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Fatra má za sebou rekordní rok
Přestože hospodářské výsledky za rok
2016 budou finálně uzavřeny až koncem
února (po účetní závěrce a po zpracování
auditorské zprávy), již nyní je zřejmé, že
loňský rok můžeme s ohledem na dosažené obchodní výsledky označit jako nejúspěšnější rok v celé historii společnosti.
Co za tímto úspěchem stojí? Naprosto
klíčový vliv na výsledky měla skutečnost,
že díky vysokému objemu získaných obchodních zakázek se nám dařilo u všech
rozhodujících výrobních linek držet plné
vytížení výrobních kapacit.
V průběhu roku 2016 jsme nečelili žádnému významnému výpadku v dodávkách surovin. Celkový peněžní objem nakoupených surovin byl
na úrovni roku 2015, tedy cca 2 miliardy Kč, ale
s ohledem na růst objemu výroby jsme za dané finanční prostředky nakoupili větší množství surovin a vylepšili tak naše konkurenční postavení při
získávání zakázek. Oproti roku 2015 jsme zvýšili
objem prodeje o cca 100 mil. Kč a celkové tržby
tak dosáhly rekordních 3,7 miliardy Kč. Hlavním
motorem byl jednoznačně export. Naše výrobky
jsme loni dodali do téměř padesáti zemí světa
v rámci šesti kontinentů. Největšího navýšení objemů prodeje jsme dosáhli ve Švýcarsku, Německu, Řecku a Itálii.

Nejvyššího objemu tržeb dosáhl segment Hydroizolačních fólií, kde jsme zopakovali výborné
výsledky roku předchozího, a i přes celoroční odstávku linky Comerio I jsme překročili hranici tržeb
1 mld. Kč. Oproti plánu se zvýšil prodej střešních
i zemních fólií.
Absolutně nejvyššího nárůstu tržeb jak ve srovnání
s plánem, tak se skutečností roku 2015, jsme dosáhli
u segmentu Speciální výrobky. Díky nově získaným projektům a úspěšně realizovaným investicím
v rámci vstřikování překročily tržby tohoto segmentu hranici 680 milionů Kč.
Stejného objemu tržeb jsme dosáhli i u segmentu
Podlahové krytiny, kde byl pokles prodeje hetero
genních podlahovin v rolích korigován nárůstem
prodeje luxusních vinylových dílců typu Thermofix
a přířezů pro vinylové plovoucí podlahy FatraClick.
Velmi dobré výsledky měl segment Paropropustné
fólie, kde tržby přesáhly 430 milionů Kč a tak překročily plán o 10 %.
Společným jmenovatelem úspěchů výše uvedených
segmentů bylo plné využití výrobních kapacit. Na
jednu stranu je to velice pozitivní, protože byl plně
využit potenciál. Na druhou stranu jsme ale často
čelili neschopnosti pružně reagovat na požadavky
našich odběratelů co do objemu i sortimentu a naše
dodávková spolehlivost a potažmo spokojenost některých zákazníků v loňském roce mírně utrpěla.

Prodej segmentu BO PET byl negativně poznamenán neočekávanou celoměsíční odstávkou výroby
na konci roku, kdy musely být provedeny nutné
opravy na technologiích. Za plánovanými tržbami
jsme tak zaostali o 20 milionů Kč.
Naše očekávání nebyla naplněna ani u Spotřebního
segmentu kvůli nižšímu odbytu technických fólií
a granulátu. Naopak navýšení tržeb se nám podařilo
dosáhnout u profilů.
V loňském roce se tedy ne všem segmentům dařilo
stejně a ne všechny plně využily svých možností. Tržní
podmínky, naše tržní postavení či naše technologická úroveň - to jsou jen některé z faktorů ovlivňujících
výsledky jednotlivých segmentů. Celkově jsou ale
hospodářské výsledky uplynulého roku velmi pozitivní. Je však potřeba je vnímat s pokorou, protože byly
kladně ovlivněny i externími podmínkami, jako je např.
směnný kurz či světové ceny ropy. Hlavní výraznou roli
v našem historickém úspěchu má ale správně nastavená strategie, velké nasazení, loajalita a obětavá práce
našich zaměstnanců, za kterou všem děkuji.
Aktivita naší společnosti je velmi rozmanitá. V následujících vydáních našich firemních novin Vás budeme postupně podrobněji seznamovat s jednotlivými tržními segmenty.
Ing. Dušan Uher
obchodní ředitel

Ježíšek v Azylovém domě
Vsetíně. Jeho klienty jsou ženy a maminky s dětmi, nacházející se v nepříznivé životní situaci
spojené často i se ztrátou bydlení. Tamní odborní
pracovníci se snaží, aby tyto ženy zůstaly součástí přirozeného společenství, a podporují je v návratu k běžnému způsobu života. Věříme, že naše
finanční pomoc jim tento nelehký úkol alespoň
trochu usnadní.
Naše pomoc se neomezila jenom na výše zmíněnou částku. Členové managementu uspořádali
mezi sebou sbírku a za vybrané peníze nakoupili
dárky pro děti, které v Azylovém domě právě přebývají. Splnili jsme tak o Vánocích pár dětských snů
- například David od nás dostal tablet a těší se, že
jej použije k prohloubení znalostí z matematiky,
která jej baví, a také k poslechu hudby. Verunka si
zase bude hrát s hrou, která podpoří její rozvoj. Předávání dárků se nemohly zúčastnit všechny děti,
my ale věříme, že radost jsme udělali všem.
I v loňském roce jsme se rozhodli, že částku 30 000
Kč, kterou jsme ušetřili za tisk vánočních a novoroč-

Vánoční večírek
Náš tradiční vánoční večírek proběhl ve znamení
ohně a světla dne 2. 12. 2016 na Zámku v Napajedlích. Byl zahájen úvodním slovem generálního ředitele, následoval taneček dětí z folklorního
spolku Radovánek a po skvělém rautu, který lahodil očím i žaludkům, nás venku ohřála ohňová
show od místních Ardor Viridis. O zábavu se průběžně staral skvělý DJ a závěrečnou tečkou byla
úchvatná světelná show.

ních přání, využijeme smysluplněji a opět jsme ji
věnovali na podporu provozu Azylového domu ve

ČÍSLO
MĚSÍCE

300

Počet nových surovin, které byly do databáze námětových listů zadány v loňském roce
k testování. V porovnání s rokem 2015 je to
o 50 % více. Každá surovina prochází několika
laboratorními zkouškami, než se rozhodne
o jejím ověření v provozních podmínkách.
V loňském roce bylo díky testování úspěšně
zavedeno 27 nových surovin. Za těmito výsledky je spousta činností jak administrativních pracovníků, tak pracovníků z laboratoří,
technologie a výroby.

AKTUALITY
Pomáháme Ježíškovi 2016
I loni jsme se zapojili do charitativní sbírky
„Pomáháme Ježíškovi“ a udělali o Vánocích
radost např. Maxmiliánovi, který se může těšit z dřevěné dráhy s vláčky. Stejnou radost
měl i Jeník, žijící jen s maminkou v azylovém
domě, který díky svému zdravotnímu postižení vyžaduje zvýšenou péči. Jeho sen o plyšových hračkách se mu díky sbírce splnil. Věříme, že příští rok se této akce opět zúčastníme
a třeba se zapojí ještě více zaměstnanců.
Registrace AGF Run 2017
V roce 2017 se opět můžete těšit na běžecký
seriál AGROFERT Run. Registrovat se můžete
již nyní. Jedná se o pět netradičních běžeckých
tras, z nichž čtyři vedou průmyslovými areály
(DEZA Valašské Meziříčí, Precheza Přerov, Fatra
Napajedla a Lovochemie Lovosice). Třešničkou
na dortu je pak „dostihová“ cross country na
pardubickém dostihovém závodišti pod hlavičkou společnosti Synthesia. Každá zastávka seriálu AGROFERT Run 2017 nabídne také skvělý
bohatý doprovodný program pro celou rodinu
a všechny věkové kategorie. Vezměte děti, babičku i souseda a přijeďte za námi! Vstup je zdarma, pouze u soutěžního závodu na 10 km zaplatíte startovné 100 Kč, jehož výtěžek jde celý na
charitativní účely. Těšíme se na vás!
http://www.agrofertrun.cz/registrace/

Bc. Martin Hradský
personální ředitel

Převedení
akcií společnosti
AGROFERT
Dne 3. 2. 2017 byla představenstva společnosti
AGROFERT svým dosavadním jediným akcionářem Andrejem Babišem informována o tom, že
všechny akcie společností byly v souladu s novelou zákona o střetu zájmů vloženy do dvou svěřenských fondů: 90 % akcií společnosti AGROFERT
do fondu AB private trust I, svěřenský fond, a zbylých 10 % do fondu AB private trust II, svěřenský
fond. Správcem prvního fondu byl ustanoven
Zbyněk Průša, správcem druhého Alexej Bílek.
„Chtěl bych ujistit zaměstnance, že z hlediska řízení
koncernu AGROFERT se vůbec nic nemění. AGROFERT budou i nadále řídit představenstva společností,“ říká Josef Mráz, výkonný ředitel společnosti
AGROFERT.

Vánoční hvězda
V prosinci naši zaměstnanci ve spolupráci
s koordinátory akce uspořádali již tradiční
charitativní sbírku „Vánoční hvězda“, jejíž
výtěžek podpoří oddělení dětské hematologie a onkologie ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Během této akce si naši
zaměstnanci zakoupili „vánoční hvězdy“
v celkové hodnotě 47 860 Kč. Děkujeme
všem za podporu.

UDÁLOSTI
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Fatra v exotické Dubai
V posledním listopadovém týdnu jsme
se premiérově zúčastnili jednoho
z největších mezinárodních veletrhů
zaměřených na výstavbu a stavební
průmysl - BIG 5 2016. Veletrh se konal
ve Spojených arabských emirátech (Dubai) a zúčastnilo se ho více než 2 580
vystavovatelů z celého světa. Návštěvnost překročila 73 tisíc hostů především z okruhu projektantů, architektů, konzultantů a agentů obchodních
i aplikačních společností. K TOP zemím,
vystavujícím své produkty, patřily Čína,
Spojené arabské emiráty a Itálie. Ze
světadílů byla nejvíce zastoupena Evropa, a to 42 %. Mezi vystavovateli se
neztratili ani čeští výrobci, kteří sdíleli
společnou výstavní expozici pod záštitou organizace na podporu exportu
CzechTrade v pavilonu číslo 7.

AKTUALITY

Region Spojených arabských emirátů zažívá
v dnešní době na evropské poměry velký stavební
boom, stále přibývají další a další výškové stavby,
hotely i nová moderní obchodní centra. V roce
2020 bude Dubai pořádat světovou výstavu EXPO
a do té doby je zde v plánu vybudovat celou novou čtvrť Dubai South, linku metra i další letiště.
Příležitostí je zde tedy pro naše výrobky a služby
nepočítaně.
Na stánku o velikosti 3×6 metrů jsme prezentovali primárně náš sortiment hydroizolačních fólií
a sekundárně také vinylové podlahy. Návštěvníci
naší expozice projevili zájem především o hydroizolační systémy spodních staveb a tunelů, zaujala
i široká nabídka vinylových podlah jak v rolích, tak
v dílcích. Velmi pozitivně byl hodnocen prostorný,
přehledně uspořádaný stánek, na kterém někdy
v jediném okamžiku probíhala i 3 obchodní jednání. Během veletrhu jsme získali více než 120
nových kontaktů a proběhlo na 30 obchodních
jednání se stávajícími i potenciálními klienty. Ti
pocházeli především ze zemí, jako jsou Indie, Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Omán, Pakistán, Bahrain,

Kolektivní smlouva
Podniková kolektivní smlouva na rok
2017 byla s definitivní platností podepsána. Po pěti kolech vyjednávání mezi
zástupci vedení společnosti a zástupci
odborové organizace bylo dne 18. 1. 2017
odsouhlaseno její nové znění. Součástí je
nejen plošné navýšení tarifních mezd o
4 %, ale i navýšení odměny za dosažený
výsledek hospodaření a také hodinových
příplatků ke mzdě např. za noční práci
nebo za práci o sobotách a nedělích.

Jordánsko, Saudská Arábie, Qatar, Irán, Libanon,
a dalších zemí Středního východu a Asie. I z toho je
patrné, že výstava svým potenciálem daleko přesahovala region samotných emirátů.
Mgr. Petr Janda
vedoucí marketingu

Svět podlahových krytin
Stává se již tradicí, že druhý lednový týden prezentujeme naši produkci podlahových krytin na odborném podlahářském
veletrhu DOMOTEX v Hannoveru. Ani
letos tomu nebylo jinak. Mezi čtrnácti
stovkami vystavovatelů z více než šedesáti zemí celého světa jsme svůj doposud
největší stánek postavili i my. Na čtyřiceti
osmi čtverečních metrech jsme ve dnech
14. - 17. ledna v hale 6 prezentovali nejen
zavedené značky Thermofix a FatraClick,
ale především jsme tu v premiéře představili novinky pro rok 2017 v produktové
řadě LINO. Těmi jsou tři nové vzory kolekce Novoflor Extra, konkrétně kobercový
vzor COMFORT, dřevěná parketa WOOD
a konečně populární vzor betonu - GRIT.
Zaměření našeho stánku vycházelo z úspěšného
loňského provedení a k jeho atraktivitě přispělo
i umístění uprostřed haly hned vedle inovací pro
rok 2017. Náš stánek byl viditelný již z velké dálky
a pozornost návštěvníků přitahovala i velká televizní obrazovka s úhlopříčkou přes dva metry, kde ve

smyčce běžela naše produktová i korporátní videa.
Televize byla umně zasazena do části stánku stylizované jako obývací pokoj, kde probíhala hlavní jednání se stávajícími i potenciálními zákazníky. Sloup,
který jsme museli do naší expozice zakomponovat,
jsme využili k prezentaci našich nových kolekcí
COMFORT, GRIT a WOOD, jakož i top vzorů prodávaných pod značkou Thermofix.
A co nového přinesl letošní Domotex ve vinylových
podlahovinách? Z velkého množství výrobců různých typů a značek podlahovin vyčnívaly stále více
oblíbené rustikální dřevěné dekory a vedle toho
narostla také poptávka i nabídka dílců se vzorem
různě upravovaného betonu. Jsme rádi, že se nám
podařilo tento trend zachytit v kolekci LINO právě
vzory GRIT.
I přes výraznou konkurenci v podobě téměř paralelně probíhajícího veletrhu Bau v Mnichově se
potvrdilo, že Domotex má své tradiční místo ve
světě profesionálních výrobců podlahovin, a proto je tato výstava nezastupitelná i pro prezentaci
podlahovin našich.

SOUTĚŽ
„Století Fatry“ ve znamení jara

Ing. Tomáš Nádeníček
prodejce

Důležitý krok ve spolupráci
s Čínou
Po téměř šesti letech aktivní spolupráce s naším hlavním odběratelem hydroizolačních
fólií FATRAFOL, společností Shandong Star
Construction Systems Ltd., jsme se rozhodli
v metropoli Shanghai společně uspořádat zákaznickou akci. Pro naše nejdůležitější čínské
obchodní partnery jsme 10. ledna 2017 připravili slavnostní setkání za účasti obchodního
ředitele Ing. Dušana Uhra, kdy na programu
bylo shrnutí dosavadních výsledků a informa-

Ples
V sobotu 21. ledna 2017 se uskutečnil
v napajedelské sokolovně čtvrtý společný reprezentační ples společnosti Fatra
a města Napajedla. Ples tradičně zahájili starostka města Napajedla Ing. Irena
Brabcová a generální ředitel Fatry Ing. Pavel Čechmánek.

ce o výhodách spolupráce s námi. Významným prvkem programu bylo také podepsání nové obchodní
smlouvy. Nechyběla ani ukázka aplikace fólií FATRAFOL. Zajímavé bylo kladné hodnocení našich fólií od
aplikačních firem realizujících projekty pro automobilky Honda či Citroën v Číně. Z pohledu uplatnění
našich výrobků na čínském trhu se jednalo o další
významný krok kupředu.
Bc. Pavel Vojtek
prodejce

FATRAFOL poprvé
na veletrhu
v Kanadě
V návaznosti na naši strategii dobýt další trhy a získat nové obchodní příležitosti pro naše hydroizolační fólie jsme se ve dnech 29. 11. - 1. 12. 2016
zúčastnili největšího stavebního veletrhu v Kanadě
- Construct Canada. V kanadské provincii Ontario
a jejím hlavním městě Torontu, kde tento veletrh
probíhal, jsme na našem stánku v hale Metro Toronto Convention Centre připravili velmi poutavou
prezentaci našich výrobků řady FATRAFOL včetně
jejich systémových užití. Součástí výstavy byly
i atraktivní reference z trhů, kde aktivně působíme. V průběhu veletrhu se uskutečnila celá řada
obchodních jednání o možné spolupráci, zejména
s předními firmami v oblasti aplikace jednotlivých
střešních systémů, jako např. NRB, Pinnacle, AtlasApex aj. I tentokrát se nám podařilo velmi profesionálně reprezentovat naši společnost i výrobky
a pro další pozitivní vývoj na tomto trhu uděláme
maximum.
Bc. Pavel Vojtek
prodejce

Těšíme se na jaro, těšte se taky. Příroda
se probouzí, pojďme společně probouzet
srdce Fatry... Toto a spoustu dalšího o připravované akci „Století Fatry“ jste se mohli
dočíst v zimním vydání Agrofert Magazínu.
V tomto čísle našich novin jsme pro Vás
připravili první vlaštovku v podobě hádanky, která vychází z koncepce výše uvedeného projektu. V podobném duchu je
připravena outdoorová hra, kterou nastartujeme právě na jaře.

Pokud chcete trénovat, vyluštěte jedno
slovo, které se váže k níže uvedeným:
vzdálenost
město
střední
kříž
les
80 dní
zkratka
Vyluštěte šifru a vyhrajte soutěž o poukaz
pro dvě osoby na dvě noci v Hotelu Vega
v Luhačovicích. Řešení zašlete nejpozději
do konce měsíce března na adresu adela.
moricka@fatra.cz . Do předmětu e-mailu
uveďte heslo „Století Fatry“. Vylosování
proběhne za účasti zástupců vedení společnosti a právníka 10. dubna 2017. Výsledek soutěže bude zveřejněn v příštím
čísle podnikových novin.

FATRA A MY
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Rozhovor / MICHAELA CHVÍLOVÁ

Chci lásku k folkloru předat dalším generacím…
Máte lásku k folkloru odmala v genech nebo jste
k němu začala tíhnout až sama mnohem později?
K folkloru jsem se dostala před sedmnácti lety, kdy
jsem začala chodit u nás v Jalubí v kroji na tradiční Slovácké hody s právem. Líbila se mi atmosféra
této tradiční akce, kolektiv, který mě vřele přijal,
kroje a tradice s tímto spojené. Od této doby se věnuji sama aktivně i vedení jalubské hodové chasy.
Vymýšlím večerní krojové pásmo a učím hodovou
chasu slovácké písničky a tance.

Na sklonku roku 2016 se naše kolegyně Michaela Chvílová stala držitelkou
ceny „Pomáháme srdcem“, kterou každoročně vyhlašuje nadace Agrofert,
aby vzdala hold těm, kdo mají srdce na
správném místě a neváhají ho využít
pro správnou věc. Třiatřicetiletá Michaela pracuje ve společnosti Fatra od července 2012 jako laborantka pro vstupní technickou kontrolu na surovinách.
Pochází z obce Jalubí, kde dosud žije,
a kde se zrodila také její láska k folkloru. Právě ta má totiž na svědomí již zmíněnou prestižní cenu.

Co pro Vás folklor znamená? Je to jakási nutkavá potřeba udržovat krásné lidové tradice?
Folklor jsem si nesmírně oblíbila a zamilovala,
dneska si už ani sebe bez kroje a bez zpěvu slováckých
písniček nedokážu představit. Líbí se mi udržovat lidové
tradice, písně, tance a vše s tímto spojené a zejména pak
předávat dál vlastní zkušenosti a lásku k folkloru budoucím generacím.

Ocenění jste získala za vedení a aktivní činnost
ve folklorním souboru… o jaký soubor se jedná a jak dlouho jste jeho součástí?
Jedná se o dětský folklorní soubor Střešňa z Jalubí.
V roce 2008 jsem stála u jeho zrodu a od samého
počátku jsem jeho aktivní členkou. V současné době
máme asi padesát tanečnic a tanečníků – od pětileté drobotiny až po dorostence a dospělé. Já osobně
působím jako vedoucí starších dívek, s nimiž nacvičuji pásma, písničky a tance pro ně určené.

A jak se vůbec stalo, že jste právě vy získala cenu „Pomáháme srdcem“?
Byla jsem již nominována před dvěma lety, tenkrát to bohužel nevyšlo. Do letošního ročníku mě nominovaly mé
kolegyně z oddělení: Marie Mikulková, Radka Fusková
a Ivana Fryštáková. S výhrou jsem vůbec nepočítala. O to
víc jsem byla překvapená a potěšená. Pro cenu jsem si jela

Oživení týmové práce
Jedním z nástrojů zlepšení stability firmy
a zajištění trvalého rozvoje firmy je týmová práce založená na společném zapojení,
vzájemné spolupráci a odpovědnosti všech
členů týmu při plnění stanovených úkolů
a dosažení vytyčených cílů.
Počátkem roku 2016 byl ve Fatře nastartován proces
oživování týmové práce. Ta byla zavedena cca před
osmi lety na linkách Anger a KW ve válcovně v Napajedlích. Postupem času, a zřejmě i díky mnoha změnám, počala týmová práce stagnovat. Začaly se projevovat problémy s komunikací v horizontální i vertikálni
linii, zhoršil se úklid na pracovištích, smysl týmové práce se vytratil.

Vzhledem k uvedené situaci v roce 2015 bylo rozhodnuto o obnovení týmové práce na výše zmíněných linkách a v případě pozitivních výsledků o jejím rozšíření na další pracoviště. Ve 2. čtvrtletí 2016
se naplno rozeběhl celý proces s lektorem Romanem Hřebíčkem, ředitelem společnosti ATT consulting Brno. Do systému byli a jsou zapojeni všichni
členové týmů, tj. cca 60 zaměstnanců + mistři výroby. Jsou definována problematická místa, např.
předávání směn, pořádek na pracovištích a v neposlední řadě vzájemná komunikace mezi týmy,
předáky, mluvčími, mistry a vedením. Největší díl
práce je v současné době na „jádrech“ všech týmů,
tj. na 8 zaměstnancích, kteří společně dotváří nové
standardy týmové práce, standardy pracovních pozic linek KW a Anger.

I když je týmová práce dlouhodobou záležitostí, již dnes
nese své ovoce. Na základě zlepšené komunikace se
vyjasňují pohledy dělníků a mistrů na společné cíle. Došlo k některým zlepšením v oblasti vybavení a vzhledu
pracovišť, BOZP, předávání směn atd. V roce 2017 bude
proces týmové práce na linkách Anger a KW pokračovat
- dohodnutá pravidla se musí stabilizovat a kontrolovat.
Předpokládáme, že dojde k dalším vylepšením, ať už ve
vybavení pracovišť a jejich uspořádání, tak ve zlepšení komunikace nejen v rámci střediska, ale také s obslužnými
úseky. Veškerá tato zlepšení musí též vést ke zvýšení kvality práce, ke snížení prostojů, a tím i k vyšší produktivitě.
Cílem vedení výroby pro rok 2017 je pak zahájit zavádění
týmové práce v segmentu HIF.
Ing. Petr Hromadník
výrobní manažer

Spolehlivost pro linku Anger
Laminační linka Anger patří ve Fatře mezi pamětníky. Pořízena a následně zprovozněna byla již v roce
1965. Od té doby se na tomto zařízení vyrábí heterogenní podlahovina v šíři 1,5 m (DOMO, AMOS, NFS,
NFE), podlahovina FatraClick, příležitostně se využívá
pro výrobu hydroizolační fólie dr. 810. V průběhu let
prošla řadou rekonstrukcí, z nichž poslední proběhla
v roce 1999. Její řízení bylo tedy z různých období a od

různých dodavatelů a díky tomu nebyla zcela spolehlivá. Proto jsme se rozhodli provést kompletní výměnu elektroinstalace, která se uskutečnila na přelomu
roku 2016/2017. Oprava zahrnovala výměnu zastaralých prvků sloužících k pohonu a řízení linky, dále pomocných řídicích obvodů, rozvaděčů linky, ovládacích
pultů a kabelových tras včetně kabelů. Součástí opravy byl i vývoj řídicího software a osazení linky bezpeč-

nostními prvky, které odpovídají současným požadavkům
norem a legislativě.
Cílem opravy linky Anger bylo především snížení neproduktivního času, který byl v minulosti čerpán právě pro
odstraňování poruch během výroby.
Ing. et Ing. Jan Hába
technik přípravy oprav

Linka A BO PET opět v kondici
Na přelomu roku se v Chropyni uskutečnila dlouho plánovaná, rozsáhlá generální oprava šířkového dloužení
(řízený proces roztahování fólie na potřebnou šířku)
linky A pro výrobu PET fólie. Velký rozsah oprav si vyžádal i spolupráci techniků dodavatele technologie firmy
Brückner (SRN).
V postupných fázích oprav proběhly demontážní
a čistící práce, výměny vodicích lišt řetězové dráhy
a jejich přesné ustavení, které bylo provedeno za účasti specialisty firmy Brückner. I díky němu se povedlo
dráhu usadit v toleranci ±0,5 mm, což je pětinásobné
zlepšení oproti původnímu stavu. Omlazení se dočkal i dopravní řetěz, na nějž byla namontována nová
pouzdra, čepy, byl osazen novými klapkami a unášet jej
budou nová řetězová kola. O dobrou kondici řetězu se
dále bude starat repasovaný hydraulický mechanismus
dopínání a oscilace drah.
Oprava probíhala úspěšně za zvýšeného nasazení pracovníků údržby a výroby dle připraveného harmonogramu.
Nyní ji završí 1 000 hodin trvající záběhový režim. Všem
zainteresovaným pracovníkům děkujeme za spolupráci.
Ing. Vojtěch Křeček
technik přípravy oprav

osobně do Prahy – a sice při příležitosti vánočního večírku
společnosti Agrofert, kde jsem ocenění převzala přímo
z rukou Andreje Babiše.
Co pro vás ocenění znamená?
Je to pro mě signál, že jdeme správným směrem
v tom, co děláme, že výsledky, které za sebou máme, jsou
viditelné… a že má smysl pokračovat.
A závěrem… Co nám o sobě prozradíte kromě své
lásky k folkloru? Co máte ráda?
Mám ráda tanec, hudbu a zpěv. Kromě aktivní činnosti ve folkloru také zpívám na svatbách, a to mě moc
baví. Mám ráda společnost – rodinu, přátele, kamarády a ráda poznávám nové lidi. A baví mě cestování,
turistika a kajaking na divoké vodě – zejména pak ve
Slovinsku a v Rakousku.
Ze srdce děkujeme za rozhovor, blahopřejeme k zaslouženému ocenění a přejeme spoustu svěžího elánu
a podnětných nápadů ve vaší chvályhodné činnosti.
Mgr. Adéla Tománková Kotková

Pracovní
jubilea
15 odpracovaných let
Baxa Petr		

stř. 942200

20 odpracovaných let
Černý Jaroslav		

stř. 273000

25 odpracovaných let
Baštinec Miroslav		
Heppler Tomáš		
Martykán Jindřich		
Řezníček Roman		
Zapletal Jiří		
Zelinka Jaroslav		

stř. 908400
stř. 270000
stř. 111000
stř. 280000
stř. 908100
stř. 235000

30 odpracovaných let
Stašová Lenka		
Zelinka Antonín		

stř. 274000
stř. 945000

35 odpracovaných let
Lysoňková Marie		
Nováková Zdeňka		
Slováček Miroslav		
Vojtášková Hana		
Zapletalová Danuše		

stř. 120000
stř. 120000
stř. 100010
stř. 173000
stř. 173000

40 odpracovaných let
Plšková Dana		

stř. 109000

ODCHODY DO
DŮCHODU
Janota Oldřich		
Janotová Jarmila		
Jež Jiří		
Kadlec Jiří		
Kociánová Jarmila		
Krumpholz Jan		
Kubíková Jaroslava		
Lang Jan		
Lang Miroslav		
Nováková Stanislava		
Plichta Oldřich		
Povolná Ivana		
Sedláčková Zdeňka		
Šottnerová Miroslava		
Urban Alois		
Vajďáková Libuše		
Varmužová Zdislava		
Zbořil Rudolf		

stř. 931000
stř. 103210
stř. 955010
stř. 908100
stř. 120000
stř. 945000
stř. 115000
stř. 943000
stř. 954000
stř. 951200
stř. 111000
stř. 109000
stř. 932000
stř. 235000
stř. 908100
stř. 173000
stř. 932000
stř. 955010

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.
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Kamčatka - tady začíná Rusko
Začátkem měsíce února byla v Městské
galerii v Otrokovicích zahájena výstava
našeho spolupracovníka Lubomíra Petříka. Jedná se o pozoruhodnou kolekci
fotografií, které se zrodily během jeho
cesty po Kamčatce. O putování touto
mystickou krajinou jsme si popovídali
přímo s autorem fotografií. Snad vám
následující řádky alespoň trochu přiblíží docela jiný svět, kam se většina z nás
pravděpodobně nikdy nepodívá. Výstavu můžete navštívit do 3. března.
Jak a kdy vznikl nápad navštívit Kamčatku a co
vás na ní tolik lákalo?
Sen navštívit tato dodnes zachovalá rozsáhlá území s neposkvrněnou panenskou přírodou, pyšnící
se nekonečnou tajgou a tundrou, řekami plnými
lososů a především množstvím aktivních vulkánů,
bublajících bahenních jezírek a termálních pramenů jsme snili dlouhých sedm let, od doby, kdy jsme
viděli prezentaci z expedice našich kamarádů. Kamčatka je často nazývána poloostrovem ledu a ohně.
Území je součástí Ruské federace a bylo ze strategických důvodů dlouhou dobu pro cestování uzavřeno. Přítomností člověka téměř nedotčená příroda
nabízí scenérie 160 vulkánů, z nichž je 29 činných.
S vulkanickou činností je spojen i výskyt léčivých
termálních pramenů a gejzírů. Spatřit divoká zvířata
v jejich přirozeném prostředí, možnost potkat medvěda, sledovat řeky plné ryb či pozorovat tah lososů,
to pro nás byla hlavní lákadla Kamčatky. Poloostrov
je 4x větší než bývalé Československo a je omýván
Tichým oceánem a Ochotským mořem. S Ruskem
není spojen žádnou silnicí ani železnicí. Na území
472 000 km² žije 402 000 lidí a asi 20 000 medvědů.
Ale stalo se, sen se stal skutečností… jaké byly
první dojmy z cesty?
V prosinci 2015 dozrál čas, zabukovali jsme letenky
a začali vyřizovat potřebné formality - vízum a pozvání. V červenci 2016 jsme pak konečně odletěli do
země vzdálené asi 9 000 km s časovým posunem +11
hodin. Let z Moskvy trvá asi 9 hodin a z letadla je možno spatřit obrovské území Sibiře a také mohutné řeky
Ob, Jenisej a Lenu. Všechny lety na Kamčatku končí
na letišti v Jelizovu asi 25 km vzdáleném od největšího města tohoto poloostrova Petropavlovsku-Kamčatského. Petropavlovsk je obklopen ze všech stran
horami a vulkány. Je to typické ruské přístavní město se spoustou paneláků postavených v 80. letech
minulého století v období socialismu, se sochou V. I.
Lenina na náměstí, s pravoslavnými kostely a ponorkovou základnou střežící vody a břehy Ruska. Stav
domů a silnic odpovídá neskutečně tvrdému zimnímu klimatu. Typickou potravinou obyvatel Kamčatky
jsou ryby, mnoho druhů lososů a kaviáru.
Jaký dojem ve vás zanechaly kamčatské sopky?
Do asi 580 km vzdáleného základního tábora pod

činnou sopku Tolbačik (3 682 m n. m.) jsme se z města Petropavlovsk přepravili pronajatým nákladním
automobilem. Výbuch sopky v roce 1975 představoval největší geologickou katastrofu 20. století
v kamčatské oblasti. Láva se z chrlícího vulkánu valila rychlostí 10 km za hodinu do vzdálenosti 25 km.
Místa, kde se kdysi zelenaly lesy, pokrývá dnes láva,
štěrk a popel. Poslední silná erupce proběhla v roce
2012 a byla slyšitelná na vzdálenost 60 km. V této
měsíční krajině stojí i známá vulkanologická základna - Leningradská báza. Toto místo se stalo působištěm řady vědců z celého světa studujících sopečnou
aktivitu a její následky. Natáčel se zde i film o vylodění lidí na Marsu a na svazích sopky bylo testováno
ruské měsíční vozidlo Lunochod. Je to úžasně fotogenická sopečná krajina s probouzejícím se novým
životem a květenou.

pečného kráteru s množstvím jezírek a sopečných
jevů a odtud jsme pokračovali do národního parku
Nalyčevo. Tady jsme se také poprvé osobně setkali
s medvědem, který nás navštívil v našem tábořišti.
Park plný termálních pramenů lákajících ke koupeli a také borůvek a zimolezu byl výchozím bodem
k našemu dalšímu třídennímu treku do sedla Avačinské sopky. Pochod měl celkovou délku 43 km náročnějším terénem bez stezek a značení. První den
treku byl dalším dnem našeho osobního setkání
s medvědem ve volné přírodě. Je to nezapomenu-

připravenost a odhodlanost vojáků a obyvatel Ruska. Poslední destinací, do které jsme odjeli, byla oblast aktivních vulkánů Goreli a Mutnovskaja. Při výstupech na tyto sopky jsme se ocitli v bezprostřední
blízkosti velmi působivých sopečných efektů, syčících fumarolů, vřících řek a potoků, vývěrů horkých
plynů, bublajících bahenních kotlů a povlaků žluté
krystalické síry. Výlet do kráteru Mutnovské sopky
(2 324 m n. m.) považuji za jeden z nejzajímavějších
na Kamčatce. Všechny tyto jevy je možno pozorovat zblízka. Nejsou zde žádná zábradlí ani značené

telný zážitek vidět toto mohutné a nádherné zvíře
na vzdálenost pouhých 15 metrů.

chodníky. Ano, má to svá rizika, je třeba opatrnosti, ale bezprostřední kontakt se sopečným živlem
za to stojí. Zážitek z těchto výstupů byl umocněn
neskutečnými panoramatickými výhledy na okolní
sopky. Po návratu z oblasti vulkánů jsme poslední
den strávili plavbou po Avačinském zálivu s výhledy
na skalní útvary vyčnívající z moře.

Kamčatka, to ale nejsou jen sopky… co její obyvatelé?
Po třídenním putování plném nádherných výhledů
na okolní barevné činné i vyhaslé sopky jsme se
vydali do Essa. Malého městečka se skanzeny při-

pomínajícími původní obyvatele Kamčatky. Korjaci
obývající sever ostrova a Itelmeni na jihu ostrova
sem přišli zřejmě před koncem poslední doby ledové z Amerického kontinentu. V polovině 19. století
se na Kamčatce objevili také Eveni, kteří přišli ze
Sibiře. Na cestě zpět do Petropavlovsku jsme na raftech sjeli část řeky Malkinskaja Bystraja a zastavili se
u termálních pramenů Malki.
Kam vaše kroky pokračovaly dál?
Dalším cílem cesty byl národní park Údolí gejzírů.
Údolí gejzírů se nachází v Kronocké rezervaci. Dopravit se sem je možno vrtulníkem anebo pěšky.
Pěšky je to minimálně 5 dnů trvající cesta divočinou.
Údolí bylo objeveno poměrně nedávno - v roce
1941. Protékají jím velmi čisté říčky Gejzernaja
a Šumnaja. Na poměrně malé ploše se nachází mnoho neskutečně krásných gejzírů. Největší tryská 30
metrů vysoko a jeho pára stoupá ještě daleko výše,
až do výšky 100 metrů. Údolí je i domovem medvěda kamčatského.
…a toho jste potkali i tváří v tvář?
Po 24 hodinách strávených v tomto mystickém údolí jsme se vrtulníkem přepravili do národního parku
Uzon, kde jsme strávili asi 2 hodiny prohlídkou so-

Muselo to být nádherné, ale náročné putování…
Byl to krásný trek začínající v tundře porostlé kamennou břízou, přes louky plné červených květů
rododendronů kamčatských a mnoha dalších květin, se spoustou říček a potůčků, a to vše pod zasněženými vrcholy nejvyšších vulkánů Kamčatky. S přibývajícími výškovými metry se krajina změnila na
černobílou. Sněhová pole a sopečný popel. Voda je
pitná téměř v každé říčce, potůčku a tajícím sněhovém splazu. Měli jsme štěstí a na toulky divočinou
nám vyšlo krásné slunečné a teplé počasí s velmi
dobrou viditelností. Užili jsme si pohledy na zapadající i vycházející slunce, které byly neuvěřitelně
barevné. Trek jsme zakončili v Avačinském sedle,
odkud jsme odjeli do Jelizova doplnit zásoby jídla
na další dny pobytu. Jednu noc jsme pak strávili na
pobřeží Tichého oceánu.
Jaký obrázek z Kamčatky si v sobě určitě ještě
dlouho ponesete?
V Petropavlovsku jsme byli svědky vojenské přehlídky pořádané ke dni vojenského námořnictva v Rusku. Při této přehlídce jsme si uvědomili vojenskou

Jak rádi trávíte zimní období?
program obohatit třebas o vyjížďku na koni. Když
se mi vloni v zimě naskytla šance tuto aktivitu vyzkoušet, neváhal jsem ani minutu. Poznal jsem tak,
že každý kůň má svou nezaměnitelnou osobnost,
a že vám blízký kontakt s tak velkým a inteligentním zvířetem umožní ještě intenzivněji prožívat
přítomný okamžik. Nádherně zasněžená krajina v
okolí Buchlova se mi nesmazatelně vryla do paměti
a obohatila můj život.
Petra Tunysová, referent - kalkulant, stř. 931000
Nejlepší je bílá zima, to pak ráda vyrážím s rodinou
na běžkách do přírody, popřípadě bruslit na zamrzlé slepé rameno Moravy. Ne vždy jsou ideální zimní
podmínky, proto pravidelně vybíhám i bez běžek,
vybavena čelovkou. Zimní podvečery si pak zpříjemňuji domácím šípkovým čajem, občas dobrým
vínem a plány na letní dovolenou.
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Za rozhovor děkujeme Lubomíru Petříkovi a přejeme
mu další dobrodružné cesty, ze kterých (sobě i nám
všem) přiveze další krásné fotografické vzpomínky.
Mgr. Adéla Tománková Kotková

Bavíme se

ANKETA

Ing. Jan Tykal, procesní inženýr, stř. 947500
Zima je časem, kdy příroda spí, a proto by se měl
také člověk vnitřně uklidnit a věnovat se činnostem,
které zahřejí duši a nevyčerpají tělo. To je také důvod, proč se i já v zimě věnuji spíše odpočinku, četbě nebo vaření něčeho dobrého. Ale pokud chcete
být trochu aktivnější, vřele bych doporučil zimní

Doporučil byste tedy návštěvu Kamčatky dalším
dobrodruhům?
Dovolená na Kamčatce rozhodně není odpočinkovou záležitostí, ale je pobytem v neskutečné a nespoutané přírodě a umožní oprostit se od všech
starostí běžného života naší civilizace a prožít čas
téměř bez komunikačního spojení se světem. Krásu,
přitažlivost, tvrdost a nelítostnost Kamčatky nelze
plně popsat v tomto krátkém článku. Všem zájemcům o hlubší poznání této zajímavé země doporučuji velmi poutavou knihu „Málo známá Kamčatka“.

Petr Kocian, prodejce, stř. 101 200
Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu
koně. Určitě je nezaměnitelný a nádherný, ovšem co
v zimním období? Pro mě se alternativou tohoto tvrzení stal pohled na zasněžené divoké hory Jeseníků, které jsou mou domovinou, a sice ze „hřbetu“ běžeckých
lyží ve společnosti dobrých přátel. Brzké ranní vstávání, které je snad jedinou nepříjemnou věcí, je později
vykoupeno nádhernou scenérií přírodní krásy a divokosti Jesenických hor, ať už člověk vyrazí na jejich území kamkoliv. I když jsem se několikrát na vlastní kůži
přesvědčil, že děd Praděd (patron Jesenických hor) dokáže svou kouzelnou hůlkou rázem změnit prosluněný
den na mrznoucí vichřici, zůstávají pro mě tyto hory
nevyčerpatelnou studnicí pohledů na přírodní krásy,
která mi dodává sil do dalších dní, a případné nepříznivé podmínky jsou pak jen výzvou k překonání, při
které se mohu opřít o své přátele, a oni o mne.
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Ve zprávách říkali, že by každý, kdo vyrazí na cesty
v tomhle počasí, měl mít s sebou řetězy, lopatu,
deku, rozmrazovač, tažné lano, baterku, hever
a náhradní kolo...„No, vypadal jsem ráno v autobuse jako pitomec...”
„Pane Švejnoho, prý jedete autem zítra do Alp. Nemohl byste mi tam odvézt spací pytel?”
„Beze všeho, ale jak si ho tam vyzvednete?”
„No, kdyby vám to nevadilo, tak já bych byl
v tom pytli.”
Z tiskové konference silničářů: „Letos jsme na zimu
byli opravdu pečlivě připraveni. Bohužel nám do
toho začalo sněžit, s čímž jsme nepočítali.”
Zimní plískanice, a manželka za volantem povídá
manželovi:„To je dneska smog, že není vidět na krok.”
„Když si sundáš ten igelit z předního okna, třeba se
vyčasí.”
Přijde v zimě pán domu z venku a ptá se sám sebe:
„Co jsem to chtěl? Aha, najíst se.”
Nají se a říká:„Ne, to není ono. Napít se.”
Napije se a říká:„Ne, to také není ono. Už to mám, chci
se vykoupat.”
Vykoupe se a říká:„Ne! Už to mám, chci si sundat lyže!”

