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Milí spolupracovníci,

opět se společně ocitáme na konci roku, v období, které 
pravidelně svádí k bilancování. I já se při této příležitosti 
ohlédnu krátce zpět.

Letošní rok byl velmi dynamický a  plynule navá-
zal na předcházející hospodářsky příznivé období. 
Podle předběžných výsledků se nám letos prav-
děpodobně podaří překonat objem prodeje 3,5 
mld. Kč a  dostaneme se na vrchol našich možností 
z  pohledu výrobních kapacit. V  souladu s  naší stra-
tegií proto připravujeme další významné investi-
ce do rozšíření výroby. Díky nim budeme schopni  
podpořit svůj vztah k zákazníkům, lépe a rychleji reago-
vat na jejich požadavky a dlouhodobě posilovat jejich 
spokojenost. Tímto krokem zároveň vytvoříme nejen 
vhodné podmínky k  dalšímu profesionálnímu růstu 
společnosti, ale i dobrou perspektivu pro všechny naše 
zaměstnance v následujících letech. 

Nyní jsou před námi nejoblíbenější a  nejkrásnější 
svátky v roce - Vánoce. Přeji Vám, aby tento úžasný čas 
byl časem zastavení, odpočinku a hlavně plný radosti 
a spokojenosti.  Aby i ty letošní sváteční dny byly vzácné 
a zvláštní, přestože se v našich životech opakují už kdoví 
pokolikáté. Užijte si je ve zdraví, lásce, pohodě a klidu. 

Do nového roku 2017 pak vykročte správnou nohou. 
Vaše životy ať probíhají co nejvíc podle Vašich představ, 
plánů a přání, potkávají Vás jen samé pozitivní události 
a daří se Vám co nejlépe.
 Ing. Pavel Čechmánek

generální ředitel
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FATRAFOL ÚTOČÍ NA FINSKÝ TRH      
Naše fólie v zemi tisíců jezer 
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ZELENÁ PRO VÝVOJ V CHROPYNI    
Nové výzkumné centrum 
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CESTA ZA OBALOVÝM POZNÁNÍM  
Vystavovali jsme i v Bavorsku

AKTUALITY 
Víte, že máme také vlastní face-
book?  
Pokud Vás zajímá aktuální dění ve 
Fatře, navštivte nás na adrese www.
facebook.com/fatrafloor/. Piktogram 
s proklikem najdete na kterékoliv naší 
webové stránce v  dolní patičce. Bu-
deme rádi, když nás budete „lajkovat“ 
a sdílet!

Reprezentační ples 2017  
Společně s  městem Napajedla Vás 
srdečně zveme na již čtvrtý Repre-
zentační ples, který se bude konat 
v sobotu 21. ledna od 19.30 hodin ve 
společenském sále Sokolovny. K  tanci 
i  poslechu zahraje kapela Aventis. Na 
programu bude taneční vystoupení 
folklórního souboru Radovan a  Diva-
delního souboru Zdeňka Štěpánka. 
Nebude chybět bohatá tombola a  ne-
méně bohatý raut. Cena vstupenky je 
300 Kč a budete si ji moci zakoupit na 
personálním oddělení u paní Hrabino-
vé. V ceně vstupenky je slavnostní raut.

Učni ve Fatře
Po letech oživujeme učňovské středis-
ko. Ve spolupráci se SPŠ v  Otrokovi-
cích poskytujeme od nového školního 
roku odbornou praxi žákům 2. ročníku. 
A jak to vypadá v reálu? Naši vyškolení 
instruktoři předávají žákům praktické 
zkušenosti přímo na pracovištích. 

Management vzal do Zaječí(ch)   
Ve dnech 12. a 13. září proběhlo výjezdní zasedání 
managementu, kterého se účastnilo cca 70 zaměst-
nanců naší společnosti. Toto již tradiční zasedání 
mělo na svém programu především otázku naplňo-
vání stanovené strategie firmy. Dopoledne prvního 
dne tak bylo věnováno prezentacím jednotlivých 
odborných ředitelů, kteří stručně účastníky sezná-
mili s  plněním tzv. PAPů (Prováděcích akčních plá-
nů), což jsou konkrétní úkoly, vedoucí k  realizaci 
strategie. Cílem bylo seznámit klíčové vedoucí za-
městnance s aktuální situací v podniku, aby pak tyto 
informace mohli předat do svých týmů. 

Odpolední aktivity měly za úkol naladit účastníky na 
společnou práci druhého dne. Formou interaktivní 
šifrovací týmové hry s názvem Mise Enigma se jed-
notlivé týmy snažily prolomit hlavní kód hry a také 
šifrovací kódy ostatních týmů. Každý tým měl tři 
skupiny, z nichž se jedna pohybovala přímo v teré-
nu (Zaječí a přilehlé okolí) a luštila úkoly, které podle 
mapy nacházela. Druhá skupina měla své úkoly v la-
novém centru a třetí pak přímo v šifrovacím centru 
v  tzv. „mozkovně“. Všichni navzájem komunikovali 

prostřednictvím tabletů a  kódovaných zpráv. Mise 
Enigma byla zdárně ukončena v podvečer prvního 
dne. I když se mistry v prolamování kódů stala jen 
některá družstva, všichni bez výjimky si hru užili 
a večer pak mohli při společné večeři probrat nefor-
málně další firemní záležitosti či si jen tak popovídat 
s kolegy.

Jestliže první den probíhal v  duchu předání infor-
mací odbornými řediteli, dopoledne druhého dne 
se informační tok obrátil. Ředitelé se stali příjemci 
informací od zúčastněných zaměstnanců, kteří jim 
prezentovali svoje postřehy k  předem zvoleným 
tématům: „komunikace napříč firmou“, „odchody za-
městnanců“, „byrokracie“, „motivace zaměstnanců“ 
a „plánování a realizace projektů“.

A co se bude dít s výstupy dále? Je zřejmé, že ve Fat-
ře máme co zlepšovat, i  když, jak víme, zlepšit vše 
najednou nebude možné. Všechny podněty byly 
proto pečlivě zaznamenány a bude jim dále věno-
ván prostor na nejbližším výjezdním zasedání vr-
cholového managementu.

Bc. Martin Hradský

ČÍSLO 
MĚSÍCE
17  
Počet týdnů, které dostaneme, když 
seřadíme za sebe čas věnovaný v roce 
2016 výběru a proškolování nových 
zaměstnanců před jejich samotným 
nástupem. Jinými slovy - jsou to čtyři 
měsíce nepřetržité práce. 
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Zelená pro vývoj v Chropyni
Vedle základní výrobní činnosti se naše 
společnost zabývá i  výzkumem, vývo-
jem a aplikací nových poznatků do praxe. 
V chropyňském areálu však byly donedáv-
na tyto možnosti velmi omezené nejen 
z  důvodu nedostatečných a  nevyhovují-
cích prostor, ale i neuspokojivého přístro-
jového vybavení. Proto bylo schváleno vy-
budování nového vývojového centra.

Zahájen byl tento projekt v  polovině roku 2015 
a začátkem srpna 2016 byla v budově č. 27 úspěš-
ně ukončena stavební činnost. Společnost předala 
upravené prostory a mohli jsme přistoupit k další  
etapě - instalaci nového laboratorního nábytku 
a jednotlivých přístrojů. 

 
Chropyňská provozovna je zaměřena na výrobu 
vstřikovaných výrobků, BO PET fólií a  regranulaci 
plastových odpadů. S  ohledem na tuto produkci 
bylo do laboratoří pořízeno 25 nových přístrojů 
určených pro přípravu zkušebních těles, analýzu 
materiálu a hodnocení vlastností našich výrobků. 
Vývojové centrum se skládá z  laboratoře fyzikál-
ně-mechanické, analytické, dílny s  laboratorním 
vstřikolisem, skladů pro ukládání vzorků a  samo-
zřejmě sociálního zázemí. Laboratoře jsou vyba-
veny výkonnou vzduchotechnikou, která zajišťuje 

stálé laboratorní podmínky prostředí o  dané tep-
lotě a vlhkosti, a dále moderním nábytkem včetně 
několika digestoří pro bezpečnou práci s  ohněm 
a chemikáliemi. 
Mezi nejdůležitější přístroje patří laboratorní vstři-
kolis pro výrobu zkušebních těles, který bude slou- 

 
žit zejména pro vývoj směsí z druhotných materiálů.  
Mimo to umožní provádět zkoušky nových vstup-
ních surovin a nebude z toho důvodu nutno ome-
zovat výrobní kapacity. Barevné odstíny vstřikova-
ných výrobků a  jejich odchylek vůči standardům 
bude hodnotit spektrofotometr. Pro provádění 
fyzikálně-mechanických zkoušek byly zakoupeny 
přístroje pro testování tahových vlastností, hou-
ževnatosti materiálu, laboratorní pece pro stano-
vení obsahu popela, vlhkosti či těkavých látek. Pro 
spolehlivou analýzu obsahu těžkých kovů bude 
používán spektrometr ED-XRF. Laboratoř bylo nut-
no vybavit i  drobnějšími přístroji jako jsou váhy, 
analyzátory vlhkosti, testr tvrdosti rolí, laboratorní 
digitální mikroskop, přístroj na měření dielektric-
ké pevnosti pro BO PET fólie, přístroj pro zjištění 
rezistivity BO PET fólií a optické hustoty nebo pro-
pustnosti vodních par u fólií. 
Vybudováním vývojového centra v  chropyňském 
areálu bylo završeno více než roční úsilí mnoha 
pracovníků vývojových laboratoří, TPV, technické 
kontroly, kvality a investic, kteří pomáhali jak s pří-
pravou, tak se závěrečnými pracemi. Plně funkční 
prostory byly zprovozněny v srpnu 2016. Uskuteč-
něním tohoto projektu se výrazně zlepšily pod-
mínky pro výzkumně inovační aktivity Fatry, které 
nemalou měrou přispívají ke zvyšování její konku-
renceschopnosti. Věříme, že tento projekt naplní 
naše potřeby i očekávání a bude velkým přínosem 
pro celou společnost.

Ing. Jana Hrušková, Ing. Vladimíra Tůmová 

K 2016 - demonstrace plastů   
Ve dnech 19. - 26. 10. se konal v  německém  
Düsseldorfu plastikářský veletrh K  2016 (jeho 
označení „K“ je odvozeno z  německého výrazu 
Kunststoffe - plasty). Jedná se bezesporu o ten nej-
významnější z  trojice evropských plastikářských 
veletrhů, které se opakují v pravidelné tříleté perio- 
dě. Kromě K  se jedná o  Plast v  Miláně a  Interplas 
v  anglickém Birminghamu. Každý z  nich má svá 
specifika, ale jak vyplývá i  z  aktivit firem zpraco-
vávajících plasty, právě na veletrh K  jsou soustře-
ďovány všechny novinky. Sjíždějí se sem experti 
z celého světa plastů a kaučuku, aby představili ak-
tuální i budoucí možnosti použití plastických hmot. 

Letos se podle oficiální zprávy tohoto veletrhu ak-
tivně zúčastnilo 3 285 vystavovatelů z celého světa 
a navštívilo jej 230 000 návštěvníků ze 160 zemí. 

V devatenácti výstavních pavilonech se návštěvní-
ci mohou seznámit s nejmodernějšími stroji a zaří- 

 
zeními pro zpracování plastů, s jejich konkrétními 
částmi jako jsou šneky, válce, regulační technika 
apod., a  také s  novinkami z  oblasti surovin a  pří-
sad. Důležitou součástí jsou i expozice periferií pro 
vlastní technologie jako je dávkování, navažování, 
míchání atd. Další oblast tvoří plastové polotovary 
a speciální výrobky, u nichž většinou jiná možnost 
prezentace neexistuje. 

Tradičně největší část představují pavilony s  ex-
pozicemi firem dodávajících plastikářské stro- 
je a  zařízení. Jsou zde sice zastoupeny všechny  
technologie, dominuje ale vstřikování, vyfukování 
fólií, extruze a  stroje pro recyklaci. Tato část vele-
trhu je také pro návštěvníky nejatraktivnější. Je 
fascinující vidět zde v  provozu např. linky pro vy-
fukování fólií z polyolefinů. Je až nepředstavitelné, 
že vystavovatelé dokáží během několika dní zpro-
voznit linku s mnoha metry vysokou chladicí věží, 
jejíž realizace u uživatele trvá běžně několik týdnů. 

 
Obrovské jsou stánky nebo i vlastní pavilony velkých 
dodavatelů polymerů jako např. ExxonMobil, BASF, 
DuPont apod. V těchto stáncích si návštěvník může 
na jednom místě vytvořit přehled o aplikačních mož-
nostech dané skupiny polymerů. 

Projít celou obrovskou plochu ve dvou dnech, kte-
ré jsme měli letos k dispozici, je nemožné. Zástupci 
jednotlivých segmentů se proto museli zaměřit pře-
devším na svoje oblasti zájmu. Návštěvu veletrhu 
většina z nás využila i ke schůzkám s firmami, zapoje-
nými do našich aktuálních projektů. Absolvovat tato 
jednání na jednom místě sice bylo velmi efektivní, na 
druhou stranu jsme ale měli o to míň času na sezná-
mení se s prezentacemi nejnovějších trendů z oblasti 
plastikářské výroby. Věřím ale, že všichni účastníci si 
vytvořili prostor i na prohlídku, získané informace vy-
užijí jako impulzy k novým nápadům a posunou nás 
tak zase o kus dál. 

Ing. Jaromír Novák

Fatra opět vystavovala v Shanghai   
Stejně jako každý rok, i  letos jsme vystavovali na 
čínském veletrhu R&W 2016 - China International 
Roofing & Waterproofing Expo 2016 v  Shanghai. 
Na společném stánku s naším obchodním partne-
rem, firmou Shandong Star Construction Systems 
Ltd., jsme i  tentokrát zaujali návštěvníky velkou 
moderní expozicí, šíří materiálového portfolia  

 
a  také, jako jediní na celém veletrhu, praktickou 
ukázkou aplikace hydroizolačního systému FATRA-
FOL doprovázenou našimi novými instruktážními 
videi. Veletrh nám jasně ukázal, že v  rámci nabíd- 
ky PVC hydroizolačních fólií patříme mezi špičku. Přitom 
ale také sledujeme nové trendy a vývoj v oblasti TPO 
materiálů, které jsou na čínském trhu velmi žádané. 

Znovu jsme tedy profesionálně prezentovali svou 
značku, výrobky, nabízené služby i firemní renomé 
celkově. A i přes některá úskalí, která mezinárodní 
obchod s Čínou přináší, nadále pokračujeme v bu-
dování naší značky Fatra/FATRAFOL na tomto trhu.  

Bc. Pavel Vojtek

MS Excel   
V  rámci projektu „Podpora odborného 
vzdělávání zaměstnanců II“ bude v  prů-
běhu listopadu a prosince 2016 proškole-
no 64 zaměstnanců v úrovni pokročilých 
a  14 zaměstnanců v  úrovni kontrolorů 
a  analytiků. Vzhledem ke značnému zá-
jmu o  tento typ školení budeme pokra-
čovat v dalším proškolování základní i po-
kročilé úrovně v příštím roce.

FATRAFOL útočí na finský trh  

Hydroizolačním fóliím FATRAFOL se poslední 
dobou daří posilovat své postavení i  na trzích 
zemí severní Evropy, a  proto jsme se rozhodli zú- 

 

častnit se ve dnech 12. - 14. října 2016 veletrhu 
FinnBuild v  Helsinkách. Jedná se o  nejvýznam-
nější stavební veletrh ve Finsku vůbec. Každé  

 
dva roky se na něm představují novinky a  za-
jímavosti z  oblasti stavebnictví, a  to jak profe- 
sionálům v oboru, tak i široké veřejnosti. Tento velmi  
populární a  vždy četně navštěvovaný vele-
trh se ve finské metropoli konal i  letos. Spo-
lu s  výhradním obchodním partnerem pro 
finský trh, firmou Kattopojat Oy, se i  naše 
společnost stala jeho nedílnou součástí. 

Naším cílem bylo jednoznačně ukázat stávají-
cím i  potencionálním zákazníkům, že pro kva-
litní české PVC hydroizolační materiály značky  
FATRAFOL je rozhodně místo i  na tak specific-
kém trhu, jako je finský. V rámci veletrhu proběh-
lo hned několik obchodních jednání, a to nejen 
s našimi již aktivními kontakty ohledně dosavad-
ní spolupráce, ale i s těmi, s nimiž bychom velmi 
rádi obchod nově zahájili. Pro naši společnost 
znamenala tato prezentace další možnost roz-
šíření povědomí o  hydroizolačních systémech 
FATRAFOL na finském trhu.

Bc. Pavel Vojtek

Rok 2017 zahájíme řadou akcí
V prvních měsících roku 2017 se zúčastní-
me tří významných veletrhů.

• Ve dnech 14. - 17. 1. 2017 se bude konat 
již tradiční světová výstava podlahovin DO-
MOTEX v Hannoveru. Představíme zde no-
vou kolekci LINO FATRA 2017 - 2019. 

• Na únor jsme naplánovali účast na me-
zinárodním veletrhu hraček SPIELWAREN- 
MESSE v  Německu. V  termínu od 1. do  
6. 2. 2017 se v Norimberku budeme chlubit 
sortimentem nafukovacích hraček.

• A na něj od 9. do 11. 2. 2017 bezprostřed-
ně navazuje pro nás velmi významná tu-
zemská akce STŘECHY Praha s  prezentací 
komplexního střešního hydroizolačního 
systému FATRAFOL.

PRACOVNÍ 
JUBILEA
15 odpracovaných let
Pelka Zdeněk stř. 933000
Šincl Jaroslav stř. 933000

20 odpracovaných let
Zelík Petr stř. 110000

25 odpracovaných let

Hudeček Tomáš stř. 272000
Odstrčilíková Blanka stř. 103010
Uhírek Pavel stř. 270000
Vaškových Libor stř. 115000

30 odpracovaných let
Bittnerová Iveta stř. 107010
Jarka Oldřich stř. 931000
Mezulián Jiří stř. 260000
Plachá Magdaléna stř. 953000
Sobek Tomáš stř. 908100
Zborek Michal stř. 106010

35 odpracovaných let
Vlček Jan stř. 175000

40 odpracovaných let
Bilíček František stř. 110000
Růžička Vojtěch stř. 110000

ODCHODY DO 
DŮCHODU
Budík František stř. 260000
Čagánek Martin stř. 951600 
Jung Pavel stř. 120000
Otáhal Zdeněk stř. 106010
Polášková Božena stř. 103210
Řihošek Albín stř. 908600

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 dal-
ších let. 



ROZHOVOR / MGA. VERONIKA VAŠÁTKOVÁ
Jak nafukovací indiánské teepee na svět přišlo
Společnost Fatra má úspěšně vybudova-
nou dlouholetou tradici v  produkci sva-
řovaných výrobků, především pak díky 
nafukovacím sedacím zvířátkům pro děti 
od Libuše Niklové a v nedávné době oslo-
veným designérům zvučných jmen – Janu 
Čapkovi a manželům Kozovým. Na tento 
významný odkaz by ráda ve Fatře navá-
zala také Veronika Vašátková a  přispěla 
svým tvůrčím vyjádřením. 

Na počátku všeho je nápad… kde osvítí nejčas-
těji vás?
Inspirace přichází vždy odjinud. Proto se snažím mít 
oči i mysl otevřenou, přístupnou světu, a  tím i no-
vým poznatkům nebo se zkusit dívat na svět opět 
očima dítěte. Jak se říká „Kreativní dospělý je dítě, 
které přežilo.“ Vzorovým příkladem pro nalezení in-
spirace byl pro mě veletrh hraček v Norimberku. Být  
týden obklopen ze všech stran hračkami, to člově-
ka poznamená! Mě osobně tam zaujaly především 
domečky pro děti. Jsou to jejich malá milovaná úto-
čiště, kde mají svůj malý svět. Tak proč ho neudělat 
nafukovací?

Jak vás napadl právě domeček v podobě teepee?
V  katalogu nafukovacích produktů Fatry je již in- 
diánská kanoe od paní Niklové. Přišlo mi proto vhod-
né udělat domeček ve tvaru indiánského teepee. 
Pro zákazníka se tímto vytváří atraktivní tematický 
set a fanoušci „májovek“ si tak jistě oživí vzpomínky 
na své dětství. V dnešní době je velice malá pravdě-
podobnost, že se podobný nápad již někde na světě 
neobjevil. Ať chceme nebo ne, největší konkurencí 
v  kategorii nafukovacích hraček představuje Čína, 
která má zároveň největší procento na trhu. Proto je 
naprosto stěžejní provést průzkum trhu a u nových 
návrhů dbát na originalitu, kvalitu, tvarovou jedno-
duchost designu a zdravotní nezávadnost používa-
ných materiálů. 

Jak se pak z nápadu v hlavě stane hotový výrobek?
Základním prvkem každého návrhu jsou prvotní 
skicy, tedy přenesení představy na papír, která se 
dále rozvíjí. Nápomocné jsou i  moderní technolo-
gie – 3D modely produktu a jejich vizualizace. U vý-
voje nafukovacího výrobku je však nejpodstatnější 
reálná zkouška na prototypech, jak produkt vypadá 
a jak se fólie chová při nafouknutí. Jedná se o kritic-
ký moment, kdy zjistíte, jestli jste se svým nápadem 
nešlápli vedle. Při výrobě se postupně svařují fólie 
k sobě zkušebními elektrodami různorodých tvarů. 

Vychází se vždy z  linií technického výkresu o  veli-
kosti 1:1. Byl by opravdu zázrak, kdyby první pro-
totyp vypadal po nafouknutí přesně podle vašich 
představ. Někdy jsou zapotřebí i  desítky kusů, než 
se model „vychytá“. Po dokončení vývoje a  volbě 
grafického potisku se dále připravují podklady ne-
zbytné pro sériovou výrobu.

Jaké jiné nové hračky letos udělaly (a jistě ještě 
udělají) dětem radost?
Pro rozšíření produktové nabídky se nemusí 
vždy vymýšlet nová věc. Díky stále zachova-
nému archivu svařovacích elektrod můžeme 
obnovit výrobu některých hraček z  minulosti. 
Příkladem pro tento rok je ráček s žabkou v no-
vém barevném i grafickém provedení, ke kterým 
jsem do čtveřice přidala mořskou hvězdici s del-
fínkem. Jsou to hračky ideální pro dovádění ve 
vaně a věřím, že dětem udělají radost.

Závěrem – jak byste popsala svou misi ve spo-
lečnosti Fatra?
Jako designérka se snažím o  to, aby si naše 
hračky zachovaly svoji jedinečnou podobu, pro 
kterou jsou známé po celém světě, ale zároveň 
šly s  dobou a  byly lákavé i  pro dnešní náročné 
zákazníky.

Cesta za obalovým poznáním

V  posledním zářijovém týdnu jsme se 
již podruhé aktivně zúčastnili jednoho 
z  největších mezinárodních veletrhů 
obalových technologií - FachPack 2016 
v   Norimberku. Účastnilo se jej více 
než 1 500 vystavovatelů z celého světa 
a navštívilo jej přibližně 41 000 lidí. 

V  naší expozici jsme prezentovali primárně sor-
timent BO PET fólií, sekundárně také výrobky 
z profilů a technických fólií. Nejvíce zaujaly naše 
barevné i  metalizované fólie a  fólie tloušťky 
okolo 6 µ. Velmi pozitivně byla hodnocena také 

naše výstavní expozice, která na své ploše 32 m2 
umožňovala jednat až s pěti různými obchodní-
mi partnery najednou.

V  průběhu této akce jsme uskutečnili více než 
130 jednání se stávajícími i  potencionálními 
partnery. Velkým překvapením pro nás byla ze-
jména návštěva jednoho z největších konkuren-
tů na trhu s  fóliemi, který projevil velký zájem 
o spolupráci. Přímo na veletrhu se nám podařilo 
uzavřít obchody za více než tři milióny Kč pro 
BO PET nebo získat zajímavou poptávku na 3 
km H-profilu. Celkově účast na tomto veletrhu 
hodnotím jako pozitivní a přínosnou pro rozvoj 

našich obchodních aktivit a  zcela jistě bude-
me mít zájem zúčastnit se i dalších akcí tohoto 
typu. Zanedlouho nás ostatně čeká obdobný 
veletrh Interpack, který bude probíhat v květnu 
2017 v  Düsseldorfu a  měl by nám pomoci zvý-
šit povědomí o  Fatře a  BO PET segmentu také 
v této oblasti.

V současné době segment dokáže velmi rychle 
reagovat na poptávky zákazníků. U  některých 
důležitých zakázek jsme schopni vyrobit a  ex-
pedovat materiál i do jednoho týdne od objed-
nání, což nás staví do velmi výhodné situace. 
Naší největší slabinou je ale závislost na doda-

vatelích externích služeb, jako jsou metalizace, 
potisk apod. 

Zásadní zlepšení by mohla představovat reali-
zace připravovaného projektu „Metalizace BO 
PET“. Jako první krok jsme již zahájili proces EIA, 
v rámci něhož bude posouzen vliv záměru na ži-
votní prostředí. Pokud se nám podaří tento plán 
uskutečnit, částečně tím vyřešíme naše problé-
my. Díky schopnosti vlastní metalizace fólií BO 
PET bychom mohli být při jejich dodavkách zase 
o  něco samostatnější, rychlejší a  samozřejmě 
konkurenceschopnější. 

Ing. Miroslav Večerka
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Bavíme se  
Tři si povídají o  tom, co udělají s  vá-
nočními odměnami. První říká: „Pracuji 
v  německé bance. Z  vánočních odměn 
si koupím auto a  za zbytek pojedu na 
dovolenou.“
Druhý povídá: „Pracuji ve švédské auto-
mobilce. Za vánoční odměny si nechám 
vybudovat bazén a  za zbytek pojedu 
na cestu kolem světa.“
Třetí praví: „Já pracuji v Čechách a za vá-
noční odměny si koupím svetr.“
Ostatní se ho ptají: „A co zbytek?“ „Zby-
tek na něj mi přidají rodiče!“

Líza děkuje dědovi: „Dědečku moc ti dě-
kuju za ty housle, cos mi dal loni k Váno-
cům. Byl to ten nejlepší dárek, jaký jsem 
kdy dostala!“

„Vážně?“ neubrání se děda údivu.
Líza nadšeně přikývne: „Rozhodně! Po-
každé, když začnu hrát, mi máma dá 
dvacku, abych s tím zas přestala!“

„Tati, a odkud je vlastně Ježíšek?”
„Chlapče, když se tak podívám na naše dárky, 
řekl bych, že z Číny.”

„Slečno, poraďte mi. Kdybyste byla mou 
manželkou, co byste si přála pod stro-
meček?“ 

„Jiného manžela.“

Setkají se Američan, Rus a  Čech. Ame-
ričan povídá: „Vidíte to rudé Ferrari? To 
jsem dostal k  Vánocům!“ Rus kontruje: 

„Vidíte to zelené Porsche? To jsem dostal 
pod stromeček já!“ A  Čech kysele: „A vi-
díte to modré Lamborghini? Tak takové 
barvy jsem dostal manšestráky!“

Zákaznice: „Chtěla bych koupit svému 
muži nějakou pěknou kravatu, která by 
zvýraznila jeho oči.“
Prodavačka: „Každá kravata zvýrazní 
chlapovi oči, jen je potřeba ji dobře 
utáhnout.“

„Co jsi dostal k vánocům?“
„Obraz od Rembrandta.“ 
„A od ostatních?“

Co jsi dal manželce pod stromeček?
Ale, chtěla něco zlatého, tak jsem jí koupil Zlaté 
stránky.

Chlápek vybírá dárek k  Vánocům: „Máte 
něco levného, užitečného a hezkého?“

„Třeba tady kapesníčky,“ ukazuje ochotně 
prodavačka, „pro koho to máte?“

„Pro manželku.“
„Tak to bude určitě překvapená.“
„To jo,“ souhlasí ženáč, „ona myslí, že dostane 
pod stromeček kožich!“

Baví se dva policajti:
„Hele, víš, že jsem právě zjistil, že letos Silvestr 
vychází na pátek?“

„Proboha, jen aby to nebylo třináctýho!“ 
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Novinky v nabídce O2 Family

Vážení čtenáři, 
rádi bychom vás informovali o  novin-
kách v nabídce O2 Family, která je dnes 
již nedílnou součástí zaměstnaneckých 
benefitů a díky níž voláte vy a vaše ro-
diny výhodněji. 

Co nového jsme připravili?
V průběhu léta jsme do nabídky zařadili nový ta-
rif Mini plus za 149 Kč měsíčně, jehož hlavní při-
danou hodnotou jsou neomezené hovory a SMS 
do sítě O2. Navíc obsahuje i 60 volných minut do 
ostatních sítí a  základní balíček internetu v  mo-
bilu.

Další novinkou, která určitě stojí za zmínku, je 
přidání neomezených SMS do tarifu Maxi. Komu  

 
z  vás nestačilo původních 200 volných SMS, mů-
žete nyní psát zdarma svým blízkým doslova až 
do omrzení.

Aktivní uživatelé internetu v  mobilu jistě ocení 
snížení ceny datových balíčků 3 GB a 10 GB o 50 
Kč měsíčně. Což je příjemná roční úspora 600 Kč. 

Nabídka je platná nejen pro nové ale i stávající zá-
kazníky. Těm jsme podmínky upravili automaticky, 
tedy bez nutnosti jakkoli o ně žádat.

Protože se blíží konec roku a  s  ním spojené nej-
krásnější svátky tohoto období, připravili jsme 
pro vás vánoční nadílku - vybrané telefony za zvý-
hodněnou cenu, digitální televizi s  širší progra-
movou nabídkou a mnoho dalšího. Více informací 
najdete na webových stránkách www.o2family.cz.

Jaké jsou hlavní výhody nabídky?
• Pravidelná úspora plateb za volání zhruba o 200-
250 Kč za každé číslo v programu oproti běžným 
tarifům na trhu. V případě 3 čísel v rodině to činí 
až 9 000 Kč za rok.

• Volání zdarma mezi všemi zákazníky O2 Family, 
kteří využívají tuto nabídku. Zdarma je i volání na 
služební mobilní čísla celého koncernu Agrofert.

• Tarify O2 Family může zaměstnanec poskyt-
nout i  další osobě z  okruhu blízkých, která je 
pak vlastníkem čísla a  odpovídá za své platby.  
 
Celkem je to až pět telefonních čísel na jednoho 
zaměstnance.

Jak se stát zákazníkem O2 Family?
Požádejte na personálním oddělení o přihlašova-
cí kód potřebný pro sjednání objednávky.

Na www.o2family.cz zvolte „Vstup do programu“ 
a  vyplňte „Objednávku“ (lze i  na lince 841 117 
118). Vyberte si tarif, který vám nejvíce sedne. 
O aktivaci čísla budete informováni v SMS.

Zaměstnanci, kteří jsou již zákazníky O2 Family 
a nemají přihlašovací kód k dispozici, si o něj mo-
hou zažádat na info@o2family.cz. Postačí, když do 
dotazu uvedou heslo pro komunikaci (heslo se 
odesílá emailem při vstupu do programu společ-
ně s elektronickou smlouvou).

Věříme, že tento oblíbený zaměstnanecký benefit 
bude i nadále přinášet užitek vám zaměstnancům 
i vašim blízkým.

Úspěšný konec roku přeje
Tým O2 Family

Právní poradna
Potřebuji poradit, jak se mohu bránit pro-
ti rámusu, který vždy panuje na Silvestra. 
Bydlím ve městě, mám chatrné zdraví 
a  velice lehký spánek. Bouchání rachejt- 
lí a  opilecký pokřik pod mými okny je 
velmi stresující. I můj Bulík je vždy velmi 
vystrašený a mrzutý. Prosím o radu, zda 
i v této době platí zákon o nočním klidu 
a zda má Policie ČR povinnost sjednat po-
řádek. Děkuji za odpověď.

Ohňostroje, rachejtle, oslavy a  s  tím spojený hluk 
na Silvestra bývá pravidelně a s největší pravděpo-
dobností tomu tak bude i  letos. Pokud Vám mohu 
doporučit, zkuste jej prožít mimo město, případně si 
pořídit špunty do uší či se jinak ochránit proti hluku.  
Pusťte doma televizi, hudbu nebo jiný zdroj zná-
mých zvuků, aby se novoroční oslava nelišila od 
běžného večera. Zatáhněte závěsy, abyste Vy 
ani Váš pejsek neviděli ohňostroj, protože jeho 

záblesky mohou děsit. Zavřete okna a  dveře, aby 
dovnitř pronikalo co nejméně venkovního hluku.  
V  krajním případě zkuste pohovořit se svým léka-
řem i veterinářem o možnosti medikace.

Rušení nočního klidu, který je v  době od 22. hodi-
ny večerní do 6. hodiny ranní, je sice přestupkem 
a můžete se tak obrátit na Městskou policii či Policii 

ČR s  žádostí o  pomoc, ale v  tomto období musíte 
počítat s  jejich větší tolerancí vůči hluku. S  největ-
ší pravděpodobností má však Vaše město vydanou 
nějakou obecně závaznou vyhlášku týkající se ve-
řejného pořádku a používání zábavné pyrotechniky, 
pamatující zejména na silvestrovské oslavy. Zkuste 
se informovat na její znění.

Mgr. David Čuda

ANKETA
Jak prožijete letošní konec roku? Láká vás  
představa oslavit poslední dny roku jinak?            
 

Vítězslav Musil, referent- kalkulant, stř. 931000
Poslední dny tohoto roku se nebudou lišit od těch 
minulých, strávím je nad plátnem, s barvami a štět-

ci. Čas, který jednotlivé fáze obrazu, malovaného 
olejovými barvami, potřebují k  zaschnutí, vyplním 
četbou. Mám rád detektivky, tak tentokrát to bude 

Bernard Minier a jeho třetí kniha „Tma“ s kriminalis-
tou Martinem Servazem, v záloze pak mám „Nejlepší 
krimipovídky“ od dvacítky amerických autorů, např. 
Jeffery Deaver, Lee Child, Scott Grand či Joyce Carol 
Oates

Ing. Radmila Jarošová, procesní inženýr, 
stř. 947500
Letošní konec roku prožiju s mým přítelem a kama-
rády na horách ve Velkých Karlovicích. Velice nás 
láká strávit toto období v zahraničí u moře. Snad se 
naše přání někdy vyplní.

Ing. Martin Bočánek, prodejce HIF Ostrava, 
stř. 101200
Na konci roku je mým oblíbeným zvykem nikam 
se nehonit a užívat si svátky pokud možno v kli-
du s rodinou. Neřešit, že nejsou na stole desítky 
druhů cukroví a naleštěné svícny. Nedávno nám 
přibyl do rodiny druhý osobitý človíček - náš syn, 
takže ten klid bude mít trochu jiný rozměr. Kaž-
dopádně se těším, jak spolu budeme koukat na 
pohádky a  užívat pohodu. Určitě vyrazíme ně-
kam na hory za sněhovou nadílkou a  čerstvým 
vzduchem.


