duben 2018

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

noviny
využití odpadů

nové číslování budov v napajedlích

ODBORÁŘSKÉ VOLBY

PoD DROBNOHLEDEM

výZVA PRO 21. STOLETÍ

LEPŠÍ ORIENTACE V AREÁLU

NOVINKY Z CHROPYŇSKÝCH ODBORŮ

SEZNAMTE SE, DOPRAVA

strana 2

strana 5

strana 4

Pracovní skupiny pomáhají v rozvojové strategii
V letošním roce se přehoupneme do druhé poloviny naplňování naší střednědobé rozvojové
strategie, kterou jsme si stanovili na období
2015-2020. Jsem přesvědčen, že jsme na správné cestě a zároveň jsem rád, že i časově a obsahově se nám daří plnit rámcové předpoklady
strategického plánu. Důkazem toho je velmi
rychlý investiční rozvoj, který se v našem napajedelském areálu, měnícím se nám doslova
před očima, nedá přehlédnout.
Pro podporu plnění strategie bylo v roce 2018 podobně jako v minulých letech stanoveno 35 strategických úkolů (PAP) - prováděcích akčních plánů.
Připomínám, že střednědobá strategie společnosti
do roku 2020 obsahuje rozvojovou vizi, strategický
cíl, 8 segmentových strategií a 13 opatření, která
jsou součástí produkčního, personálního, ekonomicko-organizačního a obchodního pilíře. Kompletní seznam všech PAPů roku 2018 najdete v Plánu
integrovaného systému řízení na rok 2018, který
je součástí řízené dokumentace naší společnosti.
S ohledem na to, že některé z úkolů jsou komplexní
a zasahují přes kompetence více úseků, bylo v tomto roce přistoupeno k vytvoření speciálních Pracovních skupin (projektových týmů), které byly jmenovány v souladu s naším Organizačním řádem.
Jedná se o 9 následujících úkolů:
1. Zavedení lean výroby na lince Anger s vedoucím skupiny Petrem Hromadníkem. Hlavním výstupem z tohoto úkolu bude zavedení
standardů štíhlé výroby na lince Anger.
2. Projekt optimalizace výroby Vstřikolisovny
s vedoucím skupiny Martinem Hradským. Jeho
hlavním výstupem bude analýza stávajících
procesů, návrh změn, které povedou ke zlepšení těchto procesů, a zvýšení efektivity činností.

3. Optimalizační projekt Logistika v Napajedlích s vedoucím skupiny Petrem Perničkou.
Zde bude hlavním výstupem analýza a návrhy
změn, které umožní zvýšení efektivity v oblasti
využívání VZV logistikou a výrobou a obecně
lepší využívání zdrojů v rámci logistiky.
4. Komplexní řešení manipulace a skladování
2m PK s vedoucím skupiny Martinem Jelínkem.
Hlavním výstupem z tohoto úkolu bude návrh řešení manipulace, skladování a expedice
dvoumetrových podlahových krytin v rolích.
5. Manipulace a skladování dekoračních fólií
(DF) se zohledněním ukončení vlastní výroby s vedoucím skupiny Martinem Jelínkem.
Hlavním výstupem bude časový harmonogram
postupného ukončení vlastní výroby DF a zároveň související zvyšující se nákup externích DF
včetně návrhu způsobu balení, uskladnění a jejich optimální manipulace k výrobní lince.
6. Optimalizace systému plánování výroby na
válcovně s vedoucí skupiny Evou Zakopalovou.
Zde bude hlavním výstupem zavedení nových
standardů a pravidel plánování výroby na válcovně, které povedou ke zvýšení efektivity výroby a úspoře nákladů.
7. Studie možnosti rozvoje PPF s vedoucím skupiny Martinem Talafou. Hlavním výstupem z tohoto úkolu bude studie, která bude obsahovat
variantní možnosti rozvoje segmentu PPF.
8. Studie Recyklace 2. etapa s vedoucím skupiny
Tomášem Petříčkem. Hlavním výstupem z tohoto úkolu bude studie rozšíření výroby recyklace
o druhou linku včetně ideálního prostorového
řešení skladování a manipulace se vstupními
i výstupními materiály.

9. Zavedení pilotního projektu nového odměňování ve válcovně s vedoucím skupiny Martinem Hradským. Hlavním výstupem bude realizace změny systému odměňování s důrazem na
odměňování dle aktivity a výkonu pracovníků.
S realizací některých z výše uvedených úkolů spolupracují i externí poradenské firmy, které nám
pomáhají nalézt nová řešení či nastavit osvědčené
standardy, které se používají v jiných společnostech.
Průběžná kontrola plnění všech 35 PAP pro rok 2018
proběhne na výjezdní poradě vedení v měsíci červnu. Kromě toho budou vedoucí pracovních skupin
průběžně prezentovat stav plnění úkolů na poradách vedení společnosti.
A ještě se vrátím k vyhodnocení PAP roku 2017. Z 36
úkolů bylo 32 splněno a 4 nesplněny. Nesplněné
úkoly jsou rozpracovány a budou dokončeny v tomto roce.
Budu velmi rád, pokud udržíme danou úroveň plnění prováděcích akčních plánů strategie i letos
a těším se na kvalitní výstupy Pracovních skupin
i ostatních strategických úkolů. S úspěšným plněním těchto dílčích kroků se jistě přibližujeme k našemu strategickému cíli s dosažením tržeb ve výši
4,5 mld. Kč v roce 2020.
Závěrem vám všem děkuji za aktivní přístup k plnění
strategických i provozních úkolů. Bez vynaloženého
úsilí a nadšení bychom nemohli dosahovat tak pozitivních výsledků a současně významně rozvíjet naši
společnost.
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Tolik let uplynulo od doby, kdy jsme ve Fatře zahájili potisk na paropropustné materiály. Jak jsme začínali a kde jsme teď?
Podrobnější ohlédnutí za touto etapou
Vám přineseme v příštím čísle.

AKTUALITY
Moraviaman ve fatrovských barvách
Čas se nezadržitelně blíží. Ani letos nebudou
na jednom z největších závodů na ironmanských tratích v ČR - Moraviaman 2018 naše
barvy chybět. Díky podpoře vedení a chuti
posunovat své hranice se 23. 6. 2018 postaví na start distance dlouhé 226 km (3,8 km
plavání, 180 km kolo a 42,2 běh) dvě štafety
z řad našich zaměstnanců.
Jedna pětičlenná ve složení David Kovář, Radek Chvíla, Martin Jelínek, Iveta Andrýsková
a Petra Tunysová, druhá dvoučlenná ve složení Tomáš Klableňa a David Dalajka.
Věříme, že i tentokrát modro-bílá barva zazáří a my opět překonáme sami sebe. Na viděnou v červnu v Otrokovicích na Štěrkovišti.

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel

Jednodušší navažování sypkých materiálů
Chybovat je sice lidské, v některých případech
ale může taková „zmýlená“ způsobit nevyčíslitelné škody.
A tak tomu mohlo být i v případě ručního navažování sypkých materiálů ze sil. Protože byl tento systém
zcela závislý na přesnosti obsluhy, tedy lidském faktoru, bylo rozhodnuto nahradit jej řídicím a vizualizačním systémem IPC, který umožňuje automatický
i plně ruční režim navažování a tím i řízení a kontrolu
chodu celého procesu z jednoho řídicího centra.
Realizace investice s názvem „Modernizace systémů
navažování sypkých materiálů“ byla zahájena v listopadu 2017 a ukončena o 3 měsíce později. Jejím
cílem bylo vylepšení našeho zastaralého systému
navažování materiálů pro přípravu směsí při výrobě
podlahovin, granulátů, izolačních a technických fólií, umístěného v 5. NP budovy 24.
S ohledem na rozsah díla, zásah do stávajícího řídicího systému a splnění požadovaného termínu byla
pro jeho realizaci vybrána společnost M.E.Z. Pohony
Vsetín.
Zadání projektu se zaměřilo na modernizaci části
mechanické, pneumatické a části elektro. U mechanické části se jednalo o rozšíření celkového počtu
bunkrových pojízdných vah z původních dvou na
tři, neboť jsme brali v úvahu plánované rozšíření výroby nové válcovny.

Pneumatická část zahrnovala kompletní výměnu
ventilů pod sily, která jsou spojena šnekovým dopravníkem. V části elektro byla provedena modernizace stávající elektroinstalace, nového hlavního
elektropřívodu, distribučního rozvaděče pro napájení vah a rozvaděčů pro technologii a chod linky,
kabelových tras, kabelů a elektročidel. Součástí této
akce byla i implementace SW a HW pro komunikaci
se systémem MES a SAP.

FATRAFOL ve Švédsku
Ve snaze ještě více zviditelnit naši značku
FATRAFOL na švédském trhu jsme pro firmu
TakTema AB, našeho nového velmi aktivního zákazníka, zorganizovali v závěru měsíce
března návštěvu u nás v Napajedlích a rovnou jsme ji spojili se systémovým školením.
O prohloubení svých znalostí o systému FATRAFOL měla společnost velký zájem, dorazil k nám jejich téměř kompletní tým techniků a obchodníků.

Práce jak na kostele. Celý projekt byl velmi náročný
nejen na rozsah prací, ale i finančně. S výsledkem ale
můžeme být spokojeni.
Nový řídicí systém navažování umožňuje připojení
do podnikové sítě a je propojen se systémem MES
pro sledování spotřeby materiálů a systémem SAP
pro načítání kusovníků pro výběr PVC. Ovládání
bunkrových vah probíhá přes zmíněný řídicí a vizualizační systém IPC, který odpovídá požadovaným
specifikům a usnadňuje celý proces navažování
i jeho řízení.
Zahajovacím bodem celého procesu navažování je
definování zadání pracovníkem obsluhy na dotykovém panelu řídícího IPC, tj. množství a druh materiálu, číslo receptury, potřebné silo pro navážení,
kuželová míchačka pro vysypání materiálu apod.
včetně možnosti výběru automatického či ručního
režimu navažování. Následně jsou potvrzená data

Jsme přesvědčeni, že i tato návštěva pomůže ještě více upevnit dosavadní velmi dobré
obchodní vztahy a naše hydroizolační fólie
popostrčí na švédském trhu zas o něco dál.
Bc. Pavel Vojtek
prodejce HIF
Bunkrová váha
bezdrátově přenášena z řídicího IPC na ovládací panel bunkrové váhy. Tím je spolehlivě zajištěno, aby
byl zvolený materiál v požadovaném množství a ve
správné kvalitě navezen z vybraného sila a následně
vysypán do požadované kuželové míchačky. Systém
rovněž sleduje všechna bezpečnostní specifika týkající se blokace pojezdu váhy v případě nárazu na
Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
překážku, blokace navažování nebo vyprazdňování
materiálu PVC pokud není váha na požadované pozici. Komplexně řídicí systém sleduje každý pohyb
materiálu v rámci celého procesu, čímž selhání lidského faktoru eliminuje.
Řízení procesů navažování díky vybraným hardwarovým a softwarovým komponentům SIEMENS
usnadňuje komplexní řízení i vykonávání všech

standardních procesů. Systém navažování je nyní
přesnější, umožňuje monitorovat, spravovat a získávat různá data a rovněž dokáže nahradit závislost na
odhadu a šikovnosti pracovníka.
Jednalo se o významnou investiční akci v oblasti
výroby a byla jí věnována zvýšená pozornost. Její
realizace probíhala i v období vánočních svátků
s důrazem na minimalizaci nežádoucích omezení

výroby tak, aby mohl být v novém roce výrobní proces plynule zahájen dle stanoveného časového harmonogramu. A to se podařilo dne 17. ledna 2018,
kdy bylo po podpisu předávacího protokolu zařízení
předáno do provozu.

ři, kteří i tentokrát předvedli svou profesionalitu. Byli
k dispozici vždy a všude, kde bylo třeba, a hlavně
díky nim se celou investiční akci podařilo zvládnout
tak, aby výroba mohla být zahájena v plánovaném
termínu.

Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli a
odvedli svoji část práce. Hlavní podíl na úspěšném
zvládnutí tohoto nelehkého úkolu mají naši údržbá-

Mgr. Eva Benedíková
technik-realizace investic

Využití odpadů - výzva pro 21. století
Odpady nejsou jen komplikací, ale i možným
zdrojem druhotných surovin, což si ve Fatře
dobře uvědomujeme. Jejich minimalizací přispíváme jak ke snížení ekologické zátěže, tak
k lepšímu hospodaření firmy.
Naším cílem je snižovat množství odpadů a maximálně využít i takové materiály, které jsou již mnohdy považovány za nerecyklovatelné. Třeba takový
odpad s obsahem PVC za běžných podmínek ekologicky nespálíte. Jedinou možností je uložit jej na
skládku - a to nejenže neposkytuje žádný materiálový ani energetický efekt, ale naopak přináší společnosti náklady v podobě poplatků za skládkování.
Jak tedy optimalizovat naše odpadové hospodářství? Zaměřili jsme se na odpad vznikající z výroby
střešních hydroizolací, tzv. „PES cupaninu“, a snažili
se najít způsob jejího zpracování. A jak se říká - kdo
hledá, ten najde.
Tento nestandardní odpad vzniká při recyklaci ořezů
fólie a jiného technologického odpadu. Při současném objemu výroby jej ročně vyprodukujeme kolem 200 tun a toto množství se má se zprovozněním
nové válcovny zvýšit téměř na dvojnásobek. Jedná
se o skládkovaný odpad tvořený kompozitní směsí
polyesterových vláken spojených s částicemi PVC.

Michael Tupý

Je to bohužel tak nešťastná kombinace materiálů, že
ji nelze bez předchozích úprav zužitkovat společně
- technologie vhodné pro tváření PVC nejsou použitelné pro PES a naopak. Každý z těchto polymerů
potřebuje natolik odlišné podmínky pro zpracování,
že optimálním řešením na využití cupaniny by bylo
jednotlivé polymery oddělit, což v našich podmínkách není prakticky možné. Jiným řešením je předúprava cupaniny, která zajistí možnost jejího využití
technologiemi pro zpracování PVC. A právě touto
oblastí se zabýval projekt EPSILON.
Vše začalo tak, že v roce 2014 Fatru oslovili zástupci
Stavební fakulty VUT Brno a Fakulty technologické
UTB Zlín. Tým specialistů z oblasti stavebního inženýrství a zpracování polymerních materiálů se dohodl s vedením naší společnosti, že se pokusí najít
řešení na využití různých technologických odpadů,
mezi něž patří i výše zmíněná cupanina. Na základě
tohoto rozhodnutí byla podána žádost o dotační
podporu v programu EPSILON, vypsaném Technologickou agenturou České republiky (TA ČR).
(Pozn. redakce - tehdy byl právě Ing. Tupý, Ph.D., zástupcem za VUT, během r. 2015 jsme jej získali natrvalo
pro nás.)
Projekt EPSILON prakticky běžel od roku 2015. Kromě VUT a UTB na něm pracoval patnáctičlenný tým
našich odborníků, technologů a pracovníků laboratoře, vedený Ing. Tupým a Ing. Novákem. Řešitelům
se během let 2015 až 2017 podařilo detailně zanalyzovat složení vč. materiálových charakteristik PES
cupaniny. Experimentálně tým zjistil, že pro zpracování cupaniny je klíčové zajistit zkrácení PES vláken
z délky asi 10 mm na délku pod 3 mm. V tomto stavu pak může být cupanina opětovně zpracována ve
směsi s měkčeným PVC, aniž by se výrazně zhoršily
užitné vlastnosti výrobku.
Byly odzkoušeny nejrůznější technologie s cílem získat mikromletou cupaninu. Podařilo se. Zkrácením
vláken vznikla jemná směs, kterou ale nebylo mož-

né dávkovat do míchacího uzlu válcovací linky. Proto jsme museli najít způsob, jak pomletou cupaninu
zhutnit a z prachu vytvořit granulát.
Dalším cílem pak bylo navrhnout komplexní technologii, která by výše uvedené úpravy dokázala
provést v jednom technologickém kroku. Finální
zkoušky byly provedeny na zařízeních společnosti
BOCO Pardubice machines, jejichž možnosti se nejvíce blížily našim představám.

S využitím granulované cupaniny jako vratného
materiálu uvažujeme především ve výrobě laminovaných hydroizolačních fólií. Předpokládáme, že
všechna odpadní cupanina, tj. kolem 200 tun ročně,
bude využita v roce 2020 a díky plánovanému navýšení produkce hydroizolačních fólií bude od roku
2025 využito přes 350 tun cupaniny za rok.
Jinou možností využití cupaniny coby vratného
materiálu je výroba dlaždic či fólií určených pro stavebnictví. Uvažujeme např. o výrobě vstřikovaných
podložek využitelných při realizaci plochých střech,
které by byly součástí systému FATRAFOL-S.
Dalším způsobem využití je výroba vstřikovaných
dlaždic pro průmysl či hobby podlahoviny, kterou
již odzkoušela společnost FORTEMIX. S jejich společnou realizací počítáme v roce 2020.

Granulát BOCO
V současné době hledáme dodavatele, které bychom mohli oslovit s dodávkou odpovídajícího výrobního zařízení. Výběrové řízení se uskuteční ještě
letos. Instalace nové linky bude sice vyžadovat nemalé investiční prostředky, dle provedené analýzy
však předpokládáme jejich rychlou ekonomickou
návratnost. Záměr by měl být realizován koncem
roku 2019.
PVC dlaždice od firmy FORTEMIX
Zapojení se do projektu EPSILON představovalo tři
roky aktivní práce, která ještě zdaleka nekončí. Ale
stálo to za to. Pokud se podaří naplnit naše představy, dosáhneme snížení nemalé ekologické zátěže
regionu a zanedbatelný není ani pozitivní dopad na
naši ekonomiku.

PES cupanina

Ing. Michael Tupý, Ph.D.
výzkum a vývoj

Byli jsme u mistrovství Evropy ve volejbale
Česká soupiska kadetů na mistrovství Evropy
v kategorii U18 opět bojovala o obhajobu prvenství z roku 2017 ve zlínské sportovní hale
Novesta.
Úvodním utkáním, kde bojovali borci z Běloruska s
výběrem Turecka, byl zahájen téměř dvoutýdenní
program, který probíhal simultánně od 7. do 12. 4.
ve Zlíně a v Púchově.
Na semifinále a finále ve dnech 14. a 15. dubna, se
pak týmy sjely do Zlína, kde vypuklo pravé nervy
drásající derby. Na mezinárodní klání přijely do Zlína týmy z Běloruska, Bulharska, Turecka, Německa,
Řecka a České republiky. Púchovská hala hostila

sousední Ukrajinu, Itálii, Rusko, Belgii, Francii a domácí slovenský výběr.
Na tomto šampionátu jsme nemohli chybět. Tradičně je spojován s volejbalovým týmem Fatra Zlín,
který hraje právě na zlínské Novestě nejvyšší volejbalovou soutěž. Bylo tedy více než jasné, že Fatra se
jako generální partner hostícího celku bude na této
mezinárodní akci aktivně podílet.
V rámci odpočinkových pauz mezi jednotlivými zápasy se konaly soutěže pro mladé návštěvníky, kde
jsme soutěživým nadšencům nabídli ochutnávku
z kolekce nafukovacích výrobků.
Svou pozornost na sebe strhly také nové dekory
řady Thermofix, na něž odkazovala designová grafika v tištěné verzi programu Mistrovství a krátké video vysílané v semifinálový a finálový den. Celkový
přenos evropského šampionátu probíhal online na
portálu tvcom.cz, takže celá Evropa měla možnost
nejen fandit, ale zaznamenat Fatru na postranních
bannerech a během předávání soutěžních výher.
Český výběr se v základní skupině probojoval na
semifinálové 2. pozici a čekal je nelítostný soupeř

z Itálie, který neprohrál v základní skupině ani jeden
zápas. Naši borci zdolali Italy 3:2 a čekali na výsledek
zápasu Rusko x Německo, kterému bez problémů
dominovali Němci.
V závěrečném dni pak Itálie porazila Rusko poměrem 3:1 a následovalo finále, kde se čeští kadeti
snažili zastavit rozjetý německý vlak, avšak marně.

Německo ovládlo i přes bouřlivou podporu českých
fanoušků finálový zápas a získalo zlatou pozici. Našemu výběru tak patří velké uznání a dík za vybojovanou stříbrné umístění, která v tak nelehké konkurenci má v našich očích cenu zlata.
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu
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Nákup nemovitostí od společnosti Semadeni
v Chropyni
Společnost Semadeni v průběhu roku 2017
postupně ukončila vlastní výrobu v Chropyni
a přestěhovala se do Německa. Úsek logistiky
tuto záležitost po celý rok velmi podrobně sledoval.
Hlavním důvodem byl zájem o odkoupení jejich
nemovitostí, které jsou ve velmi dobrém stavu a
umístěny v sousedství budovy 26, kde vyrábíme
speciální výrobky a tvarovaný novodur. Po několika

jednáních vedoucích k výraznému snížení požadované ceny byl vedením naší společnosti v závěru
roku nákup nemovitostí odsouhlasen.
Převod vlastnictví byl ukončen v únoru a od této
doby je Fatra v Chropyni novým vlastníkem dvou
objektů a všech pozemků okolních i pod budovami
o celkové rozloze 7 325 m2.

Jedním z objektů je dvoulodní hala o velikosti cca
60 x 30 m. Sloužila jako hlavní výrobní a skladovací
objekt pro výrobu plastových výrobků pro zdravotnictví. Jednalo se o čistou výrobu s přísnými hygienickými normami, což je jedním z důvodů velmi
dobrého stavu všech vnitřních prostor. Součástí haly
jsou i kancelářské prostory a šatny.
Druhým objektem je starší budova skladu, která byla
využívána zejména ke skladování vstupních surovin.
V současné době se budovy začleňují mezi další
objekty Fatry v areálu. Přepojujeme bezpečnostní a
protipožární systémy na naše ústředny a postupně
začínáme využívat zejména skladovací prostory budov. Tímto nákupem jsme získali strategicky umístěné nemovitosti, které logisticky navazují na výroby
a sklady v dalších budovách. Získáním nemovitostí
od společnosti Semadeni jsme potvrdili naše dominantní postavení v Průmyslovém areálu Chropyně.
Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
odbor správy majetku

Velký „humbuk“ ohledně GDPR
GDPR, v překladu obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, je v současnosti nejvíce skloňovaným tématem a plní stránky denního
tisku. Přibývá množství více či méně spolehlivých výkladů a rozborů, brožur, seminářů a
školení a roste i nabídka možností, jak se s požadavky GDPR v praxi vypořádat. Zájem o tuto
problematiku je obrovský a je zcela na místě.
Proto jsme požádali našeho právníka Davida
Čudu, ať nám ji objasní.
S největší pravděpodobností není osoby, která by
o zkratce GDPR neslyšela, či média, které by o ní
v současnosti neinformovalo. Přeci jenom, dotkne
se každého z nás, ale není třeba zbytečně strašit.
Možná se jedná hlavně o obchod, jak prodat co
nejvíc příruček, školení, certifikátů… O co tedy alespoň ve stručnosti jde.

mi údaji, s nimi budou pracovat ještě odpovědněji
a pro občany to bude jednoznačně znamenat, že
snad jejich osobní údaje budou ve větším bezpečí
než doposud a bude se s nimi i mnohem uvážlivěji
nakládat.

kromí, a není zřejmé, jaký by byl legitimní zájem
společnosti na zveřejnění seznamu. Souhlas by byl
sice možný, ale musel by být svobodný, což by se
v případě sporu se zaměstnancem ne zcela dobře
prokazovalo.

Pro účely uvedeného nařízení se osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Všechny povinné osoby,
tedy ty, které pracují s osobními údaji, se musí tomuto nařízení přizpůsobit a interně implementovat
požadované podmínky ochrany osobních údajů,
dále musí důkladně zmapovat osobní údaje, které
při své činnosti využívají, vést si o nich záznamy a
posoudit, zda je skutečně pro svou činnost potřebují či nikoliv.

A co fotky našich zaměstnanců?
Opět je nezbytné řešit, zda je v konkrétním případě dán oprávněný zájem správce. Je-li splněna tato
podmínka, lze je využít bez souhlasu zaměstnance.

Pod zkratkou GDPR se označuje anglický termín
„General Data Protection Regulation“ a právně se
jedná o Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 a účinné od 25.
května 2018. Zásadní je, že bude mít přednost před
úpravou českého práva a bude platit v celém svém
rozsahu po celé Evropské unii.

Podkladem pro jejich využívání může být udělený
souhlas fyzické osoby, ale zejména plnění právních
povinností, plnění podmínek smlouvy nebo oprávněné zájmy správce.

Hlavně není zapotřebí na uvedené nařízení nazírat a
priori negativně, s nedůvěrou a podezřívavě. Vždyť
i v předchozích medializovaných případech, týkajících se např. označování složení potravin, nakonec
praxe ukázala, že nejde pro povinné osoby o nic
nepřekonatelného, a lidem to ve svém konečném
důsledku přineslo větší komfort rozhodování se při
výběru potravin. Neboť kdo z nás nesleduje např.
podíl masa ve špekáčcích, šunce apod.?

Občané budou mít zajištěno právo přístupu ke svým
osobním údajům, vznést námitku vůči správci proti
jejich zpracování a rovněž budou mít právo na jejich
vymazání a tzv. zapomenutí. Porušení povinností
může být sankcionováno pokutou až do výše 20 mil.
eur a nezáleží, jestli půjde o drobného živnostníka,
zájmový spolek, nadnárodní korporaci nebo obec.
Bude se vždy vycházet z rozsahu a doby trvání porušení ochrany osobních údajů.

A s uvedeným nařízením GDPR to, předpokládám,
dopadne obdobně. Ti, kdo nyní dle zákona o ochraně osobních údajů zodpovědně pracují s osobní-

Informace o nás jsou významnou součástí naší
osobní identity a tržně cennou hodnotou pro určité
obchodní skupiny, které si na shromažďování a prodeji osobních dat v minulosti založily své podnikání.
Jejich význam byl občany podceňován a údaje se
poskytovaly téměř automaticky při vyplňování věrnostních karet, anket či registrací do všemožných
soutěží nebo aplikací. Uvedené nařízení jen zdůrazňuje význam soukromí fyzických osob a ochraně
osobních údajů poskytuje patřičnou důležitost. Jak
bude fungovat v praxi, ukáže čas.

Rozhodně již nebudou nařízení odpovídat jen paušálně udělované souhlasy, ale budou muset být
přímo konkretizovány, k jakému účelu a jaké údaje
budou využívány.

Co to bude znamenat pro naše noviny? Můžeme
např. zveřejňovat seznamy jubilantů? Je tam
jenom jméno, středisko a věk. To přece nikomu
nemůže uškodit?
Nezáleží na tom, jestli to podle Vás někomu škodí
či neškodí, jedná se o osobní údaje, zásah do sou-

V novinách často zveřejňujeme fotografie z veletrhů, kde jsou kromě našich zaměstnanců i zahraniční partneři. Co fotky z divadelního představení?
V daném případě se bude prolínat vícero hledisek,
ale opět se musí vyřešit, zda je dán oprávněný zájem správce, což asi fotografie s partnery na odborných veletrzích splňovat budou. Na volnočasových
akcích pořádaných společností však bude platit, že
jsou dobrovolné, zaměstnanci se jich nemusí účastnit, musí být upozorněni předem, že na nich budou
pořizovány fotografie, aby se mohli např. vzdálit a
konečně, musí mít i možnost požádat o nezveřejnění takových fotografií.
Bude stačit souhlas se zveřejněním fotky zaslaný e-mailem? A co telefonický souhlas?
V případě vzniklého sporu takový souhlas stačit nebude. Pokud se půjde cestou udělení souhlasu, tak
vždy písemně podepsaného a hlavně řádně konkretizovaného.
Je považováno za osobní údaj i číslo služebního
telefonu a služební e-mailová adresa? A co evidence o docházce zaměstnance?
Pokud z těchto údajů dokážete zaměstnance identifikovat, což je v 99,9 % případů, tak ano, jde o osobní
údaje.
Vztahuje se GDPR i na kontakty, které byly získány před zahájením platnosti?
Samozřejmě, pokud je aktivně využíváte, a pokud
ne, tak je skartujte.
Uvádíte, že porušení povinností vyplývajících
z GDPR může být sankcionováno vysokými pokutami. Kdo nás může kontrolovat a jak?
Kontrolní činnost má na starost Úřad na ochranu
osobních údajů a na základě podnětu může zahájit
příslušné řízení vůči správci osobních údajů.

Mgr. David Čuda
právník

Aktuality
Zvládli jsme další stěhování
Výstavba nové válcovny „míchá kartami“
v celém napajedelském areálu. V závěru
loňského roku jí musela udělat místo i výroba kašírovaných plechů v budově 15 a
přesunout se do budovy 23.
Stěhování technologie není nikdy jednoduché a tentokrát mu předcházela rozsáhlá stavební příprava, která byla časově
nejnáročnější částí celé realizace. Vymezenou plochu bylo nutné mj. stavebně
oddělit od výroby na lince LVT, a to tak,
aby nedošlo k jejímu nežádoucímu omezení. Jednoduché nebylo ani dovybavení
elektrorozvodny či rekonstrukce zázemí
pro obsluhu linky. Ale od ledna 2018 již
poplastované plechy vyrábíme v nových
prostorách.
Ing. Tomáš Ermakora
technik-realizace investic

Soutěž
V minulých novinách jste mohli soutěžit o wifi
routery a promo trička Mikrotik z firmy „Napasat“. Losování proběhlo dne 9. 4. 2018 za účasti
zástupců vedení společnosti a právníka, výherci se staly kolegyně Renata Šimková, Monika
Uhrová a Lenka Machálková.
Máme pro Vás připravenu další soutěž. Tentokrát soutěžíme o měsíční permanentku do
posilovny Gym Napajedla v hodnotě 690 Kč.
Gym Napajedla je moderní fitness centrum
nabízející širokou škálu sportovních (TRX, kruhový trénink, fitbox atp.) i relaxačních (masáže,
wellness) aktivit.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
Kolik kg volného závaží je k dispozici
v posilovně?
a) více jak 200 Kg
b) více jak 500 Kg
c) více jak 1000 Kg

Odpověď naleznete na webových stránkách
www.gymnapajedla.cz
Řešení zašlete nejpozději do konce měsíce
března na adresu adela.moricka@fatra.cz.
Do předmětu e-mailu uveďte heslo „Soutěž“.
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Číslování budov v areálu Napajedla
Většina z nás se dnes v areálu Napajedla orientuje podle číselného označení budov. Díky
nastavenému základnímu systému číslování,
které vzniklo již za dob Bati a původně bylo
shodné např. s areálem Svit ve Zlíně, je postavení budov i orientace v nich lépe zapamatovatelná. Základním principem je totiž dodržení řady a sloupce, kdy první sloupec v našem
areálu začíná u nákladní vrátnice a první řada
u hlavní vrátnice. K základnímu číslování se pak
připojují písmena pro drobnější stavby, která
se přidružují vždy k hlavní budově v daném
systému číslování. Budovy nacházející se mimo
hlavní areál byly označovány vždy na začátku
písmenem „V“ jako „venku“ a dále číslovány dle
pořadí výstavby.

za budovou 13 nese označení M3 a slouží jako mezisklad pro válcovnu. Ke zlepšení orientace přispěje
i nové značení vstupních bran a vrátnic nejen do
hlavního areálu, ale i na Zámoraví, a plánovaných
nových expedičních bran. Jejich značení bude vždy
s písmenem E jako „entry/exit“.
Samostatnou kapitolou je označení hal nově budované válcovny a přidružených provozů. Mezi zásadní kroky patří rozšíření číselných řad o tzv. nultou
řadu. Budova strojní údržby, která je mezi prvními
nově postavenými objekty, totiž vybočuje již z první řady. Současně je v pátém sloupci, a proto je její
označení B05. Následovat budou mezisklady na-

vazujících na hlavní halu nové válcovny, které jsou
v první řadě a pátém sloupci a budou označovány
jako B15 a B15A. Hlavní hala bude přičleněna k původní budově 25 a bude značena B25A. Budoucí
sklady a nové převíjení HIF se budou číslovat v pořadí dalších sloupců, tzn. B47, B48 a B49. Provozy
přidružené k nové válcovně, umístěné na Zámoraví,
budou opět značeny písmenem V a dalším pořadovým číslem. Veškeré základní změny jsou patrné na
schématickém znázornění budov a objektů.

Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí správy majetku

Nejen v souvislosti s demolicí několika budov a
stavbou nové válcovny nastává potřeba přečíslování. V minulých dobách došlo k několika výjimkám,
které nám tzv. Baťovo číslování narušují, a současně
přibyly nové objekty jako např. stanové sklady, které
je nutné opět z důvodu orientace očíslovat. Snahou
je maximální dodržení současného způsobu značení budov, ale nevyhneme se ani změnám.
Mezi prvními nově značenými budovami budou
v současném označení budovy 48 a 49, které zcela
vybočují z původního systému. Pro jeho narovnání
tak bude současný sklad hotových výrobků a HIF
nově označen jako budovy číslo 46 a číslo 46A.
Další drobností v orientaci areálem je označení skladových stanů, které jsou číslovány dle pořadí pořízení s písmenem M. Mezi první patří stan paletového
hospodářství pod vodojemem, který má značení
M1. Druhým je stan mezi budovami 13 a 23 s označením M2, sloužící pro papírové dutinky, a poslední

aktuality

Nová služba Atmoskop
Téměř každý den se potkáváme s uchazeči
o zaměstnání. Z těch, co k nám nastoupí,
se však ne vždy stanou dlouholetí zaměstnanci. Mnohdy je to o jiných představách
o podniku, o jiných očekáváních. Rádi bychom i tuto oblast zlepšili. Proto jsme se
rozhodli zapojit do projektu Atmoskop
https://www.atmoskop.cz/ a Vás požádat
o pomoc.
Atmoskop.cz je internetový portál, který
na jednom místě přehledně přináší informace o zaměstnavatelích. Jde o jakési
recenze, které uvádějí jak stávající zaměstnanci, tak i ti, kteří z podniku odešli. Tuto
službu na začátku prosince 2017 spustila
firma LMC, která provozuje třeba i portál
Jobs.cz nebo Prace.cz. Sbírá ověřená hodnocení od současných i bývalých zaměstnanců. Je to místo, kde se můžete vyjádřit
k tomu, jak se Vám u nás líbí.
Díky Vašemu hodnocení mohou kandidáti
zjistit, jak to u nás skutečně chodí a co si
myslí lidé, kteří nás znají zevnitř. Hodnotí
se celková atmosféra, prostředí, způsob
vedení lidí a přístup přímého šéfa, nebo
možnosti dalšího rozvoje v práci.
Mgr. Adéla Mořická
personalistka

Získejte odměnu za nového
„fatrováčka“.

Změny ve stravování
Se začátkem letošního roku se nám vyměnila
firma zajišťující stravování v obou provozovnách naší společnosti. Výběrové řízení na stravování bylo realizováno z důvodu vypršení
smlouvy s původním dodavatelem, který již ani
neměl zájem dodávat stravu za cenových podmínek nasmlouvaných v roce 2014.

zené stravy vařené v předchozích dnech, která se
následně ve výdejnách pouze ohřívala. Čerstvé jídlo
pro strávníka je vždy výhodnější, ale jeho příprava
a plánování je bez závazného počtu objednaných
jídel náročná. Jednoduše řečeno, nelze během několika minut uvařit další porce jídla, pokud je vše
vydáno. A současně je těžké předpokládat, že zrovna dnes bude mít např. 60 % zaměstnanců chuť na
guláš.
Vyrovnat se s výše uvedenými změnami je pro zaměstnance z hlediska nyní nastavených podmínek
relativně jednoduché. Každý má možnost si vybrané jídlo rezervovat do 13 hodin předchozího dne na
základě jídelníčku v objednávkovém systému. K dispozici jsou i jídelníčky vyvěšené v jídelnách nebo na
intranetu naší společnosti, které jsou podrobnější.

Nabídky všech firem zúčastněných ve výběrovém
řízení nás donutily změnit cenový systém jednotlivých typů jídel. Byla zachována kategorie jídla s pevnou cenou 25 Kč pro zaměstnance, ale u ostatních
typů jídel bylo přikročeno k tzv. kalkulované ceně,
která se pohybuje v nejvyšším pásmu 32 - 60 Kč pro
zaměstnance. Tato skutečnost umožňuje zachování
široké nabídky jídel a spravedlivé rozúčtování, kdy
nejsou výběrová jídla dotována na úroveň ceny jídel
ostatních. Výběr je pak již jen na zaměstnanci, který
má možnost si konkrétní menu rezervovat.
Mezi další důležité změny přicházející s novou firmou je tzv. čerstvost stravy neboli vaření a příprava
v den výdeje jídel. Tím jsme opustili systém zachla-

Nové kladné věci každý člověk vnímá automaticky,
ale bude dobré jich několik zmínit. Rozšířila se nabídka salátů o čerstvou zeleninu a sýry, čímž máme
možnost poskládat si vlastní přílohu nebo salátové
jídlo. Nabídka teplého baru o minimálně dvou jídlech trvá po celou dobu výdeje. K teplému baru je
možné po dohodě s obsluhou zvolit i jinou přílohu,
než která je pouze v aktuální nabídce u baru. Čaje
nebo šťávy z vířičů k jídlu se nyní již neúčtují. Rozšířila se nabídka dezertů a je možný nákup kvalitnější
kávy přímo v jídelně.

Pomozte nám najít vhodné zaměstnance
do našich řad. Pokud někoho znáte, důvěřujete mu a jste přesvědčeni, že pro nás
bude přínosem, neváhejte a předejte na
něj kontakt personálnímu oddělení.
V případě, že se Vámi doporučený zaměstnanec 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
• PROVOZNÍ ELEKTROMONTÉR
• TECHNIK KVALITY
• KONTROLOR KVALITY
• TECHNOLOG
• DĚLNÍK SKLADU

Rezervované jídlo je k vyzvednutí zablokováno až
do 12.15 hod v den výdeje. V případě, že jsem si odběr rezervovaného jídla rozmyslel, mohu rezervaci
bezplatně zrušit tzv. odražením jídla na výdejním
snímači a odebrat jídlo zcela jiné. V některých případech je možnost k danému jídlu změnit přílohu
zcela nebo ji za příplatek navýšit. Je však nutné dohodnout se s obsluhou u výdeje a mít vždy u sebe
čipovou kartu zaměstnance, aby záměny jídel nebo
jeho odběr byl rychlý a operativní.
Chlazená strava, lidově nazývaná „balíčky“, je oblast, kde jsme se naopak vrátili k původnímu zavedenému systému. V současné době je upravována
stejným systémem jako u minulého dodavatele a
tím se prodlužuje její doba trvanlivosti na 10 dní.
Po jednání s dodavatelem jsme zvýšili minimální
povinnou gramáž a klademe důraz na zvýšení počtu druhů. Za výhodu považujeme možnost využití
automatů umístěných v Napajedlích v budovách 33
a 25 a v Chropyni v budově 74. Opět je náročné určit druh pokrmu, který bude vyžadován, a proto má
zaměstnanec možnost objednání chlazené stravy
v rezervačním systému nebo zakoupení ze širšího
sortimentu přímo v jídelnách.

• EXPORTNÍ PRODEJCE

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

Současná nabídka stravování umožňuje pestrou
škálu možností a kombinací, jak z hlediska výběru
či sestavení menu, tak z hlediska cenového. Je na
každém jednotlivci jakou variantu bude preferovat.
Neustále vyvíjíme tlak na současného dodavatele
po stránce vylepšení nabídky, zkvalitnění služeb a
jejich rozšíření. Na pravidelných stravovacích komisích se řeší podněty strávníků a je požadována rychlá náprava. Novým zařízením se snažíme zvýšit výdejní komfort. Pokud se však zaměstnanec dostane
do situace, kdy by chtěl vydanou stravu reklamovat,
je nutné tuto skutečnost provést okamžitě u personálu jídelny. Personál jídelen je ochoten na každý
podnět reagovat a spolupracovat při jeho řešení.
Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
odbor správy majetku
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Odchodem předsedkyně ZO odbory v Chropyni nekončí
Na konferenci dne 8. 3. 2018 jste informovala
odboráře o Vašem ukončení ve funkci předsedkyně ZO OS ECHO v Chropyni. Co Vás k tomuto
rozhodnutí vedlo?
V našem podniku pracuji již 44 let a z toho 20 let
jsem ve funkci předsedkyně ZO. Opustila jsem svou
původní práci kalkulantky a rozhodla se sloužit lidu.
Předsedkyni ZO jsem dělala ze srdce ráda, poctivě a
svědomitě. 4x jsem byla opakovaně do této funkce
zvolena a nyní jsem dospěla do věku, kdy by měl
každý vědět, že má odejít.
A ten čas nastal i pro mě. Jak říká můj dobrý přítel, je důležité umět odejít středem za plné slávy a
s pocitem dobré práce, která za ním zůstává. A to
můžu říct i já, za mnou zůstává dobře dohodnutá a
podepsaná KS, prosperující podnik, dobré pracovní,
platové a sociální podmínky všech zaměstnanců a
v neposlední řadě náš velmi dobrý, schopný a naslouchající generální ředitel, který věřím, že nám
dlouho vydrží v této funkci.
Jaké je ohlédnutí za Vaším pracovním životem?
Když jsem po volbách v roce 1998 poprvé usedala
na předsednickou židli, netušila jsem, co mě všechno čeká, jak se bude postupně měnit postavení a
úloha odborů ve společnosti, jaké změny, úkoly a

problémy mě čekají. A že těch změn nebylo zrovna
málo - dřívější Technoplast se změnil na Alliachem,
pak odštěpný závod až po nynější Fatru. Za celou
tuto dobu se zde v Chropyni vystřídalo 12 generálních ředitelů = 12 různých osobností s různými
náhledy na odbory, se kterými jsem musela jednat,
vyjednávat, řešit problémy. Jsem velmi ráda, že se
v posledních letech poměry ve firmě uklidnily a
stabilizovaly, že firma velmi dobře prosperuje a
že se v posledním roce mé práce podařilo dořešit
nejpalčivější problémy v odměňování pracovníků.
Není to samozřejmě jen má zásluha - bez chápavého a vstřícného přístupu GŘ a dalších členů vedení
společnosti, pomoci dalších obětavých odborářů a
jejich podpory všech bych toho mnoho nedokázala.
Jak vidíte další práci odborové organizace
v Chropyni?
Co se týče odborů, je nutno ohlédnout se do historie. Odbory vznikly jako součást moderní průmyslové společnosti, je proto přirozené, že se s nimi
setkáváme nejdříve v Anglii velkou stávkou dokařů
v Londýně v r. 1889 a v Německu stávkou horníků a
berlínských zedníků. Pro pracující představovaly odbory šanci, jak dosáhnout vyšších mezd či zkrácení
pracovní doby a vůbec jak se domoci důstojných
pracovních podmínek. A to platí i dnes.

V posledních letech často slýchávám, proč bych
měla být v odborech? Však odbory musí vyjednávat
KS ze zákona za všechny zaměstnance. To je pravda.
Právě díky tomuto zákonu o kolektivním vyjednávání jsme pro vedení společnosti jediným partnerem
pro vyjednávání platových, pracovních a sociálních
podmínek pro všechny zaměstnance. A co ti kteří
nejsou v odborech?
Osobně přirovnávám odborovou organizaci k takovému „autobusu“, který veze zaměstnance k lepším
pracovním a platovým zítřkům. A ten autobus má
řidiče, to je takový předseda odborové organizace,
který musí mít školení a plat, aby mohl autobus řídit, a také ten autobus potřebuje pohonné hmoty,
jinak by nejel. Dále jsou tu pasažéři, to jsou naši zaměstnanci, kteří všichni chtějí vyšší platy, ale sami
si je nevyřídí, a čekají, až co jim dohodne odborová
organizace v Kolektivní smlouvě. A jak do toho zapadají odboráři? Odboráři jsou pasažéři, kteří si do
tohoto autobusu zakoupili jízdenku, a neodboráři
jsou tzv. černí pasažéři, kteří se jen vezou načerno.
Mnozí z nich se dokonce odborářům vysmívají za
jejich členství a pro odbory nemají pěkného slova,
ale po výhodách dohodnutých v kolektivní smlouvě
pro všechny zaměstnance se ptají jako první a nejvíc
vše kritizují.
Tak jak já, tak i ostatní odboráři vědí, o kterých lidech
konkrétně mluvím, ale protože je dnes velmi populární tzv. GDPR - ochrana osobních údajů, nemůžu
tyto lidi zde jmenovat.
Je na každém z nás, jak budeme práci odborové organizace propagovat a působit na své kolegy neodboráře, aby svůj postoj změnili a uvědomili si důležitost odborové organizace a sami se zamysleli nad
tím, co si vyřídili sami a co za ně dohodla odborová
organizace v Kolektivní smlouvě.
Největší zájem o vstup do odborové organizace
mají nově příchozí zaměstnanci, především ti, kteří si okusili pracovní a mzdové podmínky u jiného
zaměstnavatele, kde odborová organizace není. Zde
se mnohdy nedodržoval ani Zákoník práce a to se
u nás nemůže stát.

Rozloučení se Zdeňkou Staňkovou na večírku ve stylu „kloboukové párty“

A jaké plány máte do důchodu?
Jednak si chci především odpočinout a už se těším,
že nebudu muset ráno vstávat v 5.00 hod. a spěchat
do kanceláře, abych se mohla potkat s pracovníky
končícími noční a přicházejícími na ranní směnu.
Naplno se budu věnovat čtyřem vnukům, manželovi, zahrádce, koníčkům a dalším zálibám.
Ano, slyšela jsem, že v důchodě jsou koníčky
důležité. Můžu se zeptat na ty Vaše?
Miluji rybařinu. Je to neuvěřitelný relax a splynutí
s přírodou. Už jako dítě jsem chodila s tátou na ryby,
potom se synem a manželem. Letos se chystáme se
synem na mořský rybolov do Norska a už se moc
těším.
Dále jsem si v 60 letech splnila svůj životní sen, pořídila jsem si klavír a začala chodit do LŠU učit se hrát.
A to chce také hodně času. V neposlední řadě mám
chatu u plumlovské přehrady, takže tam využiji jak
lásku k zahrádce, tak i k rybaření. Ale hlavně mám
spoustu přátel, se kterými se chci scházet a prožívat
společné zážitky. Zůstanu i nadále členkou odborové organizace v Chropyni, jako jiní důchodci, a ráda
se budu zúčastňovat akcí pro ně pořádaných.
Co byste popřála nově zvolenému Výboru ZO
OS EHO v Chropyni a nově zvolené předsedkyni?
Buďte hrdí na to, že jste odboráři, že pomáháte svým
členstvím udržet odborovou organizaci v našem
podniku. Díky odborářům a našim předkům, kteří za
těžkých podmínek odbory zakládali, přispíváte tak
k důstojným pracovním podmínkám nás všech.
Mým následníkům zůstává ještě hodně práce a problémy k řešení budou vznikat stále další, nové a jiné.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem odborářům, členům vrcholového vedení a zaměstnancům,
kteří mně při práci pomáhali. Nově zvoleným funkcionářům Výboru ZO OS ECHO v Chropyni přeji hodně sil v jejich nelehké práci pro lidi a s lidmi, hodně
úspěchů v práci, pohodu v osobním životě, zdraví,
lásku a štěstí.
Ze srdce vám všem děkuji!
Zdeňka Staňková
předsedkyně ZO OS ECHO Fatra, a.s., Chropyně

V Chropyni proběhly odborářské volby
V prvním jarním týdnu měsíce dubna se uskutečnily v Chropyni volby do Výboru ZO OS ECHO
Fatra, a.s., Chropyně.
Vysoká účast odborářů nám potvrdila velký zájem
o dění v odborové organizaci, výsledky její práce a
výhled do budoucna. K volbám přišlo 85,9 % chropyňských odborářů, kteří si řádně zvolili členy do
Výboru ZO OS ECHO Fatra, a.s., Chropyně. Všem děkujeme za účast a vážíme si jejich důvěry.
Předsedkyní byla zvolena Jana Kornelová, referentka financí, místopředsedkyní Ing. Dana Balvínová,

vedoucí skladu surovin, dále pak Vlastimil Rybka,
bezpečnostní technik, Šárka Puškarová a Iveta Ferencová, obě dělnice u vstřikolisů, Rostislav Říha,
dispečer dopravy a Jakub Návrátil, dělník BO PET.
Předsedkyní revizní komise byla zvolena Jana Spáčilová, členy Michal Balvín a Jana Koplíková. Toto složení je velkým příslibem, že stávající činnost komise
se bude i nadále úspěšně rozvíjet. Jako nová předsedkyně a „velká chropyňská srdcařka“ slibuji chropyňským odborářům, že je nezklamu a tu těžkou
„káru“ zodpovědnosti s podporou nově zvolených
členů Výboru potáhnu dál.

V průběhu posledních let nám do zaslouženého důchodu odešli dlouholetí členové Výboru, kteří za sebou zanechali výsledky poctivé práce. Vzpomeňme
např. Josefa Vojtěcha „Barvu“, Ing. Stanislavu Novákovou, Mirku Šottnerovou a Olgu Navrátilovou. Letos do konce roku do důchodu ještě odejde Zdeněk
Tyl a posledního dubna bude slavnostně vyřazena
ze čtyřicetičtyřletého pracovního procesu, z toho
dvacet let ve funkci předsedkyně odborů, „naše
Meky“ Zdeňka Staňková. Správný člověk na pravém
místě. Maximálně vstřícná a ochotná k lidem a jejich
problémům. Zanechává za sebou plně fungující

a životaschopné odbory a teď je na nás, abychom
v tomto jejím úsilí pokračovali.
Přejeme naší odstupující předsedkyni hodně zdraví,
pohody a spokojenosti, a to v životě osobním i na
poli rybářském.
Zdeňko, s velkou úctou děkujeme.
Tvoji odboráři.
Jana Kornelová
předsedkyně ZO OS ECHO Fatra, a.s., Chropyně

Konference Breathable Films 2018
Dozvědět se co je nového na trhu paropropustných fólií se do německého Kolína nad Rýnem
vypravili Ing. Tomáš Peprníček a Ing. Jana Klvačová.
Ve dnech 7. - 8. března 2018 se tam konala konference pod názvem Breathable Films 2018. Šlo
o historicky první ročník zaměřený na tématiku paropropustných fólií, v němž byly zastoupeny firmy
z celého dodavatelského řetězce.
Program zahrnoval informace o vývoji a inovacích
v oblasti surovin, technologií, testovacích technik
i zpracovatelských technologií. Tématem byl i pokračující trend tlaku na snižování nákladů bez dopadů na kvalitu, funkčnost a bezpečnostní kritéria fólií.

Významnou součástí konference byla také možnost
neformálních setkání se zástupci dodavatelů surovin, technologií a dalšími odborníky z oboru.

Součástí programu prvního dne byla rovněž panelová diskuze na téma Trendy, výzvy a příležitosti na
trhu paropropustných fólií, kde Fatru zastupova-

la Ing. Jana Klvačová. V rámci diskuze se hovořilo
mimo jiné o krátkodobých i dlouhodobých příležitostech, očekávaných změnách a hrozbách v oboru.
Účastníci probírali také rostoucí environmentální
tlak a změny ve vnímání a chování konečných uživatelů.
Závěrem je možno konstatovat, že rostoucí poptávka po jednorázových hygienických materiálech,
rozvoj stavebnictví a obrovské možnosti využití pro
potravinářské obaly jednoznačně vedou k významnému růstu trhu paropropustných fólií, což řadí tento obor mezi velmi perspektivní oblasti.
Ing. Jana Klvačová
vedoucí prodeje PPF
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Účetní na křídlech fantazie

Víte, že...

Rozhovor / Věra Mertlíková

... raně středověcí koně byli oproti dnešním o hodně menší? Výška v kohoutku
se pohybovala kolem 120 - 140 cm. Velcí
koně pro rytíře pak měli kolem 150 cm,
což dnes spadá do kategorie „pony“. I lidé
byli o něco menší než dnes, ale zdaleka
ne o tolik. Nepoměr jezdce a koně můžeme vidět na většině dobových vyobrazení. Tato skutečnost však nebránila našim
předkům, aby se stali výbornými jezdci.
Jedním z nejlepších byl kníže Břetislav I,
který měřil kolem 185 cm.

Konstantinopol kolem roku 930. Jediné místo
na světě, kde se ještě konají závody vozatajů.
Tři přátelé na nebezpečné pouti za vítězným
spřežením. Legenda o paní, která žije kdesi na
severu a věrnou službu odmění nejrychlejšími
koňmi ze svého stáda. A dávné prokletí, které
nepomine, dokud hříšník třem lidem nepomůže
ke štěstí.
Napínavá historická fantasy s motivy slovanských
pověstí s názvem Tři bábiny kobyly vyšla na konci
loňského roku. Její autorkou je naše zaměstnankyně
Věra Mertlíková, účetní investic.
Historická fantasy? Co je to za žánr?
Fantasy je pohádka v původní podobě. Mezi předchůdce fantastiky řadíme nejrůznější báje, hrdinské
písně a legendy, které byly původně určeny nejen
pro děti, ale hlavně pro dospělé. Na rozdíl od sci-fi,
kde je fikce založena na vědeckém základu, pracuje
fantasy s prvky magie nebo nadpřirozena. Původně
okrajový žánr se díky velkofilmům typu Pán prstenů
nebo Harry Potter dostává do širšího povědomí a
oslovuje zejména mladší generaci čtenářů. Historická fantastika pak vychází ze skutečných dějin a reálie příběhu by měly historii odpovídat. Jinými slovy,
rytíř z doby Karla Velikého se sice může vypravit na
draka, ale neměl by si na to vzít plátovou zbroj a
obouruční meč, protože takové vybavení spadá do
pozdějších časů.
To ale znamená prostudovat spoustu nezáživných materiálů.
Nejen prostudovat. Ideální je vyzkoušet. Draka,
pravda, člověk dnes těžko potká. Ale řadu věcí,
které hrdinové dělají dnes a denně, zkusit můžeme.
Třeba připravit na ohni jídlo našich předků, naučit
se podle středověkých pramenů bojovat a tančit,
udělat si výlet v historickém odění a botách anebo
sednout na koně.
A o ty v příběhu jde.
Přesně tak. Kromě dobrodružného příběhu a věrného vylíčení dobového způsobu života můžete
v knížce najít hodně zajímavostí o jezdectví a vozatajství raného středověku. Na koni jezdím od dětství
a řada povídek mě napadla právě v sedle.
Povídek? Ono je jich víc?
Pomalu se blížím ke dvacítce vydaných. Většina
vyšla ve sbornících nejlepších povídek z literárních
soutěží, ve kterých se mi v posledních letech docela
daří.
A jak to vidíte do budoucna?
Psaní je pro dámy středního věku skvělá zábava,
u níž vydržím být hodná celé hodiny. Pomalu připravuji další knížku. Tentokrát to bude příběh z časů

Otce vlasti. Vypráví - mimo jiné - o tom, kterak
s prázdnou kapsou najít ženichy pro stádo klisen a
houf vdavekchtivých dcer.
Vydat knihu není zrovna snadné. Kdo se o ni
nejvíc zasloužil?
Poděkování patří především výbornému šermíři,
znalci historie a mému choti Petru Mertlíkovi za pomoc s bojovými scénami a všestrannou podporu.
Dále kamarádům z Farmy Žlutava, díky kterým se už
přes deset let mohu toulat přírodou v sedle, a statečným bojovníkům i krásným dámám ze skupiny
Nuntius Regis za stálý zdroj radosti a inspirace.
Nesmím zapomenout ani na Kazi Lukovskou, autorku ilustrací, a známou malířku Lucii Filimonovou,
jejíž obraz posloužil jako předloha pro obálku. A nakonec zmíním toho nejzaslouženějšího - Michaela
Bronce z nakladatelství Straky na vrbě. Fantastika a hlavně česká fantastika - je značně neziskovou záležitostí. A tento chlapík už přes dvacet let neohroženě pozvedá její pochodeň a bez ohledu na vlastní
prospěch je ochoten udělat a obětovat cokoliv, aby
všechny ty skvělé příběhy neupadly v zapomnění.
A teď už zbývá jen pozvat čtenáře do drsného, ale
kouzelného světa Tří bábiných kobyl.
Naskoč na vůz a pobídni koně vpřed. Za další zatáčkou můžeš potkat štěstí!
Děkujeme paní Mertlíkové, že nás seznámila se světem
trochu jiným než je ten náš současný, a přejeme jí, aby
se jí i do budoucna v její literární tvorbě dařilo.
redakce

Vydáno:
• Mezi životem a smrtí, Zlato Arkony II, Brokilon
2013
• Deset, sbírka povídek Žoldnéři fantasie:
Inteligentní ledovce a jiné zrůdy, Straky na vrbě
2015
• Rosa na kolejích, Mlok - sbírka vítězných prací
Ceny Karla Čapka 2015, Nová vlna 2015
• Maminčiny korálky, Sborník druhého ročníku
Literární soutěže Jakuba Arbesa 2015
• Román o růži, sbírka povídek Žoldnéři fantasie:
Lovci monster, Straky na vrbě 2016
• Příběh vozataje, vyšlo v časopise XB-1 v 6/2016
• Kočár na věčnost, Sborník třetího ročníku Literární soutěže Jakuba Arbesa 2016
• Hovězí spravedlnost, sbírka povídek Žoldnéři
fantasie: Odvrácená strana světa, Straky na
vrbě 2017
• Pravda o strážci z Hoganova přístavu, sbírka povídek Zpívající věže, Straky na vrbě 2017
• Hráč, sbírka povídek Struny osudu, Straky na
vrbě 2017
• Jednoho dne se vrátíš, vyšlo v časopise XB-1
v 1/2017
• Dobrodruh na rybách, vyšlo v časopise XB-1
v 6/2017
• Lektvar správných žen, antologie Žena se
sovou, Fortna 2017
• Svatojánská, Mlok - Nejlepší sci-fi a fantasy
povídky 2017, Nová vlna 2017
• Zákon hrdinů, sbírka povídek Kočas, Nová vlna
2017
• Bílý, sbírka povídek Zakázané slovo, Gorgona
Books 2017
Připravované:
• Na Martina, Sborník čtvrtého ročníku Literární
soutěže Jakuba Arbesa 2018

Deník otce
Když nostalgicky zavzpomínám na hodiny biologie nebo občanské nauky na základní škole, vybaví se mi vzorec, který údajně zaručuje
dlouhověkost. 8 hodin práce, 8 hodin odpočinku a 8 hodin spánku. Takto nám prezentovali
ideálně strávený den.
Tehdy se mi zdálo logické a samozřejmé, že denní
hodinový příděl bude takto rovnoměrně využit.
S postupem času jsme si ale čím dál více ukrajovali
ze spánkového fondu a nahrazovali jej odpočinkem
v podobě volnočasových aktivit doprovázených
poctivým dodržováním pitného režimu, který občas dokonce vedl až k redukci mozkových buněk
na společensky (ne)přijatelnou úroveň. S nástupem
do práce se pak ti svědomitější snažili obnovit učebnicový předpis, ale ne vždy se dařilo, snad jen ten
spánek většinou dostal to, co si zasloužil.
Jak to ale vypadá, když přijde nový člen rodiny?
Není to jednoduché. S příchodem dětí se už hodiny
ani sledovat nedají a směrodatné je pro vás pouze

tvoříte v posteli pro nevítané hosty místo. Pomalu
rezignujete a začnete být imunní vůči patě, která se
Vám zasouvá mezi 11. a 12. žebro, drobnému loktu, který se Vám jemně zarývá do zátylku či nekontr
lovatelným pohybům zápěstí, které s neskutečnou
přesností míří na vaši tvář.

datum v kalendáři a nejpozdější možný začátek
pracovní doby. Vývojové fáze dítěte jsou sinusoidní
povahy a jsou noci, kdy se vyspíte málo nebo vůbec.
A právě tady se vytváří kladný vztah ke kofeinu či ke
špuntům do uší.
Čím jsou děti starší, tím více se těšíte na den, kdy
se Vám bilance 8 + 8 + 8 vrátí do normálu. Ideální
je si toto očekávání příjemně zkomplikovat dalšími
přírůstky, které celkový proces oddálí minimálně
na dobu neurčitou. Noční výlety malých okupantů
mezi půlnocí a třetí hodinou jsou běžným jevem,
s nímž se po určité době sžijete a již při usínání vy-

... středověk nevyužíval rozdělení koní na
plemena, jak je známe dnes? V listinách se
popisují podle účelu, k němuž jsou využíváni. Velký - a často protichůdný - význam
se přisuzoval zbarvení koně a jeho odznakům. Bělouši byli původně chováni v posvátných hájích jako koně bohů. Věřilo se,
že pokud je vlastní smrtelník, bývá pronásledován neštěstím. V pozdějších dobách
se z nich však stala zvířata pro krále i císaře
a vzácná bílá barva byla pro majitele znakem vysokého postavení.

Do toho rotační rituál, kdy si dítě dělá prostor jeho
tělu vlastní, a máte noc, která předčí veškerá očekávání. Ranní fáze vstávání okolo páté hodiny pak je
pouze třešničkou na dortu.
Budu dál monitorovat vývoj a zaznamenávat bilanci. Zatím spánek dostává hodně na frak, ale hledím
vstříc světlým zítřkům, které mi snad vysněnou osmičku zaručí. Na závěr chci říci, že i když má tento
článek antikoncepční podtext, mít děti je úžasný dar
a tento stav bych za nic na světě neměnil!
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

... Slované znali udidlo, třmen i ostruhy?
Koně využívali především jako jízdní zvíře,
ale některé kmeny je až do příchodu křesťanství také s oblibou jedli. Kromě koní
se k nám dostala i jiná pracovní zvířata
- v archeologické lokalitě Pohansko byly
například nalezeny kosti mezka. K většímu rozšíření koní v tahu přispěl až vynález
chomoutu. Nový způsob zápřahu znamenal velkou revoluci v dopravě i dálkovém
obchodu.
... vozatajské závody se v Konstantinopoli
konaly přinejmenším do 12. století? Tradičně spolu soupeřily stáje Modrých a Zelených. Závody vyvolávaly veliké vášně a
tvrdé boje mezi příznivci obou frakcí byly
stejně obvyklé jako současné potyčky divokých fotbalových fanoušků.
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PVC fólie a sklo v designu
Se studentem designu skla Tomášem Krejčím
jsme již v minulosti úspěšně spolupracovali na
zajímavém projektu, a to na skleněných vázách
v kombinaci s návleky z PVC fólie. Nyní se Tomáš odhodlal k dalšímu nevšednímu zpracování těchto dvou rozdílných materiálů.
Nafukovačka I a II, jak je Tomáš nazývá, obsahuje
broušené sklo, které je obklopeno nafouknutým
transparentním obalem: „Ve své práci jsem se zamýšlel nad tím, co obsahuje pojem řemeslo. V zadání jsme měli pracovat s řemeslem i designem a jeho
propojením. Pojem řemeslo obsahuje zručnost,

kvalifikovanost. Nechává hlubokou stopu ve společnosti, mezi lidmi, krajině i architektuře. Řemeslo
je něco, co je potřeba obstarávat, udržovat a předávat dále. Proto jsem se při zpracování tohoto zadání
rozhodl pracovat s broušením, dodržením proporcí,
linií, symetričnosti a ostrosti. Což lze u skla vnímat
jako základ při řemeslném broušení.
Ve druhé rovině zkoumám také vlastnosti skla - jeho
křehkost, transparentnost a napětí v ostrých hranách. Sklo vlastně obaluji, chráním vnějším nafukovacím polštářem vůči okolí, na druhé straně však
také samotné ostré tvary skla, vycházející z trojúhelníků, mohou být ohrožením pro samotný nafukovací obal. Sleduji tak vlastně kombinaci dvou různých
materiálů, které se vzájemně ovlivňují a koexistují.
Sklo se tak stává uzavřeným zavakuovaným prvkem
uvnitř vzduchového obalu.

Ta se věnuje výrobě a instalaci designových svítidel,
skleněných architektonických prvků a uměleckých
předmětů ze skla, většinou v kusových exkluzivních
provedeních na zakázku.
Děkujeme za skvělou spolupráci a prezentaci naší
společnosti v oblasti, která se těm tradičním vymyká.
Přejeme mnoho dalších úspěchů a těšíme se na pokračování ve společné tvůrčí práci.
MgA. Veronika Vaňhová
Technolog-design

S těmito vjemy jsem pak pracoval ve světelných
objektech, které tvoří prostorové vyústění. Hledám
zde i praktické využití a možnosti funkčního interiérového řešení svítidla. Ve spolupráci se společností
Fatra v Napajedlích jsem pak vytvořil nafukovací
polštáře, které byly taktéž vyrobeny ručně a mohou
tak být odkazem na jistý druh řemeslné výroby.“

benefity
Novinka v programu Benefit Plus
V minulém vydání našich novin jsem vás
informoval o výsledcích kolektivního vyjednávání. Mimo jiné jsem zmínil navýšení
částky, kterou vám zaměstnavatel přispívá
do programu Benefit Plus. Abyste mohli tuto
zaměstnaneckou výhodu ještě lépe využít,
připravili jsme pro vás další možnost.
Smluvní síť poskytovatele společnosti Benefit Management s. r. o. přesahuje počet
13 000 partnerských poskytovatelů. Samo
o sobě je toto číslo úctyhodné. Z jiného
pohledu je však třeba doplnit, že nezabírá
rovnoměrně celou republiky. Znát je to např.
v Chropyni, kde poskytovatelů není mnoho.
Mnohokrát jsem o tomto s některými z vás
diskutoval a jsem rád, že vám dnes mohu
představit novinku, která využití benefitů
posune o úroveň výš.
Jedná se o zavedení tzv. „OBJEDNÁVKY
MIMO SMLUVNÍ SÍŤ.“ Jednoduše řečeno,
máte možnost uplatnit své přidělené body
také mimo smluvní síť poskytovatele. Můžete tak zaplatit svými body např. tábor pro
děti, dětské kroužky, zdravotní a kosmetické
zákroky, individuální dovolenou či jakékoliv
vzdělávání.

Nafukovačka I byla k vidění na výstavě Iluze designu
- studentské práce z vysokých uměleckých škol, která se konala v Ústí nad Labem. Vystavenou Nafukovačku II, obsahující světelný zdroj, jste mohli zhlédnout na Huti František na Sázavě v rámci soutěže
Junior Glass Ways 2018, kde Tomáš vyhrál cenu poroty s rezidenčním pobytem ve společnosti Lasvit.

Pro využití této možnosti však musíte postupovat podle pravidel, která najdete v nápovědě po přihlášení do vašeho virtuálního
účtu Benefit Plus. Níže přikládám návod pro
snadnější orientaci.
Věřím, že vás tato možnost potěší a bude
vám k užitku. Současně chci poděkovat
všem, kteří mi sdělují své postřehy k programu Benefit Plus a navrhují další poskytovatele či vylepšení. Cením si toho a snažím se
změny maximálně reflektovat.

ANKETA

Bc. Martin Hradský
personální ředitel

Umíte číst?
Chodíte do knihovny? Nebo spíš dáváte přednost novým knihám z obchodu popř. elektronickým knihám? Zaujala Vás v poslední době
nějaká kniha, kterou byste doporučili čtenářům? O čem pojednává?
Radomír Vlk, referent prodej, stř. 103010
Do Krajské knihovny ve Zlíně chodím od malička.
Dávám přednost klasickým knihám, ty elektronické
mi nevyhovují. Knížky kupuji naprosto výjimečně,
výhradně literaturu faktu, kterou chci mít stále po
ruce.
Z detektivek bych Vám mohl doporučit vše od Larse
Keplera, Grahama Mastertona, případně historické
detektivky C. J. Sansoma. Z literatury faktu mohu
jmenovat tituly Natašin tanec a Lidská tragédie, oba
od Orlanda Figese. Pojednávají o ruské historii 19.
a počátku 20. století. Velice zajímavá je také monografie o Petru Velikém a Kateřině Veliké od Roberta
Massie.
Ivo Dřímal, technik-správce sítě, stř. 933000
Do knihovny chodím spíše s dětmi, aby věděly, že
taková věc existuje, ale ne příliš často. Rozhodně
dávám přednost elektronickým knihám, především z důvodu pohodlí - čtu na telefonu a telefon
mám pořád při sobě, takže můžu číst, kdykoliv mám
chvilku čas - někdy i ve frontě u pokladny, když je to
něco opravdu super. Ale občas mě chytá nostalgie
po papíru.

Teď zrovna čtu sérii šesti knih Mycelium od české
spisovatelky Vilmy Kadlečkové. Velmi neobvyklé
sci-fi ze vzdálené budoucnosti, které je zároveň současným a stále aktuálním podobenstvím o střetu
odlišných kultur. Nedá se stručně shrnout, o čem to
je, přesto vřele doporučuji!
Klára Dundálková, nákupce, stř. 953000
U mě je to se čtením knih nárazové. Dovedu knížku
přečíst za 2 dny, číst knížku za knížkou, ale taky neotevřít žádnou třeba měsíc. Do knihovny nechodím
pravidelně, ale občas si něco zajdu půjčit. Ke čtečkám knih jsem si zatím cestu nenašla. Je to krásný
pocit, když si koupím krásnou novou knihu, která
tak úžasně voní. Knihy mají své kouzlo. Na Vánoce
u nás knihy pod stromečkem nikdy nechybí. Manžel
taky hodně čte, proto se snažíme ke čtení vést i naše
dvě děti.
Mám ráda historické i moderní romány a detektivky.
Moc se mi líbila trilogie od spisovatele Bernarda Miniera Kruh, Mráz, Tma. Letos vyšla v prvním vydání
Noc a moc se těším, až si ji přečtu. Také se mi moc líbila díla od Roberta Bryndzy. Mezi nejznámější patří
asi Dívka v ledu, dále Noční lov a Temné hlubiny. Případy v knihách vyšetřuje detektiv Erika Fosterová,
která se kvůli svému vyšetřování dostává do sporů
s nadřízenými i do nebezpečných situací. Kdo má
rád knihy s napětím, vřele doporučuji.
Radmila Fusková, laborantka, stř. 943000
Lásku ke čtení mám v krvi. Do knihovny chodím
od mala, ale dá se říci, že v současné době „chodí
knihovna za mnou“. Díky kamarádce, která v knihovně pracuje, to mám i s donáškou domů.
Snažím se sledovat vycházející novinky. Dostala
jsem i čtečku knih, která je skvělá na dovolenou. Sice
nezabírá místo, ale vůni a šustění stránek nenahradí.
Z krimi žánru mě zaujali v poslední době autoři Minier a Bryndza, ráda si přečtu i knihy historické, např.
v poslední době Královskou trilogii.

zamyšlení
Iniciály x nacionále
Co Vám mohu doporučit? Určitě sérii knih od Diany Gabaldon první díl Cizinka, který byl i zfilmován.
Mohla bych dále doporučit i více titulů, ale každý si
musí najít cestičku ke svému žánru.
Hana Harvánková, stř. 207020, laborantka
Nejsem klasický knihomol, do čtení knih jsem se
opět pustila přibližně před rokem a do knihovny
v současné době nechodím. Neřekla bych přímo, že
jim dávám přednost, ale mám teď „období nových
knih“.
Při různých příležitostech se obdarováváme se
sestrou a pak si knihy vyměníme. Nedávno jsem začala číst Patrika Hartla, konkrétně Okamžiky štěstí.
Jeho styl psaní se mi líbí, dobře se četl, takže jsem
přečetla i jeho další tituly.
Také mne zaujala knížka Za zavřenými dveřmi od
B. A. Paris, což je psychologický thriller o zdánlivě
dokonalém manželství, kde nic není, jak vypadá...
a více bych neprozrazovala.
Po přečtení výše zmíněné knihy jsem zůstala věrná
tomuto žánru. Pár jsem si jich také poslechla jako
audioknihy, například Dívku ve vlaku nebo Do vody
od Pauly Hawkins.

S pojmem „iniciála“ se v běžné komunikaci
setkáváme docela často. Mnozí toto slovo
používají, aniž by znali jeho význam. Zaměňují jej s jiným slovem, a to „nacionále“. Pokud tedy uslyšíte „Dejte mi své iniciály“, bude
Vám to znít mimořádně komicky.
Příběh:
Na jistém úřadě jsem nabídla pracovnici své
nacionále. Byla jsem opravena, že požaduje
iniciály. Řekla jsem tedy: „Há Ká“.
Zvýšeným hlasem mě upozornila, že tam
není pro legraci. Hluk přilákal kolegyni. Dotyčná dotčená úřednice si mimo jiné postěžovala, že tam lezou lidi, kteří neumí česky.
Je to ještě legrace?
Slova iniciály a nacionále nemají vlastně téměř nic společného, významově se naprosto
liší, přestože se jedná o jedny z nejvíce zaměňovaných slov.
Pokud budete tedy požádáni o iniciály, vězte, že o vás příliš neprozradí. Iniciály jsou první písmena jména a příjmení. V literatuře se
pak můžete setkat s umělecky provedeným
prvním písmenem, iniciálou.
Tím správným slovem, tím, co se po nás často žádá, tedy osobní údaje, jsou nacionále.
A těch ze dvou písmen skutečně nikdo moc
nevyčte.
Příklady:
Hledá se kožená peněženka (prázdná) s červeným výrazným prošíváním a iniciály O. M.
Zde napište své nacionále, abychom mohli vyřídit Vaši žádost o vrácení přeplatku za
elektřinu.
Zdroj: web
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Ze sportovní činnosti ZO PRO Fatra Napajedla
Odboráři ovládli bowlingovou dráhu
V pořadí již třetí ročník odborářského turnaje v bowlingu se uskutečnil 9. 2. 2018 v obchodním centru
BAsK U Barcuchů ve Zlíně. Na profesionálních drahách se utkalo 5 týmů poskládaných z členů všech
závodních odborářských rad. Putovní pohár zůstal
i letos v týmu hráčů „Nekonečná díra“ ze ZR č. 6.

FATRA CUP - nová odborářská sportovní akce
Dne 23. února 2018 se ve sportovní hale II. ZŠ Napajedla uskutečnil 1. ročník turnaje v sálové kopané
FATRACUP, který pořádala skupina odborářů ze ZR
č. 7 pod záštitou PRO.
Tohoto turnaje se zúčastnila 2 družstva z podniku
Barum Continental a E.ON Zlín a dvě domácí fatrovácká družstva. Po pěti hodinách hry se k vítězství
probojoval tým BARUM Continental, na druhé místo
FATRA B, na třetí FATRA A a čtvrtou příčku obsadil
E.ON Zlín.

2. místo si vybojovali hráči z válcovny ze ZR č. 7,
bronzový diplom obhájily odborářky ze ZR č. 5 pod
vedením Danušky Zapletalové.
Oceněni byli i jednotlivci. Pohár za nejlepší hráčku
turnaje si odnesla Míša Chvílová ze ZR č. 4 a za nejlepšího hráče Petr Novák ze ZR č. 6.

Turnaji předcházela tříměsíční náročná příprava.
Pořadatelé to neměli jednoduché, objevovala se
spousta komplikací, jako např. odhlášení účastníků,
nemoc rozhodčího apod. I přes tyto obtíže proběhl turnaj hladce a první tři týmy si po napínavé hře
mohly převzít své poháry.

Celý turnaj se nesl v ryze sportovním a soutěžním
duchu a za vzájemné podpory nejen týmů, ale i
jednotlivců, kdy každý úspěšný strike byl odměněn
potleskem a pochvalou.

Turnaj měl velmi dobrou sportovní i organizační
úroveň. Za zajištění zdárného průběhu akce děkujeme všem zúčastněným, jmenovitě rozhodčímu
Davidu Bilíčkovi za celodenní excelentní výkon
s píšťalkou, Vladimíru Čablovi za perfektní evidenci
výsledků a časomíry, členkám PRO Martě Mlýnkové
a Radce Fuskové za obstarání občerstvení pro hráče
a Rosťovi Manovi za přípravu evidenčních podkladů.
Poděkování patří i naší PRO, generálnímu řediteli a.
s. Fatra Ing. Pavlu Čechmánkovi za finanční příspěvek a řediteli ZŠ Napajedla PaedDr. Miroslavu Veselému za zpřístupnění hráčských prostor a celého
zázemí v ZŠ pro naše soutěžící.
Doufáme, že za stejných podmínek budeme moci
turnaj zorganizovat i příští rok a putovní pohár vyhraje naše domácí družstvo.
Za skupinu odborářů ze ZR. č. 7
Martin Láník a Petr Vojtášek

Jak to žije u nás
Fatra - to je jedna velká rodina. Od jejího založení v roce 1935 se tu vystřídalo několik generací, manželských párů tu v současné době
máme nespočet. Kde se seznámili, jak jim práce
v jedné firmě vyhovuje, jestli netrpí ponorkovou nemocí - na to jsme se některých zeptali.

Veronika a Zdeněk Kremplovi
Manžel nastoupil do bývalého Technoplastu hned
po škole a je tu už 23 let. Já jsem přišla teprve před
půl rokem, protože jsem nebyla v bývalém zaměstnání spokojená.
Oba pracujeme ve výrobě BO PET. Manžel jako mistr, já mám na starosti odvádění HV.
V práci se moc nepotkáváme - v jídelně se jenom
míjíme, vidíme se pouze tehdy, když potřebuji něco
probrat se svým mistrem, se kterým má manžel společnou kancelář. A to bývá maximálně 1x za týden,
takže u nás ponorka nehrozí.
Práce v jedné společnosti pro nás žádné výhody ani
nevýhody nepředstavuje. Protože manžel vodí každé ráno našeho nejmladšího syna do školky a pak
musí samozřejmě zůstávat déle, do práce i z práce
chodíme každý zvlášť.
Martina a Michael Ligurští
My jsme se brali v roce 1998 už jako zaměstnanci
tehdejšího Technoplastu.
Bydlíme v Chropyni a je to fajn, že nemusíme dojíždět. Já zastávám pozici technické kontroly kvality
pro tvarované výrobky a IKEU, manžel pracuje jako

předák na vytlačovací lince TRUSIOMA v nepřetržitém provozu. Já chodím pouze na ranní směny.
Přestože jsme ve stejné budově, vídáme se jenom
tehdy, když máme oba ranní.
To, že jsme zaměstnáni v jedné firmě, vnímám jako
výhodu. Jako odboráři společně rádi využíváme různé akce, a pokud jsou nějaké mimořádné odměny,
tak je dostáváme hned dvakrát. Manžel se na to ale
možná dívá trochu jinak, neboť má pocit, že je pod
dohledem.
I když máme oba ranní směnu, chodíme zásadně
každý zvlášť, protože mu strašně dlouho trvá, než se
ráno vypraví.
Vladimíra a Jiří Parákovi
Já i manžel pracujeme ve Fatře již přes 20 let. Právě
tady jsme se před 18 lety cestou na oběd poprvé potkali, vyměnili si úsměv a bylo zaděláno.
Během let jsme zde zastávali různé pozice a postupně, bok po boku, profesně rostli. V současnosti manžel pracuje na pozici vedoucího odboru energetického managementu a já jsem doplnila tým nákupců
na oddělení operativního nákupu.
Jelikož naše kanceláře dělí pouze jedna zeď, víme
o sobě vlastně pořád. A během dne se několikrát
potkáváme u společné tiskárny v prostorách firmy.
Do práce jezdíme většinou spolu, a když odpoledne
vyzvedneme děti ze školy, z role kolegů plynule přejdeme do role rodičovské.
Ponorková nemoc u nás myslím nehrozí, a i kdyby
na ni někdy došlo, pořád pro nás budou výhody práce v jedné firmě na hodnotícím žebříčku na vysoké
příčce.
Tento model asi nebude pro každého, ale my si ho
zvolili a vyhovuje nám.
Kdysi dávno jsme se v této firmě potkali a začali psát
náš příběh… a píšeme ho pořád moc rádi.
Jitka a Milan Rožnovští
My jsme se pro Fatru vyučili. Já v oboru gumař-plastikář a manžel v oboru strojní zámečník. Po vyučení

jsem nastoupila do laboratoře na válcovnu. Milan již
na válcovně pracoval jako strojník.
A jak jsme se seznámili? V laboratoři bylo potřeba
připevnit nástěnku a vedoucí tím pověřil mne.
Přišel upovídaný kluk, se kterým jsme našli společnou řeč a letos spolu budeme již 28 let.
Manžel po celou dobu pracuje ve válcovně na strojní údržbě. Já jsem se z laboratoře přesunula jen
o pár kanceláří dál a pracuji na kontrole kvality.
I když jsme ve stejné budově, každý zastáváme jinou
pozici a potkáváme se minimálně. Neřešíme společné pracovní problémy a práci si domů nenosíme.
Je vlastně výhodné, že jsme zaměstnáni ve stejné
firmě. Pokud něco potřebujeme vyřídit, např. nějaké
potvrzení, zvládneme to během jednoho dne.
Jelikož máme práci v místě bydliště, chodíme do ní
pěšky a každý sám. Dříve jsme pracovali na tři směny a to opačné, tak to ani jinak nešlo. No a později,
když už jsme měli společně jen ranní směnu, jsme
přišli na to, že máme každý svůj rituál.
Manžel je ranní ptáče a já si raději přispím. A po práci na mne nečeká, protože se většinou zdržím s kolegyní, která nastupuje na odpolední směnu.
Jana a Ivo Špačkovi
Do Fatry jsme nastoupili už jako manželé, čerství absolventi VŠ. Oba pocházíme z Otrokovic. Napajedla
se nám svého času k trvalému bydlení líbila, navíc ve
Fatře byla šance na získání podnikového bytu. Ten
nám sice nakonec nepřidělili, ale oba nás zaměstnali. Manžel nastoupil v roce 1983 do odboru výzkumu a vývoje. Se změnou výrobního programu a se
vznikem nových oborů se přeškolil na pracovníka
v oboru ekologie.
Já jsem v roce 1984 nastoupila jako programátor-analytik do oddělení VS, dnes ICT, a na této pozici
zůstávám dodnes. Jen ten informační systém se občas vymění.
Za ty dlouhé roky jsme toho ve Fatře zažili hodně.
Byly i doby, kdy jsme oba měli kancelář na stejném
patře v AB. K nějaké ponorkové nemoci ale rozhod-

ně nedošlo. Zřejmě to bylo i tím, že naše odbornosti
byly odlišné a k nějakým pracovním diskuzím nebyl
důvod.
A jak už to ve spořádaných rodinách bývá zvykem,
zpravidla se scházíme u oběda. A aby byl pestřejší,
společnost nám dělají mí kolegové. Občas mě překvapí otázkou: „Kde máš Ivoše?“. Jako bychom museli být pořád jen spolu!
Faktem ale je, že i do práce a z práce jezdíme převážně společně. Přeci nebudeme jezdit každý zvlášť?
I když jsou i výjimky, třeba když někdy vyrazíme
pěšky.
Jestli je výhoda, že oba pracujeme v jednom podniku? Jako nevýhodu to viděly svého času naše děti.
Když byly malé a ROH (nebo podnik - nechci někomu křivdit) rozdávala rodičům pro děti např. vánoční kolekce, dostaly vždy jen jedenkrát. Tato křivda už
ale dávno přebolela.
Jako výhodu vidím i to, že jsme tu našli hodně společných známých a prožili s nimi spoustu pěkných
chvil, na které budeme vždycky rádi vzpomínat.
I když už tady pracovat nebudeme.
Marcela a Josef Vávrovi
I já jsem absolvovala zdejší odborné učiliště a po vyučení jsem šla pracovat k výrobě polyethylenu. Když
jsem se vdala, nalákala jsem do Fatry i manžela, který našel uplatnění ve staré válcovně. Společně jsme
v této firmě tehdy strávili jen velice krátkou dobu,
protože na řadu přišly děti. Po mateřské dovolené
jsem byla chvíli zaměstnaná jinde, ale zhruba po
19 letech jsem se vrátila zpět.
Teď tu oba pracujeme jako hasiči (hasič spojař a
technik strojní služby). V práci sloužíme na stejné
směně, vidíme se tedy velice často. Po 26 letech
našeho manželství nás ale ponorková nemoc
ohrozit nemůže. Zvykáme si už totiž pomalu na
důchod a těšíme se, jak budeme společně trávit
čas doma. Bydlíme v Buchlovicích a i s ohledem na
dojíždění považujeme zaměstnání v jedné firmě za
velkou výhodu.
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POd drobnohledem / Seznamte se, doprava
Tentokrát jsme si vzali na mušku oddělení železniční a vnitropodnikové dopravy. Šéfuje tam
Pepa Výstup, který kromě své profese je i bubeníkem dechové kapely Stříbrňanka. Zeptali
jsme se, jak to u nich funguje.
Pepo, máš na starosti 2 oddělení. Kolik je tam
lidí?
Jedná se o železniční dopravu v Napajedlích a vnitropodnikovou dopravu v obou provozovnách. Železniční doprava v Chropyni má svá vlastní specifika
a řídí ji Ing. Dana Balvínová. V odděleních, která řídím, pracuje celkem 22 zaměstnanců.
Co zajišťuje odd. železniční dopravy?
Oddělení železniční dopravy zajišťuje procesy vnitropodnikové manipulace mezi sklady surovin,
výrobou, následným zpracováním polotovarů až
po předání do skladů hotových výrobků. Kolegyně
a kolegové musí také zajistit na vstupu vykládku
surovin, převozy všech druhů materiálů, hotových
výrobků i jejich nakládku pro přepravu k našim zákazníkům.
Jak vypadají Vaše běžné pracovní dny?
Každé ráno se potkáváme se všemi pracovníky, kteří zajišťují manipulaci, vykládku i nakládku vozidel.
Později se koná dispečink logistiky, kde jednotliví
vedoucí prezentují své denní úkoly, společně řešíme
možnosti a další postupy jejich plnění.
K zajištění operativní manipulace, vykládky i nakládky jsou důležitým komunikačním článkem radiostanice. Jsou velkým pomocníkem při všech těchto
činnostech, které řídí operátor železniční dopravy
za účasti obsluh manipulačních vozíků a pracovníků
nakládky.
Je pravda, že máte i svoji mašinku? K čemu slouží? Kam vůbec jezdí a co vozí?
V Napajedlích provozujeme lokomotivu řady 704
s diesel-elektrickým pohonem, to znamená, že motor, naftový řadový šestiválec, pohání elektrický generátor. Ten zásobuje elektřinou dva trakční motory
hnacích náprav. Pomocí lokomotivy přistavujeme
ke stáčení železniční vozy se surovinami, které jsou
důležité zejména pro výrobu fólií a podlahové krytiny.
Kdo ji řídí? Tam si asi nemůže sednout ledaskdo - jaké musí mít řidič/strojvedoucí oprávnění?
Lokomotivu může řídit pouze strojvedoucí, který je
držitelem průkazu opravňujícího k řízení kolejových
vozidel (vydává Drážní úřad). K jeho získání musí
žadatel absolvovat několikaměsíční kurz, který zahrnuje drážní dopravní předpisy, technickou a praktickou část. Je ukončen teoretickou a praktickou
zkouškou před komisaři, které ustanovuje Drážní
úřad v Praze. Důležitým článkem při provádění posunu železničních vozů je posunovač nebo vedoucí
posunu, který je vyčleněn z řad pracovníků železniční dopravy a musí splňovat veškeré legislativní podmínky včetně předepsané zkoušky.
Oddělení vnitrodopravy. Co si pod tím máme
představit?
Hlavní činností vnitropodnikové dopravy je zajišťování provozu, údržby a oprav silničních vozidel
i manipulační techniky v obou provozovnách. Jedná
se o více jak sedmdesát osobních, užitkových, speciálních (hasičských) aut i traktorů s vleky a návěsem.
Další oblast tvoří početná flotila manipulační techniky: vozíky ručně vedené nízko a vysokozdvižné,
čelní s elektrickým pohonem i spalovacími motory
různých nosností, retraky, které dokáží založit palety s hotovými výrobky až do výšky osmi metrů.
Celkově provozujeme více jak 100 ks této techniky,
většinu formou smluvního pronájmu od společnosti
Hyster CZ.
Oddělení vnitrodopravy tvoří muži - tři operátoři
dopravy a tři řidiči v obou provozovnách. Operátoři
dopravy zajišťují výdej a převzetí služebních vozidel, jízdy na letiště s našimi obchodními partnery
i zaměstnanci. Mimo tyto úkoly provádějí i základní
údržbu včetně doplňování trakčních baterií manipulačních vozíků demineralizovanou vodou. Mezi

operátory dopravy máme také zkušebního komisaře a instruktora obsluh manipulačních vozíků, kteří
mají na starosti kurzy nových řidičů a periodických
školení. Řidiči zajišťují technologickou přepravu nákladním vozidlem a traktorem s návěsem.
V oddělení máte i manipulační dělníky/expedienty. Co všechno zajišťují? Nakládáte i vagony?
V oddělení železniční dopravy je pracovní pozice
manipulační dělník-expedient nejvíce zastoupena.
Několik těchto zaměstnanců provádí manipulaci vysokozdvižnými vozíky, další tým potom hlavně nakládku hotových výrobků na několika nakládacích
místech. Měsíčně naložíme v obou provozovnách
průměrně kolem 610 silničních vozidel. Hotové výrobky železničními vozy v současné době neexpedujeme.
Zajišťujete přepravu pošt. zásilek a materiálu/
výrobků mezi oběma našimi provozovnami,
jezdíte tedy asi často trasu Napajedla - Chropyně a zpět? Co hlavně vozíte a proč? Máte na to
extra člověka?
Mezi oběma provozovnami přepravujeme pravidelně poštovní zásilky. Mezi další přepravní komodity
patří plastový odpad ke zpracování na regranulační
lince v Chropyni a zásilky drobnějšího charakteru na
základě jednotlivých požadavků středisek.
K čemu máte traktor?
Jak jsem se už zmínil, traktorem s návěsem přepravujeme hotové výrobky z výroby do skladů na
Zámoraví v Napajedlích. Řidič dalšího traktoru, malotraktoru a křovinořezu zajišťuje údržbu travnatých
ploch v letním a údržbu komunikací v zimním období v provozovně Chropyně.
Máte na oddělení i nákladní auta?
Provozujeme několik užitkových vozidel, např. v odděleních údržby mají Ford Tourneo, VW Transporter
a Fiat Ducato, servisní a aplikační středisko (fólie HIF)
a HZSP provozují Iveco. Kurýrní služby zajišťujeme
zpravidla nákladním vozidlem Iveco 65C18, v případě přepravy poštovních zásilek o nízké hmotnosti
používáme osobní vozidlo.
Co Vy a ženy?
V oddělení železniční dopravy pracují dvě ženy jako
řidičky vysokozdvižných vozíků. Připadají si sice
možná někdy jako růže mezi trním, ale my jsme rádi,
že je u nás máme.
Kdo je u Vás nejmladší a kdo nejstarší?
Opravdu nejmladším zaměstnancem podle věku je
osmnáctiletý Alois Ondra, služebně i zkušenostmi
nejstarší je Petr Marčák, který strávil ve Fatře svůj
celý profesní život. Zaměstnanců, kteří tady pracují
několik desetiletí, máme samozřejmě víc: Bedřich
Hyjánek, Ján Soviar, Ivana Šrámková, Pavel Sedláček, Jiří Moravčík, Petr Stratil.
Ve Fatře provádíme školení řidičů vozíků. Kdo
tuto činnost zajišťuje?
Toto školení zajišťuje Jiří Moravčík, operátor dopravy, který vlastní odbornou certifikaci zkušebního
komisaře obsluh manipulačních vozíků. V praxi to
znamená, že může školit nové uchazeče k obsluze
manipulační techniky, vykonávat závěrečné zkoušky a provádět i periodická školení. V provozovně
Chropyně provádí tento druh odborného školení
Petr Stratil, který složil certifikační zkoušku instruktora obsluh manipulačních vozíků.

Vozový park - kolik máme osobních aut, kdo a
jak je udržuje? Když si sedneme do referentského auta, vždycky září čistotou. Kdo to všechno
umývá, vysává a leští a také opravuje?
Park osobních vozidel představuje 45 aut továrních
značek Škoda a Kia z celkového počtu sedmi desítek
vozidel ostatních kategorií. Jsou to užitková, nákladní, speciální a zemědělská továrních značek Iveco,
Ford, VW, Fiat, New Holland, Agados. Vozidla jsou
provozována středisky nebo přidělena jednotlivým
uživatelům. 20 osobních vozů využívají referenti
obou našich provozoven. Základní údržbu, jako
např. doplňování kapaliny do ostřikovačů, kontrolu
hladiny oleje nebo brzdové kapaliny, mytí vozidel
apod. mají na starosti operátoři dopravy. Opravy
celého vozového parku zajišťují smluvní společnosti
Agrotec pro auta, která provozujeme v Napajedlích
a Chropyni, Inter Cars udržuje řádný stav vozidel
v externích skladech.
Máte nějakou úsměvnou historku?
Občas se setkáváme se situacemi, na které za čas
vzpomínáme s úsměvem. Jednou mi volala jedna
kolegyně, že nemůže otevřít palivovou nádrž. Nakonec se, po instruktáži, podařilo víčko otevřít. Za
několik minut volala znovu, že neví jaké palivo natankovat?! Nakonec volala ještě jednou, jakým způsobem palivo zaplatit?
Jednou zase telefonoval jeden nejmenovaný kolega, že si není jistý správným výběrem paliva, které
už bohužel natankoval do nádrže auta. Jelikož naštěstí zatím nenastartoval motor, vozidlo jsme odtáhli do servisu a zajistili nápravu.
Jaká jste parta a jak spolu vycházíte?
Myslím si, že patříme ke kolektivu, který se dokáže
stmelit a dohodnout i ve složitějších situacích. V poslední době takové situace nastávají velice často. Při
manipulaci nebo nakládce se samozřejmě vyskytnou také názorové neshody, ale nestává se, že bychom nechali jeden druhého na holičkách. Jsem se
svými kolegyněmi i kolegy spokojený a jejich práce
si opravdu vážím.
Scházíte se i mimo práci?
Mimopracovně se setkáváme při společných akcích
úseku logistiky, které jsou dobrovolné a zároveň
hodně oblíbené, o čemž svědčí stále vyšší účast zaměstnanců.
Hraje u Vás v oddělení někdo další na nějaký
hudební nástroj? Pokud ano, nenapadlo Vás založit na dopravě vlastní kapelu?
Bohužel bychom v odděleních dopravy kapelu asi
založit nemohli, protože nemáme v našem kolektivu
dostatečný počet dalších hudebníků.
Naše rozhovory vždy končíme vtipem. Tak ať
stojí za to!
Jeden motoristický:
Motorkář se v nemocnici otočí na vedlejší postel a
povídá: „Mně se zdá, že jsme se už někde potkali!?“
„Potkali! Proto tu také oba ležíme!“
A jeden železničářský:
Matematická úloha: V 8:00 hodin vyjede Pendolino z Prahy do Brna, v 9:00 hodin vyjede Pendolino
z Brna do Prahy. Kde se potkají???
V dílnách…
Josef Výstup
vedoucí železniční a vnitropodnikové dopravy

Víte, že...
...Praha je v historických pramenech poprvé
zmiňována k roku 965? Již kronikář Kosmas
uvádí známou pověst o tom, že Praha byla
založena v místech, kde byl otesáván práh.
Se slovem práh bylo jméno v pozdějších
dobách spojováno velmi často, někdy bylo
vysvětlováno podle „říčních prahů“, domnělých příčných překážek ve Vltavě. Podle nejpravděpodobnějšího výkladu však jméno
Praha souvisí se slovem pražit nebo prahnout a označovalo místo vypražené, vysušené od slunce.
Zdroj: Markéta Pravdová
Čeština nově od A do Ž

PRACOVNÍ
JUBILEA
15 odpracovaných let
Doležalík Vítězslav		
Janík Antonín		
Malčík Pavel		
Škarpa Petr		

stř. 250000
stř. 908100
stř. 270000
stř. 955010

20 odpracovaných let
Pavelcová Marcela		

stř. 946000

25 odpracovaných let
Bartuněk Petr		
Baštinec Zdeněk		
Číhal Přemysl		
Ježek Stanislav		
Výstup Josef		

stř. 170010
stř. 115000
stř. 945000
stř. 271000
stř. 951100

30 odpracovaných let
Vacula Jan		

stř. 876000

35 odpracovaných let
Zátopek Stanislav		

stř. 101200

40 odpracovaných let
Hánová Marta		
Pavlík Vladimír		

stř. 145000
stř. 945000

ODCHODY DO
DŮCHODU
Hlavačka Petr		
Jurák František		
Krajíčková Zdenka		

stř. 170010
stř. 260000
stř. 160000

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.

zajímavosti
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Motoristické okénko
Také máte pocit, že je dnes vše jinak než jste
se v autoškole učili? Pravdou je, že zákony a
vyhlášky se za dobu své účinnosti i několikrát
novelizují. Ani zákon o provozu na pozemních
komunikacích, který změnou prošel již více než
čtyřicetkrát, není výjimkou. Pojďme si tedy připomenout alespoň základní skutečnosti, které
by se mohly při řízení motorového vozidla hodit.
Jaké doklady musí mít řidič při řízení u sebe
Při běžné kontrole motorového vozidla může policista po řidiči vyžadovat doklady, které jsou ze zákona povinné. Mezi prvními bude vždy žádat řidičský
průkaz, který musíte mít na příslušnou skupinu motorového vozidla, což je potřeba si pohlídat zejména
u motocyklů, které jsou rozděleny do více skupin.
Osvědčení o registraci vozidla dříve označované
jako „malý techničák“ je nezbytným dokladem se
základními údaji k vozidlu. Povinné pojištění vozidla, které může být nazýváno povinné ručení, je
sjednáváno pojistnou smlouvou a prokazujeme jej
dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla. Dnes lidově také
nazýván jako „zelená karta“.

U řidičů z povolání je kontrolovaným dokladem také
průkaz profesní způsobilosti řidiče, opět k dané
skupině motorových vozidel.

s označením z retroreflexního materiálu, který má řidič povinnost mít na sobě v souvislosti s nouzovým
stáním.

U řidičů vyšší věkové kategorie a u řidičů z povolání
se vyžaduje doklad o zdravotní způsobilosti, který
vydává ošetřující lékař. Řidiči z povolání mají povinnost podrobit se lékařské prohlídce každé dva roky
před dovršením 50 let věku a pak každý rok. Ostatní
řidiči potřebují zdravotní prohlídku v 65 letech, dále
v 68 letech a pak každé dva roky.

Další část povinné výbavy zahrnuje pomůcky pro
opravu defektu pneumatiky a patří sem příruční
zvedák, klíč na matice nebo šrouby kol a náhradní kolo resp. ráfek s pneumatikou. Vozidla, která mají
sadu pro nouzové dojetí nebo pneumatiky umožňující nouzové dojetí, výše uvedené potřeby v povinné
výbavě nemají.

Povinná výbava osobního motorového vozidla
Povinnou výbavu je možné rozdělit do tří částí, každá obsahuje tři položky. Do první řadíme předměty,
které nám pomohou vždy, když se něco stane. Lékárnička o velikosti I, s předepsaným obsahem a
platnou dobou použitelnosti. Dnes je povoleno vyměňovat prošlé části lékárničky a věci trvalého použití jako jsou nůžky, spínací špendlík nebo samotný
obal mohou zůstat původní. Přenosný výstražný
trojúhelník homologovaný podle evropského
předpisu. Reflexní vesta neboli oděvní doplněk

V neposlední řadě pak do povinné výbavy patří pomůcky týkající se elektroinstalace vozidla. Náhradní
žárovky od každého druhu venkovního osvětlení a
signalizace. Vždy je povinná minimálně jedna a je
nutné ji po výměně znovu doplnit. Náhradní pojistky, které musí být vždy po jedné od každé hodnoty
používané v elektrické soustavě vozidla. Poslední
položkou je nářadí nutné pro výměnu žárovek.

rady a tipy
Čistota za volantem
Volant i hlavice řadicí páky jsou údajně
10x špinavější než prkénko na toaletě.
A zatímco toaletu jednou týdně umýváme,
interiéru auta něco podobného tak často
nedopřejeme. Bakterie pak nemají na práci nic jiného, než se nerušeně množit.
Záchodové prkénko obsahuje 80 bakterií
na cm², na volantu jich je až 800, neboť interiéry aut jsou vystaveny vlhkosti a zároveň vysokým teplotám. Množení bakterií
je výrazně vyšší tam, kde řidiči za volantem jedí nebo se řidičky malují.
Na volantech a řadicích pákách najdeme
dobře známého stafylokoka, bakterie Bacillus cereus i E. coli, viry, plísně i houby.
Jejich výskyt představuje riziko nejen pro
citlivé jedince či osoby s oslabenou imunitou.

Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí autoškoly JaRo

Tip na výlet/Hrad Buchlov
Jedním z nejstarších a nejlépe dochovaných
našich hradů je Buchlov. Vznikl ve 13. století,
nikdy nebyl pobořený, žádné vojsko jej nedobylo a jeho jádro zůstalo zachované ve svém
vývoji od doby pozdně románské až po baroko.
Je ukázkou přeměny strohého gotického hradu
v pohodlné renesanční panské sídlo.

A byli to právě Berchtoldové, kteří soustředili do
jeho prostor mimořádně cenné a rozsáhlé sbírky.
V r. 1945 pak přešel Buchlov společně s rodinnou
hrobkou kaplí sv. Barbory do vlastnictví československého státu a byl zařazen do souboru památek
I. kategorie.

Co přesně vedlo naše předky k vybudování hradu
na tomto místě? Rozhodně to nebyla jen výhodná
strategická poloha. Biotronici tvrdí, že z kopce tryská
mohutný gejzír zemské energie. A že tento sloup síly
sahá až do horních vrstev atmosféry. Silový proud
ionizuje nad hradní stavbou vzduch, což se projevuje zvláště za bouřek. Blesky bijí do buchlovského vrchu daleko častěji než do okolních návrší. Na
nádvoří bývá dokonce občas viditelný velmi vzácný
fenomén - tzv. Eliášův oheň. Jedná se o akustický a
optický jev vyvolaný vybitím statické elektřiny při
silných bouřích. Dochází k němu na vyvýšených místech a projevuje se modrým světélkováním objektu.
Sám o sobě je neškodný, ale může připravit cestu
úderu blesku.

Na hradě jsou k vidění gotické, renesanční a barokní
místnosti s expozicemi životního stylu majitelů hradu od 14. do 19. století. Ze sbírek vyniká rozsáhlá kolekce středověkých deskových maleb, pozoruhodná
barokní rodová galerie, zbrojnice, knihovna, přírodovědné sbírky cestovatelů a přírodovědců Leopolda a Bedřicha Berchtoldových či poněkud tajuplná
egyptská mumie.

Buchlov se majestátně se vypíná uprostřed Chřibů
ve výšce 520 metrů nad mořem a je z něj nádherná vyhlídka, za dobrého počasí údajně až do Vídně.
Hrad byl založen jako významný strategický bod,
jeho funkce byla hospodářská a obranná, ale byl
také správním střediskem. K této správě náležela
i královská soudní pravomoc, tzv. lovecké právo. Původní zakládací listina se však nedochovala. Přestože byl Buchlov neustále v majetku krále, byl často
dáván do zástavy bohatým moravským rodům - věřitelům krále.
Na konci 15. století jej vlastnili páni z Cimburka, od
16. do 18. století se pak v jeho vlastnictví vystřídaly moravské rody pánů ze Žerotína, ze Zástřizel a
Petřvaldu. Od roku 1751 zůstal Buchlov trvale neobydlen, avšak zásluhou posledních majitelů, hrabat
Berchtoldů z Uherčic, nechátral.

Tuto mumii vyššího státního úředníka Nefersobeka
starou dva tisíce let přivezl v roce 1828 z Alexandrie
Josef Wratislav z Mitrovic jako svatební dar sestře.
Jak byla nevěsta z daru nadšená, nevíme, ale psychotronici tvrdí, že mumie vyzařuje negativní energii. Říká se, že její duše asi na chladném hradě nenachází klid.
K hradu se váže několik pověstí.
Například o Černé paní. Jak k ní přišli? V pozadí byl
mord. V červenci roku 1582 totiž kdosi propíchl
hradního pána Jindřicha Prakšického. Což o to,
o pachatele by asi nebyla nouze, pan Jindřich měl
přinejmenším několik osobních nepřátel, kterým
jeho násilná smrt udělala radost. Pověst však praví,
že vraždu pana Jindřicha zosnovala jeho manželka,
Kateřina Rájecká z Mírova. V manželství nebyla dlouhodobě spokojena, naopak své city potají věnovala
úplně jinému pánovi. Dnes by se patrně rozvedla
pro nepřekonatelný odpor, ovšem ve středověku?
A tak to prý vyřešila prostřednictvím najatého vraha. Za tento zločin ale přišla posmrtná odplata. Paní
Kateřina byla vyšší mocí odsouzena k tomu, aby na
Buchlově strašila v podobě Černé paní. O půlnoci
podle dávné pověsti vychází z nejchmurnější míst-

nosti hradu, které se přezdívá „pokoj mrtvých“. Bývala tu totiž ukládána těla zesnulých před pohřbem
a na ně shlížely podobizny mrtvých hradních pánů.
A jako největší kuriozita je zde dodnes uložena již
zmiňovaná egyptská mumie.
Takže tady v celé své úděsné černé kráse dělá Kateřina Buchlovu už několik staletí svéráznou reklamu.
Podle pověsti oznamuje blížící se neštěstí a pohromy.
A jak se na správný hrad sluší a patří, není to zdaleka
jediný přízrak, který se zde prý zjevuje. Buchlov jich
má celou řadu a shromažďují se v už zmíněném pokoji mrtvých.
K těm nejstarším patří černý rytíř. Objevuje se za
nocí na nejrůznějších místech sídla a vždy má u sebe
hromadu zlaťáků, které počítá. Panství obchází už
od 14. století. Údajně je to duch jednoho z místních
majitelů, který měl úzké vztahy s templáři. Po zrušení tohoto řádu jim dokonce poskytl útočiště v mohutné severovýchodní věži, kde měli i svou kapli a
vlastní tajnou chodbu. Na Buchlově se skrývali několik let. Uvěřili přátelství zdejšího pána a půjčili mu
ze svého pokladu obrovskou částku zlata na obnovu
hradu. Když se blížila splatnost půjčky, pozval dlužník řádové rytíře na hodokvas a tam je nechal všechny povraždit. Za to se dočkal prokletí - své krvavé
peníze musí přepočítávat až do konce světa.
Další z pověstí je - jak jinak - o Bílé paní.
Kdysi žila na Buchlově velmi hodná hraběnka, kterou všichni poddaní pro její dobré srdce milovali.
Když pak umřela, ujal se vlády nad hradem i celým
panstvím zlý a krutý správce, prostým lidem se za
jeho časů vedlo velmi špatně. A právě v té době se
začala objevovat Bílá paní - hraběnka, která se už
z druhého břehu nemohla na správcovo počínání
dívat. Zjevení samozřejmě správce velmi vyděsilo.
Dostal takový strach, že vyskočil z okna a pád z výšky nepřežil. Lidem se tu pak začalo žít opět mnohem
lépe. Bílou paní viděli ještě několikrát. I ona se zjevuje pokaždé, když hrozí hradu nějaké nebezpečí.
Tak to byl jenom stručný výběr z toho, co nám tato
památka nabízí. Vyniká samozřejmě i jinými pozoruhodnostmi, můžete tu např. posedět pod „lípou neviny“, která roste kořeny vzhůru, nebo navštívit kapli
svaté Barbory (lidově zvanou Barborka), která stojí
na vrcholu kopce Modla necelý kilometr od hradu.
Rozhodnete-li se pro návštěvu Buchlova, rozhodně
nebudete litovat.
redakce

A přitom řešení je jednoduché - vygruntujte auto.
Nejšpinavější částí vnitřku auta je podlaha. Je třeba vyklepat koberce, vysát je a
pak vyluxovat a vytřít i samotnou podlahu.
Sedačky také vyluxujte, na skvrny i kůži
existují speciální ošetřující přípravky.
Prach z palubní desky a dalších umělohmotných povrchů perfektně odstraní
utěrky z mikrovlákna nebo k tomu určené
vlhčené ubrousky, které plastové části interiéru auta zároveň oživí a naleští. Pro dokonalý efekt můžete použít také speciální
čističe a oživovače plastu ve spreji.
Okna určitě umyjte a vyleštěte jako poslední, protože byste si je během dalšího
úklidu zbytečně znovu umazali. Na dokonalé odstranění mastného filmu a šmouh,
které výrazně zhoršují výhled i oslnění od
protijedoucích vozidel či slunce, jsou určeny speciální spreje na okna.
Existuje také sprej proti mlžení oken a odvlhčovací pytlíčky pro pohlcování vlhkosti
(vyrobit si je můžete sami, stačí do látkového váčku nasypat kočičí stelivo).
Rejdištěm potvůrek bakterií je také klimatizace. Tady se výborně daří roztočům,
bakteriím, virům i mikroskopickým houbám. Proto je nutné i klimatizaci dopřávat
pravidelnou údržbu.
Pokud se totiž systém pravidelně nečistí,
dostávají se všechny spolu se vzduchem
přímo do vašich plic. Údržba je nezbytná
i proto, aby systém vůbec správně fungoval. Základní dezinfekce by se měla provádět aspoň jednou za rok speciálním sprejem, který vyčistí a vydezinfikuje rozvody.
V případě rozsáhlého znečištění je nejlepší
její hloubkové vyčištění v servisu“.
Tak šťastnou a příjemnou cestu!
Zdroj: https://auto.idnes.cz/
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Co nás zajímá
I v tomto čísle pokračujeme v sérii článků zaměřených na firmy z koncernu Agrofert. Tentokrát
jsme požádali Penam, ať nás seznámí s jejich
příběhem „z českých polí přes vlastní mlýny a
pekárny přímo k nám“. Tak se podívejte, jak to
s tím pečivem vlastně je.
Seznamte nás, prosím, stručně se společností
PENAM.
PENAM je přední pekárenský a mlýnský výrobce ve
střední Evropě. Mouku si meleme sami z českého
obilí ve vlastních mlýnech tak, aby nejlépe vyhovovala našim pecím. To je prvním předpokladem, abychom dokázali udržovat trvale vysokou kvalitu, na
kterou zákazníci spoléhají. Vše ostatní pak dokážou
ověřené receptury a šikovné ruce našich pekařů. Ačkoli vyrábíme ve velkém desítky druhů pečiva díky
pekárnám rozmístěným po celé České republice, respektujeme regionální chutě našich zákazníků. Investujeme do moderních technologií, výrobního a
pracovního zázemí našich zaměstnanců a uvádíme
na trh nové pekařské výrobky. Celkem má Penam
přes 8 000 šikovných rukou (4 000 zaměstnanců) ve
třech zemích. Pyšníme se mnoha oceněními, těmi
nejdůležitějšími je pro nás řada diplomů za vynikající chleby, a dokonce i chleby roku.

dů ještě před jejich otevřením. Další pečivo vezeme
odpoledne, aby si ho zákazník užil čerstvé celý den.
Celé je to složitý systém, který naši lidé skvěle ovládají. Výsledkem je to, že jsme na místě včas a s přesným množstvím kvalitního a čerstvého pečiva.
Specializují se Vaše jednotlivé pekárenské provozovny na konkrétní druhy výrobků nebo všude dokáží vyrobit všechno?
Běžné pečivo vyrábíme na všech provozovnách,
avšak každá z nich je také specializovaná na výrobu
speciálního pečiva, regionálního pečiva nebo toustového chleba…
Dostanu ve Zlíně koupit stejné výrobky jako
třeba v Plzni? 100 lidí = 100 chutí. Jak sledujete
trh a podle čeho vymýšlíte nové výrobky, příchuti a přísady?
Vývoj a zlepšování našich produktů bereme jako
nezbytnou součást našeho řemesla, jelikož poptávka a trendy určují směr a my se snažíme na ně reagovat, často je dokonce tvoříme. Spolupracujeme
s významnými českými odborníky a dietology a
snažíme se, aby naše výrobky ve stravování plnily
důležitou úlohu a zákazníci se k nim rádi a s chutí
vraceli. K Vaší otázce: některé druhy koupíte všude
stejné, například balené jemné pečivo. Další výrobky už mohou v každém regionu chutnat jinak, známe požadavky každého kraje.
Máte některé výrobky sezónní? Třeba velikonoční beránky, mazance, štoly?

Jak to funguje v pekárenské výrobě? Pekaři to
určitě nemají jednoduché, převážně asi musí
pracovat v noci, o sobotách a nedělích i ve svátky, abychom si my mohli ráno koupit v obchodě
čerstvé pečivo. Jak to stíháte upéct a rozvést.
Ano, přesně tak. Je jen několik dní v roce, kdy nepečeme. Naši řidiči vjíždí na silnice v době, kdy většina
z nás ještě spí a doručují čerstvé pečivo do obcho-

Dodávky sezónních výrobků pokrýváme především
o Velikonocích a Vánocích, kde na obchodních pultech můžete najít sortiment rozšířený především
o různé typy mazanců, čokoládových beránků, zajíců, biskupských chlebíčků a svátečního cukroví.
Zajímavé je, že se část těchto sezónních výrobků
dostává do prodejen po celý rok, nebo jejich prodej
začíná čím dál dříve.

Proč je kvalita stejných rohlíků různá? Jednou
jsou dobré, křupavé, jindy naopak gumové.
Co ji ovlivňuje? Kvasnice, mouka nebo dokonce
pekaři?
Dáváme si velmi záležet na tom, aby kvalita pečiva
byla stále na stejné úrovni. V praxi to znamená, že
každý pekař musí reagovat na různé složení mouky,
výkyvy počasí (velmi ovlivňuje pečení) a další proměnné, které jmenujete. Z pravidelných testů pečiva ale víme, že dodáváme na trh kvalitní výrobky.

Jó pekař, ten tvrdej chleba má... Nebo to byl řidič? A co
mlynář? No ať je to jak chce, všechny tyto profese se
přímo podílí na tom, že si můžeme v obchodech vybírat z pestré nabídky kvalitního pečiva, každý podle své
chuti.
Děkujeme panu Martinu Dolskému ze společnosti
Penam za zajímavé informace a přejeme jim spoustu
nápadů na další nové a chutné výrobky.
redakce

Vyrábíte i mouku. Jak to funguje ve mlýně? Kde
získáváte obilí? Zaměstnáváte profesionální
mlynáře nebo stačí se zaučit?
Nakupujeme hlavně to nejlepší obilí ze skupiny a
dále ho zpracováváme dle vlastních postupů ve
svých mlýnech. To je nezbytné pro kvalitní pečivo,
které s láskou pečeme. Máme spoustu profíků mlynářů ve čtyřech mlýnech. Mlynářské i pekařské řemeslo se vyvíjí a stále větší prostor dostává automatizace a moderní technologie. Práce mlynáře je tak
dnes víc o počítači, než o nějakém tahání pytlů jak
v pohádce. Samozřejmě v posledních letech je stále
větší výzvou sehnat kvalitní kvalifikované pracovníky, ale kdo chce pracovat, toho rádi vše naučíme.

Nová hala pro údržbu
Projekt „Nová válcovna“ ovlivnil také naše pracovníky strojní údržby, a to konkrétně dílnu generálních oprav. Bylo totiž nutno uvolnit jejich
stávající prostory v budově 25.

Všechno to začalo už v listopadu loňského roku, kdy
se dílna GO dočasně přemístila z 2. do 1. NP, aby
uvolnila místo pro výstavbu nové elektrorozvodny.
Stěhování se dotklo i externí firmy FANAM, která se
z přízemní halové části přesunula o kousek dál, do
budovy 36.
Ve druhé polovině února pak údržbáři za plného
provozu zahájili finální fázi stěhování do nově vybudovaného objektu č. 5, který se nachází v severovýchodní části areálu. Veškeré potřebné činnosti
zajišťovali pouze vlastními silami.
Nová hala, kde budou naši odborníci na údržbu nyní
sídlit, má k dispozici i kompletní zázemí pro dílnu
GO, a to kancelářské prostory, denní místnost, šatny
a sociální zařízení.

Dílna generálních oprav je teď soustředěna v jedné
centrální hale, kde je všechno potřebné zařízení po
ruce. Práci zkvalitní i to, že k původním strojům a zařízením, jako je soustruh točné délky 3 m, sloupové
vrtačky, obrážečka, frézka, zařízení pro klempířské
a svářecí práce a další, přibyla nová radiální vrtačka
a bruska na kulato BUT 63.

v podobě nových nátěrů a jiných drobnějších oprav.
Úplné zprovoznění nové dílny plánujeme na druhou
polovinu dubna, kdy budou rovněž dokončeny příjezdové komunikace.
Zajistit toto velké stěhování nebylo jednoduché, ale
naši údržbáři se jej zhostili jako skuteční profesionálové.

V původní hale byly dva jeřáby, ale s nosností pouze
do 5 t. Teď budeme mít k dispozici dva nové mostové, jeden s nosností až do 12,5 t a druhý do 3,5 t. Manipulace s těžkými břemeny bude nyní jednodušší,
rychlejší a hlavně bezpečnější.

A nám nezbývá, než jim vyjádřit velké díky, neboť
perfektně zvládali nejen samotné stěhování, ale při
vší této činnosti navíc i svoji běžnou pracovní náplň
v kvalitě, na jakou jsme u nich zvyklí.

V současné době finišuje montáž a ustavování strojů
a zařízení, repase brusky a v neposlední řadě probíhají i „omlazovací kůry“ některých strojů a zařízení

Martina Divilová
technik-příprava oprav

Proč přezouvat zimní pneumatiky
Zima je pryč a tak můžeme klidně přezout pneumatiky s letním dezénem. Co nám však hrozí,
když chceme zimní pneumatiky používat i v letním období?
Pokud pneumatiky nebudou poškozené a budou
mít minimální hloubku dezénu po celém obvodu
1,6 mm, řidiči žádný postih nehrozí. Zákon o provozu na pozemních komunikacích totiž stanovuje pouze povinnost použití zimních pneumatik na vozidle
v období od 1. listopadu do 31. března se současným
splněním dalších podmínek. Pro tzv. letní provoz nic
podobného v zákoně stanoveno není.

Současně je třeba uvést, že při přezouvání se nemusíme řídit kalendářním datem a hned 1. dubna nahodit letní dezén. Přezouvání je spíše závislé na denních teplotách. Jak se tedy rtuť v teploměru začne
pohybovat trvale nad 7 °C, jedná se o ten správný
čas. A proč je dobré zimní dezén přehodit?
Hlavní důvodem je rozdíl v pryžové směsi a ve tvaru
drážek dezénu. Letní pneumatiky obsahují více siliky
a jsou tvrdší. Zimní pneumatiky mají zase větší počet drážek v dezénu a lamely jsou silnější pro lepší
průjezdnost sněhem. Tyto rozdíly mají za následek

odlišné chování pneumatik při různých teplotách.
Použijeme-li zimní pneumatiky v letním období,
dojde k prodloužení brzdné dráhy na mokrých vozovkách až o 45 %. Tato skutečnost výrazně zvyšuje
riziko dopravní nehody. Druhou nevýhodou je snížená stabilita a přilnavost při vyšších rychlostech, která
zvyšuje riziko smyku zejména v zatáčkách. K tomu je
nutné počítat i s ekonomickou nevýhodou. Při používání zimních pneumatik, které mají větší valivý odpor, se může v létě zvýšit spotřeba paliva v průměru
až o 10 %. Současně je nutné počítat s jejich větším
opotřebováváním, a to až o 20 % oproti zimnímu

provozu. Mezi poslední nevýhody mohu uvést zvýšenou hlučnost.
Všechny tyto skutečnosti nám zcela zřetelně poukazují na slabiny používání zimních pneumatik
v letním provozu. Hlavní zodpovědnost je vždy na
řidiči, proto se každý z nás musí sám rozhodnout,
jestli upřednostní bezpečnost nebo ušetří za nákup
letních pneumatik.
Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí autoškoly JaRo
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Objevte kouzlo lázní
Akciová společnost Lázně Luhačovice existuje
více než 20 let a jako jediná pečuje o vnitřní lázeňské území Luhačovic, všechny veřejné stavby, infrastrukturu i vývěry minerálních pramenů v něm.
I když dnes druhou polovinu lůžek v Luhačovicích
nabízejí jiné hotely a penziony, novodobou tradicí
i jistotou Lázní Luhačovice je kvalita stravovacích
a ubytovacích služeb. Jejich nabídka ubytování je

bavíme se

široká - od čtyřhvězdičkových hotelů až po levnější penziony. Vybrat si můžete z osmi hotelů, tří vil a
šesti penzionů.
A právě od této společnosti jsme obdrželi nabídku pro zaměstnance Agrofertu v podobě slevy na
lázeňské pobyty ve výši 15 %. K úhradě je možné
využít i body, které Vám byly přiděleny v programu
Benefit Plus.

Pokud jste se ještě nerozhodli, nahlédněte na

www.lazneluhacovice.cz.

Nabídka společnosti Lázně Luhačovice, a.s.
Luhačovice, čtvrté největší a jedny z nejkrásnějších lázní v České republice, leží v malebném
údolí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Díky svým léčivým pramenům se řadí Luhačovice
na přední místa žebříčku léčebných lázní v Evropě.
Objevte kouzlo lázní a prožijte nezapomenutelný
pobyt v lázeňských hotelech, vilách nebo penzionech ležících uprostřed parků s léčivými prameny
a fontánami.

Přijde zeťák z hospody domů, ve dveřích
stojí nasupená tchyně s koštětem a zeťák
se jí ptá: „Zametáte nebo odlétáte?“

Další inzerát: Přenechám třicetidílný svazek encyklopedií vážnému zájemci zdarma. Oženil jsem se a má tchyně ví všechno
nejlíp!
Přijde manžel/hrobník domů z práce, unavený, ruce vytahané až ke kolenům. Manželka se ho ptá: „Hodně práce?“
„Ani ne, pochovávali jsme jen jednu tchyni. Ale pozůstalí tolik tleskali, že jsme ji
museli osmkrát vytáhnout.“

Pro zaměstnance Agrofertu 15% sleva z cen aktuální nabídky pobytů uvedených na stránkách www.
lazneluhacovice.cz.

• Sleva se vztahuje i na rodinné příslušníky, kteří
se zúčastní pobytu společně se zaměstnancem.

FIRST MINUTE s garancí nejnižší ceny, LAST MINUTE, Svátky v lázních. Ale i zde můžete využít
body z programu Benefit Plus.

• Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami a nevztahuje se na pobyty z nabídky FIRST MINUTE,

• Sleva se nevztahuje na lázeňský poplatek a poplatek za parkování.

Rezervace termínů a pobytů:
Elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře, který naleznete na www.lazneluhacovice.
cz (v kolonce „Kód pro poskytnutí slevy“ uvedete
„AGROFERT 2018“).

Kam za kulturou
V sobotu 12. 5. můžete strávit celé odpoledne v přírodě na štěrkovně ve Spytihněvi. Událost s názvem
Den Země a bohatým program bude věnována
hlavně dětem.

V neděli 27. 5. se přijďte podívat na napajedelské
radniční nádvoří. Možná i nakoupíte, bude se tady
totiž konat tradiční Blešák. A pokud chcete prodávat, hlaste se na produkce.kkn@napajedla.cz.

O týden později, také v sobotu 19. 5. budete moci
navštívit Muzejní noc v Muzeu Napajedla, tentokrát
na téma Divadlo. Očekávat můžete tematicky laděný večer s kostýmovými průvodci a programem pro
malé i velké.

Ve čtvrtek 14. 6. bude v Muzeu Napajedla zahájena Letní výstava, tentokrát věnovaná Miroslavu Zikmundovi a jeho cestám.
V sobotu 23. 6. se můžete zúčastnit Festivalu malých pivovarů, který se bude konat na nádvoří Nového Kláštera. Přijďte ochutnat zajímavá a netradiční
piva z malých pivovarů. K dobrému pivu bude hrát
až do pozdních večerních hodin také skvělá muzika.
Na následující den, neděli 24. 6., naplánovalo Město Napajedla oslavy 100 let vzniku československé
republiky a 120 let od povýšení Napajedel na město.
Tyto slavnosti se budou odehrávat na Masarykově

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

Inzerát: Prosím únosce své tchyně, co mi
zaslali její ukazováček, aby mi poslali další
důkaz.

Zloděj vyloupí banku, vezme dva muže
jako rukojmí a ptá se prvního:
„Viděl jsi mě, jak vykrádám banku? Muž
odpoví: „Ano“.
Zloděj jej okamžitě pistolí střelí do hlavy.
Potom se ptá druhého muže:
„Tys mě také viděl, jak vykrádám banku?“
Muž odpoví: „Já ne, ale moje stará Tě viděla
a řekla to tchyni!“

Svou originální architekturou vtiskl luhačovickým
lázním jejich nenapodobitelný a neopakovatelný ráz
slovenský architekt Dušan Jurkovič. Skutečnou perlou jeho architektury je dnešní exkluzivní lázeňský
hotel Jurkovičův dům, nesoucí jeho jméno.

• Při nástupu bude nutno se prokázat zaměstnaneckou kartou.

Tentokrát jsme pro Vás vybrali vtipy
o tchyních. Toto téma může být námětem pro román, tragický či komický. Že
je vaše tchyně milá a hodná? My netvrdíme, že každá je potvora. Když už však
vtipy o nich vznikly a nejsou nejhorší,
proč se u nich nezasmát? Tak se tedy pobavte.

Vydává: Fatra, a. s.
personální úsek: Mgr. Adéla Mořická
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla

náměstí a radničním nádvoří s bohatým programem
za doprovodu kapely Topolanka.
V sobotu 7. 7. určitě přijďte na nádvoří Nového
Kláštera, kde si pochutnáte na skvělých burgrech,
poslechnete hudbu a zasoutěžíte si. Koná se tam
totiž Burger Fest.
O týden později v sobotu 14. 7. nám na radničním
nádvoří na Oldies Party stylově zahraje kapela The
Pohoda. Můžete se podívat na projekci dobových
fotek. Tematické oblečení na této akci bude vítáno.
Ve dnech 10. - 11. 8. se bude konat tradiční setkání
folklórních souborů Valašska, Slovácka a Hané pod
názvem Moravské chodníčky. Vše se bude odehrávat na nádvoří Nového Kláštera.
Na podzim nezapomeňte na Svatováclavské slavnosti, které se budou konat v Napajedlích v sobotu
29. 9. Můžete se těšit na bohatý dobový program po
celý den.

Bača si vyjde do města. Když se vrací, zastihne ho hrozná bouřka.
Je asi 100 m od salaše, když blesk udeří do
stáda ovcí a všechny zabije.
Bača na to: „No toto!!“
Je asi 50 m od salaše, když blesk udeří do
salaše a ta začne hořet.
Bača na to: „No toto!!“
Ze salaše vyběhne bačova tchyně a bác,
blesk ji zabije...
A bača na to: „No proto!!“
U policejní zkoušky: „Co byste dělal, kdybyste zadržel svou vlastní tchyni?“ „Zavolal
bych posily.“
„Kde jsi byl, Karle?“ „Šel jsem vyprovodit
tchyni na vlak, jela do lázní.“ „A kde ses tak
zašpinil?“ „To mám z toho, jak jsem vděčně
líbal a objímal vlak.“
„Unesli jsme vaši tchýni a chceme výkupné
100 000 korun.“ „A když nezaplatím?“ „Tak
vám jí naklonujeme!“
U soudu: „Můžete nám vysvětlit, jak k tomu
došlo?“
„Loupal jsem si jablko a kousek slupky mi
spadl na zem. Šla okolo tchyně, uklouzla na ní a spadla mi na nůž. A to se stalo
osmkrát.“
Přiběhne vyděšená žena za svým mužem:
„Pospěš si, Franto, do chaty mé matky vešel strašný medvěd!“
„Má drahá, opravdu netuším, jak bych ho
mohl před tvojí matkou ochránit.“

A na závěr roku ve dnech 16. - 18. 11. se budete
moct zúčastnit v Klášterní kapli Festivalu vážné hudby s podtitulem Pocta Rudolfu Firkušnému.

Jde zeť s tchyní na procházku a vidí studánku. Tchyně říká: „Když do té studánky
hodíš minci a něco si budeš přát, splní se ti
to.“ Muž vytáhne padesátku a hodí ji tam.
Tchyně se pro ni nahne, chce ji chytit, jenže spadne a utopí se. Muž se dívá a říká: „To
ale byla rychlost!“

Děkujeme paní Kateřině Barešové z Klubu kultury
v Napajedlích, že pro nás tento zajímavý přehled akcí
připravila.
redakce

Lord Patrick očekává ve svém zimním sídle
návrat své paní a tchyně z vyjížďky. Slyší
cinkot rolniček, vejde komorník a hlásí:
„Vaše lordstvo, saně přijely.“
„Obě, Johne?“
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Tisk: grafické studio Joker, spol. s.r.o.

„Co máme zahrát vaší tchyni?“ táže se kapelník před pohřbem. „Co chcete,“ odvětí
smutkem zlomený zeť, „ale hlavně potichu,
abyste ji, proboha, nevzbudili!“

