WRC Rajd Polski

k dnešnímu dni nafotil více než čtyřicet. Je to pro mě
únik z reality, baví mě zachycovat emoce a vytvářet
vzpomínky na celý život.
Máte specifický styl, jakým se od jiných fotografů
odlišujete?
Myslím si, že každý fotograf by měl mít vlastní styl,
který ho zřetelně identifikuje, ať už se jedná o kompozici, techniku či finální úpravu fotek. Já jsem známý tím, že velice často porušuji všechna zaběhnutá
fotografická pravidla, která se učí na kurzech apod.
Pro mě je důležité, aby měla fotka duši a vyjadřovala
nějaký příběh. Dávám velký důraz na postproces a finální úpravu fotografií.
Jaké nejzajímavější focení jste dosud zažili a čím
bylo pro vás výjimečné?
To bylo bezesporu Gymkhana World Tour ve Vídni, kde jsem figuroval jako oficiální fotograf. Co Ken
Block se svým vozem dokáže, to se nedá popsat, to
se musí zažít. Nesmím opomenout také Rally Finland, Mekku rallysportu, která svými masivními skoky
a rychlostmi atakujícími 200 km/h na lesních cestách
uchvátí snad každého. Krásné vzpomínky mám také

Když už jsem zmínila techniku - čím fotíte?
Nikon D700 a dva záložní Nikon D7000.
Dostalo se vám nějakého ocenění, kterého si
vážíte a které vás utvrdilo, že focení je to, co děláte
opravdu dobře?
Několikrát jsem se umístil na předních příčkách fotosoutěže Barum Rally, kterou se mi podařilo také vyhrát
a o rok později jsem skončil jako druhý. Perličkou je, že
vítězná fotka byla zrnitá, což je proti všem fotografickým
pravidlům. Jinak na soutěže a ocenění moc nejsem. Pro
mě je největším oceněním mé práce doporučení, které
dokonale funguje na svatbách. Když se podívám do kalendáře, jen obtížně budu hledat volný víkend pro další
svatbu. A co se týče závodu, spolupracuji se špičkou
v našem oboru. Z každých závodů zpracovávám fotky
průměrně pro 50 posádek a lidi se ke mně rádi vracejí. To
mě utvrzuje v tom, že to, co dělám, dělám dobře.
Máte svůj vysněný fotografický sen?
Kdo nesní, sám svůj život míjí. Chtěl bych dosáhnout
pověstného maxima, co se jen v našem odvětví dosáhnout dá - stát se profesionálním fotografem ve WRC
a objet všech 13 závodů Mistrovství světa, to vše ozdobeno nějakou spoluprací s továrním týmem. A také
chci nafotit originální Toyotu AE86. Fotku této nádherné ,,dámy“ si jednou pověsím do obýváku.

VÝZVA VŠEM ČTENÁŘŮM: Máte-li vedle sebe kolegu či kolegyni, o nichž jste přesvědčeni, že si tuto pozornost zaslouží, redakce našich novin se těší na
Vaše tipy :) E-mail: adela.moricka@fatra.cz
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POZVÁNKY
NA AKCE
19. a 20. srpna: Vizovické Trnkobraní
VIZOVICE - Trnkobraní se ve Vizovicích
koná od roku 1967. Založili jej místní
nadšenci, aby oslavili nejvýznamnější
plod tohoto regionu - švestku (valašsky
trnku) a její tradiční produkt, pravou
valašskou slivovici. Trnkobraní bývalo
známé i maximální žánrovou tolerancí,
kdy vedle sebe vystupovaly rockové a
popové hvězdy, baviči, ale i představitelé world music a taneční hudby. Festival tradičně navštěvuje kolem 20 000
lidí. Také letos se Vizovické Trnkobraní
uskuteční v tradičním termínu, a to
předposlední víkend v srpnu v areálu
likérky Rudolf Jelínek. Těšit se můžete
na kapely: Wanastowi Vjeci, Mig 21,
Divokej Bill, Mandrage, Desmod, Xindl
X, Horkýže Slíže, IMT Smile, Sto zvířat,
Portless, Monkey Business, Rybičky 48,
Mirai, Sebastian, Kristína, Voxel, Slza,
Fleret, Visací zámek, Kosovci, Gazdina
roba, After Evolution, Jackye & Pavlína
Senič a Wohnout. Velká cena Vizovic v
pojídání švestkových knedlíků se uskuteční v sobotu ve 13 hodin a je otevřena široké veřejnosti. Konzumují se
výhradně knedlíky, vyrobené dle originální receptury.
19. a 20. srpna: 10. Krajské dožínky
Zlínského kraje
KROMĚŘÍŽ - Dožínky patří k nejstarším domácím i světovým tradicím
spojeným s lidovou kulturou. Slaví se
od nepaměti ve všech zemědělských
zemích a měly výrazný náboženský
a lidový charakter. Oslava úrody byla
spojena s mnoha rituály, ale i s lidovou
veselicí. Na Velkém náměstí v Kroměříži se sejdou folklorní soubory z Hané,
moravského Slovácka i Valašska, aby
svými lidovými písněmi a tanci zpestřily další ročník dožínek. V bohatém kulturním programu se představí folklorní
soubory z Hané, moravského Slovácka
a Valašska. Součástí oslav je již tradičně
dvoudenní jarmark lidových řemesel.
Představí se na něm řemeslníci z Čech,
Moravy i Slovenska.
26. - 28. srpna: Barum Czech Rally
Zlín
ZLÍN - Barum Czech Rally Zlín je dlouhodobě jednou z nejvýznamnějších
motoristických akcí v České republice, v
roce 2016 se pojede už po šestačtyřicáté. Tradice zlínské soutěže úzce souvisí
s popularitou rallysportu v této zemi,
kvůli „barumce“ se rok co rok na Zlínsko
vydává několik desítek tisíc nadšených
motoristických příznivců. Velkou důležitost této akce dokládá i nebývalý zájem
médií, jen v loňském roce se akreditovalo celkem 294 novinářů ze dvaceti
států! Tato soutěž, která má centrum v
moravském městě Zlín, se postupem
let propracovala až na samotný vrchol
motoristických akcí v České republice
a každoročně je nositelem řady novinek nejen v tuzemském rallysportu. Od
roku 1983 je soutěž součástí mistrovství
Evropy jezdců a od roku 2007 patřila
rovněž do prestižního světového seriálu
Intercontinental Rally Challenge (IRC),
jehož promotérem byla světová televizní společnost Eurosport. Tento krok
vedl k výraznému posunu ve vývoji „barumky“, což je patrné zejména na kvalitě
startovního pole.

