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NOVINY

ČÍSLO 
MĚSÍCE
525
Celkový počet zlepšovacích návrhů po-
daných od roku 2009. Téměř polovina jich 
byla přijata a zrealizována. Nejčastěji se 
jedná o nápady, které zvyšují produktivitu 
a kvalitu, ulehčují práci zaměstnancům a 
snižují riziko úrazu na pracovišti. „Zlepšo-
váky“ našich zaměstnanců přinesly úspory 
v celkové hodnotě přes 15 milionů korun. 
Děkujeme všem, kteří se na zlepšovatel-
ském hnutí podílejí.

AKTUALITY 
AgrofertRun 2018

6 netradičních běžeckých tras - 4 vedou prů-
myslovými areály (DEZA Valašské Meziříčí, 
Precheza Přerov, Fatra Napajedla a Lovoche-
mie Lovosice), 2 závody nabízí trasy v příro-
dě. Novinkou nadcházející běžecké sezóny 
je nová zastávka AGROFERT Runu, vedoucí 
do areálu Čapího hnízda, v historicky zajíma-
vé lokalitě Olbramovic. Už samozřejmostí je 
„dostihová“ cross country na pardubickém 
dostihovém závodišti pod hlavičkou společ-
nosti Synthesia.

Přijďte si zaběhat nebo se jenom pobavit.

12. 5. Synthesia AGROFERT Run
19. 5. Deza Desítka okolo komína
16. 6. Fatra Desítka okolo komína
1. 9. Lovochemie AGROFERT Run
8. 9. Precheza AGROFERT Run
13. 10. Desítka kolem Čapáku

Každá zastávka seriálu AGROFERT Run 2018 
nabídne také skvělý bohatý doprovodný 
program pro celou rodinu a všechny věkové 
kategorie. Průběžné informace k závodům 
můžete sledovat na http://www.agrofertrun.
cz/ nebo na facebooku Agrofert Run.

Ocenění maďarských zákazníků

Stejně jako každý rok i letos jsme ocenili nej-
lepší desítku maďarských firem odebírajících 
naše produkty řady FATRAFOL pro tento trh. 
Ve dnech 22. - 25. ledna 2018 byl na valaš-
ském hotelu Horal připraven pro téměř 45 
zástupců těchto společností bohatý pro-
gram, jehož hlavním bodem bylo předávání 
certifikátů za jejich výborné výsledky v sezó-
ně 2017. 

Tento ročník nebyl výjimečný pouze tím, že 
řada našich nejlepších firem, jako je Hydro-
proof, Víz-Stop a Europass dosáhla prodej-
ních rekordů, ale také tím, že přibyla spousta 
nových a perspektivních odběratelů, jako 
např. Pentasystem, Kövég či Kontexa.

Deseti nejzdatnějším společnostem pře-
dal náš obchodní ředitel Ing. Dušan Uher 
prestižní ocenění jako poděkování za skvělé 
výsledky.  
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Hospodářské výsledky roku 2017 a plán 2018
Máme tady opět začátek nového roku, pro 
účetní většiny firem nejnáročnější období. 
V  průběhu měsíce ledna totiž probíhají prá-
ce na roční účetní závěrce, následuje přípra-
va podkladů pro účetní audit a pak samotný 
audit. 

A jak dopadl rok 2017 z pohledu hospodářské-
ho výsledku? 
Dovolím si připomenout schválený plán zisku 
před zdaněním pro rok 2017 ve výši 300 mil. Kč. 
Tento plán se nám bohužel splnit nepodařilo, do-
sažený zisk byl ve výši 278 mil. Kč. Uplynulý rok 
byl velice náročný. Hlavním a podstatným důvo-
dem, proč se až tak nedařilo, byly ceny surovin. 
I když jsme v plánu předpokládali jejich růst, sku-
tečný vývoj nás překvapil, a to bohužel negativně. 
A právě tento nárůst se nám nepodařilo úplně 
promítnout do cen našich výrobků. Hlavní důvo-
dy byly dva: posílení české koruny po jejím uvol-
nění ČNB a tržní podmínky. I přes tyto negativní 
vlivy však bylo dosaženo rekordní úrovně tržeb ve 
výši 3,8 mld. Kč. 

Rušno bylo i v oblasti investic. Rok 2017 se zapsal 

do naší historie zahájením prací na výstavbě Nové 
válcovny. Na tento projekt bylo v loňském roce 
vynaloženo 327 mil. Kč z celkových investic roku 
ve výši 550 mil. Kč. 

Uplynulý rok byl náročný rovněž na trhu práce. 
Konjunktura české ekonomiky se projevila ve vý-
razném poklesu nezaměstnanosti a tím i v nedo-
statku kvalifikované pracovní síly na trhu. U nás 
jsme to pocítili také, když se nám zvedla fluktua-
cee a mnohdy se nedařilo včas zajistit za odchá-
zející pracovníky nové zaměstnance. To bylo také 
jedním z důvodů výplaty mimořádného stabili-
začního bonusu pro dělnické profese. 

I přes mnohé negativní vlivy lze považovat dosa-
žený hospodářský výsledek uplynulého roku za 
uspokojivý. Zde je na místě všem pracovníkům, 
kteří se na jeho plnění podíleli, poděkovat. Po po-
tvrzení hospodářského výsledku auditem bude 
provedena výplata doplatku odměn za hospodář-
ský výsledek dle platné kolektivní smlouvy. 

Jaký bude rok 2018? 
Musím přiznat, že očekáváme opět náročný rok. 

Na trhu surovin se situace zatím nelepší. Produk- 
ční kapacity se budeme snažit i letos vyplnit na 
maximum. Skryté rezervy budeme hledat ve zvý-
šení produktivity jednotlivých výrobních zařízení, 
zejména v organizaci práce na linkách. 

Všechny dostupné informace jsme shromáždili a 
promítli do plánu pro rok 2018. Plánujeme tržby 
na úrovni roku 2017, zvýšené osobní náklady a 
některé další nákladové položky, což ukazuje na 
hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 200 
mil. Kč. Velmi náročná situace bude v oblasti in-
vestic, kdy plánujeme proinvestovat 1,03 mld. Kč, 
zejména v souvislosti s projektem Nová válcovna.

Tento plán byl představen akcionáři, který jej již 
schválil. Čeká nás rok nelehký, ale pevně věřím, že 
pokud budeme přicházející úkoly řešit konstruk-
tivně a s aktivním přístupem, podaří se nám naše 
záměry uskutečnit. 

Přeji nám všem, aby se naše plány splnily a rok 
2018 byl úspěšný.

 Ing. Luděk Kramoliš
finanční ředitel

Podniková kolektivní smlouva - změny k lepšímu
Po pěti kolech vyjednávání se zástupci vedení 
naší společnosti shodli se zástupci Podnikové 
rady odborů na nových podmínkách kolektivní 
smlouvy.

Již v závěru loňského roku bylo dohodnuto nejen 
plošné navýšení tarifních mezd o pevnou částku 
2 000 Kč měsíčně (z toho pohyblivá složka mzdy 
bude činit 12 % místo dosavadních 10 %), ale také 
např. na zvýšení hodinových příplatků ke mzdě 

za práci o sobotách a nedělích i za noční směny. 
Nezanedbatelným vylepšením není ani navýšení 
dotace v programu Benefit Plus, kde můžeme čer-
pat služby z oblasti kultury, cestování, zdraví nebo 
vzdělávání. Částka byla proti předcházejícímu 
roku ztrojnásobena a my můžeme letos v tomto 
programu vyčerpat 3 000 Kč.

Nová kolektivní smlouva bude platit do 31. 12. 
2018 v případě, že budou do tohoto data vyjedná-

ny nové podmínky pro další rok. V případě opač-
ném se její platnost prodlouží až do 31. 3. 2019.

Věříme, že tyto pozitivní změny přispějí ke spoko-
jenosti a stabilizaci našich zaměstnanců. 

Bc. Martin Hradský
personální ředitel



Zamířili jsme do Asie
Ve dnech 26. - 29. 11. 2017 jsme se s více než 
2  500 dalšími vystavovateli z celého světa zú-
častnili ve Spojených arabských emirátech jed-
noho z největších stavebních veletrhů. 

37. ročník The Big 5 se konal v Dubaji v exhibič-
ním centru World trade center. Zhlédlo jej okolo 
70 000 návštěvníků především z řad architektů, 
konzultantů, agentů a aplikačních firem z celého 
světa. Hlavními vystavovateli byly firmy z Číny, 
Turecka, SAE a Itálie. Největší zastoupení, zhruba 
45 %, zde měla Evropa.

Ve společné expozici bylo možné kromě nás na-
jít i další české společnosti, např. Rako, Alcaplast, 
Gapa MB či Vymyslicky. Účast na tomto prestižním 
mezinárodním veletrhu umožnila pražská agen-
tura CzechTrade, jejímž cílem je podpora českého 
exportu v oblasti stavebnictví.

Na prostoru 3 x 7 m jsme představili systém Fatra-
fol, a to jak pro střešní, zemní, tak i tunelové apli-
kace, a celý sortiment našich podlahových krytin. 
Největší zájem našich návštěvníků byl o zemní a 
tunelové izolace, u podlahovin o LINO a Thermo-
fix.

Velikost našeho stánku umožňovala až tři jedná-
ní najednou, během čtyř dnů se jich uskutečnilo 
okolo 25 a získali jsme přes 80 nových kontaktů. 
Navštívili nás zákazníci převážně z Indie, Spoje-
ných arabských emirátů, Kuvajtu, Ománu, Pákis-
tánu, Bahrainu, Jordánu, Saúdské Arábie, Íránu, 
Libanonu a dalších zemí středovýchodu a Asie.

Přestože byla kvůli zostřené situaci mezi Katarem 
a Saúdskou Arábií účast na veletrhu oproti loň-
skému roku slabší, navštívilo nás mnoho zástupců 

firem, kteří nás znali už z minula. Skutečnost, že 
jsme na Big 5 vystavovali opakovaně, podpořilo 
naši důvěryhodnost a výsledkem bylo několik jed-
nání o možné spolupráci.

Na veletrhu také vystavovali naši konkurenti, fir-
my Insuwrap, Carlisle, Firestone, Wicanders, Swiss 
floorings a mnoho dalších lokálních výrobců bi-
tumenových hydroizolací a podlahových krytin. 
Někteří z nich, jako např. zástupci firem Renolit a 
Soprema, se u našeho stánku i zastavili.

Za zmínku stojí i fakt, že právě teď probíhá ve Spo-
jených arabských emirátech další velký stavební 
“boom”, přibývá mnoho nových mrakodrapů, ho-
telů a moderních nákupních středisek. V souvis-
losti s připravovaným EXPO 2020 Dubai nám účast 
na tomto veletrhu poskytla díky plánované vý-
stavbě a chystaným projektům slušné vyhlídky na 
rozvoj spolupráce se zeměmi Středního východu.

Hanish Kapoor, prodejce
 Svatopluk Kolder, technik studia izolací
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AKTUALITY 
Kultura/Noc na Karlštejně

„Poplach, na hradě je ženská!“ Kdo by neznal 
zápletku Vrchlického dramatu, které tak mis-
trovsky pozvedla hudba Karla Svobody na 
piedestal české muzikálové produkce? Trůní 
na něm už více než čtyřicet let - písně Karla 
Svobody za tu dobu zlidověly a herecké i pě-
vecké výkony Valdemara Matušky, Jaromíra 
Hanzlíka nebo Jany Brejchové se zdají být 
nepřekonatelné. 

Zlínské divadlo se nesnaží tento muzikálový 
klenot v jeho skvělém filmovém zpracování 
napodobit, ale královský příběh zpracovalo 
po svém a možná Vás překvapí. Ale nebojte 
se, laskavý a řízný humor i oblíbené šlágry 
zůstávají.

Ve spolupráci s Městským divadlem Zlín se 
toto představení uskuteční pro naše zaměst-
nance dne 22. května 2018 v 18:00. Bližší in-
formace k organizaci budou upřesněny.

Mgr. Adéla Mořická
personalistka

Aplikace v Indii

V prosinci loňského roku jsme zorganizovali 
pro našeho indického partnera Gaea Engi-
neers and Contractors Pvt. Ltd. školení k po-
kládce střešních izolací systému Fatrafol, 
které se odehrávalo přímo v ústředí jejich 
firmy ve městě Bangalore.

První den proběhla praktická část, kde jsme 
patnácti kladečům předvedli základní prin-
cipy horkovzdušného svařování hydroizo-
lačních fólií. Následující den jsme se věnova-
li teoretické přípravě. 

Závěrem jsme na budově společnosti In-
fosys, která je jedním z největších výrobců 
softwaru v Indii, provedli revizi a konzultaci 
pokládky našeho systému Fatrafol. 

Hlavním důvodem školení bylo poskytnout 
technickou podporu našemu obchodnímu 
partnerovi, zjistit technickou úroveň kladeč-
ského týmu a ukázat jim správnou techniku 
pokládky a svařování fólií v systému Fatrafol. 

Hanish Kapoor, prodejce
 Svatopluk Kolder, technik studia izolací

Domotex - svět trendů a inovací
Fatra se i v tomto roce účastnila v Hannoveru 
ve dnech 12. - 15. ledna 2018 veletrhu DOMO-
TEX, který je považován za jednu z největších 
podlahářských akcí v Evropě i v celém světě jak 
do počtu vystavovatelů, tak do šíře vystavova-
ných produktů. 

Opět jsme ukázali celému evropskému trhu, že 
kvalitativně jsme na mnohem vyšší úrovni, než 
silně zastoupené asijské firmy, které nabízely 
vesměs stejné portfolio. Řadíme se tak právem 
mezi přední hráče nejen evropského, ale i celo-
světového trhu. 

Návštěvníky našeho stánku nejvíce zaujaly vy-
stavené vzorky řady Thermofix, a to nejen svými 
dekory, ale i vlastnostmi, které vykazují díky skel-
nému rounu a PUR úpravě. Click systémy řad Fa-
traClick a RS-click byly téměř jedinými plovoucí-
mi vinylovými podlahami, které jsou odolné vůči 

vnějším vlivům a zabraňují díky dokonalé přilna-
vosti jednotlivých dílů průsaku tekutin do spár. 

Konkurenční výrobky obsahovaly u dílců drážky, 
které nejsou voděodolné a deformují tak celko-
vou povrchovou stabilitu. Důmyslné řešení Fatry 
bylo silným odlišením se a zajistilo velký zájem 
o  náš stánek. Ten poskytoval nejen klidné místo 

pro diskuzi o nových strategických partnerstvích, 
ale také prostor pro zhlédnutí našeho celého pod-
lahářského sortimentu. 

Obklopeni fotografiemi realizací a referencí tak 
měli všichni návštěvníci možnost pochopit, kým 
jsme a jak silné postavení na evropské a celosvě-
tové scéně podlahovin zaujímáme. 

Výstavě vévodily zejména LVT dílce, které daly jas-
ně najevo, jaké jsou trendy současného podlahář-
ského odvětví. Ukázali jsme, že je dělat umíme, a 
to lépe než velkovýrobci z východní Asie. Kromě 
toho na rozdíl od některých jiných výrobců není 
pro nás zisk na prvním místě, ale klademe velký 
důraz i na ekologický přístup k životnímu prostře-
dí, čehož důkazem je náš regranulační program a 
bezftalátová výroba. 

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

Nová válcovna - aktuality ze stavenišť
Projekt Nové válcovny v současné době ovliv-
ňuje život téměř každého zaměstnance na-
pajedelského závodu. Minimálně kvůli uza-
vírkám některých cest a chodníků, kterým je 
potřeba přizpůsobit pohyb v areálu. Z pohle-
du objemu výstavby a instalace nových linek 
bude tento rok nejnáročnější z tříletého plá-
novaného realizačního období projektu. Za-
čněme však přehledem dílčích částí, které se 
dokončují nebo jejichž stavba právě probíhá. 

Než bylo vůbec možné začít s budováním nových 
objektů, bylo potřeba zrealizovat přeložky vnitro-
podnikových a inženýrských sítí. Jednou z dílčích 
akcí byla přeložka dešťové kanalizace o průměru 
1  200 mm, která odvádí vodu z místní části Rado-
vany a je součástí protipovodňové ochrany. Od léta 
loňského roku také postupně probíhaly demolice 
některých stávajících objektů. V současné chvíli 
demolice čeká ještě chladicí stanici v budově 25a a 
halovou část budovy 25, kde sídlila firma Fanam a 
naše strojní údržba. 

Právě pro strojní údržbu byl v severovýchodní části 
areálu postaven nový objekt s halovou částí a dvou-
podlažní administrativní přístavbou. Na konci ledna 

byla zahájena montáž strojních zařízení instalací 
mostových jeřábů a souběžně i přemístění vlastní 
dílny strojní údržby. V současné době probíhá stě-
hování pracovníků do nového zázemí.

Druhým již stavebně dokončeným objektem je chla-
dicí stanice, která byla vybudována jako přístavba 
budovy 25. Na střeše tohoto objektu jsou na oce-
lové konstrukci již usazeny chladicí věže, uvnitř pak 
probíhá instalace chladicích technologií. V polovině 
března dojde k zprovoznění a nová stanice nahra-
dí mobilní chladicí jednotky, které zatím zajišťují 
provoz stávajících výrobních linek v budově 24. Od 
poloviny příštího roku budou tuto chladicí stanici 
využívat také nová válcovací a laminační linka.

Další již dokončenou dílčí částí projektu je trafosta-
nice na západní straně budovy 25 a elektrorozvodna 
v jejím druhém nadzemním podlaží. Přitom celá bu-
dova do konce září projde kompletní rekonstrukcí 
včetně sanace základových a nosných konstrukcí za 
účelem posílení přípustného zatížení budovy.

Stavební práce realizované v budově 34 připravují 
prostory pro umístění nové drticí linky. Kvůli tomu 

také byla z budovy vystěhována malá převíječka 
FAP150, pro kterou se našlo místo v budově 44, i do-
slouživší fluidní míchačka Papenmeier, která byla 
zlikvidována. 

Zahájení instalace nové linky se plánuje na začátek 
března a její zprovoznění pak koncem června letoš-
ního roku.

Zatím největší probíhající stavbou jsou dva nové 
sklady a výrobní hala, které navážou na stávající 
budovy 48 a 49 směrem na Zámoraví. Se stavbou 
objektů, ve kterých bude umístěna také nová linka 
pro převíjení a balení, se začalo již v listopadu 
přípravou území. Navázala pilotáž a od ledna 
práce pokračují montáží konstrukčního systému 
(tzv. prefa). Následovat bude opláštění budovy. 
Celá stavba včetně vybavení skladů by měla být 
dokončena a předána do užívání na podzim 
letošního roku, kdy je plánováno také zprovoznění 
technologie převíjení a balení.

Ještě větším objektem však bude nová výrobní hala 
s třípodlažní věží, která bude přistavěna z východní 

Pokračování na str. 3
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K elektřině máme respekt
Bez elektřiny nemůže žádný průmyslový pod-
nik fungovat. Aby byl zajištěn bezporuchový 
chod výroby, je třeba rozvody elektrické ener-
gie udržovat v dobrém technickém stavu. A prá-
vě to byl důvod, proč jsme přistoupili k obnově 
stávajícího energetického zařízení.

Již v letech 2013 a 2014 jsme provedli moderniza-
ci zastaralé hlavní VVN rozvodny R 110 kV, na kte-
rou jsme ihned navázali přípravou rekonstrukce 
dalších částí elektro-rozvoden a rozvodů vysoké-
ho napětí. Stav rozvoden a energo-kanálu včetně 
kabeláže představoval potencionální riziko vzni-
ku havárií, které by mohly způsobit odstávku vý-
roby i na několik dnů.

Vzhledem k obtížnosti této akce bylo nutno re-
konstrukci pečlivě naplánovat, aby nedošlo k ne-
žádoucímu omezení výroby.

Rozsahem díla a délkou realizace patří tato inves-
tice k největším a nejnáročnějším akcím úseku 
energetiky. Byl přesně stanoven harmonogram 
prací, neboť každá prováděná činnost mohla mít 
vliv na chod výroby. 

Kromě hlavní části díla, což byla obnova/přemís-
tění VN rozvoden a rekonstrukce kabelových tras 
v energo-kanálu, bylo totiž nutno opravit i budo-
vu V15, kde byly v prostorách uvolněných po zru-
šení rozvodny vybudovány kanceláře a dílny pro 
pracovníky úseku energetiky. Jejich bývalá praco-
viště v budově 42 obsadili po dohodě zaměstnan-
ci společnosti FOL-Obal.

Společnosti SENERGOS bylo zadáno vypracování 
studie, která řešila způsob přemístění a rekon-
strukci rozvoden v napajedelském areálu.  

Výsledkem této studie bylo zrušení stávající roz-
vodny v budově V15 a instalace nové rozvodny 
v budově 34a. Stávající rozvodna z budovy 34a od 
firmy ABB byla přestěhována do budovy 21a tak, 
aby došlo k posílení elektrické energie v jižní části 
závodu.

Do budovy 34a byla navržena nová zapouzdře-
ná VN rozvodna typu XIRIA od firmy EATON. Už 
tehdy jsme počítali s výstavbou Nové válcovny, 
proto jsme zde připravili vývodové vypínače pro 
následné napojení 4 ks VN transformátorů pro 
budovu 25. 

Součástí studie byla i ekonomická vyhodnocení, 
zda bude výhodnější vybudovat nový energetic-
ký most nebo provést rekonstrukci původního 
energo-kanálu. Podle výsledku analýzy bylo roz-
hodnuto provést opravu. Znamenalo to výměnu 
všech nevyhovujících VN kabelů obsahujících ne-
bezpečné látky za nové moderní plastové kabely 
a výměnu zkorodovaných kovových roštů včetně 
azbestových podložek.

Dalším krokem byla i náhrada NN kabelů od VN 
transformátorů na rozvodně budovy 34a a mezi 
rozvodnami v budovách 24 a 34a.

Na vypracování projektu byla v rámci VŘ vybrána 
společnost PEZ - projekce energetických zaříze-
ní Ostrava, pro realizaci pak firma INDUSTRIA AC 
Kroměříž. Protože většina prací probíhala v blíz-
kosti a na zařízeních s vysokým napětím 22 kV, 
celou akci z pohledu BOZP dozorovala firma EN-
VICOM Kroměříž.

Rekonstrukce byla zahájena v únoru 2016 a po 
dvou letech usilovné práce zdárně dokončena 
letos v lednu. Podařilo se nám nahradit zařízení, 
které se nacházelo na hraně z hlediska bezpeč-
nosti a ekologie, zařízení, které bylo ve svém věku 
35 let velmi zastaralé. 

Věříme, že ekonomické i funkční řešení nové-
ho energozařízení nám zajistí stabilitu dodávek 
elektřiny, její bezproblémové využívání po dobu 
dalších minimálně 35 let a přispěje k optimalizaci 
energetických výrobních procesů.

Antonín Stratil, vedoucí elektro-hospodářství
Lubomír Kamenčák, realizace investic

strany budovy 25. Hlavní část výstavby bude reali-
zována letos od března do října. Po jejím dokončení 
bude zahájena instalace nové laminační linky a vál-
covací linky s míchacím uzlem. 

Uvedení do provozu těchto nových linek je před-

pokládáno na podzim příštího roku. Čeká nás tedy 
rušný rok, na jehož konci bude areál napajedelské-
ho závodu díky novým stavbám vypadat poněkud 
jinak než v současné chvíli. 

Na projektu Nové válcovny se podílí velké množství 

zaměstnanců naší firmy, kterým patří velký dík za je-
jich práci, pomoc a podporu. Věříme, že společným 
úsilím dotáhneme tento projekt ke zdárnému  vý-
sledku.

Ing. Tomáš Navrátil, vedoucí odboru investic
Ing. Zuzana Dujková, Ph.D., příprava investic

Pokračování ze str. 2

SOUTĚŽ 
V minulých novinách jste mohli soutěžit o po-
ukaz v hodnotě 500 Kč do prodejny “Napabike“ 
v  Napajedlích. Losování proběhlo dne 22. 1. 
2018 za účasti zástupců vedení společnosti a 
právníka, výhercem se stala paní MgA.Veronika 
Vašátková, které gratulujeme.

Máme pro Vás připravenu další soutěž. Tento-
krát soutěžíme o devět cen. Na každého ze tří 
vylosovaných čeká wifirouter Netis a tričko Mi-
krotik. Ceny do soutěže daroval Radek Večeřa 
z   firmy Napasat.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

Kdy byla založena veřejná telekomunikační 
síť NapaSat?

a) 28. 10. 2005
b) 12. 1. 2009
c) 24. 12. 2015

Řešení zašlete nejpozději do konce měsíce 
března na adresu adela.moricka@fatra.cz. 
Do předmětu e-mailu uveďte heslo „Soutěž“. 

AKTUALITY 
Vánoční večírek

Náš tradiční vánoční večírek v závěru loňské-
ho roku jsme tentokrát přestěhovali do ne-
dalekých Otrokovic do Kongresového a kul-
turního centra Otrokovická Beseda. A byla to 
dobrá volba.

Konal se v pátek 8. 12. 2017 a zahájil jej ge-
nerálního ředitel Ing. Pavel Čechmánek.

Finančně jsme tentokrát podpořili DDM 
Matýsek v Napajedlích a ten pro nás připra-
vil bohatý program. Předvedly se nám děti 
z  kroužků švihadel - rope skippingu, orien-
tálního a moderního tance a zahrála nám 
také živá kapela.

Následoval chutný raut, o který se postaral 
Catering Baltaci. Kdo chtěl, mohl po zhléd-
nutí vystoupení latinskoamerických tanců 
Dance Studia Starlight ze Zlína rozhýbat 
plná bříška v následném workshopu přímo 
s účinkujícími na tanečním parketě. Komu to 
nestačilo, mohl protančit zbytek večera při 
hudbě pod taktovkou skvělého DJ Mácika.

Pro lepší využití skladovacích ploch
Jistě jste už při průchodu napajedelským areá-
lem zaregistrovali nový typ obalu - palety ASP. 
Po desetiletí byly naším hlavním manipulač-
ním prostředkem tzv. saně. Sloužily dlouho a 
ještě i částečně sloužit budou. Do konce 80. let 
se na nich expedovaly plastiky a fólie, potom 
jsme začali používat dřevěné palety.

Éra saní se ale pomalu chýlí ke konci a jejich roli 
budou postupně přebírat kovové palety ASP. Saně 
totiž mají kromě častého poškození výdřevy při 
manipulaci s VZV navíc jeden obrovský nedostatek: 
nedají se stohovat. A právě nedostatek skladovacích 
ploch je u nás velkým problémem, v době budová-
ní nové válcovny dvojnásobně velkým. Proto bylo 
rozhodnuto o vývoji nového stohovatelného typu 
obalu saním podobného.

Tímto úkolem byl pověřen vedoucí odboru logistiky 
Bc. Martin Jelínek, Jaroslav Trvaj a já.

Tehdy jsem vůbec netušil, jak dlouhá to bude cesta. 
Na vývoji jsme spolupracovali s konstruktéry firmy 

Avex, kteří mají zkušenosti s výrobou kovových pa-
let, jež se v hrubých rysech podobaly našim před-
stavám. A tak začalo naše cestování do Otrokovic ke 
konzultacím.

První vizualizace vznikla poměrně rychle a za ně-
jaký měsíc spatřily světlo světa první tři prototypy. 
Zkoušky ve Fatře ale mj. ukázaly, že bude nutné vy-
vinout dva typy: jeden s dlouhou a druhý s krátkou 
brankou. Trvalo několik měsíců, než se nám je po-
dařilo vyladit. A potom se objevily další požadavky 
na úpravy. 

Třetí varianta už vypadala takřka dokonale. Bohužel 
jenom do chvíle, než se při manipulaci s ručně ve-
deným elektrovozíkem zjistilo, že při plném dorazu 
vozík zajede pod okraj palety a při zvedání ji doslova 
„odstřelí“. Zdánlivá drobnost, ale tento detail ukon-
čení vývoje oddálil.

Následně jsme ještě čekali na výsledky zkoušek ve 
státní zkušebně, které potvrdily námi požadovanou 

nosnost palety. A pak už nic nebránilo v provede-
ní výběrového řízení na dodavatele. Odebrali jsme 
celkem 500 ks palet (350 palet s krátkou a 150 kusů 
s delší brankou).

Prázdná paleta váží 93 kg, její statická nosnost je 
4 500 kg. V našich podmínkách můžeme tedy sto-
hovat 3 plné palety (1+2) o dynamické nosnosti 
1 500 kg. Palety jsou vybaveny tabulkami s klipem 
pro popisky.

Využijeme je především pro skladování vratného 
materiálu, polotovarů a dekoračních fólií.

Cesta k novým paletám ASP nebyla snadná, ale měli 
jsme snahu vyhovět všem požadavkům, aby mohly 
sloužit podobně jako výše zmiňované saně několik 
desítek let.

Aby bylo dosaženo požadovaného efektu, je nutné 
opravdu palety stohovat. Možná už letos zajistíme 
dodání dalších 500 ks (záleží na potřebě výrobních 
středisek). Uvidíme, jaké požadavky na obaly nám 
přinese výroba v nové válcovně.

A jen tak mimochodem - dnes používáme jen v Na-
pajedlích 70 druhů dřevěných palet, v Chropyni 30 
druhů. A stále přibývají! Už teď víme, že se bude vy-
tvářet nová paleta na podlahovinu a nelze vyloučit, 
že stávající 2 typy palet ASP dostanou dalšího „brat-
říčka“. 

Přejme tedy našim novým paletám ASP R06 a R07 
dlouhou životnost a ať jsou přínosem pro efektivní 
využití skladovacích a manipulačních ploch. 

Josef Tomaštík
vedoucí odd. odpadového hospodářství
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Novinka z naší dílny - nafukovací polštář do 
letadla
Jak se co nejpohodlněji usadit na dlouhých 
cestách letadlem, aby si člověk co nejvíce odpo-
činul a ideálně se i prospal? Řešením může být 
nafukovací polštář, který jsme u nás vyvinuli 
speciálně pro společnost APUS Projects. 

Tato česká společnost se rozhodla jít jinou cestou 
než většina výrobců cestovních polštářů. Ty obvyk-
le mají tvar podkovy a člověk s nimi spí s hlavou na 
stranu, což po delším spánku vede k nepříjemnému 
strnutí šíje. 

Náš nafukovací polštář s názvem APUS Relax (Apus 
je latinsky rorýs, čili jeden z mála ptáků, který doká-
že spát za letu) cestující umístí na sklopný stolek a 
opřou se o něj v předklonu čelem. Obličej „zapadne“ 
do otvoru, kterým lze volně dýchat. Taková poloha 
je podle odborníků mnohem vhodnější než sezení 
s hlavou opřenou do boku. 

S touto myšlenkou přišli zástupci APUS Projects 
před časem do Fatry, kde nás požádali o spoluprá-
ci. Chopili jsme se příležitosti podílet se na tomto 
zajímavém projektu a výsledkem jsou nyní již dvě 
unikátní designérské varianty tohoto výrobku, které 

jsou v prodeji na internetových stránkách společ-
nosti www.apusrelax.com.

Nejnovější typ APUS Triangle je navržen tak, aby na-
bídl i jiné způsoby využití, které uspokojí i ty nejná-
ročnější cestovatele. Přední i zadní část polštáře lze 
nafouknout zvlášť, což umožní využití více spacích a 
relaxačních pozic. 

Pokud nafouknete jenom přední část, můžete pol-
štář použít jako klasický krční límec. Po nafouknutí 
zadní části je z Apusu pohodlný polštář k okýnku 
nebo bederní podpěra. Když nafouknete obě části, 
můžete využít nejzdravější polohu dopředu nebo 
polštář využít v páru mezi vámi a spokojeně odpo-
čívat.

MgA. Veronika Vašátková
technolog - design

AKTUALITY 
Nová tvář jednacích místností 

V závěru loňského roku zajistila správa ma-
jetku rekonstrukci zasedacích místností 
v administrativní budově č. 76 v Chropyni. 

Interiér těchto prostor byl převážně původ-
ní, pamatoval rok 1971 a jeho modernizace 
byla nevyhnutelná. Byla opravena elektroin-
stalace, stěny vymalovány, dveře renovová-
ny a po výměně samozřejmě volaly podlahy. 
Staré linoleum jsme nahradili naším Thermo-
fixem, do každé zasedačky jsme vybrali jiný 
vzor. Případní zájemci o naši podlahovinu se 
tak mohou podívat, jak vypadá v reálu. A sa-
mozřejmě byl do všech místností pořízen 
nový moderní nábytek. Výsledek je skvělý. 
V současné době můžete využívat tři jednací 
místnosti s kapacitou 7 osob a velkou kon-
ferenční místnost, která pojme až 50 lidí a je 
vybavena video a audio technikou.

Všechny zasedačky si můžete zarezervovat 
v  systému IBM Notes, klíče jsou k dispozici 
na hlavní vrátnici Díly v budově 74.

V letošním roce plánujeme pokračovat re-
konstrukcí dalších dvou jednacích místností 
a vytvořit společné zázemí v podobě ku-
chyňky.

Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí odboru správy majetku

Získejte odměnu za nového 
„fatrováčka“.

 
Pomozte nám najít vhodné zaměstnance 
do našich řad. Pokud někoho znáte, dů-
věřujete mu a jste přesvědčeni, že pro nás 
bude přínosem, neváhejte a předejte na 
něj kontakt personálnímu oddělení.

V případě, že se Vámi doporučený zaměst-
nanec osvědčí, můžete obdržet odměnu
ve výši až 10 000 Kč.

Více v Rozhodnutí ředitele PÚ č. 04.

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

•	 DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY

•	 ŘIDIČ MANIPULAČNÍHO MOTOROVÉHO 

VOZÍKU

•	 MISTR VÝROBNÍHO STŘEDISKA

•	 DĚLNÍK SKLADU

•	 TECHNIK ICT

•	 MARKETINGOVÝ SPECIALISTA

Více informací naleznete na:
www.fatra.cz/kariera

Tento druh pozdravu jsem si vypůjčil z ranku 
křesťanských pozdravů, ke kterému dal podnět 
papež Řehoř I. v Římě v r. 590 n. l. Původním 
účelem bylo přání zdraví kýchajícím občanům 
v době, kdy byla Evropa sužována morovými 
epidemiemi. Odpovědí bylo „Pánbůh dej“. Ono 
nejde ani tak o to, jaký druh pozdravu použí-
váme, ale spíše o to, že vůbec pozdravíme. A co 
se týče epidemií moru, jsou, zdá se, pod kont-
rolou. Nicméně epidemie „nezdravení“ se opět 
šíří celou Evropou a naší zemí zvlášť.

Co je to vlastně pozdrav? Je to projev úcty, přátel-
ství či dobrých úmyslů. Děje se tak ritualizovaným 
gestem a/nebo verbálně - slovy. Vyjadřuje přání, aby 
ten druhý dlouho žil (živijó), zůstal zdráv (Heil), pří-
padně „celý, neporušený“ (lat. salvus). Za život člo-
věk pozdraví průměrně třistatisíckrát, to je přibližně 
190 hodin pozdravů. No ale - jak kdo.

Historie pozdravů je stará jako lidstvo samo. Dle od-
borníků není neverbální pozdrav výsadou lidského 
rodu, ale je rozšířen i mezi společensky žijícími živo-
čichy. Pravděpodobně prvními uvědoměle zdravící-
mi se byli předkové australopitéků, kteří používali 
napřažení dlaně jako gesto pokoje. Australopitéko-
vé vzájemným stiskem horních končetin demon-
strovali, že nejsou ozbrojeni. 

Tento druh neverbálního pozdravu překonal věky a 
stal se nejběžněji užívaným v moderní době. Mezi 
nejčastější neverbální pozdravy kromě podání ruky 
patří rovněž mávání, polibek, salutování, kynutí, 
smekání či klekání. V různých koutech světa jsou 
neverbální pozdravy více či méně exotické. Potkají-
-li se například dva japonští muži na ulici, rozepnou 
kabáty a pak sejmou klobouky na důkaz, že nejsou 
ozbrojeni.

Na Papui Nové Guinei vítají cizince s hlavami pokry-
tými břečtanovými listy jako symbolem přátelství. 
Dříve je obvykle podávali jako pečeni na břečtanu.
Tření nosu o nos je doménou Eskymáků, ale také 
maorský pozdrav na Novém Zélandu. Tímto způso-
bem se vzájemně předává „dech života“. 

V některých kulturách je forma pozdravu vyjádře-
ním společenských rozdílů. U Japonců symbolizuje 
úhel úklony míru úcty, stejně tak v Číně, Koreji a dal-
ších asijských zemích. Důležitá je i vzájemná vzdále-
nost zdravících se osob.

Mezi nejexotičtější neverbální pozdravy světa patří 
například v Tibetu přiložení ucha na ucho a dlouhé 

naslouchání, stejně jako vypláznutí jazyka (zlý tibet-
ský král Lang Darma měl černý jazyk a nikdo neví, 
do koho se po smrti reinkarnoval). Proto vyplazují.
Ve východní Africe si zase plivou na bosé nohy. Snad 
se nám to tu nerozšíří!? V Číně se, mimo jiné, zdraví 
vzájemným přiložením bosých chodidel. Praktické 
to moc není, hlavně v zimě. Pro některé našince by 
byl keňský pozdrav, kdy se zdraví společným vese-
lým skákáním, vítaným zpestřením novoročního 
předsevzetí. Poněkud diskutabilní je následné popí-
jení nápoje z krve a mléka tamního skotu.

V Zambii je tradičním pozdravem vzájemné zmáčk-
nutí palců na rukou. Některým známým a kolegům 
bych se pak raději vyhýbal. A to už vůbec nemluvím 
o Melanésii, kde si při pozdravu vzájemně šáhnete 
do rozkroku!? Takže buďme rádi za naši hezkou Ev-
ropu střední a její mírné podnebí i zvyky.

Snad nejpopulárnější formou neverbálního pozdra-
vu je polibek. Ne snad proto, abychom jako Římané 
líbajíce ženy z příbuzenstva na ústa zjistili, zda ne-
požily vína, ale proto, že nás to baví. Vášnivý polibek 
dvou „spřátelených“ politiků na ústa byl praktikován 
ještě koncem 20. století. Snad se jednalo o gesto 
přátelství, snad jen o zjištění, zda již požil vodky, ko-
lik a kde.

V 16. století se ve Francii změnila zavedená forma 
políbení na tvář na políbení ruky. Důvod změny 
popsal francouzský filosof a spisovatel Michel Mon-
taigne matematických vyjádřením: „3:50“. Na 3 po-
líbené krásné ženy připadá 50 ošklivých. Dnes je 
polibek na tvář rozšířen v Evropě, Latinské Americe 
a mezi mladými. Polibky na tvář, které jsou pouze 
naznačovány a končí ve vzduchu, jsou podle odbor-
níků neupřímné a pokrytecké. Takže v rámci upřím-
nosti líbejte se, až to mlaskne.

Verbálních pozdravů je celá řada a většinu z nich 
používáme zcela bezděčně, i když jejich původní 
význam byl spojen se specifickými zájmovými či 
pracovními skupinami. Například pozdrav „Ahoj!“ 
používali námořníci (Ahoe či A hoy v angličtině zna-

mená loďka), vodáci a trampové. Takové „Nazdar!“, 
původně pro účely občanské sbírky na Národní di-
vadlo v Praze, převzali obrozenci, skauti i legionáři. 
„Skol!“ je pozdravem lyžařů. „Zdař Bůh!“ pak havířů, 
v ostravském nářečí zkráceně „Zdoř!“ a Rudova oblí-
bená forma „Zduř!“. Při svých cestách po sousedních 
zemích se setkávám obvykle s pozdravem „Grüß 
Gott!“ neboli „Pozdrav pán Bůh!“, případně „Čiao!“. 
Tento pozdrav je významově totožný s latinským 
„servus!“ a vznikl z italského „schiavo“ neboli slu-
žebník. Je pravdou, že v těchto zemích je možné 
se zcela „uzdravit“ a to nejenom ve smyslu četnosti 
zdravení, ale i ve smyslu elementární slušnosti. 

„Naše země nezdraví!“. Tento upravený povzdech 
našeho 1. polistopadového prezidenta jsem si vy-
půjčil, abych parafrázoval stav naší současné spo-
lečnosti. Nejenom, že se pozdravu nedočkáte od 
„cizích“ lidí, které běžně potkáváte na veřejnosti, 
ale ani od těch, kteří Vás znají. Považují pozdrav za 
něco zbytečného, přežitého, archaického. Zdravení 
je v našich zeměpisných šířkách zdržováním, proje-
vem slabosti, podřízenosti nebo se dokonce pozdra-
vit stydíme. 

Byl jsem svědkem, jak v jednom malém rakouském 
městečku obecní policajt držel místnímu školáko-
vi desetiminutovou přednášku na téma zdravení a 
slušné chování. Hoch se po této lekci uklonil a zčer-
venalý odjel na kole. Myslím si, že dlouho zdravil 
i sněhuláka. 

Jdouce po nádvoří naší společnosti, bylo by zapo-
třebí hodně takových obecních policajtů.  

Jistou nadějí je „Světový den pozdravů“. Ten připadá 
na 21. 11. a letos to bude 45 let od jeho vyhlášení 
bratry McCormackovými z USA. Smyslem byla pod-
pora světového míru tím, že pozdravíme alespoň 
10 lidí v daném dnu. Zda to vyšlo, ponechejme his-
torikům.

Nicméně pozdrav nic nestojí, těch 190 hodin už 
asi nesplníme, ale budeme za „slušňáky“ a obecní 
policajt nás nemusí školit. Proto zdravme nejenom 
21. 11., ale každý den, a zdravme všechny, které po-
tkáme. Ti, co nám neodpoví, se snad časem přidají, a 
pokud ne, tak na ně pošleme toho policajta.
„Ave Caesar, morituri te salutant!“

Stanislav Zátopek
stálý dopisovatel

Pozdrav pánbůh
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Bavíme se  
Jsou chlapi v posilovně a vtom zazvoní 
mobil. Muž ho zvedne a ozve se: „Miláčku, 
můžu si koupit ten kabát za 1 500?“ „Jasně, 
že můžeš.“ „A ten mercedes za 1 500 000?“ 
„Ano ten taky.“ „Ty jsi báječný. A ten dům za 
5 000 000?“ „Samozřejmě ano.“ „Díky miláč-
ku, jsi úžasnej!“ Muž zavěsí a říká: „Pánové, 
čí to byl mobil?“

Co dělá sedmnáct blondýnek před kinem? 
Čekají, až přijde ještě jedna, protože film je 
přístupný až od osmnácti.

Stojí dvě blondýnky na zastávce a první se 
ptá druhé: „Kterou tramvají jedeš?“ „Dvoj-
kou. A ty?“ „Trojkou“ Za chvíli přijede tram-
vaj 23 a první blondýnka povídá té druhé: 
„Hele, můžeme jet spolu!“

Blondýnka se ptá šéfa: „Šéfe, a jak jste při-
šel na to, že je to anonym, když tam není 
vůbec nikdo podepsaný...?“

Soudce se obrátí ke svědkyni blondýnce. 
„Víte, co vás čeká, když budete křivě pří-
sahat?“ „Ano,“ odpoví svědkyně, „kožich a 
deset tisíc na ruku.“

Na policejní stanici zvoní telefon. Po zved-
nutí se z něj ozve: „Okamžitě přijeďte, prá-
vě jsem ho zabila.“ „Koho?“ „Králíka.“ „Oso-
bo, nežertujte, tohle je tísňová linka! A kdo 
vůbec volá?“ „Králíková.“

Dcerka se dívá na maminku, jak si nanáší 
pleťovou masku. „Proč to děláš?“ ptá se jí. 
„Abych byla krásná!“ odpoví maminka. Za 
chvíli si masku sundává a dcerka se ptá: 
„Vzdáváš to?“

„Synu je čas si promluvit o sexu.“ „O. K., tati, 
a co o něm chceš vědět?“

Manžel se šťourá v jídle a ptá se své ženy: 
„To je zase z plechovky?“ „Ano, zlatíčko. Na 
plechovce byl tak roztomilý pejsek a navíc 
na ní stálo: »Pro vašeho miláčka«, tak jsem 
neodolala.“

Vrátí se manžel domů, v posteli milenec. 
Vytáhne pistoli, milence zastřelí. Manželka 
to komentuje: „Takhle se nemůžeš divit, že 
už nemáš žádné kamarády!“

S manželkou si často vyměňujeme názory. 
Přicházím se svým a odcházím s jejím.

Přijde žena opilá a vláčná domů a povídá 
manželovi: „Teď jsi mě teda pěkně nasral! 
Já tě hledám po všech hospodách a ty si tu 
v klidu myješ nádobí...“.

Pětiletý kluk pozoruje matku, jak se v kou-
pelně maluje a takhle jí zalichotí: „Mamin-
ko, ty jsi hezká... Ty jsi nejhezčí na světě!“ 
Vtom nakoukne tatínek a zabručí: „Poslyš, 
Markéto, neměla bys s tím klukem někdy 
zajít na oční...?“

Paní učitelka pomáhá chlapečkovi ve škol-
ce s obouváním botiček.
Oba tlačili, tahali, ale pořád se do botiček 
nemohli dostat. A když se jim to konečně 
podařilo, oba si celí schvácení sedli. Chla-
peček se podívá na botičky a říká: „Paní 
učitelko, my jsme dali botičky obráceně!“ 
Paní učitelka se podívala a skutečně, byly 
nazuté obráceně. Zachovala klid, sundala 
je a znovu je začala chlapečkovi obouvat, 
tentokrát už správně.
Po obutí se chlapeček koukl na nohy a 
opět povídá: „To ale nejsou moje botičky.“ 
Učitelka se kousla do jazyku a místo nadá-
vek, které se jí draly na jazyk, s námahou 
boty opět sundala. Když byly dole, chlape-
ček povídá: „To jsou botičky mýho brášky, 
maminka říkala, že teď je budu nosit já.“ 
Učitelka nevěděla, jestli se má smát nebo 
brečet. Znovu pomohla botičky obout. 
Když se jim to společnými silami podařilo 
a pomáhala chlapečkovi oblékat kabát, 
zeptala se: „Kde máš rukavičky?“ Chlape-
ček odpověděl: „Ty mám schované v těch 
botičkách.“ 
Soudní proces s učitelkou začne příští mě-
síc.

ANKETA
Chodíte na šlahačku neboli na mrskačku?
Chodíte sám, s někým? Jak se u Vás v tento den 
dodržují tradice? Máte nějaké rodinné zvyky 
popř. zvyky na vesnici/městě?

Tomáš Petříček, projektový pracovník, stř. 948000
Jako malý kluk jsem asi tak do 10 let chodil na 
mrskačku v Nové Dědině na Kroměřížsku nejprve 
s taťkou, potom s kamarády. Později jsme ale s rodi-
či raději vždycky na Velikonoce odjeli na celodenní 
výlet a tuto rodinnou tradici se snažíme dodržovat 
i teď, i když už nebydlíme společně. Vždycky se do-
hodneme a o velikonočním volnu vyrazíme na něja-
ké zajímavé místo.

Tomáš Pustówka, instruktor, stř. 120000
Když jsem bydlel s rodiči na Vsetíně, vždycky ráno 
po snídani jsme se s tátou vypravili za tetičkama a 
babičkama. Do oběda jsme se vrátili domů a přinesli 
hromadu sladkostí, které jsem pak konzumoval ješ-
tě dalšího půl roku. Zhruba od 12 let jsem se osa-
mostatnil, tátu nechal doma a chodil s kamarády po 
spolužačkách. Ještě před odchodem jsem vzal jalo-
vec a pěkně prohnal mámu po bytě. S přibývajícími 
lety se chuť chodit po mrskačce postupně vytratila, 
s rodiči už nebydlím, ráno většinou prospím a Pon-
dělí velikonoční beru jako normální den.

Radek Jevický,vedoucí odboru vodního hospodář-
ství, stř. 870000
Bydlím ve Zlíně, ale pocházím z Mařatic. A právě 
tady, tradičně v kroji, chodím v neděli večer společ-
ně s kamarády na velikonoční zábavu. Po půlnoci 
vyšlaháme všechno ženské osazenstvo a pak se ro-
zejdeme. Hradišťáci - členové souboru Cifra - ráno 
pokračují ve šlahačce doma, já se souborem Vonica 
na Zlínsku. Obejdeme všechny známé dívky a ženy, 

dříve jsme je párkrát i osprchovali nebo očákli kýb-
lem s vodou. Teď už jsme ale hodnější a mokré zvy-
ky přenecháváme mladším ročníkům.

Doma před Velikonocemi dodržujeme takové tradi-
ce, jako je pečení beránka, barvení vajíček a plete-
me tatary. 

Bc. Václav Martinek, elektrotechnik, stř. 908200
Ve Bzové u Bojkovic, odkud pocházím, je Velikonoč-
ní pondělí tradičním završením velikonočních svát-
ků. Hlavní atrakcí jsou tzv. klepáčníci, kluci školou 
povinní, kteří obchází obec dvakrát denně od středy 
do soboty s klepadly a řehtačkami, aby připomně-
li zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V neděli po mši pak 
u každého domu odříkávají básničku a dostanou za 
to odměnu.

Letos již třetím rokem bydlím v Újezdci u Osvěti-
man a tady se chodí na mrskačku, pomlázce tu říkají 
žíla. Náš malý Pepík se mnou absolvoval svou první 
mrskačku už v 15 měsících, letos půjdeme potřetí. 
Obejdeme naši ulici, blízké i vzdálenější sousedy a 
hlavně sousedky. U některých posedíme a popoví-

dáme, protože právě o Velikonocích bývají doma i ti, 
kteří pracují ve světě. Při zpáteční cestě vychutná-
váme sladkou odměnu. Na letošek plánuju korbáč, 
který se nevejde do futer. Bude se hodit, Pepa chce 
obejít všechny holky ze školky, tak abychom se ne-
zdržovali.

Novinky ze zlepšování 
Systém podávání zlepšovacích návrhů funguje 
v naší společnosti již od jejího založení. Jedno 
z hesel Tomáše Bati znělo: „Dřinu strojům, myš-
lení lidem“. A v úzkém kontextu s tímto výro-
kem bylo již v baťovských závodech zavedeno 
zlepšovatelské hnutí, které je s určitými obmě-
nami funkční dodnes.

Nemusí se jednat o velké vynálezy a převratná řeše-
ní, stačí drobná zlepšení. Pokud je jich však hodně, 
posunují produktivitu práce kupředu. 

Během svého vývoje zaznamenal systém zlepšování 
jisté změny a nové přístupy k jeho řízení. K poměrně 

významné události dochází také v tomto roce, ne-
boť vedení naší společnosti si uvědomuje potenciál 
svých zaměstnanců a do zlepšovatelského hnutí in-
vestuje významné zdroje. 

Hlavní změnou je stanovení jednotné výše pro od-
měny za ZN, a to na úrovni 15 % z dosažené roční 
úspory, která vznikne jeho realizací. Členem komise 
pro ZN se nově stává generální ředitel, který má zá-
jem celý proces co nejvíce podpořit. Další pozitivní 
změnou je posunutí hranice maximální výše od-
měny pro zlepšovatele z původních 150 000 Kč na 
200 000 Kč. Nové podmínky budou zapracovány do 

Rozhodnutí ředitele „Řízení zlepšovacích návrhů a 
ochrana duševního vlastnictví“.

Věříme, že zavedením těchto opatření se nám po-
daří ještě více zlepšit fungování systému zlepšová-
ní, zajistit růst firemní kultury a zvýšit produktivitu 
nejen výrobních procesů.

Všem zaměstnancům, kteří se podíleli nebo budou 
podílet na zlepšování, děkujeme za jejich aktivitu.

Ing. Adam Hrňa 
vedoucí oddělení průmyslového inženýrství

Vánoce v útulku
V závěru loňského roku jsme se zúčastnili před-
vánočního projektu Útulku pro zvířata v nouzi 
ve Zlíně-Vršavě. V pořadí tento již desátý ročník 
organizovali studenti Fakulty multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za 
vydatné podpory neziskové organizace Němá 
tvář a ZŠ Komenského II ve Zlíně.   

Do celé akce, která se uskutečnila 7. prosince 2017, 
bylo zapojeno několik školských institucí a spousta 
firem Zlínského kraje, podporu poskytl např. i hoke-
jový tým Berani Zlín. 

Tento den byl plný aktivit a života, neboť studenti 
připravili pro veřejnost bohatý program. Proběhly 
zde ukázky umění policejní kynologie, pro děti byla 
k dispozici vánoční dílnička, kde si mohly vyrobit 
vlastní vánoční ozdoby, a mnoho další zábavy pro 
rodiny s dětmi. Velký zájem byl také o malování na 
obličej. Díky této akci se vybrala částka 22 000 korun 
a naplnily se dva sklady krmivem a potřebami pro 
pejsky a kočičky. Útulek z nich bude 2 až 3 měsíce 
krmit všech 85 pejsků a 40 kočiček. 

My jsme přispěli formou věcného daru v podobě 
několika podložek pro psy.

Jsme hrdí na to, že jsme podpořili dobrou věc a po-
díleli se tak na zlepšení životních podmínek zvířátek 
ubytovaných (snad jen dočasně) v tomto útulku. 

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu
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Zajímavosti 
Stručně o filmu

Dvoudílný projekt je strhující historickou 
epopejí mapující životní osudy mladé Ma-
rie Terezie, jedné z nejvýznamnějších po-
stav novodobé Evropy, která po více než 
40 let úspěšně vládla říši, rozkládající se 
na území dnešních 12 evropských států. 
V uplynulém roce jsme si připomněli 300. 
výročí jejího narození. Byla to jediná žena, 
která usedla na český trůn, zavedla povin-
nou školní docházku nebo číslování domů.

Velkofilm o lásce a intrikách z 18. století se 
točil podle námětu a scénáře Mirky Zlatní-
kové a režíroval jej v USA působící Robert 
Dornhelm s rumunsko-rakouskými kořeny. 
V hlavních rolích se představili Rakušanka 
Marie-Luise Stockinger a český herec Voj-
těch Kotek. Herci mluvili svou mateřštinou, 
pro verzi konkrétní země pak byli předa-
bováni. Jedná se o naprosto unikátní ko-
produkci čtyř evropských veřejnoprávních 
televizí - České televize, rakouské ORF, Slo-
venské RTVS a maďarské MTVA. Rozpočet 
na tento film činil téměř 6 mil. eur.

Děj se odvíjí od dvou zásadních okamžiků 
v životě mladé panovnice - jedním je pří-
běh dětské lásky a pozdějšího manželství 
s Františkem Štěpánem Lotrinským, dru-
hým je nástup na trůn a získání uherské 
koruny. Nejenže nás tento projekt pou-
čuje o vztazích uvnitř habsburské rodiny, 
ale je zároveň monumentální obrazovou 
podívanou z naší historie. Přibližuje nám 
takové momenty, jakými jsou například 
korunovace Karla VI. českým králem na 
Pražském hradě, svatba s Františkem Ště-
pánem v augustiniánském kostele ve Vídni 
nebo korunovace Marie Terezie uherskou 
královnou v Dómu Sv. Martina v dnešní 
Bratislavě, dále pak plesy a hostiny u císař-
ského dvora. 

Při natáčení bylo použito 2 500 kostýmů a 
500 paruk. V době Marie Terezie se paruky 
vyráběly z dlouhých chlupů z ocasů sta-
rých buvolů a u hlavních rolí se dodržoval 
stejný materiál. Ale „buvolka“ je velmi dra-
há, jedna vychází na 15 až 20 tisíc korun, 
zpracování a bělení je složité a zdlouhavé. 
Proto byl pro epizodní role a komparz po-
užit kanekalon neboli syntetický materiál, 
který se pravým vlasům velmi podobá.

Prodejce profilů na filmovém plátně
ROZHOVOR / TOMÁŠ ZMRZLÍK 
Marie Terezie - dvoudílný film se zahraniční 
účastí je největším projektem v historii České 
televize. Natáčelo se celkem 46 dní v lokacích 
v Kroměříži, Praze, Dobříši, Milovicích, Lysé nad 
Labem, Valticích, Bratislavě, Vídni a Světci u Ta-
chova.

Nejdéle času strávili filmaři v Kroměříži - tři týdny 
na zámku a další týden v zámeckých zahradách. 
Celkový počet komparzistů se vyšplhal na 2 200 lidí. 
A právě mezi ně si odskočil náš zaměstnanec, Ing.
Tomáš Zmrzlík, prodejce profilů.

Tomáši, jak Vás vůbec napadlo natáčení se zú-
častnit?
Kroměřížský zámek a zahrady jsou filmaři relativně 
často vyhledávaná destinace. Každý rok se tu točí 
alespoň jedna filmová produkce. Jedná se většinou 
o historické filmy, do kterých je potřeba větší množ-
ství komparzistů. A když jsem letos na jaře zaregis-
troval v médiích, že se chystá natáčení Marie Terezie, 
tak jsem se přihlásil na casting a byl jsem vybrán.    

Byla to Vaše jediná filmařská zkušenost?
V předchozích letech jsem se zúčastnil natáčení se-
riálu BBC „The Musketeers“ a ruského seriálu o Kate-
řině Veliké - „Jekatěrina“. V Mušketýrech jsem byl za 
mušketýra a v Kateřině Veliké za šlechtice.  

Musel jste absolvovat nějaký konkurz?
Ano účastnil jsem se castingu, který probíhal v Kro-
měříži. Tam si nás komparzní agentura všechny vy-
fotila. Fotil se detail obličeje a následně celá postava. 
Potom nám změřili výšku a míry kolem krku, pasu 
apod. Po asi třech týdnech mě agentura kontakto-

vala, že jsem byl filmaři vybrán a abych se zúčastnil 
kostýmních zkoušek na Barrandově v Praze. Další 
týden mě a ostatní vybrané komparzisty vyzvedl 
v  Kroměříži autobus, který nás zavezl na zkoušky 
na Barrandov. V ateliérech nám filmaři zkoušeli kos-
týmy, boty a paruky tak, aby vše maximálně dané 
osobě pasovalo. Pokud vše sedělo, celý kostým se 
označil konkrétním jménem a poslal do Kroměříže.    

Kolik času jste mezi herci strávil?
Celkem mi bylo nabídnuto 16 natáčecích dní v Kro-
měříži a na zámku ve Valticích. Značnou část jsem 
musel odmítnout, protože natáčení probíhalo sou-
běžně s veletrhem Interpack, kterého se Fatra účast-
nila. A navíc jsem si chtěl nechat nějakou dovolenou 
na léto. Tudíž jsem se účastnil šesti natáčecích dní. 
Filmovalo se denně od šesti ráno do zhruba šesti 
sedmi večer.   

Účastnil se na natáčení i někdo další z našich 
zaměstnanců?
Mezi vybranými komparzisty byl také Jiří Havlík 
z elektroúdržby v Chropyni.  

Měl jste možnost promluvit si s někým z hlav-
ních představitelů? Pokud ano, jak se chovali, 
jak na Vás působili?
Možná díky tomu, že rozpočet filmu byl na české 
poměry relativně vysoký, tak se natáčelo v pohodo-
vém a klidném duchu. Před každým záběrem nám 
režisér vysvětlil, co se bude v dané scéně odehrávat 
a co po nás vyžaduje na „place“.  
Mezi komparzisty byl také Petr Walos (ex-Argema, 

ex-Narajama) a Miroslav Spilka (Perseus, Calibos). 
O přestávce mezi natáčením jsme všichni společně 
s Vojtou Kotkem debatovali o hudbě. O jejím nahrá-
váním, o zvuku různých kytar a aparátů. Kotek totiž 
hraje na kytaru ve stoner rockové kapele TH!S. Mys-
lím, že sám ocenil, že se ho konečně někdo neptá 
na herectví a film a může se bavit o jiném tématu.        

Máte z natáčení nějakou zajímavou historku?
Poslední natáčecí den byl kvůli špatnému počasí 
přesunut z kroměřížských zahrad do zámku do Val-
tic. Z Kroměříže jsme vyjeli autobusem už v kostý-
mech. Před zámek ve Valticích jsme dojeli ve stejný 
okamžik, jako autobus plný japonských turistů. A ti 
byli evidentně v šoku z toho, co vidí. Tuto chvilku 
jsem si připadal jako opravdová filmová hvězda, 
protože focení z jejich strany nebralo konce.

Děkujeme za rozhovor a přejeme další zajímavé pro-
jekty a herecké příležitosti.

redakce

FATRA MTB Team - ohlédnutí za sezónou
V loňském roce jsme založili Fatra MTB (moun-
tain bike) team. Díky tomu jsme se mohli zú-
častnit největšího seriálu závodů horských kol 
v ČR “Kola pro život“ v rámci koncernu Agro-
fert. Už první závod, který jsme absolvovali 
29.  4. 2017 v Hustopečích, dokonale prověřil 
naše schopnosti vypořádat se s obtížnou tratí, 
připomínající spíše cyklokros než závody na 
horských kolech. Více jsme běhali než jezdili - 
blátivý terén nám dal pořádně do těla.

Sezóna pokračovala dalšími závody, které postupně 
probíhaly napříč celou naší zemí. Byli jsme přihláše-
ni na trasy B (50 - 68 km) a C (30 - 45 km) s různým 
výškovým převýšením. Hrdě jsme reprezentovali 
v týmových dresech s logem Fatry a díky výkonům 
našich borců jsme byli nepřehlédnutelní.

V soutěži týmů v rámci koncernu Agrofert jsme sice 
byli nováčky, ale ambice jsme měli vysoké a sna-
žili se o přední místa. Výsledky nás pak samotné 
překvapily, náš tým FATRA MTB skončil na skvělém 
2. místě z celkového počtu 43 týmů koncernu Agro-
fert. Skvělého umístění napříč všemi věkovými kate-
goriemi jsme dosáhli i v jednotlivcích.

Celý seriál závodů jsme zahájili jako šestičlenný tým, 
na konci sezóny nás už bylo patnáct: Iveta And-
rýsková, Barbora Hlávková, Luděk Kramoliš, Dušan 
Uher, Svatopluk Jurásek, Adam Milko, Tomáš Klable-
ňa, Roman Tvrdoň, David Dalajka, Martin Mikeš, Jiří 
Moravčík, Tomáš Nádeníček, Martin Jelínek, David 
Kovář a Jiří Veselý.

Děkuji všem závodníkům za jejich odhodlání, výdrž 
a bojovnost a vedení naší společnosti za podporu. 
Všichni se již těšíme na další sezónu a věříme, že po 
loňských výsledcích naše fatrovské dresy vzbudí 
u soupeřů respekt již na startu. 

Martin Jelínek
kapitán FATRA MTB Teamu
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Co nás zajímá
Jednou z nejvýznamnějších firem v oblasti 
dopravní, zemědělské a stavební techniky 
na českém a slovenském trhu je společnost 
Agrotec a. s. Hustopeče. Stejně jako my je 
součástí koncernu AGROFERT a proto jsme je 
poprosili, aby nám poskytli bližší informace 
nejen o jejich firmě, ale třeba i o výhodách, 
které bychom mohli využít.

Seznamte nás prosím stručně s Vaší společností.
Společnost AGROTEC a.s. působí na trhu již 28 let 
a je největším dodavatelem pozemní techniky v ČR. 
Patříme do skupiny AGROTEC GROUP, která se sklá-
dá ze sedmi společností působících ve 3 zemích 
střední Evropy (ČR, Slovensko, Maďarsko). V sou-
časné době zaměstnává ve svých společnostech 
na 943 zaměstnanců, zastupuje 24 značek na trhu 
a dosahuje stabilního ročního obratu 8,5 mld. Kč. 
Nabízíme bohatou škálu služeb a produktů v oblasti 
zemědělské, stavební a dopravní techniky, přičemž 
v našem portfoliu naleznete renomované značky 
předních světových výrobců. U skupiny AGROTEC 
se vždy můžete spolehnout na vysokou úroveň 
služeb, které jsou s dodáním, provozem a servisem 
techniky spojeny.
Věříme, že je správné vrátit část energie, kterou 
dostáváme od našich zákazníků, a proto věnujeme 
velkou pozornost regionům, ve kterých působíme. 
Pomohli jsme např. s rekonstrukcí kostela sv. Anež-
ky, se stavbou památníku T. G. Masaryka, s pořádá-
ním vinařských výstav, koncertů, lidových oslav a 
sponzorováním celé řady sportovních klubů a akcí. 
Dlouhodobě pomáháme tělesně postiženým spolu-

občanům v domově Betlém v Kloboukách u Brna, 
darovali jsme nákladní automobil organizaci Český 
červený kříž Brno, řadu let podporujeme nadaci 
Truck Help, Základní a praktickou školu Hustopeče 
nebo Fond ohrožených dětí.

I naše společnost Fatra Napajedla je součástí 
koncernu Agrofert. Poskytujete nějaké výhody 
zaměstnancům koncernu AGF a případně jaké?
Společnost AGROTEC a.s. je od roku 2006 součástí 
koncernu AGROFERT. Proto můžeme nejen zaměst-
nancům Fatry Napajedla, ale také všem zaměstnan-
cům koncernu, poskytnout zajímavé výhody při ná-
kupu nového vozu značky Škoda a KIA. Podrobnější 
informace přikládám v letáku.

Jak dlouho trvá předání nového auta?
Předání nového vozu je velmi individuální. Pro 
většinu lidí je to výjimečná chvíle, protože si auto 
nekupují každý den. Záleží hlavně na zvoleném mo-
delu a rozsahu výbavy, nebo také jestli kupují stej-
ný model, který měli dříve. Může to tedy být ½ hod 
nebo třeba 2 - 3 hod. Snažíme se zákazníkům vždy 
vysvětlit všechny důležité věci ve voze. Samozřejmě 
se na nás mohou obrátit i po předání vozu, pokud 
by potřebovali s něčím poradit.

Vyřizujete i administrativu spojenou s koupí 
nového vozu?
Při koupi nového vozu nabízíme kompletní služby 
s tím spojené. To znamená, že jsme schopni sjednat 
např. financování pomocí úvěru případně operativ-
ního leasingu, vyřídíme i kompletní pojištění k no-
vému vozu a dnes jsme schopni u nás i nový vůz 
přihlásit na RZ. Dále můžeme pomocí našeho au-
tobazaru od zákazníka vykoupit jeho stávající vůz 
a postarat se i o veškerou agendu s tím spojenou.

Kolik značek osobních automobilů zastupuje-
te? Můžete srovnat jejich přednosti? 
V ČR jsme dealery nových vozů značky Škoda a KIA. 
Na Slovensku v Nitře působí naše dceřiná společ-
nost AGROTEC Slovensko a zde zastupujeme znač-
ku terénních automobilů Jeep. Ke všem vozům sa-
mozřejmě poskytujeme i kompletní servisní služby. 
Je těžké srovnávat tyto značky mezi sebou. Každá 
má své fanoušky a příznivce, každý zákazník u nás 
najde to, co se mu líbí.

Na Vašich internetových stránkách uvádíte, že 
provozujete showroomy, tzv. reprezentativní, 
prodejní a servisní zázemí. Co si pod tím máme 
představit?
Jsou to naše prodejní a servisní místa (dealerství), 
která musí splňovat přísné standardy stanovené vý-
robcem, ať už Škoda nebo KIA, které se pravidelně 
kontrolují. Chceme našim zákazníkům nabídnout 
moderní a příjemné prostředí s vysokou kvalitou 
poskytnutých služeb a odborným personálem. Pro-
tože základní podmínky mají všichni dealeři stejné, 
snažíme se odlišit naším osobním přístupem tak, 
aby se u nás cítili naši zákazníci jako doma a s důvě-
rou se k nám vraceli. Vždy nám udělá velkou radost, 
když se na nás znovu obrací a chtějí využívat naše 

služby. Je to důkaz toho, že to děláme dobře a člo-
věka to vždy povzbudí do další práce.

Poskytujete i autorizovaný servis. Jaké máte 
zkušenosti s poruchovostí jednotlivých zna-
ček?
Naše servisy poskytují záruční i pozáruční servis na 
vysoké úrovni. Máme vlastní karosárnu, lakovnu, 
pneuservis, mycí centrum, odtahovou službu i non 
stop servis mobil. Postaráme se o vyřízení všech for-
malit s pojišťovnou v případě řešení pojistných udá-
lostí. Po dobu opravy můžeme zákazníkovi zapůjčit 
i náhradní vozidlo. 
I na novém voze se může samozřejmě objevit ně-
jaký problém a závada, jsou to přece jenom pořád 
stroje. Na nás je, abychom je co nejrychleji a kva-
litně odstranili. Aby se zákazníci nemuseli obávat, 
slouží jim k novému vozu záruka poskytnutá výrob-
cem, která může být u značky Škoda 5 let a u značky 
Kia 7 let. Samozřejmě za podmínky splnění přede-
psaných pravidel. 

Když nemám dost peněz na nové auto, můžeme 
si u Vás pořídit levnější ojetou variantu? Posky-
tujete i na ojetiny nějakou záruku? 

Samozřejmě. Pokud nenajdeme vhodné řešení ke 
koupi nového vozu třeba formou úvěru, jsou k dis-
pozici naše autobazary. Autobazar v Hustopečích 
nabízí celou škálu vozů různých značek a stáří s vel-
mi širokým cenovým rozpětím. U ojetých vozidel 
je standardně poskytována záruka na skryté vady 
v rámci podmínek občanského zákoníku. V případě 
zájmu je možné sjednat prodlouženou záruku od 
společnosti Car Garantie na dobu až 24 měsíců. Po-
kud někdo hledá „nové“ auto za přijatelnější peníze, 
je mu k dispozici i náš další autobazar na pobočce 
v Brně Modřicích, který je součástí sítě Škoda Plus, a 
zaměřuje se na zánovní vozy se stářím 1 rok a nájez-
dem do 20 000 km. 

Kdybychom chtěli využít služby Vašeho servisu, 
kde Vás nejblíže ke Zlínskému kraji najdeme? 
Naše prodejní a servisní místa značek Škoda a Kia 
jsou Brno-Modřice, Břeclav a hlavní sídlo v Hustope-
čích. Budeme se na Vaši návštěvu těšit.

Děkujeme panu Juskovi ze společnosti Agrotec za veli-
ce zajímavé informace.

redakce
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PRACOVNÍ 
JUBILEA 
15 odpracovaných let
Bobek Martin  stř. 110000
Galetka Miroslav  stř. 908100
Masař Roman  stř. 108000
Šindelář Marek  stř. 943000

20 odpracovaných let
Andrýsek Jaroslav  stř. 945000
Bělohoubek Jiří  stř. 150000
Boubelíková Marta  stř. 932000
Hladná Zdeňka  stř. 236000
Jelínek Martin  stř. 145000
Sabáček Jaromír  stř. 270000
Varmuža Pavel                 stř. 260000
Vovčenko Jiří  stř. 110000

25 odpracovaných let
Bajgar Zdeněk  stř. 106010
Blažek Libor  stř. 810000
Dvořáková Jana  stř. 935000
Habarta Miroslav  stř. 170010
Hanáček Jaroslav  stř. 908100
Huťková Ilona  stř. 103010
Kašný Dalibor  stř. 145000
Laga Petr   stř. 106010
Láník Martin  stř. 111000
Němec Petr  stř. 951600
Stašek Karel  stř. 908100
Šmídová Jarmila  stř. 101200

30 odpracovaných let
Čevora Jaroslav  stř. 251000
Soviar Ján   stř. 951000
Stoklásková Martina  stř. 103010
Tomaštík Vladimír  stř. 908100
 
35 odpracovaných let
Horáková Marie  stř. 274000
Hrdina Stanislav  stř. 908100
Hrdinová Jana  stř. 120000
Churý Ivo   stř. 175000
Ihnát Jan   stř. 115000
Kélová Eva  stř. 120000
Marholtová Alena  stř. 110000
Pavelka Václav  stř. 160000
Pojkarová Marcela  stř. 935000
Radwanský Karel  stř. 951600
Šidlík Václav  stř. 250000
Velčovská Iva  stř. 171000

40 odpracovaných let
Vavrušová Eva  stř. 120000
Zátopková Alena  stř. 920000

45 odpracovaných let
Bilavčíková Emílie  stř. 173000

ODCHODY DO 
DŮCHODU
Čapková Ivana  stř. 109000
Dočkalková Svatava  stř. 951050
Kunetová Anna  stř. 120000
Oharek Karel  stř. 145000
Otáhal Vlastimil  stř. 272000
Oulehlová Anna  stř. 272000
Růžička Vojtěch  stř. 110000
Smolinková Helena  stř. 955010
Štěpaník Vladimír  stř. 908500
Vyskočil Josef  stř. 955000

Zaměstnancům, kteří odešli do důchodu, 
děkujeme za léta strávená poctivou prací ve 
Fatře a přejeme jim pevné zdraví, spokoje-
nost a spoustu životního elánu a optimismu 
do dalších let. 

O činnosti odborové organizace Fatra Napajedla
Odborová organizace ve Fatře v Napajedlích 
dodržuje nepsané pravidlo, které se stalo samo-
zřejmostí. Jedná se o každoroční společná se-
tkání členů revizní komise, úsekových důvěrní-
ků a řadových členů. Tentokrát se ponovoroční 
zasedání uskutečnilo 26. 1. 2018. Z pozvaných 
hostů se za vedení naší společnosti zúčastnil 
finanční ředitel Ing. Luděk Kramoliš, který nás 
seznámil s naší hospodářskou situací, s plánem 
HV na rok 2018 a zodpověděl dotazy, které mu 
pokládali přítomní odboráři. 

Úvodem předsedkyně PRO všechny seznámila s 
podmínkami nové kolektivní smlouvy (nárůst mezd 
o fixní částku 2000 Kč, navýšení příplatků za odpo-
lední a noční směnu, za práci o sobotách, nedělích 
a svátcích, odměna za plnění HV a navýšení Benefitu 
Plus na 3 000 Kč). 

Ohledně zmiňovaných benefitů bude pro zaměst-
nance zorganizována prezentace, která podrobněji 
přiblíží možnosti jejich čerpání. 

Do konce února 2018 bude uzavřen dodatek se 
zpětnou platností od 1. 1. 2018 stanovující pravidla 
pro výplatu odměn za pracovní jubilea a nově i zása-

dy pro uznání doby přípravy na výkon zaměstnání 
(doba studia u oborů podporovaných zaměstnava-
telem).

V další části jednání byli přítomní seznámeni s na-
bídkou Katalogu o činnosti a aktivitách PRO na rok 
2018, kde jsou detailně uvedeny jednotlivé měsíční 
akce, nabídky na kulturní a sportovní činnost, rela-
xační letní výlety jedno i vícedenní. 

Ty jsou zaměřeny vždy cíleně, buď pro děti, aktivní 
odboráře a jejich rodinné příslušníky, nebo jen pro 
odboráře/důchodce. Kromě jiného máme v prů-
běhu roku v plánu navštívit Čapí hnízdo, které leží 
necelých 50 km jihovýchodně od Prahy mezi Bene-
šovem a Olbramovicemi.

Celé odpolední setkání se neslo v příjemné atmosfé-
ře, probíhaly diskuze na různá témata z jednotlivých 
výrobních pracovišť, probíraly se připravované spor-
tovní akce a poznávací zájezdy, na které Vás všechny 
PRO srdečně zve.

Jana Hrabicová
předsedkyně PRO ZO OS ECHO Fatra Napajedla

Na setkání se zástupci Agrofertu
Společného setkání dne 30. 1. 2018 v Praze se 
kromě předsedů základních odborových orga-
nizací společností koncernu Agrofert segmentu 
chemie zúčastnil předseda představenstva Ing. 
Zbyněk Průša, místopředseda představenstva 
Ing. Petr Cingr a personální ředitel Ing. Daniel 
Rubeš.

Pánové nás seznámili s aktuálním děním v Agrofer-
tu, s hospodářským stavem jednotlivých společností 
a vývojem v oblasti lidských zdrojů.

Ve společné diskuzi jsme měli možnost probrat i 
záležitosti ohledně kolektivního vyjednávání na rok 
2018. V některých společnostech mají již odborové 
organizace nové kolektivní smlouvy uzavřeny a po-
depsány, jinde jsou ve fázi vyjednávání či přípravy.
Byly prodiskutovány některé konkrétní odborářské 
záležitosti, užitečná byla výměna zkušeností ohled-
ně dodavatelů závodního stravování v jednotlivých 
společnostech. Kromě jiného byla zmíněna i připra-
vovaná letošní oslava k 25. výročí založení Agrofertu, 
která se uskuteční na farmě Čapí hnízdo. 

Společné setkání bylo pro všechny zúčastněné vel-
mi přínosné, bylo hodnoceno pozitivně a budeme 
se těšit na to příští.

Setkání se zúčastnili:
Michal Sváček, Deza, a. s., Valašské Meziříčí
Michal Mlčoch, Precheza, a. s., Přerov
Josef Hostinský, Synthesia, a. s., Pardubice
Mária Csányiová, Duslo, a. s., Šala
Věra Hozáková, Lovochemie, a. s., Lovosice
Zdeňka Staňková, Fatra, a. s., Chropyně
Jana Hrabicová, Fatra, a. s., Napajedla

Jana Hrabicová
předsedkyně PRO ZO OS ECHO Fatra Napajedla

A jedeme dál
Při ohlédnutí za uplynulým rokem musím kon-
statovat, že byl sice velmi hektický a náročný, 
ale nakonec úspěšný.

Jedním z našich důležitých úkolů bylo vyřešit ne-
spokojenost pracovnic segmentu speciálních vý-
robků, která se týkala odměňování za jednotlivé 
pracovní operace. Dlouhá jednání s vedením naší 
společnosti a pracovnicemi obsluhy vstřikolisů do-

spěla k žádoucímu výsledku. Došlo ke srovnání tari-
fů pracovnic provozu výroby Skotsamu a pracovnic 
obsluhujících vstřikolisy. 

Zásadní bylo samozřejmě i kolektivní vyjednávání, 
které probíhalo v závěru posledního čtvrtletí loň-
ského roku. Po pátém kole jsme dohodli nové pod-
mínky kolektivní smlouvy na rok 2018, které jsou 
pro nás velmi povzbudivé.

V loňském roce jsme zorganizovali řadu akcí pro 
naše členy. Zdařilá byla oslava svátku MDŽ, oblíbené 
jsou nákupní zájezdy do Polska, posezení ve vinném 
sklípku, líbila se i exkurze do Gumotexu Břeclav.

Velice úspěšné bývají letní zájezdy do Itálie, které 
pro velký zájem obsazujeme ve třech turnusech.
Ještě před Vánocemi se uskutečnilo tradiční setkání 
členů Výboru ZO s čestnými dárci krve a bývalými 
odboráři/důchodci na turnaji v bowlingu (viz foto). 

A co nás čeká v roce 2018? Je to především rok vo-
leb. Od těch prezidentských (leden) přes volby do 
ČMKOS (duben) až do OS ECHO (květen).

Nás v Chropyni letos čekají nové volby Výboru ZO 
OS ECHO Fatra, a.s., Chropyně. Tomu bude 8. břez-
na předcházet odborářská konference, kde budou 
schváleny dokumenty ZO a volební řád na období 
2018 - 2022. Účast potvrdil generální ředitel Ing. Pa-
vel Čechmánek a personální ředitel Bc. Martin Hrad-
ský.

Rok 2018 podle čínského horoskopu je rok Psa, 
který je všeobecně příznivým znamením, přináší 
ochranu, harmonii a oddanost nejen především do 
rodiny ale i do pracovního života. Odbory jsou tady 
stále pro Vás a připraveni pomáhat Vám.

Zdeňka Staňková
předsedkyně ZO OS ECHO

Fatra, a.s., Chropyně



POD DROBNOHLEDEM / Seznamte se, HZSP
Kromě požárů musí hasiči zasahovat i v přípa-
dech živelných pohrom, ekologických havári-
ích, pomáhají při dopravních nehodách, posky-
tují technickou výpomoc. Zastávají činnosti, 
které v jiných zemích vykonávají specialisté 
zvaní záchranáři. Spolupůsobí též při prevenci 
požárů a dalších podobných nežádoucích udá-
lostí. Hasiči prostě nesmí chybět u žádné kata-
strofy. 

Jak to funguje v naší jednotce, na to jsme se zeptali 
vedoucího odboru HSZP pana Jaroslava Andrýska.

Od kdy HZSP ve Fatře funguje?
Dle dochovaných materiálů byla dobrovolná hasič-
ská jednotka ve Fatře založena již v roce 1939. Od 
ledna 1965 pak funguje závodní požární útvar, 
v dnešní terminologii hasičský záchranný sbor pod-
niku.

Co musí hasič umět, jaké jsou pro tuto práci po-
třebné předpoklady?
Asi tím hlavním předpokladem dobrého hasiče je to 
správné „hasičské srdíčko“, to znamená ochota po-
máhat druhým. Dále by měl mít každý hasič určitý 
smysl pro disciplinovanost a důsledné plnění příka-
zů. V neposlední řadě je to také potřeba rychlého a 
intuitivního rozhodování v krizových a stresových 
situacích. 

To, co musí hasič umět, se odvíjí od jeho konkrétní 
specializace. Například na HZSP máme kromě zá-
kladních hasičů také specialisty na strojní službu, 
technickou, chemickou a spojovou. Někteří hasiči 
mají specializaci na prevenci požární ochrany, např. 
technici PO, preventisté PO a také kontroloři požár-
ně bezpečnostních zařízení. Ve většině případů za-
stává každý z hasičů více funkcí.

Musíte se vzdělávat?
Člověk se musí vzdělávat celý život. A to platí sa-
mozřejmě také u hasičů. Každý nováček, který chce 
nastoupit k hasičům, musí absolvovat tzv. základní 
kurz hasiče v délce sedmi týdnů, který se provádí ve 
výcvikových střediscích ministerstva vnitra. Až po 
jeho úspěšném absolvování může nastoupit k jed-
notce a účastnit se zásahů jako plnohodnotný hasič. 
Ale tím to samozřejmě nekončí. Pro každou speciali-
zaci, kterou bude vykonávat, musí absolvovat speci-
alizační kurz, většinou v délce tří týdnů. Osvědčení, 
které obdrží po úspěšném absolvování kurzu, však 
nemá navěky. Vědomosti získané v těchto kurzech 
musí každých pět let obnovovat opakovacími kurzy 
a obhajovat zkouškou u komise.

Musíte absolvovat nějaké testy fyzické způsobi-
losti? Jak si udržujete fyzičku?
A co vědomostní testy?
Ano, samozřejmě. Testy fyzické a odborné přípravy 
jsou spolu s důkladnou zdravotní prohlídkou kaž-
doročním rituálem u každého hasičského záchran-
ného sboru. Testy fyzické zdatnosti se skládají ze 
tří disciplín, z toho jedna vytrvalostní a dvě silové. 
V  každé z těchto disciplín si může hasič vybrat ze 
dvou možností. Tak například u vytrvalostní disciplí-

ny je to běh nebo plavání. Výsledky všech disciplín 
se bodují dle legislativních předpisů a ten, kdo ne-
dosáhl bodového minima, má šest měsíců na oprav-
né testy. Pokud je nesplní, není schopný dále vyko-
návat zaměstnání hasiče. Podobně je tomu i u testů 
odborné způsobilosti. Tyto roční testy se vykonávají 
u jednotky a členy zkušební komise jsou zpravidla 
velitel jednotky, jeho zástupce a technici přísluš-
ných služeb. Při neúspěšném absolvování zkoušky 
má hasič opět jednu možnost opravy.

Málem bych zapomněl, udržování fyzičky máme za-
kotvené již v základních povinnostech hasiče, stejně 
jako teoretickou a praktickou přípravu. Proto máme 
v denním řádu směny stanovenu jak povinnou fy-
zickou přípravu v délce jedné hodiny, tak i povinnou 
odbornou přípravu v délce dvou hodin na každou 
směnu. Fyzickou přípravu naši hasiči provádějí na 
posilovně HZSP, kterou jsme k tomuto účelu zřídili 
již před mnoha lety. Samozřejmě najdou se i takoví 
hasiči, převážně z řad těch mladších, kterým hodi-
na nestačí a využívají posilovnu i v době osobního 
volna.

Kolik máte členů a co děláte, když zrovna neha-
síte? Jak vypadá běžný pracovní den hasiče?
Málo… Celkem má hasičský sbor 23 zaměstnanců, 
z čehož jsou na každé směně čtyři zásahoví hasiči 
a jedna pracovnice na ohlašovně požárů a centrál-
ním pultu EPS, z čehož vyplývá, že v plném stavu 
jednotka splňuje minimální požadavky legislativy, 
tj. 3 hasiči + 1 velitel. Mimo zásahové hasiče v Na-
pajedlích máme ještě v Chropyni dva techniky PO.

Jak jsem již naznačil, část pracovní směny nám vypl-
ňuje odborná a tělesná příprava. Další částí je údrž-
ba techniky, praktický výcvik a jízdy s technikou. To 
samozřejmě není všechno. Například jen v loňském 
roce se ve Fatře provádělo 1 084 činností se zvýše-
ným požárním rizikem, ke kterým bylo vystavováno 
povolení. Pro hasiče to znamená každou takovou 
činnost schválit, fyzicky zkontrolovat pracoviště 
každý den před započetím prací, po jejich ukon-
čení toto pracoviště fyzicky převzít a po dobu dal-
ších osmi hodin vykonávat na pracovišti následný 
dohled formou pochůzek. Dále naši technici PO a 
preventisté vykonávají několikrát ročně preventivní 
požární kontroly všech pracovišť dle míry požárního 
rizika. A v neposlední řadě provádíme roční kontro-
ly hasicích přístrojů, hydrantů, suchovodů, požár-
ních uzávěrů, EPS atd.

Kdo je u Vás nejstarší a naopak nejmladší?
Jak věkově nejstarším, tak i nejdéle sloužícím hasi-
čem je náš „malíř“ Toník Zelinka, který již napřesrok 
hodlá opustit naše řady a odejít na zasloužený od-
počinek. Naproti tomu dvaadvacetiletý, věkově 
nejmladší Michal Matoušek, již není služebně nej-
mladší. Tento post mu „vyfoukl“ Pepík Vojtěšek, kte-
rý rozšířil naše řady teprve v dubnu loňského roku.

Jaká jste parta? Jak spolu vycházíte?
Myslím, že parta jsme dobrá. Ono při zásahu, kdy se 

každý hasič musí spoléhat na pomoc svého kolegy, 
to bez vzájemné důvěry ani jinak nejde. Je ale sku-
tečností, že se naši hasiči scházejí i mimo zaměstnání 
na různých společných akcích. Při zachování systé-
mu služeb je problém, aby se sešli všichni najednou, 
ale když se chce, tak se to vždy nějak vymyslí. Je jas-
né, že nějaký ten pracovní problém se občas objeví, 
ale v dobrém kolektivu se každý rychle vyřeší.

Zaměstnáváte i ženy. Kolik a proč?
Ano. Jak jsem již naznačil, máme na každé směně 
jednu operátorku na ohlašovně požárů, my jim ale 
říkáme trošku familiérněji „spojařky“. Jsou tam pro-
to, že jak ohlašovna požárů závodu, tak i centrální 
pult elektrické požární signalizace musí mít ze záko-
na nepřetržitou obsluhu. Mimoto samozřejmě za-
bezpečují veškerou telefonickou a rádiovou komu-
nikaci HZSP, v odpoledních hodinách a o víkendech 
zajišťují i obsluhu telefonní ústředny Fatry. A proč 
ženy? Protože veškeré činnosti na ohlašovně požárů 
je třeba pečlivě zaznamenávat a přiznejme si, ženy 
jsou v tomto ohledu pečlivější než chlapi. V  nepo-
slední řadě také ženy působí jako oživení jinak čistě 
mužského kolektivu. 

Hasili jste někdy požár na vlastním pracovišti?
U hasičů nikdy nehoří, a když, tak se to nikdy neříká. 
Ale teď vážně. Nějaký ten připálený hrnec od oběda 
kvůli výjezdu jednotky bychom na „hasičárně“ určitě 
našli, ale opravdový požár jsme naštěstí ještě neza-
znamenali.

Zabýváte se i požární prevencí? Co to v praxi 
znamená?
Požární prevence je stěžejní činnost všech podniko-
vých jednotek požární ochrany. Vždyť kde funguje 
prevence, není třeba represe. Asi nejvíc viditelnou a 
nejčastější činností v oblasti prevence jsou už zmi-
ňované kontroly svařování a následné kontroly pra-
covišť. Kromě toho často provádíme kontroly praco-
višť a požárně bezpečnostních zařízení. 

Je rozdíl v práci jednotlivých hasičů? Vykonáva-
jí všichni stejnou práci, nebo se specializují na 
různé činnosti?
Jak jsem již vzpomínal, není hasič, jako hasič. Abych 
řekl pravdu, hasiče, který by měl opravdu jen tuto 
funkci, u nás ve Fatře ani nemáme. Při početním 
stavu, kterým disponujeme, musí mít každý náš za-
městnanec nějakou specializaci a výjimkou není ani 
několik specializací současně. Namátkou vzpomenu 
- máme velitele družstva, který je zároveň strojník 
a k tomu ještě technik PO, další velitel družstva vy-
konává zároveň technika chemické služby a k tomu 
ještě vedoucího lezecké skupiny. A tak bych mohl 
pokračovat.

Účastníte se i nějakých soutěží?
V dnešní době už moc ne. Ty doby, kdy bylo mož-
né vybírat z devíti hasičů na směně, už jsou dávno 
pryč a také náš věkový průměr se pomalu zvedá. 
Nicméně máme mezi sebou i mladé hasiče, kteří se 
úspěšně zúčastňují soutěží jednotlivců v soutěžích 
TFA. Družstvo na požární útok při dnešním počet-
ním stavu a současném zajištění akceschopnosti 
jednotky však nejsme schopni sestavit. Je to docela 
škoda, protože soutěže jsou zároveň společenským 
setkáním hasičů z různých jednotek.

Vyjížděli jste někdy k planému poplachu?
To je asi ten nejčastější důvod k výjezdu jednotky. 
Příčinou těchto planých vjezdů bývá převážně elek-
tronická požární signalizace, která je sice velkým po-
mocníkem hasičů, ale je to jen technika, která není 
zas tak úplně dokonalá. Občas to také bývá nedba-
lost zaměstnanců, kteří při své činnosti nechtěně 
způsobí aktivaci EPS. Na druhou stranu ale tyto pla-
né poplachy udržují svým způsobem naši jednotku 
v bdělosti a představují i určitou formu výcviku.

Máte ze své práce nějakou úsměvnou historku?
To už je hodně let. Hasiči byli v garáži a prováděli 
údržbu techniky. Vtom se rozezněla poplachová 
siréna a v rozhlase se ozvalo, že je hlášen požár na 
protější budově. Všichni si automaticky nasadili 
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Ze života
Ve městě došlo k obrovskému požáru. Na 
místě zásahu jsou požární sbory z širokého 
okolí. Žár je obrovský, hasiči se neodváží 
dostatečně blízko k plamenůn, aby moh-
li hasit. Najednou se přiřítí staré hasičské 
auto s dobrovolnými hasiči. Vyskáčou ven, 
postříkají se vodou a navzdory vražedné-
mu žáru začnou hasit.
O týden později jsou všichni vyznamenáni 
za hrdinství. Při přebírání finanční odmě-
ny se jich hejtman ptá, co s penězi udělají. 
Velitel hasičů se usměje a říká: „Nejdřív ne-
cháme opravit brzdy.“

Stopuje muž o půlnoci v bouřce, moc aut 
nejezdí. Najednou vidí, jak se k němu po-
malu z dálky blíží světla nějakého auta. Po 
chvíli rozeznává stařičkou hasičskou cister-
nu. Je mu to divné, ale je to auto, a když 
u něj zastaví, nasedne. Chce řidiči poděko-
vat, ale když se otočí, zjistí, že za volantem 
nikdo nesedí. Strašně se lekne, ale než sta-
čí zareagovat, auto se dá zase pomaličku 
do pohybu.
Muž je k smrti vyděšený! Když se vzpa-
matuje, rychle otevře dveře, vyskočí ven, 
utíká pryč a zastaví až v první vesnici. Vidí 
otevřenou hospodu a jde dovnitř. Objed-
ná si dvojitou vodku a všem tu příhodu 
vypráví.
Všichni jsou z toho vedle. Asi za půl hodiny 
vejdou do hospody dva totálně znavení a 
zmoklí hasiči. Objednají si grog a rozhlíží 
se po hospodě. Najednou povídá jeden 
tomu druhému: „Hele, Juro, že je to ten 
kretén, co si naskočil, když jsme tlačili!“

Zajímavosti 
Svatý Florián - patron hasičů

Patronem hasičů je Svatý Florián z Lorchu, 
katolický světec a mučedník. 

Za vlády císaře Diokleciána bylo v okolí 
dnešního Lince, které tehdy patřilo Říma-
nům, zavíráno a usmrcováno mnoho křes-
ťanů. Když se to Florián dozvěděl, spěchal 
jim na pomoc. Byl však zatčen, a protože 
se nechtěl zříci víry, byl předán do rukou 
katů. 

Ti mu dne 4. května roku 304 přivázali na 
krk mlýnský kámen a hodili ho do řeky 
Enže poblíž římské osady Lauriacum (dnes 
Lorch, část obce Enns v Rakousku). 

Byl pak pohřben nedaleko Lince a nad 
jeho hrobem byl vystavěn klášter.
Katolická církev si jeho památku připomí-
ná právě 4. května, kdy je neoficiálně sla-
ven Den hasičů a všech, kteří pomáhají při 
záchraně životů a boji s ohněm. 

Uctívání Svatého Floriána, umučeného ve 
vodě, bylo rozšířeno zejména mezi ven-
kovským lidem. Stal se typickou postavou 
štítových výklenků vesnických chalup, 
lidových maleb na skle, svatých obrázků 
a rustikálních, hlavně pozdně barokních 
plastik.

Je považován za patrona nejen hasičů, ale 
i dalších profesí, které souvisejí s ohněm - 
hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. Ob-
vykle je znázorňován v oblečení římského 
důstojníka s nádobou na hašení, případně 
přímo hasící požár. 

Pokračování na str. 10
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Co nás čeká a nemine
Tak tady máme další vydání našich podniko-
vých novin, prvních v letošním roce. Od 2. led-
na 2018, kdy většina z nás neochotně opouštěla 
své vypulírované, svátečně vyladěné domovy, 
uběhly téměř 2 měsíce. 

To ráno prvního pracovního dne bylo pro většinu 
z nás kruté, po delším volnu se nám do práce ne-
chtělo. Při vstupu do napajedelského areálu se ně-
kterým „zasloužilým“ zaměstnancům nostalgicky 
vybavily první pracovní dny nového roku v dobách 
dávno minulých, kdy nás v časných ranních hodi-
nách (tehdy jsme chodili všichni na šestou) u brány 
vesele vítala dechová hudba Topolanka. To se to ji-
nak vykračovalo. 

Tato milá tradice zanikla s příchodem roku 1990, de-
chovka přestala být „in“. Ono by to vlastně ani prak-
ticky nešlo, neboť se zavedením takové vymoženos-
ti, jako je pružná pracovní doba, by tam hudebníci 
museli stát od půl šesté minimálně do osmi, a za tu 
dobu by se (přestože venkovní teplota neklesla pod 
0 °C) proměnili v rampouchy.

Ale nástup do práce jsme přežili i bez hudebního 
doprovodu a rychle vkročili do toho všedního ste-
reotypu, který nás provází převážnou částí našeho 
života. 

A co nám rok 2018 přinese?

Kromě jiného tradičně 13 státních svátků, na které 
se vždy těšíme, protože máme volno. Letos na ví-
kend připadnou pouze dva z nich.

100. výročí vzniku samostatného československého 
státu vychází na neděli, ale i tak si určitě 28. října 
2018 vzpomeneme na T. G. Masaryka, prvního pre-
zidenta Československa (1918).

Na sobotu vychází i 17. listopad - Den boje za svo-
bodu a demokracii, tedy 29. výročí Sametové revo-
luce (1989).

Velký pátek bude svátkem již potřetí. Díky němu si 
o Velikonocích budeme na přelomu března a dubna 
užívat čtyři dny volna v kuse.

Na Vánoce 2018 vychází Štědrý den opět na pondělí. 
Zatímco my pracující nastoupíme do práce už 
v  úterý 2. ledna, školáci budou mít - jak jinak - jeden 
den k dobru. Do lavic usednou až ve středu 3. ledna. 
Vyučování potrvá pouze do pátku 29. června, znovu 
začne po letních prázdninách v pondělí 3. září. 

V pátek 2. února měly naše děti jednodenní pololet-
ní prázdniny, doma zůstanou i 29. března - tedy už 
ve čtvrtek před Velkým pátkem.

I v příštím roce budou během většiny svátků povin-
ně zavřené obchody s prodejní plochou nad 200 
m2. Otevřené však zůstanou na Velký pátek, Svátek 
práce či během letních svátků 5. a 6. července.

Přehled státních svátků v roce 2018 (červená = 
nechodit nakupovat)

1. leden Nový rok   pondělí

30. březen Velký pátek   pátek

2. duben Velikonoční pondělí  pondělí

1. květen Svátek práce   úterý

8. květen Den vítězství (1945)  úterý

5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje čtvrtek

6. červenec Den upálení mistra Jana Husa (1415) pátek

28. září Den české státnosti  pátek

28. říjen Den vzniku samostatného československého státu (1918)  

    neděle

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii (1989) sobota

24. prosinec Štědrý den   pondělí

25. prosinec Boží hod vánoční  úterý

26. prosinec 2. svátek vánoční  středa

Letní čas začne v neděli 25. března ve 2:00 hod (ho-
dinky si posuneme o hodinu vpřed) a skončí v nedě-
li 28. října ve 3:00 hod (hodinky posuneme o hodinu 
zpět).

V roce 2018 začíná astronomické jaro (jarní rovno-
dennost) opět 20. března. 

Několik zajímavých jevů nám nabídne v roce 2018 i 
noční obloha.

Dva nejvýznamnější astronomické úkazy očekává-
me v létě a shodou okolností připadnou na stejný 
den. V pátek 27. července nastane úplné zatmění 
Měsíce, při kterém Měsíc projde středem zemské-
ho stínu. Znamená to, že bude ještě tmavší než při 
jiných zatměních, které bude tentokrát trvat 1:44 
hod. 

Mezi další oblíbené jevy na obloze patří i výrazné 
meteorické roje. Letos budou mít Perseidy maxi-
mum 13. srpna a Geminidy 14. prosince. 

Od 1. ledna se zvýšila sazba nemocenského. Od 31. 
kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti 
bude nemocenské činit 66 % redukovaného den-
ního vyměřovacího základu, původně to bylo 60%. 
Od 61. kalendářního dne to pak bude dokonce 72%. 
Dlouhodobě nemocní na tom tedy budou lépe.

Od 1. února mohou tatínci žádat o tzv. „otcovskou“. 
Ta jim zaručí, že i oni budou moci v prvních týdnech 
po porodu zůstat doma a starat se o novorozence. 
Týká se dětí narozených/převzatých do péče 21. 12. 
2017 a později. 

Nastoupit na ni mohou v období šesti týdnů ode 
dne narození/převzetí dítěte. Výplata otcovské ná-
leží za dobu 7 kalendářních dnů, nelze ji čerpat pře-
rušovaně, a její výše je 70 % redukovaného denního 
vyměřovacího základu. Nárok se uplatňuje na tis-
kopise „Žádost o dávku otcovské poporodní péče“, 
který najdete na www.cssz.cz v sekci Nemocenské 
pojištění\tiskopisy.

Na poli sportovním byla největší únorovou událos-
tí zimní olympiáda 2018, která probíhala od 2. do 
25.  února 2018 v poměrně netradiční zemi, v Jižní 
Koreji ve městě Pchjongčchang. 

V době od 4. do 20. května 2018 se bude v Dán-
sku, konkrétně v městech Kodaň a Herning,  konat 
Mistrovství světa v ledním hokeji. Tato země bude 
pořádat hokejové mistrovství vůbec poprvé ve svojí 
historii. 

Zajímavou podívanou bude nepochybně i 27. květ-
na závod Formule 1 v Monaku.

V červnu bude hlavní sportovní atrakcí MS ve 
fotbale 2018, které se bude konat v Rusku od 

8.  června do 8. července.  Fotbalový šampionát 
se koná pouze jednou za čtyři roky, ani tentokrát 
bohužel nebudeme mít možnost se zúčastnit.

Nejslavnější cyklistický závod světa Tour de France 
se bude konat prakticky po celý červenec. Kromě 
něj bude velkou sportovní událostí i tenisový Wim-
bledon.

V srpnu můžeme těšit na ME ve veslování nebo na-
příklad na Mistrovství světa v rychlostní kanoistice, 
kde Češi patří ke světové špičce.

V říjnu se každoročně koná největší český dostihový 
závod s názvem Velká pardubická.

V prosinci se bude v naší republice konat Mistrov-
ství světa ve florbale, kde budou čeští reprezentanti 
bojovat o medaile před zaplněnou O2 arénou v Pra-
ze. Ve dnech 14. - 31. 12. proběhne v Londýně popu-
lární MS v šipkách.

Tak to bylo „letem - světem“ velmi stručně o ně-
kterých událostech, které nám přináší letošní rok. 
Doufáme, že nám zachováte přízeň a pokud máte 
nějaké nápady a podněty pro naše noviny, neváhej-
te nás kontaktovat.
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dýchací přístroje, naskákali do auta a vyjeli. Cisterna 
vystřelila z garáže, řidič prudce zatočil doleva a po 
ujetí třiceti metrů už stáli u vrat do budovy 32a. Když 
však vyskákali z auta, nestačili se divit. Na cestě za 
nimi se válely jejich ochranné obleky, které popadaly 
z nástavby vozidla. Ve spěchu ji totiž zapomněli 
zavřít. Naštěstí se jednalo jen o planý poplach a tak 
hasiči místo hašení sbírali své vybavení na vozovce.

Na co ze své praxe vzpomínáte jako na nejhorší 
zážitek?
Pro každého z nás je asi nejhorší vzpomínkou setkání 
se smrtí a tak je tomu i u mne. Bylo to v létě roku 
1992 a já byl u hasičů jen několik měsíců. Na to, jak 
jsme vytahovali s kolegou utonulého muže z Bělov-
ského jezu, asi nikdy nezapomenu.

Účastníte se nějakých hasičských akcí (plesy, 
soutěže)? Věnujete se při tomto svém povolání 
i dětem? Podílíte se na výchově nové generace 
mladých hasičů?
Jako podnikoví hasiči se oficiálně společenských 

akcí nezúčastňujeme. K tomu by bylo třeba vybavit 
všechny hasiče vycházkovými uniformami kvůli dů-
stojné reprezentaci firmy a to by nám hodně zatížilo 
rozpočet. A popravdě těch společenských akcí pro 
profesionální hasiče je věru pomálu. Většina zaměst-
nanců HZSP je však zároveň i členy dobrovolných 
jednotek ve svém bydlišti a účastníme se spole-
čenských akcí v rámci těchto jednotek. Stejně tak je 
tomu i při práci s dětmi. Ve firmě nemáme možnost 
pracovat s dětmi, ale u svých dobrovolných jedno-
tek se většina z nás výchově mladé generace hasičů 
věnuje.

Kdybyste se znovu narodil a mohl si vybrat, čím 
byste chtěl být?
Hasičem.

Naše rozhovory vždy uzavíráme vtipem. Máte 
pro nás nějaký?
Klidně i několik. Můžete si vybrat, který se Vám bude 
nejvíc líbit.

Telefonuje pán hasičům: „Rychle, okamžitě přijeďte 
k nám, hoříme!“ „Dobře pane, jak se k vám dostane-
me?“ „Ježíš, to už nemáte ty velký červený auta..?!?“

Chlápek se vytahoval před kamarádem, že jeho sest-
ra se přestrojila za chlapa a nechala se zaměstnat u 
hasičů. Kamarád se diví: „Hele, ale to se s nima musí 
i sprchovat, převlíkat a všechno, ne?“ „No, to jo.“ „A 
to na to nepřijdou?“ „Přijdou...ale myslíš, že to někdo 
řekne?“

Pepíček říká mamince, zabrané do četby knihy: 
„Mamííí, hoří lampa!“ 
„Lampa nehoří, ale svítí!“ odvětí maminka a spoko-
jeně čte dál. 
Po chvíli Pepíček pokračuje: „Mamííí, už svítí i záclo-
ny!“

Hasič napomíná návštěvníka v divadle: „Proč tu za-
palujete tu cigaretu? Nevidíte zákaz…?“ 
„Zákaz vidím, ale vás jsem neviděl.“ 

Jaroslav Andrýsek
Velitel HZSP
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