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Bude úspěšný i letošní rok?
Dřív než se pustím do hodnocení uply
nulého období z hlediska dosažených
průběžných výsledků, připomenu zá
kladní parametry našeho podnikatel
ského plánu.
Tržby za vlastní výrobky, zboží a služby byly stanoveny na úrovni 3,75 mld. Kč, zisk před zdaněním ve
výši 300 mil. Kč a na investice vynaložíme 559 mil.
Kč při počtu 1 308 zaměstnanců na konci roku.
Za dosavadních pět měsíců roku jsme vytvořili
zisk před zdaněním ve výši 154 mil. Kč. Z pohledu
alikvotního plnění ročního plánu se nacházíme
v relativně slušné pozici. Na druhou stranu jsou
zde však okolnosti, které jdou proti nám v rámci
tvorby přidané hodnoty a potažmo zisku. Hlavním problémem jsou aktuální tržní podmínky
při nákupu klíčových surovin. Od začátku tohoto
roku zažíváme jejich dramatický růst, u hlavních
surovin se jedná až o 20% meziroční navýšení.
Tento významný negativní vývoj nákladů na vstupu nejsme schopni v plném rozsahu promítnout
do prodejních cen našich výrobků.
Dalším ukazatelem, který se výrazně meziročně
zhoršuje, je produktivita práce. Na ni má vliv výše
přidané hodnoty a počet zaměstnanců, resp. úroveň osobních nákladů. Pro rok 2017 předpokládá-

me významný nárůst těchto osobních nákladů až
o celkových 40 mil. Kč. Dynamika jejich zvyšování
a naopak snižující se přidaná hodnota představuje nejen určité ohrožení našeho plánu v letošním
roce, ale i letech následujících.
Jsme si vědomi toho, že je nutné postupně zvyšovat mzdy, na druhou stranu ale musíme zůstat
konkurenceschopní pro další období. Proto naše
střednědobá strategie obsahuje několik opatření,
která by naši pozici měla podpořit. V zásadě můžeme tato opatření rozdělit do dvou základních
skupin. Do té první patří investice do projektů,
které zvýší stávající kapacity, následně pomohou
přinést vyšší tržby a tím i dodatečnou přidanou
hodnotu, která přichází s každou další prodanou
jednotkou našich výrobků.
Ve druhé skupině jsou opatření zaměřující se na
zlepšení organizace práce a řízení procesů, tedy
obecně opatření, která zvyšují efektivitu.
Zatímco v prvním případě se jedná spíše o dlouhodobější projekty, druhá kategorie se týká optimalizace v rámci všech úseků, která pak povede
buď ke snížení zejména osobních nákladů, nebo
ke zvýšení výkonů za stávajících podmínek. A právě na tuto oblast je třeba se zaměřit. Nejedná se
o úkol pouze pro konkrétní pracovníky (např.
průmyslové inženýry), ale musí se stát prioritou
pro všechny naše zaměstnance bez ohledu na
jejich pracovní zařazení. Bez pozitivního přístupu
k těmto potřebným dílčím změnám v organizaci

práce nebudeme schopni držet krok s naší konkurencí. Je tedy nesporné, že se bude jednat o jeden
z našich hlavních cílů pro následující období. Pokud se nám jej ale podaří zvládnout, mohu slíbit,
že dosažení zvýšené efektivity náležitě finančně
oceníme.
Nyní se vrátím zpět k plnění letošního plánu
a výhledu do konce roku. Jak už bylo řečeno,
plán roku 2017 je za stávajících tržních podmínek velmi náročný a pro jeho splnění musíme
vynaložit mnohem větší úsilí než v předešlých
třech letech. Zároveň jsem ale stále přesvědčen, že je dosažitelný i bez případných restriktivních opatření v některých nákladových položkách, která máme připravena v záloze pro
2. pololetí.
Věřím, že se zamyslíte nad hodnocením vývoje produktivity práce ve Fatře a obecně i nad
úrovní efektivity, na kterou jsem se vás v tomto článku snažil upozornit, včetně naznačení
způsobů, jak ji zlepšit. Zvýšení efektivity je
totiž nezbytným předpokladem k tomu, abychom dokázali obstát v tvrdém konkurenčním
prostředí.
Děkuji Vám všem za dosavadní odvedenou práci
a přeji hodně sil při plnění zbývajících úkolů plánu roku 2017.
Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel

Výroba na lince Comerio I zahájena
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ČÍSLO
MĚSÍCE

30 000

Tento objem surovin v tunách zajistil odbor
nákupu za prvních 5 měsíců letošního roku
pro výrobu. Je to o 4 % více oproti stejnému
období roku loňského.

AKTUALITY
Fatrovská „Kola pro život“ se točí
Největší seriál závodů na horských kolech byl
odstartován 22. 4. 2017 v Dobřichovicích u Prahy. „Kola pro život“ se letos konají již po osmnácté, ale náš dvanáctičlenný tým se jej účastní
poprvé. Je součástí „Agrofert cyklo týmu“ a jeho
složení je velmi pestré, jsou tu zastoupeny snad
všechny úseky naší společnosti.
Sportovat a porovnávat síly s ostatními závodníky budou ve fatrovských barvách Martin Jelínek, Luděk Kramoliš, Dušan Uher, Svatopluk
Jurásek, David Dalajka, Martin Mikeš, Tomáš
Klableňa, Jiří Moravčík, Roman Tvrdoň, Adam
Milko, Barbora Hlávková a Tomáš Nádeníček.
Patronem celé akce je fotbalový brankář Petr
Čech a tváří nejúspěšnější tuzemský biker Jaroslav Kulhavý. Máme možnost závodit i po boku
Pavla Boudného nebo veslaře Ondřeje Synka.
Celkem má tento seriál 15 závodů, uskutečnilo
se zatím 6 a náš tým se zúčastnil tří z nich. Trasy
jsou náročné (od 36 km do 58 km) s převýšením
od 800 m až po 1850 m.

Od konce března tohoto roku byla po
úspěšných garančních zkouškách a pře
vzetí válcovací části zahájena výroba
na lince Comerio I. První významnou
zakázkou byla výroba fólie Stafol 914
pro izolaci spodní stavby výrobní haly
automobilky Jaguar, která je realizo
vána na Slovensku. Dále navazovaly
výroby dle zakázek obchodního úseku
v oblasti hotových izolačních fólií, ja
kož i polotovarů pro laminaci střešních
fólií na lince Anger a Briem.
Navzdory mnoha nedořešeným technickým detailům ze strany dodavatele bylo prokázáno, že
výrobky a polotovary vyráběné na nové lince vykazují všechny parametry v požadovaných úrovních. Některé parametry (např. úroveň rozměrové
stability, tloušťkový profil či plošná geometrie
rozvinuté fólie) jsou oproti výrobkům ze stávajících válcovacích linek dle očekávání na podstatně
lepší úrovni. To je dáno technickou úrovní linky
odpovídající současným standardům technologie
válcování a v mnoha ohledech také zcela novými
technologickými možnostmi. Jako zásadní musíme uvést nový způsob ohřevu válců dvouválce
a čtyřválce topným olejem ohřívaným vlastní
nezávislou plynovou kotelnou. Ta umožňuje
nastavit takové válcovací teploty, které nebylo
možné nikdy ve Fatře uplatnit a využít. Inovací
je i funkční možnost kompenzace průhybu 2. a 4.
válce čtyřválce a zpětná vazba mezi kontinuálním
ultrazvukovým měřičem tloušťky a nastavováním
polohy 3. a 4. válce.
Využívání všech technických možností nové linky je teprve v začátcích, při každé další výrobě
i zkoušce se obsluhy a technologové učí je více
uplatnit. Zde je na místě opravdu vysoce ocenit
aktivní a velmi dobrý přístup obsluh pod vedením předáků Jaroslava Lišky a Miroslava Maňáska,
ale také technologů z TPV a VaV. Bez jejich zájmu
a opravdového úsilí bychom nebyli schopni reali-

zovat ani garanční zkoušky válcovaných produktů
předepsaných smlouvou o dodávce nového zařízení, natož pak zahájit již zmiňovanou výrobu výrobků a polotovarů a plnit tak mnohdy urgentní
požadavky obchodního úseku.
Vedle probíhající výroby válcovaných fólií podle zakázek jsou na lince naplánovány
a postupně probíhají výrobní zkoušky dalších
produktů. Cílem je ověřit využití nových technických možností linky a definovat výrobky,
které bude možno na lince v šířkách od 1 400 do
2 050 mm vyrábět. Efektem by mimo výrobu
běžných válcovaných produktů mělo být i převedení některých dosud vytlačovaných výrobků
z linky HIF 1 na linku novou. To by mělo vytvořit
na lince HIF 1 větší prostor pro výrobu nedostatkových a ekonomicky zajímavých střešních
fólií. Dosavadní výsledky zkoušek tento předpoklad postupně naplňují. Zásadním přínosem
je samozřejmě šířka válcovaných fólií až do
2 050 mm. To by mělo vyústit např. v racionálnější postup výroby svařovaných jezírkových fó-

lií. K plnému uplatnění této výrobní šířky dojde
ovšem až po dokončení rekonstrukce míchacího uzlu nákupem a instalací nového KO-hnětiče
a po realizaci rozpracovaného projektu „Nové
válcovny“. Linka pak bude využívána na výrobu
polotovarů podlahovin a hydroizolačních fólií
pro laminaci na nové laminační lince na konečnou šířku produktů 2 m.
Další možnosti bude nové zařízení poskytovat
po zprovoznění laminační části linky. Garan
ční zkoušky na tuto část linky byly dokončeny
v červnu.
Doufám, že po dokončení rozpracovaných technických detailů za strany dodavatele se společným úsilím jak všech zainteresovaných techniků
výrobního a technického úseku, tak také obsluh,
podaří postupně plně využívat všechny možnosti
nového zařízení, což přinese očekávaný obchodní
a ekonomický efekt pro naši firmu.
Ing. Jaromír Novák
vedoucí odboru výzkumu a vývoje

Skvěle se nám dařilo ve velmi náročném závodě v Hustopečích, který v důsledku špatného počasí připomínal spíše cyklokros než
závod horských kol.
Jako „FATRA MTB team“ jsme se do této týmové soutěže zapojili s nadšením a naším
cílem bude dosáhnout na medailové pozice
v týmové soutěži „Agrofert cyklo týmu“ a zároveň se zde co nejlépe umístit i v jednotlivcích. První předběžné výsledky se dozvíme
zhruba po půlce soutěže, celou sérii uzavře
poslední závod 30. 9. 2017 v Novém Městě
na Moravě.
V současné době je pro nás všechny důležitý
především důsledný trénink, správná životospráva a ve výsledku důstojná reprezentace naší společnosti.
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení naší
společnosti, všem našim fanouškům a přátelům
za výraznou materiální i psychickou podporu.
Věřím, že Fatře neuděláme ostudu.
Bc. Martin Jelínek
vedoucí odboru logistiky

UDÁLOSTI
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Účastníky Agrofert Run počasí neodradilo
Již podruhé jsme v Napajedlích uspořá
dali rodinný den spojený s běžeckými
závody Agrofert Run. V sobotu 10. čer
vna se v ranních hodinách otevřely brány
areálu a návštěvníci si mohli začít užívat
bohatý program, soutěže a hry pro děti,
sami se účastnit běžeckých závodů či ale
spoň povzbuzovat závodníky.

slav Chadim, Miloš Malovaný, David Kovář, Tomáš
Nádeníček, David Dalajka, Dušan Uher, Iveta Andrýsková, Erika Machová, Tomáš Zmrzlík, Petr Horák, Martin Jelínek, Adam Milko, Tomáš Klableňa,
Pavel Zapletal, Zuzana Kašpárková a Jiří Veselý.
Všem gratulujeme.

které byly vybrány na startovném, Nadace Agrofert
zdvojnásobila a celou částku převzali zástupci základních škol v Napajedlích a v Chropyni.

Akce sice byla zaměřená na sport a zábavu, ale měla
zároveň i charitativní podtext. Finanční prostředky,

Petr Pernička
ředitel úseku logistiky

Věříme, že se letošní rodinný den ve Fatře líbil a budeme se těšit na ten příští.

Na programu byly postupně dětské závody od 200 m
do 1 km, následoval nesoutěžní rodinný běh na
1 km a úderem poledne odstartoval hlavní závod
na 10 km. Bohužel počasí akci příliš nepřálo, neboť
tato sobota byla v celém slunečném týdnu jediným
dnem, kdy od rána pršelo. I přesto se soutěžních
běhů zúčastnilo celkem 450 běžců a do rodinného
běhu odstartovalo cca 300 účastníků. V hlavním závodě na 10 km vybojoval mezi muži vítězství Lukáš
Kučera s časem 33:35, mezi ženami zvítězila Tereza
Ďurdiaková s časem 38:17.
Těší nás, že se letos oproti loňskému roku aktivně
zapojilo více našich zaměstnanců. Hlavní závod na
10 km zdárně dokončili tito naši kolegové: Stani-

ODBORY
Podstoupili odběr, aby rozšířili registr
dárců
Zapiš se někomu do života! Rozšiř registr
dárců kostní dřeně! To byla hlavní motta
květnové přednášky Zdeňky Wasserbauerové, kterou zorganizovala Klára Dundálková
společně s PRO Fatra Napajedla.
Paní Wasserbauerová se zabývá náborem
dárců kostní dřeně více než 20 let. Za tuto
dobu se jí podařilo získat do registru přes
10 000 dobrovolníků. Zná mnoho příběhů
lidí, kteří onkologicky onemocněli a potřebovali najít svého dárce. Právě o těchto konkrétních příbězích vyprávěla na své
přednášce, která byla velmi plnohodnotná a inspirující pro všechny přítomné.
Nedávno byla oceněna Nadací Via, která podporuje rozvoj komunitního života a filantropie v Česku a ve spolupráci
s velvyslanectvím USA oceňuje každý rok
jednotlivce a firmy, kteří pomáhají svému
okolí - získala ocenění „Srdcařka roku“.
Třebaže účast i přes velmi dobrou propagaci PRO nebyla nikterak velká, touto cestou
ještě jednou děkujeme všem, kteří podstoupili odběr vzorku krve za tímto účelem,
zdravotní sestře Josefě Kýblové za provedení odběrů, a také všem, kteří třebaže již nesplňovali věkovou hranici, svou účastí akci
podpořili.
Jana Hrabicová
předsedkyně ZO OS ECHO
Fatra, a.s., Napajedla

ROZHOVOR

Kolekce musí mít příběh. Ten, který se psal ve
Fatře, nese jméno SOULMATES
Změnila a obohatila Fatra nějak váš život?
Na oněch devět dnů určitě. Měla jsem možnost
odzkoušet si především absolutně odlišný režim,
než na jaký jsem byla doposud zvyklá. Běžně totiž
aktivně tvořím cca od čtyř odpoledne do jedné až
dvou hodin ranních. Pracuje se mi lépe, když mám
pocit, že mi nic jiného „neutíká“. Ve Fatře je běžná
pracovní doba od šesti ráno do dvou odpoledne,
oběd v půl jedenácté, spát jsem chodila v osm večer, takže přehodit se, to mi nějaké dva až tři dny
trvalo. Ale zkušenost to byla skvělá. Obdivovala
jsem zejména, jak fungují různé stroje a naprosto
nadšená jsem byla třeba z přivařování nafukovacích ventilků.

Michaelu Čapkovou jste před časem
mohli potkávat ve výrobě, na firemních
chodbách nebo v závodní jídelně. Ne,
nejedná se o novou kolegyni, která stej
ně rychle zmizela jako se objevila. Jedná
se o studentku pražské UMPRUM, která
zde vytvářela originální módní kolekci
SOULMATES pro svou bakalářskou prá
ci. O cestách k úspěchu, vizích a plánech
mladé oděvní designérky, jakož i o jejích
dojmech z působení ve Fatře se dočtete
v následujících řádcích.
Jaký obor a kde jste studovala?
Má „cesta“ oděvního designéra započala v roce
2006, kdy jsem nastoupila na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Poté jsem
vystudovala bakalářské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde jsem pokračovala v ateliéru Oděvního Designu. Jelikož zastávám názor, že
tento obor je více o zkušenostech než o titulech,
rozhodla jsem se posléze pro studium dalšího bakalářského programu, a sice na UMPRUM v Praze
v ateliéru Designu oděvu a obuvi vedeném doc.
Liběnou Rochovou. Zde momentálně končím čtyřletý program právě s kolekcí SOULMATES.
Co bylo tématem vaší bakalářské práce a jak
jste k němu přišla?
Tématem byl dialog mezi průmyslovým produktem
a oděvním designem - interpretace nafukovacích
hraček od Libuše Niklové a jiných produktů Fatry
do oděvní kolekce na pomezí „fashion art“. Inspirace tentokrát vlastně vyplynula tak nějak sama z povahy materiálu. Jelikož za posledních sedm let šiji
dvakrát ročně zcela nositelné kolekce, chtěla jsem
si dát od šití pohov a tento projekt mi byl vítanou
„terapií“. Každá má kolekce musí mít příběh. Při materiálové rešerši jsem začala sahat po technických
materiálech a hledala princip, jak s nimi pracovat.
A jelikož jsem původem ze Zlína a nejen já, ale už
generace mých rodičů, pamatujeme z dětství na
nafukovací hračky a posléze pláštěnky na tábory
z Fatry, koncept byl jasný.

Bude mít vaše spolupráce s Fatrou pokračování?
Byla bych moc ráda, kdyby ano. Už teď se mi v hlavě rodí další nápady, a pokud by byla Fatra ochotná, ráda bych stávající kolekci rozpracovala do
nositelných pláštěnek v rámci diplomové práce za
dva roky. Nějaké prototypy by se pak mohly vyrábět třeba i sériově.

Jak jste tu byla přijata a kdo vám při vaší práci
pomáhal?
Ze spolupráce jsem byla od začátku až do
konce naprosto nadšená! Dnešní doba příliš nepřeje spolupráci průmyslu s mladými
designéry. Když jsem prvně vytočila číslo Fatry
s prosbou o sponzorský dar v podobě materiá
lu, byla jsem proto dosti skeptická. Jakmile
jsem ale představila svůj koncept a přednesla
požadavky, hlas na druhé straně aparátu začal souhlasně přitakávat a plánovat realizaci
přímo v továrně … a mé vize se začaly stávat
skutečnými. Se slečnou Veronikou Vašátkovou
jsme následně dořešily termíny, technologii
a jiné technické záležitosti. Ve Fatře jsem pak
strávila v kuse devět dní, během nichž jsem
celou kolekci zrealizovala. Opravdu bych touto
formou chtěla všem lidem ve Fatře ze srdce poděkovat, jelikož ke mně byli moc milí a vstřícní
a nic nebyl problém.

Jak vaše bakalářská práce obstála?
Má obhajoba zatím ještě neproběhla, ale už během
týdenní výstavy mých modelů jsem měla možnost
pozorovat reakce lidí, a ty byly hodně pozitivní.
Mám radost, když lidem kolekce SOULMATES vykouzlí úsměvy na rtech. Pár z nich mi dokonce řeklo,
že jim udělala hezký den. To jsou ty důležité malé
střípky, které vás utvrzují, že vaše práce má smysl.
Jaké jsou vedle bakalářských zkoušek vaše nej
bližší plány?
Právě se chystám do holandského Maastrichtu
na festival Fashionclash, kde budu mít se svou
kolekcí další přehlídku. A pak, protože budou
prázdniny, čeká mě cestování s přítelem a také
s rodiči. A jelikož od září pokračuji na dvouletém
magisterském studiu, plánuji v příštím semestru
zahraniční stáž.
Děkuji za váš čas, přeji hodně úspěchů, kreativních nápadů, tvůrčích výzev a stále čistých ideálů…
Mgr. Adéla Tománková Kotková
editorka

AGF Run očima odborů
V loňském roce jsem se poprvé zúčastnila
akce AgrofertRun pořádané společností
Fatra Napajedla. Z pozice diváka jsem si
dala závazek, že se příští rok postavím na
startovní čáru po boku ostatních závodníků. Největší překážkou bylo přemluvit někoho z rodiny, aby se přidal k rodinnému
běhu. Vše se v dobré obrátilo souhlasem
syna a vnučky, kteří se uvolili a nenechali mě na holičkách. Začali jsme trénovat
v přírodě, což bylo velmi dobré především
pro děti, které v dnešní době hodně času
tráví u počítačů.
Do Napajedel jsme přijeli za deště, ale ani
tato nepřízeň počasí neodradila nadšené
děti, které tak nevědomky prohodily pozice a staly se příkladem pro nás, osoby
s dřívějším datem narození. Rodinný běh
jsme všichni zvládli bez problémů. Zvláštní obdiv a uznání si získali rodiče s kočárky
a těhotné závodnice, kteří byli ukázkou
nadšení a radosti.
Poděkování patří všem, kteří se na zorganizování této velkolepé akce podíleli
a účastnili. Příští rok se na Vás na všechny
těším na AgrofertRun 2018!
Zdeňka Staňková
předsedkyně ZO OS ECHO
Fatra, a.s., Chropyně

SOUTĚŽ
Opět jsme si pro Vás připravili soutěž. Tentokrát
můžete vyhrát poukaz v hodnotě 150 Kč do
Dede Burger v Napajedlích.

Soutěžní otázka zní:
Kterou originální surovinu
naleznete pouze
v burgeru č. 8?
a) papriku
b) sýr
c) vejce
Odpověď můžete nalézt na FB Dede Burger
nebo na webových stránkách http://dede-burger.webnode.cz/
Řešení zašlete nejpozději do konce měsíce července na adresu adela.moricka@fatra.cz. Do
předmětu e-mailu uveďte heslo „Soutěž“.

FATRA A MY
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Veletrhy mají smysl
Ve dnech 4. - 10. 5. jsme se poprvé zú
častnili jednoho z největších a nejvý
znamnějších veletrhů obalových mate
riálů a technologií Interpack, který se
koná jedenkrát za tři roky v německém
Düsseldorfu. Letos se sem během prv
ního květnového týdne sjelo rekordních
2 865 vystavovatelů a více než 170 000
návštěvníků.

Prezentace našich BO PET fólií a laminátů velmi
zaujala i naše větší konkurenty. Výrobky bez antimonu, s nízkým koeficientem tření nebo možnosti odběru nízkých minimálních výrobních
množství působily na obchodní partnery velmi
lákavě. S jedním z našich konkurentů se nám
dokonce podařilo dojednat spolupráci na trzích
v Japonsku.

Využili jsme nabídky agentury na podporu exportu
CzechTrade a ve společném stánku s dalšími pěti
českými firmami prezentovali naši fólií BO PET. Výhodou byly poměrně nízké náklady, nevýhodou pak
určitá omezení při rozmísťování naší expozice. Koncepce našeho stánku sice nepůsobila moc přitažlivě,
přesto se nám ale podařilo dojednat velmi důležité
kontrakty a do budoucna navázat komunikaci s významnými partnery.

Přestože byla naše aktivní účast na Interpacku
2017 úspěšná, zopakovat ji za tři roky neplánujeme. Svoje výrobky a inovace máme v úmyslu
prezentovat hlavně na veletrhu FachPack 2018
v Norimberku. A kdo ví - třeba se do té doby stane
plán realitou a my se tu budeme moct pochlubit
naší novou vlastní metalizací.
Ing. Miroslav Večerka
vedoucí odboru prodeje BO PET

Součástí naší výstavní expozice byla i prezentace
profilů.

Za segment BO PET jsme měli možnost setkat se
s celou řadou potenciálních obchodních partnerů
a získat spoustu nových zajímavých kontaktů, např.
z Austrálie, Jižní Afriky, Kanady a také z míst pro nás
nejpřínosnějších, z Německa a Itálie.

Století Fatry
V letošním roce jsme se zapojili do soutěže
o Cenu personalistů. Na Technické univerzitě
v Ostravě jsme představili náš projekt „Století
Fatry“. Tato aktivita zaměstnancům netradiční
a zábavnou formou připomíná významné úspěchy společnosti v její historii, seznamuje blíže
s městem, ve kterém pracují, a současně jim dává
možnost zamyslet se nad tím, jak mohou ovlivnit budoucnost firmy. Do soutěže se zapojilo 24
společností, jako např. Škoda Auto, E.ON nebo
Moneta. I přes velkou konkurenci jsme postoupili mezi TOP 5 HR projektů roku. Celostátní finále
se uskuteční v listopadu v rámci VI. výročního HR
SUMMITU Klubu zaměstnavatelů.
Mgr. Adéla Mořická
personalistka

Veletrh Roof India - World Build
V dubnu letošního roku jsme se aktivně zú
častnili veletrhu Roof India - World build fair,
který se uskutečnil v Bombay Exibition Centre
v Indii. Na stánku 3x6 m Fatra prezentovala
systémy Fatrafol a vinylové podlahy Fatra
floor. Veletrh navštívilo více než 5 000 návštěv
níků a na ploše 5 000 m2 vystavovalo přibližně
130 firem z 19 zemí, primárně z Indie, Číny, Itá
lie, Německa, Dánska a Belgie.
Firmy na veletrhu představily zejména střešní systémy a s tím spojené odvětví jako tepelně izolační
materiály, kotevní a svařovací techniku a komponenty, systémy zelených střech a jejich možnosti
údržby a úprav pomocí mechanizace a dále také
architektonické obklady budov, stavební chemii
a podlahoviny.
Celkové dojmy a zpětná vazba z veletrhu byly velmi dobré, podařilo se nám představit naši firmu
a zdůraznit naši přítomnost na indickém trhu. Stánek Fatry navštívili především lidé z různých částí
Indie, Nepálu a Srí Lanky, ale i ze středovýchodních
regionů jako je např. Irák. Ve většině případů to byli

generální dodavatelé, prodejci, konzultanti, architekti a aplikační firmy. Na veletrhu vystavovaly konkurenční firmy jako Renolit, Sika, Texa, Basf a lokální
producenti bitumenových pásů. Konkurenti od Firestone, Carlsile, Maris Polymers a Technonicol navštívili i náš stánek.
Indie má druhou nejrychleji rostoucí ekonomiku
světa a obrovský potenciál v rostoucí infrastruktuře. Staví se zde mnoho nových budov a továren,
modernizují se stávající, buduje se nové letiště,
stanice metra, hotely, IT parky, hypermarkety
a multiplexy. Indie je opravdu velká země na vzestupu s ohromnými možnostmi pro uplatnění našich výrobků.

Ing. Petr Havlík
technik ICT

Naše školení mělo úspěch. Dokonce nás náš obchodní partner společnost STP limited požádal,
abychom tuto přednášku a zejména její praktickou
část ve větším rozsahu znovu zopakovali pro kladečské firmy, které s nimi úzce spolupracují.
Svatopluk Kolder
technik studia izolací a podlahovin

15 odpracovaných let
Čagánek Vlastimil		
Hlavačka Roman		
Hloch Radek		
Horák Petr		
Hubáček Petr		
Krajčovičová Ilona		
Krušina Petr		
Olah Petr		
Polášek Petr		
Psota Josef		

stř. 951000
stř. 260000
stř. 251000
stř. 111000
stř. 115000
stř. 120000
stř. 150000
stř. 115000
stř. 951600
stř. 270000

20 odpracovaných let
Bilíček David		
Cingel Stanislav		
Čapková Eva		
Holeček Libor		
Juračka Roman		
Kalup Martin		
Kameník Robert		
Kubínová Renata		
Mertlík Petr		
Vávra Jiří		
Zoubek Josef		
Žaludková Jitka		

stř. 111000
stř. 202100
stř. 107010
stř. 145000
stř. 107000
stř. 104010
stř. 115000
stř. 953000
stř. 943000
stř. 108000
stř. 908400
stř. 951500

25 odpracovaných let
Císař Jaroslav		
Hradil Roman		
Javůrek Milan		
Ježíšek Robert		
Kolář Pavel		
Lechner René		
Liška Jaroslav		
Maňásek Miroslav		
Mokroš Kamil		
Remeš Pavel		
Sedlák Milan		
Vávra Josef		

stř. 943000
stř. 260000
stř. 271000
stř. 145000
stř. 110000
stř. 270000
stř. 108000
stř. 108000
stř. 107000
stř. 107000
stř. 273000
stř. 945000

30 odpracovaných let
Gašpařík Miroslav		
Kornelová Jana		
Pospíšil Milan		
Vrážel Vladislav		
Zámečníková Ilona		

stř. 230000
stř. 935000
stř. 955000
stř. 951600
stř. 171000

35 odpracovaných let
Jurák František		
Uhlíř Jaromír		

stř. 260000
stř. 908300

40 odpracovaných let
Koplík Oldřich		
Mašlík Pavel		

stř. 832000
stř. 120000

Naši návštěvu v Indii využil náš nový partner firma
STP limited a zorganizoval seminář, kde jsme měli
možnost prezentovat naše hydroizolační systémy
Fatrafol. Semináře se zúčastnilo cca 25 lidí z řad
lokálních partnerů, distributorů a architektů ze
severního regionu Indie. Seminář byl rozdělen do
dvou částí. V té první jsme představili materiály
a systémy Fatrafol a promítli instruktážní videa,
která návštěvníky opravdu zaujala. Ve druhé části proběhly praktické ukázky svařování fólií, kde

Rodí se nová tradice?
Ve čtvrtek 22. června jsme se po práci jako parta
nadšenců pro cyklistiku sešli (nebo spíš sjeli), sraz byl
u osobní vrátnice areálu v Chropyni. Naším cílem bylo
provětrat kola a opatrně protáhnout svá těla. Trasu
jsme zvolili nenáročnou - Chropyně - Zářičí - Lobodice.
Nálada byla bezvadná, počasí příjemné, výlet jsme si
patřičně užívali. Sluníčko pěkně hřálo, ale cyklostezka
se částečně táhne lesem, kde byl příjemný chládek.
Tempo jsme zvolili spíš mírnější, aby tuto devítikilometrovou trasu zvládli všichni. Asi v polovině cesty jsme si
udělali přestávku a pořídili společnou fotku. Pak jsme
pokračovali k určenému cíli, k Pohostinství u Orlů. Tady
jsme doplnili tekutiny a zhodnotili celou akci.
Než jsme se příjemně zmoženi rozjeli do svých domů,
naplánovali jsme termín dalšího cyklovýletu. Budeme
rádi, pokud se k nám v září přidáte i Vy.

si měli všichni možnost zkusit rovný svar, T-spoj
nebo si mohli sami navařit záplatu.

PRACOVNÍ
JUBILEA

ODCHODY DO
DŮCHODU
Adam Stanislav		
Blaha Milan		
Dvořáková Marie		
Frýzová Ludmila		
Hlavačková Libuše		
Ordeltová Marie		
Rybecká Jiřina		
Pospíšilová Kamila 		

stř. 160000
stř. 870000
stř. 800000
stř. 171000
stř. 107010
stř. 171000
stř. 173000
stř. 235000

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.

ZE ŽIVOTA
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MOZAIKA OSOBNOSTÍ - ZAOSTŘENO NA TALENTY
ROZHOVOR / NA BĚHU MĚ BAVÍ TA MOŽNOST VYBĚHNOUT KDEKOLIV A KDYKOLIV
V čase, kdy celá Fatra žije během, je roz
hovor s nadšeným vyznavačem tohoto
sportu více než příhodný. David Kovář
ve Fatře pracuje již 22 let, momentálně
na pozici technika plánování výroby. Vše
o běhání, cílech a běžeckých snech se do
čtete v následujících řádcích.

utrpením, bolesti nohou a únava byla strašná. Ale
vše jsem překonal a dnes mi běhání přináší radost,
uspokojení a je pro mě i odpočinkem.

propadla kouzlu běhu i vytrvalostním závodům.
Je super, když si jdeme společně zaběhat nebo
máme možnost si společně zazávodit. Manželka je taková ta dobrá duše našeho sportovního
týmu, která se o nás vždy postará a je také naším
největším fanouškem. Novým členem našeho
týmu je fenka Amy, zatím se jen tak otrkává, ale
pár společných běhů už máme také za sebou. Určitě i pro ni v budoucnu najdeme nějaký závod
a společně si ho užijeme.

Jste celkově sportovně zaměřený nebo je běh
vaší jedinou sportovní láskou?
Sport provází celý můj život. Dříve jsem hrával jako
většina kluků fotbal, hokej, basket, tenis, později
jsem začal jezdit na kole. Potom jsem na nějakou
dobu propadl kouzlu in-line bruslení a v zimě lyžování, zejména běžkám. Běhání se mou „sportovní
láskou“ stalo až nyní.

Máte nějaký běžecký sen?
Ten jsem si splnil v letošním roce, když jsem si zaběhl Pražský maraton. Byl to skvělý pocit dobíhat
po 42 km v zástupu fanoušků po modrém koberci
do cíle. V příštím roce bych si rád vyzkoušel nějaký
kratší ultramaraton (50 - 60 km), pravděpodobně
v mých oblíbených Beskydech.

Jaké máte za sebou úspěchy?
Moje běžecká kariera není co do umístění příliš
úspěšná. Za zmínku snad stojí 2. místo v závodě,
který se běžel v minus 16 °C… na takový běh se
nezapomíná. Jinak jdu do závodu většinou s cílem
dosáhnout dobrého času, popřípadě vůbec doběhnout. Nejvíce si asi cením dokončeného maratonu
s časem pod 4 hodiny (3 hodina 49 minut).

Jaký nejbližší závod vás čeká a jak se na něj při
pravujete?
V červnu mám ještě v plánu zaběhnout si půlmaraton v Lednicko-valtickém areálu a také se jako člen
štafety zúčastnit v ironmanském triatlonu v Otrokovicích. Začátkem srpna se už těším na můj oblíbený triatlon ve Velkých Karlovicích, proto teď místo
běhu jdu občas sednout na kolo nebo si zaplavat.
Na podzim bych rád dokončil seriál Agrofet Run (v
Lovosicích a Přerově), kde bych si chtěl vylepšit svůj
„osobák“ na 10 km. A určitě bych nechtěl chybět na
závodě „BĚHEJ VALACHY“ a na domácím otrokovickém „Podmolíkově memoriálu“ - a sice v půlmaratonu nebo v párové štafetě na 6x10 km.

Dokázal byste popsat, co je to „nej“, co vás na
běhu nejvíc baví?
Ta možnost vyběhnout kdekoliv a kdykoliv, v podstatě za jakéhokoliv počasí. A zejména běh vnímám
jako výborný relax. Když běžím sám, užívám si klid
a krásy okolí. Pokud běžím s partičkou kamarádů,
bývá to hodně dobrá zábava.
Takže u běhu platí stejně jako u golfu, že ne
existuje špatné počasí pro golf (běh), jen špatně
oblečený golfista (běžec)?
Samozřejmě. Běhal jsem v -16 i v +38 °C a také
v bouřce. Chvíli mi trvalo, než jsem to vychytal. Postupem času jsem zjistil, že čím méně tím lépe. Většinu roku si vystačím jen s tričkem a kraťasy, a když
přijde zima, prodloužím nohavice a přidám běžeckou bundu, popřípadě rukavice s čepicí.

Co vás k běhání přivedlo?
Běhat jsem začal asi před 6 lety, krátil jsem si čas při
čekání na dceru, která v té době začala v Otrokovicích s veslováním. Na běh jsem přešel z „inlajnů“,
kterým jsem se dříve věnoval. Ale jak se s blížící se
zimou krátil den, hledal jsem nějakou alternativu.
Tak jsem začal běhat. Začátky pro mě byly opravdu

Zajímá vás při běhu více cíl nebo běh jako takový?
Během nebo sportem se chci hlavně bavit. Ale
abych měl motivaci, vyberu si pro každý rok jeden nebo dva závody (letos např. maraton v Praze
a 30kilometrový závod na Valašském hrbu) a k těm
směřuji přípravu. Zejména v zimě se snažím nabírat
fyzičku pomocí různých cvičení jako je kruhový trénink, TABATA a občas i v posilovně. A samozřejmě
nesmí chybět nekonečně dlouhé běhy.

A závěrem… máte něco na srdci, co byste rád
dodal?
Rád bych využil příležitosti a poděkoval kromě mé
rodiny i Ivetě, Petře, Tomovi, Kesákům a dalším běžeckým nadšencům za společné tréninky a výběhy
a popřál všem pevné zdraví a spoustu naběhaných
kilometrů!

Jak se vaše láska k běhu slučuje s rodinou - pod
porují vás?
Jsme naštěstí aktivní rodina, která ráda tráví volný čas venku. Já i dcera jsme sportovní nadšenci.
Dcera dříve veslovala, ale postupem času také

DOTAZ

Když se jdu koupat bez plavek, setkávám se s pohledy
káravými. Na to jsem si zvykl. Vadí mi ale zvědavci. Dokonce se mi stalo, že mě jeden mladík tajně fotil. Musel
jsem si to vyřídit ručně. Sice mám postavu atletickou,
nemám ale zájem stát se celebritou internetu. Mohu
se proti tomu bránit jiným způsobem než dotyčného
přiměřeně vyfackovat?

ODPOVĚĎ

Děkuji za dotaz k řešení situace, s níž se jistě každý z nás už někdy setkal. Florentský David beze vší
pochybnosti představuje renesanční umění ve vrcholné podobě a takto jej i vnímá široká veřejnost.
Na pláži či jiném veřejném prostranství, případně
i soukromém pozemku, na který však bude z veřejně přístupného místa běžně vidět, promenádující se nudista, na rozdíl od výše zmíněného
Davida, může budit veřejné pohoršení. Problematika morálky, slušnosti, dobrých mravů či veřejného pohoršení je výrazně subjektivní záležitostí, ale i s tím se musí zákon resp. související
judikatura vyrovnat.

Noviny Fatra
noviny zaměstnanců
společnosti Fatra, a. s.
Neprodejné, 750 ks

Mgr. Adéla Tománková Kotková
editorka

Bavíme se

Právní poradna
Milovníci koupání se v rouše Adamově to
nemají jednoduché. Naháči vzbuzují ve
spoustě lidí pohoršení. Ale proč? Vždyť
i David, slavné dílo Michelangela Buonar
rotiho, stojí ve Florencii nahý už více než
500 let a nikdo se nad tím nepozastavuje.
Nahota je příjemná a znamená souznění
s přírodou.

Děkuji za váš čas a přeji i vám ještě moc a moc zdolaných kilometrů a čirou radost z pohybu na čerstvém vzduchu s fantastickým výhledem a cestou,
která je cílem…

Aby tedy mohlo dojít chováním kterékoliv osoby k veřejnému pohoršení, musí být subjektivně
pohoršeny minimálně dvě osoby současně a čin
musí být v rozporu s obsahem mravnosti, na
němž se společnost obecně shoduje.
Rozhodně jako takové však nebude považováno
chování osob na nudistické pláži nebo nechtěné
obnažení, i když by bylo pozorováno z veřejného
prostranství.
Další problematikou ve Vašem dotazu je fotografování osob a případné použití násilí vůči
fotografující osobě. Tento způsob řešení, ač
pravděpodobně účinný a výchovný, s sebou
přináší případné následné právní komplikace
v rovině osobní příp. trestněprávní a nedoporučuji jej.
Při fotografování osob si ovšem všichni fotografující musí uvědomit, že zachytit jakýmkoliv způsobem podobu člověka tak, aby podle
zobrazení bylo možné určit jeho totožnost,
je možné jen s jeho svolením. To je základní
pravidlo. Od něj se je možné odchýlit např.
jen v případech vědeckých, uměleckých či
zpravodajských, ale ani tak nesmí být využito
nepřiměřeným způsobem a v rozporu s oprávněnými zájmy člověka. Pokud k tomu dojde, je
na místě požadovat po fotografovi zanechání
takové činnosti, odstranění fotografií příp. jiné
právní prostředky ochrany osobnostních práv,
včetně finanční úhrady způsobené nemajetkové újmy.
Mgr. David Čuda
právník
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Teplá letní noc. Tři trampové leží ve spacácích pod širým nebem a pozorují noční oblohu. Ticho náhle přeruší hlas prvního trampa:
„Podívejte, velký vůz. To je krása, co?”
„Ano, to je přímo nadpozemské,” zašeptá
druhý.
A zatímco první dva zasněně zírají do tmy,
třetí vyskočí a křičí: „Tak už konečně utečte,
nebo vás ten náklaďák přejede!”
Pán se v cestovní kanceláři ptá na levnou dovolenou v zahraničí.
“Ano, mám tady ještě jednu - cesta okolo světa.“
“Okolo světa?“
“Ano. Pěšky.“
„Přes léto u moře se ti pěkně zakulatily tváře. To
vám tak dobře vařili?”
„Ani ne, ale třikrát denně jsem musel nafukovat
matrace.”
Druhý den dovolené se ptá letní host jednoho
dítěte ze vsi: „Poslyš, chlapče, jak dlouho tu už
prší?“ „To já nevím, mně je teprve deset let.“
Jaké je nejrychlejší auto českých silnic?
Škodovka s venkovským strýcem v čepici za volantem - je vždy v čele kolony.
A úsměv na závěr
Na nudapláži rozumují dva mladíci: „Podívej, jaké jsou
ty nahaté ženské pěkné. Ale sotva si s nějakou něco
začneš, každá chce hned něco na sebe!”

Grafika a pre‑press:
Joker, spol. s r.o., Petr Ovsík
Korektura: Irena Zaoralová
Editorka: Mgr. Adéla Tománková Kotková

Pokojská povídá recepčnímu:
„Host na pokoji 115 dostal záchvat smíchu,
mám zavolat doktora?“
„Není potřeba, stačí, když mu ukážete hotelový
účet.“
Žena vyčítá muži: „Mohl bys pro mě něco udělat, abych nemusela stále chodit domů přes ten
les? Večer tam bývá tma, co když mě tam někdo
znásilní?“ Muž jí odpoví: „Neboj, taková tma nikdy nebude!“
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Seznamte se, ICT
Kolik dnes máte zaměstnanců?
V současnosti je na odboru ICT zaměstnáno 11 pracovníků. Služebně nejstarší je naše jediná kolegyně
Jana Špačková. Po letech snižování nebo stagnace
stavů bylo v roce 2016 už naprosto jasné, že se stávajícími kapacitami především techniků není nárůst
počtu počítačů, mobilních telefonů a požadavků uživatelů zvládnutelný. Proto v listopadu loňského roku
byl přijat na pozici technika ICT Radomír Prajza a od
března letošního roku posílil náš tým jako technik ICT
pro MES a WMS Zbyněk Matějíček.

Vlevo nahoře: Ing. Petr Petrů, Ing. Zdeněk Pelka, Zbyněk Matějíček, Ing. Jaroslav Šincl, Ing. Jana Špačková,
Ing. Vít Hradil. Vlevo dole: Radomír Prajza, Bc. Ivo Dřímal, Ing. Jaroslav Sup, Vít Škubník, Ing. Petr Havlík

Výpočetní technika zasáhla do všech od
větví lidské činnosti a stala se nezbytnou
součástí našeho života. Rozvoj informač
ních a komunikačních technologií jde
rychlým tempem kupředu. Běžný uživatel
sledovat nestačí, odborník z ICT musí být
stále ve střehu. Co tam vlastně dělají a jak
to u nich funguje? To a ještě více se o na
šem výpočetním středisku dozvíte v dal
ším ze série našich článků.
Kdy se ve Fatře objevil první počítač?
V roce 1963 vznikla tzv. „Strojně početní stanice“. Jejím srdcem byl děrnoštítkový počítač tuzemské značky „ARITMA“. Základním a jediným datovým médiem
byl 90sloupcový papírový děrný štítek, na nějž data
přepisovala z papírových formulářů skupina pracovnic. Výstupy dostávali uživatelé formou sestav, tištěných na tabelačních papírech.
Kdy se PC začaly zavádět na jednotlivá praco
viště?
Osobní počítače se začaly cíleně zavádět na pracoviště od roku 1992 v souvislosti se zaváděním informačního systému UniPack a budováním počítačové sítě.
Kolik je dnes ve Fatře počítačů, notebooků a tele
fonů?
V současné době je v celé Fatře cca 590 osobních
počítačů, z toho asi 180 notebooků. Počet uživatelů
překračuje 600. Mobilních telefonů u uživatelů evidujeme 520, další mobilní čísla spravujeme v různých
zařízeních typu Car Control, GSM brány, čtečky apod.
Jak se řeší jednotlivá vzdálená pracoviště (Chro
pyně, externí sklady HIF apod.)?
V Chropyni je počítačová síť v celém areálu, vlastní
serverovna, poštovní server a asi 130 uživatelů. Tedy
vybavení ICT technologiemi je obdobné jako v Napajedlích. Vzájemné propojení obou lokalit je zajištěno
přes datovou síť Agrofertu, kterou nyní zabezpečuje
O2. Do této sítě je zapojen také sklad v Brně. Ostatní
externí sklady mají vlastní datové linky a do naší sítě
se zatím připojují přes VPN. Jejich přepojení do datové sítě Agrofertu plánujeme v letošním roce.
Které záležitosti spadají výhradně pod centrálu
Agrofert? Jak se s Pražákama spolupracuje?
Do kompetence IT Agrofertu spadá schvalování investic do ICT, výběrová řízení na IT materiál a služby,
které se mohou uplatnit ve většině podniků koncernu. Výhodou jsou ceny, kterých by Fatra samostatně
nikdy nedosáhla.
Velmi důležitou službou je pro nás provozování datového centra, kde běží náš informační systém SAP.
Součástí služeb je i poskytování helpdesku.
Agrofert rovněž provozuje datovou síť MPLS, která
umožňuje propojení mezi jednotlivými společnostmi koncernu. Značnou výhodou je vysoká úroveň
zabezpečení.
Pokud se týká úrovně spolupráce s konkrétními lidmi, je to stejné jako všude jinde. S někým se spolupracuje lépe, s někým hůř, ale v zásadě si nemůžeme
stěžovat. Ve většině případů se setkáváme se vstřícností, samozřejmě v mezích nastavených pravidel.
Proč je Vaše oddělení zabarikádované?
Rozhodně to není proto, že bychom se před našimi
uživateli chtěli skrývat, ale vyplývá to z požadavků na
bezpečnost. Na počítačích na našem pracovišti jsou
přihlášeni uživatelé s vysokým stupněm oprávnění
k informačnímu systému, serverům a všem datovým
zdrojům. Jsou zde uložena datová média a další, sice
malá, ale často velmi hodnotná zařízení. Volný pohyb

neidentifikovaných osob by představoval neúměrné
bezpečnostní riziko.
Bráníte nás proti hackerům? Jak?
Počítače a servery Fatry jsou proti útokům z internetu
zabezpečeny hned na několika úrovních a díky tomu
ani v posledních letech, kdy útoky významně zesílily,
jsme nezaznamenali žádné závažné prolomení naší
ochrany. Největší současné riziko z hlediska bezpečnosti se nachází „mezi židlí a klávesnicí“, tedy naši milí
uživatelé, kteří jsou, často v dobré víře, schopni naprosto čehokoliv. Kliknout na odkaz v sebepodivněji
vyhlížejícím e-mailu, chodit na webové stránky, na
které by neměli ani pomyslet, přenášet data na flash
pamětech a externích discích mezi nechráněným
zdrojem a firemním prostředím a mnoho dalších
věcí, které nás ještě ani nenapadly.
Jakou jste zažili nejkrizovější situaci?
Krizové situace zažíváme poměrně často, většinu
z nich však naši uživatelé ani nezaznamenají. Většinou je způsobují technické problémy. Ale i poměrně banální výpadek datové linky může mít v dnešní
době závažné důsledky - nebude dostupný informační systém, firma nebude expedovat, zákazníci
budou nespokojení.
Oproti tomu hrozivě vypadal například výpadek
proudu v celém areálu Napajedla, který se stal nedávno. Protože však k němu došlo v pracovní době,
technici vypnuli všechna zařízení dřív, než došla
energie v bateriích záložních zdrojů. Po obnovení dodávky elektrické energie je opět jednoduše zapnuli
a zprovoznili.
Skutečné nebezpečí však ještě donedávna představovaly povodně, neboť naše staré pracoviště se nacházelo v přízemní budově. Po přestěhování všech
důležitých technologií do vyšších pater je toto riziko
naštěstí už jen minulostí.
Uveďte nějakou úsměvnou historku s uživatelem.
Stejně jako to nemají naši uživatelé někdy lehké
s námi, nemáme to lehké ani my s nimi. Občas se
zdá, jako bychom mluvili každý jinou řečí a někteří
doslova testují bystrost našich techniků. Ještě za dob
velkých CRT monitorů jsme řešili například problém
„nefunkčního“ monitoru, který se ale při kontrole
zdál být naprosto v pořádku. Až po několika minutách náš technik zjistil, že si uživatelka kolečkem na
dotyčném monitoru snížila jas natolik, že obrazovka
byla černá a na monitoru nebylo nic vidět.
Jiný uživatel byl zase zděšen, že se mu ztratila z počítače všechna data. Závadu odhalil náš technik na
první pohled - uživatel si doma zaměnil „fatrovský“
notebook za svůj vlastní, na kterém pak pochopitelně hledal pracovní data marně.
Kolik různých požadavků vyřešíte za měsíc?
Jednou z možností, jak mohou uživatelé předat svůj
problém k řešení pracovníkům ICT, je aplikace „Požadavky na ICT“ v IBM Notes. Počty těchto požadavků
každoročně rostou, např. v roce 2014 jsme řešili 1130
požadavků, 2015 - 1276 požadavků, a v roce 2016 už
to bylo 1403 požadavků. Bohužel touto cestou se na
ICT dostává pouze cca 40 % všech požadavků, zejména těch, které vyžadují schválení. Další přicházejí telefonicky, e-mailem nebo ústně.
Něco málo statistiky z uplynulých let - nákup nových
počítačů (včetně notebooků) v letech 2014 - 48 ks,
2015 - 55 ks, 2016 - 81 ks, optimální hranice pro obnovu při současném počtu počítačů by byla někde
kolem 90 - 95 ks ročně.
U mobilních telefonů to vypadá takto - 2014 - 45 ks,
2015 - 111 ks, 2016 - 176 ks, optimální průměrný roční
nákup kvůli obnově při současném stavu mobilních telefonů by se měl pohybovat někde kolem 130 ks ročně.

Co kdo dělá?
Chropyňský areál má na starosti hlavně Ivo Dřímal,
který tu zajišťuje správu počítačové sítě, telefonní
ústředny a veškerou agendu s tím spojenou, dále instalace počítačů, opravy, reklamace, instalace softwaru, instalace mobilních telefonů. Sídlo má v Chropyni.
Správu IBM Notes v Chropyni (poštovní server, správa
softwaru EVI, instalace počítačů, opravy, reklamace,
instalace softwaru) zajišťuje Petr Havlík, který ale,
asi aby toho nebylo málo, zajišťuje počítačový servis
i napajedelským uživatelům. Bývá k vidění v Chropyni i v Napajedlích.
Ostatní členové odboru trvale sídlí v Napajedlích.
Programování v SAPu, programování a správu některých aplikací v IBM Notes zajišťuje Vít Hradil.
Zbyněk Matějíček spravuje oblast, která je pro ICT
nová, a to systém MES a WMS.
Zdeněk Pelka se zabývá programováním v IBM Notes, správou telekomunikací a celé agendy, která je
s tím spojená - telefonní ústředna, pevné a mobilní
linky, rozúčtování hovorů, instalace mobilních telefonů, nákup, reklamace, opravy, správa intranetu.
Pokud budete mít problém s elektronickou poštou,
obrátíte se na Petra Petrů. Ten má kromě toho na starosti notesovské servery, databáze, správu uživatelů
a přístupová oprávnění v SAPu, úpravy a údržbu vybraných aplikací v IBM Notes, správu domén, správu
systému UniPack.
Radomír Prajza má na starosti běžné technické záležitosti, jako instalace počítačů, opravy, reklamace,
instalace softwaru, instalace mobilních telefonů, nákup, reklamace, opravy. V podstatě se na něj můžete
obrátit s čímkoliv.
Jaroslav Sup se zabývá správou síťové a serverové
infrastruktury, správou firewallu, správou uživatelů
Active Directory, zajišťováním bezpečnosti, přípravou podkladů k investicím ICT, a také v jeho kompetenci je spoluúčast na všech investičních akcích, zasahujících do infrastruktury ICT.
Vít Škubník - obstarává správu počítačové sítě, správu uživatelů Active Directory, správu sdílených složek
včetně přístupových oprávnění, správu hostingu, instalace počítačů, opravy, reklamace, instalace softwaru a správu zápůjček.
Jana Špačková se věnuje programování v SAPu, programování a správě vybraných aplikací v IBM Notes
a správě helpdeskových požadavků na úpravy v SAPu.
Všichni pracovníci mají samozřejmě na starosti podporu uživatelů v rámci svých oblastí.
Celému odboru od roku 2006 šéfuje Jaroslav Šincl,
který se kromě řízení odboru zabývá koncepcí rozvoje, plánu a zabezpečení investic ICT, koordinací
s IT Agrofertu, smluvním zabezpečením ICT, správou
docházkového a stravovacího systému a samozřejmě
- podporou uživatelů.
Tak to bylo všeobecně, a teď se podíváme na zou
bek třem jednotlivcům.
Ing. Jana Špačková pracuje ve Fatře od roku
1984 a v Napajedlích od roku 1988 také bydlí. Je
jí 56 let, má dva dospělé syny a těší se, až bude
babičkou. Do oddělení IT nastoupila v roce 1985
jako programátor ASŘP. Za dobu svého působení
ve Fatře se aktivně zapojila do výměny několika
informačních systémů, zažila několik výrobních
a organizačních převratů a změn - mohla by psát
paměti. Má bohaté zkušenosti v oblasti zpracování dat v rámci všech modulů. V tomto směru je
také nápomocna uživatelům orientovat se v nepřeberném množství informací, které IS nabízí.
Jak např. hromadně nahrát data do počítače nebo
je z něj vytáhnout, jak pomoci uživateli napravit
to, co si svou nepozorností způsobil, nebo jak
jednoduše přepsat něco, co se musí díky novým
úpravám změnit. Pokud je to jen trochu možné,
vždy se snaží kolegům pomoct a najít schůdná
řešení.
Ing. Jaroslav Sup má 43 let, 2 dcery a bydlí v Chropyni. Do Fatry na pozici technika IT nastoupil
v roce 1999 v období zásadních změn na informačních systémech a nárůstu objemů dat v komunikacích. Mezi jeho stěžejní úkoly tehdy patřilo
především „udržet počítače na síti“. Mnozí kolegové si určitě ještě pamatují téměř denní výpadky
staré sítě Token Ring a zběsilého technika zarputi-

le pátrajícího po závadě. V roce 2004 se významně
podílel na vybudování nové stabilní sítě Ethernet.
Nyní je jeho hlavní pracovní náplní zajišťování
plynulého provozu, údržba, plánování a rozvoj
ICT infrastruktury. V průběhu let se pole jeho
působnosti rozšířilo o nové technologie. Nyní
přebírá zodpovědnost za řízení a bezpečnost komunikací na síti, správu firewallů, virtualizačních
technologií, zajišťuje zálohy dat, serverů, stanic,
vzdálených přístupů a podporuje uživatele včetně těch externích. V současné době spolupracuje
na takových projektech, jako je „Nová válcovna“,
„Rekonstrukce počítačové sítě“ a „Řešení dostupnosti aplikací a zálohování dat ve výrobě“.
Dalším členem oddělení „ajťáků“ je Bc. Ivo Dřímal. Je
mu 43 let, je ženatý a má dvě děti. Bydlí v Olomouci, ale tvrdí, že je rodilý Chropyňák. Na pozici ICT
technik-správce sítě pracuje ve firmě od roku 2003.
Pracovní náplň má různorodou. Od správy serverů
a počítačové sítě přes technickou podporu, podporu uživatelů až po správu telefonní ústředny.
Připravujete pro nás nějaké novinky?
V informačních technologiích je něco nového neustále a každý rok se něco nového zavádí i u nás. Některé změny běžný uživatel ani nepostřehne, jiné
se ho dotknou více. Z větších akcí byla v letošním
roce zahájena rekonstrukce optické sítě v Napajedlích, která by měla být dokončena v příštím roce.
Následně budou vyměněny i aktivní prvky sítě
a výsledkem by mělo být zrychlení operací uživatelů v počítačové síti. V dalších letech nás čeká stejná
akce v Chropyni.
Každoročně se také zavádějí nějaké nové bezpečnostní technologie, které mají zabránit stále intenzivnějším útokům na naši infrastrukturu. Ale toto
se odehrává spíše na pozadí a uživatelé o tom většinou ani nevědí.
Co se ale určitě dotkne prakticky všech, je nové nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů
(tzv. GDPR), které nabude účinnosti koncem května příštího roku. Jeho implementace bude velmi
obtížná a zcela určitě nastolí mnohem přísnější
pravidla pro nakládání s daty a bude vyžadovat jejich důsledné vymáhání. O této problematice jistě
v následujících měsících často uslyšíte.
V dlouhodobém výhledu, pravděpodobně kolem
roku 2021, uvažujeme o přechodu na novou generaci informačního systému SAP nazvanou SAP R/4
HANA. Přechod se bude uskutečňovat postupně
v celém Agrofertu a je spojen i s rozsáhlou obměnou technologií v datovém centru.
Děkujeme za vyčerpávající informace. Na závěr
o Vás ještě prozradíme, že nepostrádáte smysl pro
humor, a poprosíme Vás o nějaký IT vtip.
Tři nejnebezpečnější lidé v IT:
1. programátor s páječkou v ruce
2. technik, který udělal změnu v programu
3. uživatel, který dostal nápad
Ptá se syn tatínka programátora: „Tati, proč slunce vychází na východě a zapadá na západě?“
„Funguje to, tak to nech bejt!“
Včera cestou z hospody jsme si s kamarádem hráli na
Microsoft, já jsem byl Windows a pořád jsem padal
a on byl Servis Pack a snažil se mi zvyšovat stabilitu.
Motto ICT:
„Jsme zde proto, abychom uživatelům pomáhali řešit
problémy, které by bez jejich přičinění často ani nevznikly.“
A abychom nebyli k smíchu jenom my, uživatelé,
tak jeden přidáváme.
Manažer, automechanik a programátor jedou autem.
Auto se náhle porouchá a zastaví.
Manažer říká: „Jen klid, mám tu mobilní telefon, zavolám taxík a za půl hodiny pojedeme dál.“
Mechanik říká: „Není třeba, mám tu nářadí, za hodinku to opravím a můžeme pokračovat v cestě.
Programátor říká: „A nestačilo by vystoupit a znovu
nastoupit?“
Tak co? Přečetli jste článek až do konce a udělali
si obrázek o našich spolupracovnících z výpočetky? Možná jste se dozvěděli něco nového, možná
jste se i pobavili. A v příštím čísle našich novin si
posvítíme nejen na naše elektrikáře, ale na celé
oddělení údržby.
redakce + kolektiv „ajťáků“
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ANKETA

„ČASTO SLÝCHÁM O NÍ PÍSNĚ ZNÍT...“
Ano, je to tak, dnešní anketa bude o lásce.
A ne o lásce ledajaké, ale o té, kterou cho
váme ke své rodné vesnici/městu, k obci,
ve které bydlíme. Několik našich zaměst
nanců nám umožnilo k nim nahlédnout.
Každé místo je něčím výjimečné, všechna
mají svůj osobitý půvab. Můžeme je vyu
žít i jako tip na výlet.

če s malými ratolestmi pak mohou navštívit dětské hřiště se spoustou prolézaček a houpaček. Těm, které láká
pohled do historie „trochu jinak“, doporučuji návštěvu
Skanzenu na Modré (obci přilehlé Velehradu). Zde šikovné ruce místních tesařů vyrobily historické repliky
domků a kostelíka původního slovanského osídlení.
Současně tady můžete navštívit i atrakci „Živá voda“
s podrybničním tunelem a možností zblízka si prohlédnout skutečně kapitální sladkovodní ryby.

Stanislav Zátopek, technik, stř. 101200
Rodná ves je rodná ves a krev není voda. I když jsem
se narodil ve zlínské porodnici, Pohořelice u Napajedel
jsou mojí srdcovou záležitostí. Zcela záměrně upřesňuji,
o které Pohořelice se jedná. Pohořelice u Brna mi jsou
celkem fuk. Nicméně občas zachraňuji zoufalé řidiče kamionů z exotických zemí a do těch druhých Pohořelic je
posílám. Už to mám vychytané. Na Turka německy, na
Estonce rusky nebo anglicky, na Poláka polsky a na Albánce či Rumuna vyznačením trasy do jeho mapy.
V těch mých Pohořelicích jsem prožil celé svoje dětství.
Některé zážitky dodnes ze své paměti nemohu vytěsnit.

Ing. Vladimíra Tůmová, vedoucí oddělení - technická kontrola, stř. 207020
Bydlím v Chropyni a bydlím tu moc ráda. Není ani
velká ani malá, je tak akorát. Je zde dobré dopravní
vlakové i autobusové spojení, máme to kousek do
Kroměříže, do Kojetína i Přerova. Kolem nás jsou lužní

lesy a spousta možností jezdit na kole, bez kterého si
život nedovedu představit. Dá se dojet pohodlně do
Kroměříže, přes Zářičí do Lobodic, přes les do Kojetína.
Podle vyprávění, které proslavil zejména Alois Jirásek
ve Starých pověstech českých, se tu narodil král
Ječmínek. Říká se také, že Ječmínek přebývá přímo v chropyňském zámku, v jednom ze sálů, který
je po něm pojmenován. Zámek v Chropyni skrývá
spoustu zajímavostí. Dnes se zde nachází Muzeum
Kroměřížska s expozicí dějin města a rozsáhlou sbírkou zbraní ze 17. - 18. století. Návštěvníci se mohou
seznámit mj. i s historií místního zemědělství, rybníkářství a lidové kultury.
Atrakcí, kterou určitě ocení děti, je místní koupaliště.
Kromě hlavního bazénu s vyhřívanou vodou je zde
brouzdaliště pro batolata a různé vodní atrakce - tobogán, lezecká stěna, divoká řeka, masážní lavice,
skluzavky a vodní hřiby.
Mým oblíbeným místem na jaře jsou procházky s naší
psí slečnou směrem na Kojetín, kolem Rybářské chaty
a rybníku Hejtman. Je tam klid, nejezdí tam skoro žádná auta ani kola. Pěkná procházka, kterou bych mohla
doporučit, je kolem Zámeckého rybníka. V roce 1954
byl vyhlášen přírodní rezervací a se svým ostrůvkem
uprostřed a pobřežními porosty poskytuje domov
vzácným rostlinám a živočichům. Prochází kolem něj
naučná stezka, modře značená turistická trasa a také
cyklostezka.
Překrásná malebná příroda nabízí ideální podmínky
pro turistické i cyklistické výlety.
Jitka Mazůrková, technolog, stř. 106010
Moje rodná vesnice se jmenuje Velehrad. Zde žiji už
přes padesát let a věřte nebo ne, neměnila bych. Velehrad leží na úpatí Chřibů, v regionu s krásnou přírodou,
památkami a spoustou udržovaných cyklostezek. Jako
balzám působí okolní příroda, přilehlý les Háj se svými
stinnými zákoutími, kde se dá projít a načerpat energii.
V historickém centru obce se pak nachází bazilika Nanebevzetí Panny Marie ze 13. století s klášterem. Bazilika,
ambit s původními zrestaurovanými sochami, stejně
tak jako celý areál kláštera, jsou po kompletní rekonstrukci a určitě stojí za zhlédnutí.
Na Velehradě se každoročně ve dnech 4. a 5. 7. konají
„Dny lidí dobré vůle“, jejichž součástí je slavnostní koncert, pořádaný v předvečer státního svátku ČR sv. Cyrila
a Metoděje, a následující den „Národní pouť“.
V měsíci září pak obec ožije při hodovém veselí.
Ve středu obce je nově postavená budova Turistického
centra se stálou sochařskou expozicí místního výtvarníka Otmara Olivy, kde se konají umělecké výstavy. Pro
výlety po okolí si tady můžete zapůjčit koloběžky, rodi-

stojí nejstarší kamenný most ve střední Evropě, kterému
v těsné blízkosti sekunduje odvážná moderní architektura Čechovy ulice. Zaujme Vás i obnovený areál bývalé
Sladovny, která dnes slouží jako centrum kultury a cestovního ruchu, pobaví se zde dospělí i děti.
V roce 2012 byl Písek vyhlášen nejlepším místem k životu v ČR v kategorii středně velkých měst. Přijeďte, budete nadšeni i pestrou nabídkou kulturního života, která
navazuje na bohatou historickou tradici.

Pro obdivovatele hadů a ještěrek nabízíme stálou terarijní expozici a milovníkům „švestiček a hruštiček z naší
zahrádky“ doporučuji navštívit místní novou pálenici
s možností ochutnávky kvalitních moků. Kdo přijede
hladový nebo žíznivý, může se občerstvit a posilnit v bezpočtu hospůdek a hotelů. Mlsalům pak mohu doporučit
kavárnu s bezvadnými zákusky a zmrzlinou. Tak co? Nalákala jsem vás aspoň trošku? Velehrad a přilehlé okolí vřele
doporučuji, je ideální pro jednodenní rodinný výlet.
Jan Dubský, operátor skladu HIF, stř. 951800
Historie mého rodného města Písku sahá do raného
středověku, zhruba do poloviny 13. století, kdy vzniklo
jako osada u rýžovišť zlatého písku na levém břehu řeky
Otavy. Odtud také pochází jeho název. V roce 1254 tu
založil Přemysl Otakar II. královské město. Za jeho vlády
Písek nabyl na velikosti i na významu. Nad brodem přes
Otavu byl vybudován hrad, založen klášter, postaven
děkanský kostel a kamenný most přes řeku. Koncem 13.
století zde vznikla mincovna, která byla později přestěhována do Kutné Hory.
Písku se přezdívá perla jižních Čech nebo také univerzitní město. Zdejší školství bylo proslulé. V roce 1860 tu
vznikla reálka, 1884 revírnická škola, 1899 vyšší škola lesnická. Písecké školy navštěvovala řada později známých
a významných umělců i vědců. Studovali zde např. Karel Klostermann, Mikoláš Aleš, Fráňa Šrámek, Ladislav
Stroupežnický nebo František Ladislav Čelakovský.
Město je známé svými folklorními, městskými a hudebními slavnostmi.
„Dotkni se písku“ je tradiční městská slavnost, která poskytuje rozmanitou zábavu pro celou rodinu - hudbu,
tanec, ukázky sportovních aktivit, pouťové stánky i občerstvení, a určitě Vás zaujme i historická část této akce.
Letní turistická sezóna se v Písku tradičně zahajuje na
místním„Cipískovišti“, kde si návštěvníci mohou vytvořit
vlastní sochy z písku, zhlédnout aktuální filmové novin-

ky, dozvědět se něco z historie města a okolí. Součástí
je bohatý kulturní a společenský program i spousta zábavy pro děti.
Na Písku mám rád ten kontrast mezi historickou částí
města a moderní architekturou.
Je zde spousta historických památek, za návštěvu určitě

i přenesené pojmenování veš, specifikované přídavným jménem: srní veš, horská veš a lesní veš. Můžeme
nyní tedy snáze identifikovat slova Středomoravana ze
Slavkovska-Bučovicka: býl sem onehdá v lesu a chytíl
sem tam dva pijáky.
Ani Moravané však na výraz klíště nezanevřeli: jen
ho nepoužívají pro zmíněného cizopasníka, nýbrž
pro škvora.
Přečetli jste si zajímavost, kterou jsme vybrali z knihy
Markéty Pravdové Čeština nově od A do Ž (vydalo Nakladatelství Academia)?

Moraviaman Otrokovice je závod v dlouhém
triatlonu. Zahrnuje 3,8 km plavání, 180 km
kola a 42,2 km běhu. Jak prohlásil Pepa Svoboda (známý triatlonista): „Tento závod není ani
tak o síle, ale hlavně o hlavě“. A v jeho duchu
jsme se „hecli“ a vytvořili na tento závod čistě
amatérskou štafetu s příznačným názvem „HEC
TEAM“ ve složení Iveta Andrýsková, David Dalajka, Radek Chvíla, Tomáš Klableňa, David Kovář a Barbora Kovářová.
Náš plán byl jasný: rozhodně závod dokončit,
a to nejlépe v čase do 12 hodin od startu. Trénink jsme měli individuální, ale cíl byl společný.
S blížící se sobotou se nervozita stupňovala, byl
to pro nás pro všechny první start na ironmanských tratích a to hned na té nejdelší.
V pátek jsme se zúčastnili „rozpravy“ a doladili
taktiku. Prostě ze sebe vyždímat maximum
a závod, respektive celý den, si pořádně užít.
Nastala tolik očekávaná sobota. Už po probuzení bylo jasné, že počasí nám to neusnadní.
Sluníčko vysoko na obloze bez jediného mráčku - to znamená, že nás čekají tropická vedra.
Pořadatelé dokonce z důvodu vysoké teploty
vody zakázali neopreny.
V 7 hodin ráno odstartoval hlavní závod jednotlivců v čele s Petrem Vabrouškem (nejlepší
triatlonista v ČR). O hodinu později byl naplánovaný start štafet. A to už někteří z nás byli
hodně nervózní.

Významný vliv na formování mé osobnosti měl a má
místní zámek. Kdysi majetek rodu Šternberků, později cokoliv, co si jenom budete přát. Místní knihovna,
lékařská ordinace, sídlo národního výboru, výrobna
lahůdek, kanceláře pomocné stráže VB a nakonec
školka. Ta mi dala. Dala mi mnohé nezapomenutelné
zážitky. První lžičku rybího tuku. První setkání s autoritou - ředitelkou školky a vrchní kuchařkou. První samotka ve sklepě na uhlí a brambory. Po pátém kopnutí
do vrat mi zhasli světlo. Opakované útěky z tohoto zařízení. Vždycky mě chytili. Po 6 měsících jsem byl z této
tristní životní etapy vysvobozen rodiči, kteří v obavě
o duševní zdraví moje i osob mne formujících raději
začali pracovat střídavě na směny.
I v mém školním věku měla tato stavba a přilehlý park
zásadní vliv na můj vývoj. Knihovna, stánek poznání.
Tam jsem si půjčoval knihy, brány do dobrodružství. Už
od poloviny 2. třídy jsem dychtivě četl. Vzrostlé stromy
v parku, v jejichž korunách jsme si spolu s kamarády
hráli na honičku. Hasičské výlety s uzenými domácími
párky s hořčicí a rohlíkem (pivo mi nechutnalo - pil jsem
sodovku „rubín“). Stanice pomocné stráže VB. Tam jsem
byl ve svých 9 letech obviněn ze zneuctění symbolu
československo-sovětského přátelství. Nutně jsem totiž potřeboval jeden ze tří motorů rakety z duralového
plechu, která stála na návsi před školou. I my jsme tehdy chtěli dobývat vesmír. Do pionýra jsem mohl až po
dvou letech. No uznejte, to mě to sakra formovalo.
Přesto a právě proto je pohořelický park místem, kam
bych Vás pozval.
Dodnes tam rád chodím, samozřejmě ne sám, ale
s dětmi mých dětí. Někdy přibereme cestou i nějaká cizí dítka, v parku je pořád živo. No a v prostorách zámku, kde bylo dříve všechno možné, je nyní
domov důchodců a občas fungující restaurace.
Zrovna nedávno jda kolem zastřešené jižní terasy
zámku vzpomněl jsem si na léta dávno minulá.
Tam, kde v letních měsících spala školkou povinná dítka na dřevěných lehátkách (kromě mě, já byl
v tom sklepě), pospávali důchodci na kolečkových
křeslech. Ta paralela by tu byla. Jenom doufám,
že až mě tam vír času přivane, nebudu zavírán do
sklepa s uhlím a bramborami. Ze sklepa jsou dnes
veřejné toalety a uhlím se tam už netopí. Ale kdo
ví? Třeba mají sklep nový, hlubší.

Jak se kde říkalo klíštěti?
Po mírné zimě můžeme očekávat invazi klíšťat, klíšťáků
a klíšťů, tedy alespoň v Čechách a ve Slezsku. Na Moravě budeme zřejmě čelit invazi pijáků (řeč je stále o nepříjemných roztočích, nikoli o konzumentech alkoholu), v severovýchodních Čechách pak invazi připínáků
a připěňáků, v dolním Posázaví se k nim mohou přidat
klipáci, na Kladsku zažíráci a na Zábřežsku kleňháci.
Zajímavé jsou motivace těchto pojmenování. Výraz piják odráží skutečnost, že jde o živočicha, který pije krev.
Připínák navozuje, že je na těle „připnut“, zažírák, že je
zažrán do kůže. No a klíště zdůrazňuje to, že se drží
pevně jako stisk kleští. Okrajově se v nářečích objevilo
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Takže teď budete vědět, co hledat, až Vám na dovolené
někdo řekne: máš na sobě klipáka.
Naše redakce Vám přeje, aby se Vám všichni
tito tvorové vyhýbali obloukem.

„Už je to tu!“ Poslední přání zdaru, rozplavat
a šel jsem se postavit na start. Úderem osmé se
ozval výstřel ze startovní pistole a závod štafet
byl odstartován. Plaveckou část dokončuje trio
ve složení Tomáš Klableňa, Iveta Andrýsková
a David Kovář s časem 1 hod. 29 min. a 14 s.
David Kovář vybíhá z vody a předává štafetu
do cyklistické části, kde se jako první vydává
na trať David Dalajka. Ten za to hned od startu
pořádně vzal a po 90 km (2 hod. 54 min.) předává štafetu Radkovi Chvílovi. Nevím, zda to měli
kluci domluvené, ale David i Radek zajeli totožné časy a po uplynutí 5 hod. a 48 min. předali
pomyslný štafetový kolík do běžecké části. V tu
chvíli jsme se už doslova smažili v úmorném
vedru.
Naplnění našeho plánu (dokončení pod limit
12 hodin) už nabývalo reálných rozměrů. Ba co
víc, útočili jsme na (pro nás magickou) hranici
11 hodin. Běh byl v tomto vedru velmi náročný
a čtveřice Iveta, Tomáš, David a Bára dokončují
běžeckou část s časem 3 hod. 53 min.

Byl to neskutečný závod a po 11 hod. 13 min.
a 50 s. můžeme všichni společně proběhnout
vytouženým cílem. To, co si nikdo z nás nedokázal ani představit, se stalo skutečností. Po
nádherném dni a parádních individuálních výsledcích všech dokončila naše štafeta dlouhou
ironmanskou trať na krásném 40. místě.
Kdo jednou triatlon zkusí, už nebude chtít
přestat.
MORAVIAMAN - to je 226 km potu a dřiny.
Atmosféra, emoce, pevná vůle, překonání
hranice svých možností.
Příští rok na viděnou.
Tomáš Klableňa
směnový mistr

