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První technologie projektu Nová válcovna
v provozu
Na mnoha místech našeho napajedelského areálu si můžeme všimnout, že projekt Nová válcovna již začíná pomalu ožívat.
Z hlediska technologického se skládá ze čtyř celků.
Těmi hlavními je válcovací linka s míchacím uzlem
pro výrobu polotovarů (vrchní vrstvy podlahovin
i hydroizolačních fólií) a laminační linka na výrobu
hydroizolačních fólií (velkonábaly) a podlahoviny
v pásech (role i polotovary pro následnou výrobu
dílců).
Kromě hlavní sem patří i pomocné technologie. Jedná se o nové převíjecí a balicí centrum pro převíjení
velkonábalů hydroizolačních fólií i z nové laminační
linky a novou drticí a separační linku pro zpracování vratných technologických odpadů, které vznikají
při výrobě střešních HIF s PES mřížkou a všech typů
podlahovin. A právě tuto poslední zmiňovanou linku se nám podařilo s mírným předstihem předat počátkem května do provozu.
Linka je umístěna v budově 34 a dostala interní název Alpine 3. Je totiž třetí recyklační linkou od německé firmy Hosokawa Alpine, kterou v Napajedlích
provozujeme.
První nejstarší linka je určena jen pro drcení homogenních technologických odpadů z výroby podlahovin a technických PVC fólií. Druhá pak byla pořízena v souvislosti s rozšířením výroby střešních fólií
FATRAFOL po zprovoznění vytlačovací linky HIF 2.

ČÍSLO
MĚSÍCE

316

Počet velkoprůměrových pilot, které byly
vyvrtány v rámci hlubinného zakládání stavebních objektů Nové válcovny.
Pro každou pilotu se vyhloubil až 14 metrů
hluboký vrt. Po dosažení projektované
hloubky se do něj vložil armokoš a vyplnil
se betonem.
Je výsledkem společného experimentálního vývoje
našich techniků a Hosokawa Apline.
Linka Alpine 2 je určena především na drcení heterogenních technologických odpadů z výroby střešních fólií s polyesterovou mřížkou a jejím výstupem
je drť v kvalitě K1 (pro zpracování do spodních vrstev střešních fólií na vytlačovací lince HIF 2) nebo
v kvalitě K2 (pro zpracování válcováním na polotovary určené k laminaci).
Ze zkušeností s pořízením tohoto zařízení vznikl návrh na řešení linky Alpine 3, což zcela jistě usnadnilo
její realizaci i zprovoznění.
Nejedná se však o „kopii“ předchozí linky. Tato je
navržena tak, aby vedle přípravy heterogenní drti
v kvalitě K1 zásadně přispěla k navýšení kapacity
drcení především odpadů z podlahovin. To je nutné
pro zajištění drtí, které budou zpracovány do spodních vrstev podlahovin v šířce 2 100 mm na nové
lince Comerio I.

Úspěšné garanční zkoušky potvrdily, že Alpine 3 je
výkonnější než původní linka Alpine 2. Při garančních zkouškách byla potvrzena i výborná kvalita výstupů pro další zpracování.
Její zprovoznění zásadně zlepší operativnost přípravy vratných materiálů pro výrobu střešních fólií
a podlahovin, a to již před dokončením projektu
Nová válcovna.

Při projektu jsme vycházeli ze zkušeností získaných
při provozování původní provizorní úpravny pro Comerio I. Pomohly nám jak při projektování úpravny,
tak při navrhování celkového systému chlazení.
Původní projekt byl několikrát přepracováván, abychom dosáhli co nejoptimálnějšího technologického řešení. Předpokládáme, že nová úpravna bude
v budoucnu zásobovat celý závod, neboť její projektovaná kapacita a použitá technologie umožní
pokrýt budoucí spotřebu upravené vody v celém
napajedelském areálu.
Nová úpravna také plně nahradila starou, situovanou v budově č. 25a, která byla zdemolována a
ustoupila tak výstavbě nové válcovny.
Celá technologie sestává ze tří hlavních částí: úpravny vody, věžového chlazení a strojního chlazení.
Při návrhu úpravny bylo využito posledních nejnovějších technologií včetně reverzní osmózy. Jedná
se o druh filtračního zařízení, které jsme použili místo dříve používaných iontoměničových filtrů. Zjednodušuje úpravu vody, není náročná na prostor a
při stejném výkonu nejsou její provozní náklady tak
vysoké jako u iontoměničů.
Námi upravovaná voda se bude používat pro zásobování technologií celého napajedelského areálu,
k doplňování otevřeného i uzavřeného okruhu chla-

Takto připravené piloty umožnily založení
objektů na nestabilním podloží tvořeném
plastickými povodňovými jílovitými hlínami a písčitými štěrky.

AKTUALITY
Zákaznický den

K hladké realizaci přispěla vedle předchozích zkušeností i dobrá práce externích montážních firem,
techniků investic, VaV, TPV a v neposlední řadě i obsluh recyklačních linek.
Věřím, že obdobně hladce proběhne i zprovoznění
dalšího technologického celku projektu, které je
plánováno na druhé pololetí tohoto roku. Bude se
jednat o převíjecí a balicí linku HIF.
Ing. Jaromír Novák
vedoucí odboru výzkumu a vývoje

Optimální řešení úpravy vody
Loni jsme zahájili dlouho připravovanou akci
výstavby úpravny vody jako zdroje upravené
vody pro stávající potřeby výroby a pro zásobování technologií v budoucí Nové válcovně.
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zení a z velké části k doplňování druhé významné
části technologie, kterou jsou chladicí věže.
Chladicí technologie sestává ze 4 věží umístněných
na střeše úpravny, z čehož jsou 3 nové a jedna již
dříve používaná pro Comerio I.
Zde dochází k největší spotřebě vody díky odparu
do ovzduší, odluhu a výnosu vody při činnosti větráků ve věžích.
V současnosti největší problémy u věží způsobuje
prach plný železitých částic z blízké vysokorychlostní železnice, který nám stéká po chladičích do
sběrných van a tím dochází ke zvyšování tvrdosti a
vodivosti vody, na jejímž základě je řízen odluh, což
s sebou nese i zvýšenou spotřebu vody.
Aby to nebylo tak jednoduché, musíme také dále
sledovat biologické znečištění skrápěcí vody, protože věže fungují jako pračky okolního vzduchu.
Proto je nutné zajistit, aby se ve skrápěcí vodě nevyskytovaly bakterie salmonely, legionelly a dalších
patogenů.
Z věží se vychlazená voda rozděluje pro uzavřený
okruh Comeria I a přes výměníky do otevřeného
okruhu válcovny.

Pokračování na str. 2

Ve snaze ještě více zlepšit naše obchodní
aktivity na ruském trhu v oblasti celého podlahářského sortimentu (FATRA LINO, LVT,
Click systémy) jsme pro tyto naše významné
obchodní partnery zorganizovali v polovině měsíce května v Napajedlích zákaznický
den.
První den jsme je seznámili s celým portfoliem podlahových krytin, a to jak z hlediska
procesu výroby, tak i samotnou aplikací jednotlivých druhů podlahovin.
Naše partnery nejvíce zaujaly LVT krytiny
řady Thermofix a Imperio, zejména je překvapil široký sortiment nových dekorů a
nové rozměrové řady, které odpovídají současným světovým trendům. Také jsme je
seznámili s technickými vlastnosti výrobků,
splňujícími nejvyšší užitné vlastnosti díky
skelnému rounu a povrchové úpravě PUR
lakem.
Hlavním cílem této akce bylo upevnit obchodní vztahy, prohloubit technické znalosti
odběratelů o našich podlahových krytinách
a vybudovat lepší obchodní aktivity na perspektivním ruském trhu.

UDÁLOSTI
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Pokračování ze str. 1
Přestože chladicí věže jsou nejmodernější konstrukce, může se stát, že v nejteplejších dnech nebo
týdnech roku nedosáhneme požadované výstupní
teploty. Proto je celý chladicí systém kombinován
se strojním chlazením, které v době vysokých teplot bude pomáhat s dochlazováním vody věžové
přes tepelné výměníky. Výstupy z jednotlivých částí
úpravny jsou sledovány, aby se docílilo maximálního využití vstupní suroviny, tj. vody, a dosáhlo se
maximální úspory při regeneraci technologických
celků. Sledována je hlavně tvrdost a vodivost.

Technologické celky jsou uspořádány tak, aby bylo
při havárii možno překlenout vadný díl technologie
a nedošlo tím k narušení chodu celé úpravny. Koncepce počítá s tím, že může dojít k výpadku kteréhokoliv technologického dílu bez narušení výsledné
funkce úpravny.
Řízení technologie je zajištěno systémem AISE, který
je dozorován nepřetržitým energetickým dispečinkem. Mimořádné stavy se také přenášejí na mobilní
telefony odpovědných osob.

Věříme, že nová úpravna vody bude spolehlivě zásobovat kvalitní vodou nejen Novou válcovnu, ale
bude sloužit potřebám celého závodu.

Zlín Design Week
Po plánovaném připojení této úpravny na zdroje
vlastní podzemní vody (studny) dojde s ohledem
k výraznému snížení množství odebírané pitné vody
z vodovodního řadu k významné úspoře finančních
nákladů.
Radek Jevický
vedoucí odboru vodního hospodářství

Hospodaření s energiemi
Zatímco ve svých domácnostech většinou co
nejvíc šetříme a dbáme na to, abychom energiemi zbytečně neplýtvali, v průmyslových
firmách či komerčních objektech se chováme
často právě naopak.

družných měřidel osazených na jejich radiátorech,
když si po prvním rozúčtování tepla začali uvědomovat, že to okno otevřené v ložnici po celou zimu
vychází pěkně draho.

Obdobně je tomu i u spotřeby elektrické energie.
Každý zaměstnanec může ovlivnit její celkovou
spotřebu třeba jen tím, že při odchodu z pracoviště,
i když je to jen přestávka na oběd, vypne osvětlení.

A přitom omezením plýtvání v průmyslu lze ušetřit
obrovské množství energie. A nemám na mysli jenom energii elektrickou, ale i teplo, tlakový vzduch,
zemní plyn a vodu. V každé oblasti, kam zasahuje
lidská činnost, lze totiž dosáhnout poměrně významných úspor a podnikům ročně ušetřit nemalé
finanční prostředky.

A jak je tomu u nás? Některým zaměstnancům je
záležitost spotřeb lhostejná, najdou se mezi námi
ale i odpovědní. Například při jedné kontrole budov
v zimním období měly pracovnice na výrobní hale
Skotsam b. 26 v Chropyni kolem 20 °C a téměř zastavené radiátory. Na otázku, kdo jim zastavil topení a
zda jim není zima, odpověděly: „my samy, nás hřeje
práce“. Zní to úsměvně, ale takový přístup opravdu
potěší.

S tímto nešvarem se často setkávám nejen na budově 23 - svařování fólií, budově 44 ve 2. i 3. NP, ale i na
mnoha jiných provozech.

Podobných případů je ale málo. Častěji vídám pravý
opak, například termostatické hlavice radiátorů nastavené na nejvyšší stupeň č. 5 a k tomu otevřené
okno, termostaty sahar nastavené na 30 °C, trvale
zapnutou vzduchotechniku u výroby LVT s nastavením na 26 °C i při odstavené výrobě a podobně.
Najdou se i takoví koumáci, kteří vypnou jističe
v rozváděči MaR topení, aby vyřadili regulaci a topili
naplno, jak se dělo v budově 44.
Ve výrobní společnosti je, bohužel, plýtvání energiemi celkem běžná záležitost. Setkáváme se s ním
téměř všude tam, kde spotřebiče energií ovládají
lidé. Snad podle zásady „z cizího krev neteče“, my to
přece neplatíme.

I dříve obyvatelé panelových domů, než by stáhli
radiátory, raději nechali teplo unikat otevřeným
oknem - vždyť se to rozpočítá na ostatní bytové
jednotky. Hospodařit se naučili až se zavedením po-

Na některých provozech používáme při výrobě páru
a obsluha těchto linek může významně ovlivnit
její spotřebu včasným uzavřením ventilů odkalení
a ochozů regulace, nebo správným rozhodnutím,
zda linku prohřívat, či ji odstavit. Díky měřidlům
páry, která jsou instalována na všech výrobních zařízeních, sledujeme odchylky od běžných spotřeb
a můžeme tak rychle odhalit chyby. Tak tomu bylo
například u nově instalovaných temperačních stanic
výroby Briem, kde se spotřeba páry skokově zvýšila
na desetinásobek.
I tlakový vzduch je drahá energie, je na všech provozech a jeho úniky jsou navíc dobře slyšet. Ale zaměstnanci si na syčení už dávno zvykli a dokud stroj
vyrábí, není to bráno jako závada. Příkladem toho je
hlasitě syčící pneupohon ventilu ve 2. NP budovy 44
výroba HIF 2. Jsem si jist, že každý z nás by takovou
závadu doma nechal neprodleně opravit. Stejným
způsobem bychom měli uvažovat i v zaměstnání.

V Chropyni byly auditovány oblasti nákupu, skladování a vstupní kontroly plastových odpadů pro
recyklaci, výroby regranulátů, vstřikovaných výrobků a BO PET fólií a laminátů, technické přípravy výroby a elektro-hospodářství.

Již podeváté provedli audit v obou našich provozovnách provedli auditoři certifikační společnosti Bureau Veritas. Nově byl rozsah auditu rozšířen o úsek
energetiky.

Auditoři se také zaměřili na ověření aplikace nových požadavků obou norem jako např. registr zainteresovaných stran, registr interních a externích
aspektů, plánování a řízení na základě analýzy rizik,
hrozeb a příležitostí. V rámci recertifikačního auditu
nebyly identifikovány žádné neshody, pouze slabá
místa typu pozorování a příležitostí pro zlepšení.

V Napajedlích se týkal vodního hospodářství, železniční dopravy, správy majetku, personálního rozvoje, odpadového hospodářství, havarijní připravenosti, vstupní kontroly a skladování surovin, nákupu
a skladování náhradních dílů, výroby granulátu,
technických fólií a paropropustných fólií a laminátů, technické přípravy výroby, prodeje podlahových
krytin včetně souvisejících skladů, marketingu, výzkumu a vývoje, procesu údržby a metrologie.

Současně byly hodnoceny naše silné stránky, což
jsou zejména řízení dokumentů v programu IBM
Notes, databáze Námětových listů, projektové řízení
investic a investičních námětů, řízení environmentálních aspektů, proces preventivní a prediktivní
údržby, vedení výrobních záznamů v datové síti,

Hra se stala ústředním tématem letošního
Zlín Design Weeku a v tomto duchu se neslo
i 11 výstavních modulů umístěných v centru
Zlína.
Oproti minulému ročníku, kdy hlavním prvkem modulu byly nafukovací hračky pro
děti, jsme se tentokrát zaměřili na starší generaci a hlavním sloganem „Není vinyl jako
vinyl“ jsme získali pozornost nejednoho kolemjdoucího.
Vkusné propojení tématu hra a reprodukované jazzové hudby z gramofonu, která
zanesla kolemjdoucí do minulého století, s
moderním využitím vinylu při výrobě podlahových krytin bylo osvěžujícím zážitkem.
Gramofonové desky vytvořené z podlahových krytin pak vkusně doplnily celkovou
atmosféru modulu.

Další komoditou, kterou draze platíme, je pitná
voda. Velkým dílem ji spotřebováváme na chlazení
a proplachování regranulace v budově 22 a chlazení
destilačního zařízení budovy 14. Je pouze na důslednosti obsluhy, zda nastaví intenzitu průtoku na
nezbytně nutnou a po odstavení zařízení přívodní
ventil uzavře.
Jednotlivé spotřeby se snažíme hlídat. Z důvodu
vyhodnocování spotřeby energií jednotlivých výrobních zařízení a spotřeb tepla k vytápění budov se
pravidelně schází energetická komise.
Její snahou je hledat možné úspory, navrhovat
úsporná opatření jako např. instalace tepelných
čerpadel, rekonstrukce vytápění, LED osvětlení, další způsoby využití odpadního tepla, výměnu oken,
zateplení střech, instalaci kogeneračních jednotek,
nahrazení páry za jiný zdroj tepla a podobně.

Ladné tóny během celé výstavy sváděly kolemjdoucí k zastavení se a jemnému pohupování se v bocích. Naším cílem bylo nejen
rozdávat radost, ale poukázat na vývoj využití plastů od vinylových desek až k vinylovým podlahám.

O spotřeby energií se pravidelně zajímají i naši obchodní partneři, kteří kladou důraz na rostoucí efektivitu využití energií při výrobě a snižování emisí
CO2.

Od konce 19. století až do 80. let 20. století
byly gramofonové desky nejpopulárnějším nosičem zvukového záznamu. Přestože
jejich éra se nachýlila ke konci, vinyl v jiné
podobě novou éru započal. Propojení současného výrobku s motivem historicky nejznámějšího nositele přívlastku „vinylový“ byl
do 13. 5. 2018 ke zhlédnutí v modulu, který
jsme pro vás připravili. Hudební motivy znázorňují počátek využití vinylu a dekorativní
podlahoviny jeho transformaci do zcela jiné
podoby, v níž nyní slaví opět návrat na výsluní.
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

Pro snižování spotřeb energií však nestačí instalovat
nákladná úsporná opatření, je třeba, aby se zapojil
každý z nás. A důvodů k tomu máme několik: ať už
je to ochrana životního prostředí či úspora nákladů,
která se přímo promítá do našich hospodářských
výsledků. Nebo třeba jen pro dobrý pocit. Buďme
tedy dobrými hospodáři i v zaměstnání a přispějme
každý podle svých možností ke snížení energetické
náročnosti naší společnosti.
Jiří Parák
energetik

Certifikáty ISO jsme opět obhájili
Ve dnech 16. až 19. dubna 2018 byl v naší společnosti proveden recertifikační audit integrovaného systému řízení - systému managementu
kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 a systému
environmentálního managementu podle ČSN
EN ISO 14001:2016.

AKTUALITY

WMS, pořádek na všech navštívených pracovištích a
odborná způsobilost zaměstnanců.
Podařilo se nám zdárně obhájit systémové certifikáty a prokázat, že nastavený systém managementu
kvality a životního prostředí je v souladu se všemi
podmínkami a požadavky auditovaných norem
i s ostatními relevantními požadavky. Certifikační
společnost Bureau Veritas vydala Fatře 1. 6. 2018
nové certifikáty ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO
14001 s platností do konce května 2021.
Úspěšná obhajoba těchto certifikátů pro nás znamená nejen potvrzení implementace revizí systémových norem do podnikové praxe, ale pro naše
zákazníky, klienty a dodavatele je zárukou kvality a
profesionality u dodávaných výrobků a poskytovaných služeb.
Hana Ratiborská
vedoucí oddělení kvality

Dotek 2018
V sobotu 14. dubna 2017 se konala charitativní událost Fashion Event Dotek, která
se předvedla v zajímavém prostředí 13. budovy areálu SVIT ve Zlíně oděvními výtvory
studentů designu Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně. V závěru módní přehlídky byly draženy
jednotlivé modely, které byly prezentovány
v průběhu celého večera. Významný dekorativní prvek, který tvořily naše transparentní
nafukovací míče až do velikosti 1,5 metru,
dodal celkové akci futuristický nádech a
skvěle tak doplnil extravaganci jednotlivých
dražených oděvů.
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu
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Od pyžam k americkým komiksům aneb 15 let potisku na PPF
2010 - 2013
Další čtyři roky však opět jedou, až na menší výkyvy,
obě linky nepřetržitým provozem.
Vzhledem k maximální naplněnosti výroby, rostoucím požadavkům na registrovaný tisk i nevyhovujícímu stavu Lemoflexu kupujeme další nový stroj.
2014
V dubnu začínáme s montáží linky Comexi 2. Při nákupu této linky bereme v potaz nejnovější trendy na
trhu. Opět jde o linku bez ozubených kol a s in-line
řezáním. Vylepšením je kamerovým systém se 100%
kontrolou vad a sledováním délky tisku. Délka tisku
je až 1350 mm, což nám umožňuje tisknout dva až
tři různé motivy za sebou, tzv. dvojraporty. V Evropě
je tak velký obvod válce výjimečný a dává nám konkurenční výhodu. Linka opět disponuje možností
tisku až 8 barev.
V letošním roce Fatra oslaví výročí patnáct let
od zahájení potisku na paropropustné materiály. Pojďme se společně ohlédnout a připomeňme si toto období od úplných začátků po
současnost.
Když v listopadu 1999 zahájil činnost tým rozvoje
PPF, nikdo z jeho členů nepředpokládal, že trh by
mohl požadovat paropropustné fólie či lamináty
jiné než nepotištěné. A to byl i důvod, proč se v této
rozvojové investici s potiskovací technologií vůbec
nepočítalo. Investice tak zahrnovala pouze výrobu
fólie a následnou laminaci.
Požadavky trhu se však velmi rychle měnily, a tak již
v době zahájení výroby na PPF v roce 2002 vznikla poptávka i po potištěných materiálech, přestože
zpočátku pouze okrajově.
Fatra na nové požadavky trhu reaguje testováním
potisku na lince Lemoflex v areálu na Zámoraví, která do té doby slouží pouze pro potisk PE a PET fólií.
2003
V únoru 2003 probíhá na této lince první zkouška
tisku PPF pro laminaci - jde o jednoduché proužky
s nápisem Abri San, určené pro inkontinenční pleny. A na přelomu února a března už následuje první
velký výrobní blok.
Další zakázkou jsou nekonečné tenké podélné linky, kvůli které jsme nuceni řešit způsob tisku motivů
bez přerušení, neboť dosud používané fotopolymerní štočky lepené na válce nejsou vhodné. Řešení nacházíme v přímo gravírovaných tiskových návlecích, které dnes používáme k tisku téměř všech
motivů. Motiv si vysloužil přezdívku „pyžama“ pro
podobnost dekoru na nočním úboru.
V polovině roku 2003 začínáme zkoušet a pak i v malém množství vyrábět in-line řezané fólie. V tomto
roce tvoří PPF v součtu výroby na lince Lemoflex
kolem 15 % a jde o velmi jednoduché nekonečné
tisky. Zbytek výroby tvoří stále potisk PE a PET fólií.
2004
Od poloviny roku 2004 přecházíme u Lemoflexu
z důvodu nárůstu požadavků na výrobu ze třísměnného provozu na provoz nepřetržitý, i když ten z důvodu kolísání zakázek netrvá do konce roku.
Celkově v roce 2004 tvoří PPF již 50 % výroby na Lemoflexu. Stále se jedná o jednoduché motivy. Zakázek na potisk PE a PET postupně ubývá.
2005
Na trhu se, především od výrobců dětských plenek,
objevují první požadavky na registrované tisky, proto v srpnu 2005 testujeme tisk registrační značky,
která slouží pro určení cyklu svařování nebo vysekávání výrobku.
V tomto roce již PPF na lince Lemoflex získává převahu, tvoří už dvě třetiny produkce.

2006
I když v letech 2004 - 2006 dochází k výkyvům zakázek s dopady na přerušení nepřetržitého provozu
a na odstávky linky, je trend nárůstu potisku jednoznačný.
V říjnu zkoušíme první motiv tisku s registrační
značkou. Výroba PPF na Lemoflexu už dosahuje
90 %. Na trhu PPF je tou dobou evidentní postupný
přechod na registrované a složité tisky, které bohužel na stávajícím potiskovacím stroji nejsme schopni vyrábět. Náš management proto schvaluje nákup
nového potiskovacího stroje. Z možných variant
umístění volíme přístavbu k budově 22, ve které od
roku 2002 vyrábíme PPFaL.
Takto budeme mít celou výrobu tzv. pod jednou
střechou, což je pro nás ideální řešení jak z logistických důvodů, tak z pohledu hygieny provozu. Nový
potisk bude bez ozubených kol, která určují délku
tisku (raport). Právě ozubená kola po 10 mm nás
při výrobě na Lemoflexu značně omezují, protože jsme schopni vyrobit délku tisku např. 460 mm
nebo 470 mm, ale nic mezi tím. Nový systém, tzv.
„gearless“, nám umožní tisknout požadované přesné raporty (např. 463 mm). Nová linka disponuje
nezbytným in-line řezáním a možností tisku až osmi
barev, na rozdíl od šestibarevného Lemoflexu.
2007
Do podzimu 2007 je Lemoflex zcela vytížený, ve
třetím čtvrtletí ale opět přichází útlum. Ten je dán
i změnou požadavků na potisk, kterým technicky
nedokážeme vyhovět.
V říjnu 2007 začíná stavba východní přístavby pro
nový potisk.
2008
V březnu 2008 začínáme s instalací linky Comexi 1,
která trvá dva týdny. Následuje dalších šest týdnů
seřizování, testování a zaškolování a v polovině
května nájezd běžné výroby.

V červnu 2014 zahajujeme běžný provoz Comexi 2
a v září 2014 Lemoflex ukončí svůj provoz, tentokrát
definitivně. Nicméně, tato opravdu zasloužilá linka
svoji službu ještě nekončí. Odprodáváme ji externí
firmě, která ji využije na potisk obalovin. A stroj tam
slouží do dnešního dne.
První zakázku dvojraportu na Comexi 2 tiskneme
v listopadu 2014. Náběh těchto tisků je sice pozvolný, dnes však tvoří dvojraporty většinu výroby na
lince a jsme v situaci, kdy musíme již některé nové
zakázky z důvodu nedostatku kapacity na dvojraporty odmítat.
2015-2016
Obě linky Comexi jsou vytížené, registrované tisky
již tvoří převážnou většinu zakázek.
Nikdo nemládne - to se týká i strojů. Proto v dubnu
2016 provádíme generální opravu tiskové jednotky
Comexi 1.

2017+
Trh se od doby přípravy investice do dneška výrazně proměnil. Potisky jsou dnes žádané nejen
u dětských plen, kde jsou absolutním standardem
registrované tisky, ale i pro inkontinenční výrobky
a částečně i pro dámskou hygienu. Narůstají i požadavky na potisk netkaných textilií - to se týká především dámské hygieny. V naprosté většině se tiskne
na fólii, realizovali jsme však i tisky na finální laminát
na straně netkané textilie.
Zatímco v počátcích tisku na tyto materiály jsme se
setkávali s jedno až dvoubarevnými tisky, dnes jsou
běžné šestibarevné potisky, plné plochy nebo složité barevné přechody. Extrémně stoupají i nároky na
provedení potisku.
Marketing zákazníků se snaží co nejvíce zacílit na
emoce konečných spotřebitelů, většinou matek.
Láká je atraktivním vzhledem pleny s líbivými obrázky, které jim v některých případech evokují

Tisk dvou různých motivů za sebou na Comexi 2
Plenky v jednom balení mají pak střídavě různé obrázky
pohádkové postavy z jejich vlastního dětství. Nejoblíbenějšími motivy, které u nás tiskneme, jsou
samozřejmě zvířátka a známé postavičky z nejrůznějších pohádek. Tiskli jsme mimo jiné zajíce Bugs
Bunnyho - ikonu amerických komiksů studií Warner
Bross, nebo včelku Máju či Příšerky z amerických
animovaných filmů a další hrdiny dětských pohádek.
V plejádě zvířátek, která se nám nejčastěji v motivech objevují, najdeme medvídky, lišky, žirafy, psy,
hrochy; měli jsme tu i koalu, zebry, ovce, slony i zajíce. Z nějakého důvodu se v designech prakticky
nevyskytují kočky. Někteří zákazníci mají dokonce
i limitované edice plen s potiskem určené ke specifickým příležitostem jako je mistrovství ve fotbale, či
například Vánoce.
U inkontinenčních výrobků tisk slouží především
k rozlišení velikostí a lepší orientaci nemocničního
personálu. S použitím speciálních tiskových formulací však může mít potisk také sofistikovanější účel,
jako některé naše vývojové projekty, například pro
detekci vlhkosti.
Za těch uplynulých patnáct let jsme toho hodně zažili - mimo jiné dvakrát záplavy na Zámoraví v letech
2006 a 2010 a s nimi spojenou několikatýdenní odstávku Lemoflexu.
A ušli jsme hezký kus cesty. Není vždy jednoduché
splnit požadavky zákazníků a usměrnit je do reality
flexotisku. Ale hodně jsme se naučili, stále se učíme,
a abychom se učili i nadále, o to se naši zákazníci
zcela určitě postarají.
Jedno je ale jasné. Potřeba tisku na trhu roste, a pokud chceme i nadále obstát, musíme tento segment
rozvíjet a investovat do něj.
Ing. Jana Klvačová, vedoucí prodeje PPF
Jarmila Mlýnková, vedoucí odd. výroby PPF

Po rozjezdu Comexi 1 ukončujeme výrobu na Lemoflexu. S novým potiskovacím strojem se výrazně
zlepšuje kvalita tisku a naše možnosti odpovídají
požadavkům našich zákazníků.
Požadavky na výrobu však brzy přesáhnou kapacity
nového stroje, takže v listopadu 2008 znovu obnovujeme provoz Lemoflexu, na který přesouváme
všechny nekonečné a jednoduché motivy.
2009
V polovině července 2009 se opět ocitáme v situaci, kdy chybí zakázky, a Lemoflex tím pádem znovu
odstavujeme. Jedním z důvodů propadu zakázek je
i to, že na trhu se objevují požadavky na tisk dvou
motivů za sebou, což vyžaduje větší obvod centrálního přítlačného válce, než má Comexi 1. Náš
významný zákazník proto přechází ke konkurenci,
která takovou technologií disponuje.
V pozadí: náš první motiv „pyžama“, v popředí: jeden z aktuálních motivů
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S městy máme hodně společných zájmů
Rozhovory se starostkami
Společnost Fatra je pevně propojena s městem
Napajedla i městem Chropyně. Životy Fatrováků se prolínají s životy Napajedláků i Chropyňáků a vzájemně se ovlivňují. Leckdy jsou totožné. Zjišťovali jsme, jak vzájemné soužití vnímají
současné starostky obou měst.

ných národopisných oblastí, a to Slovácka, Valašska
a Hané. Folklorní soubory, které mají v našem městě
bohatou historii, měly přitom vždy nejblíže ke Slovácku a jeho tradicím.
Podobně jako je tomu u jiných sídel obdobné velikosti, je město Napajedla zřizovatelem organizací,
které zajišťují jeho běžný chod, údržbu městských
budov, obecních komunikací a veřejné zeleně, stejně jako sociální péči, vzdělávání a kulturní či společenské vyžití jeho obyvatel. Město je v současné
době zřizovatelem dvou základních škol, do nichž
dochází 800 žáků, a mateřské školy, která je zázemím pro 200 malých dětí.
V sociální oblasti poskytuje město Napajedla bydlení ve dvou domech s pečovatelskou službou a služby tohoto charakteru nabízí i svým občanům v jejich
vlastních domech a bytech.
Město má dále zřízenu městskou policii, na našem
území se nachází také obvodní oddělení státní policie. I díky tomu jsou Napajedla bezpečným městem
s dobrou úrovní veřejného pořádku.

Ing. Irena Brabcová, starostka města Napajedla
Seznamte nás prosím v krátkosti s městem, které řídíte z pozice starostky.
Napajedla jsou menším městem, v němž žije přibližně 7 250 obyvatel. Jeho centrální část má statut
městské památkové zóny. Z hlediska správního jsou
Napajedla městem 2. stupně, což znamená, že náš
městský úřad vykonává státní správu i pro menší
obce v blízkém okolí.
Historicky byla Napajedlům dána velmi atraktivní
poloha na rozhraní obou Moravských úvalů - v místě, kde se na opačných březích řeky Moravy téměř
stýkají úbočí Chřibů a Vizovických vrchů. Díky tomu
vstoupil do našeho povědomí pojem Napajedelská
brána - útvar pomyslně oddělující severní a jižní část
moravského území. Ale Napajedelská brána je také
spojnicí a tím pádem i pojítkem mezi městem ležícím z větší části na levém břehu a společností Fatra,
která hospodaří na pravém břehu řeky Moravy. Ono
pomyslné rozhraní je zároveň pomezím tří výraz-

Prostřednictvím příspěvkové organizace Klub kultury, jejíž hlavní pracovní náplní je zajišťování kulturního a společenského života v Napajedlích, provozuje
město vlastní kino, knihovnu a rozsáhlé muzeum,
jehož součástí je mimo jiné i expozice Fatry.
Prostřednictvím další vlastní společnosti nabízí
město provoz kabelové televize a internetového
připojení. V neposlední řadě plynou značné finanční
prostředky z rozpočtu města i na podporu činnosti
sportovních klubů, zájmových spolků a také malých
organizací, které se na jeho území věnují sociální
anebo vzdělávací práci.
Jaký význam má naše společnost pro město Napajedla?
Ještě v nedávné minulosti hledali Napajedláci pracovní příležitosti především ve dvou velkých podnicích na území města - vedle Fatry to bylo i v ČKD
Slavia Napajedla. Ekonomicky činní obyvatelé Napajedel tak pracovali zejména v plastikářském oboru a
ve strojírenské výrobě.
ČKD Slavia již neexistuje, nicméně v jejím bývalém areálu dnes působí několik firem, v nichž na-

V roce 1868 byl v místě vybudován velký cukrovar, a
již o rok později se města zásadním způsobem dotýká výstavba železniční trati Brno - Přerov. Cukrovar
byl v roce 1949 přebudován na závod Technoplast,
známý výrobou podlahovin, koženek a dalších plastů. Nyní je to akciová společnost Fatra Napajedla,
provozovna Chropyně.
Rozvoj průmyslu ovlivnil život města v mnoha oblastech, zvýšil se počet obyvatelstva a změnilo se
i jeho sociální složení. V roce 1970 byla Chropyně
prohlášena městem. K 1. lednu letošního roku činí
počet jejích obyvatel necelých 5 000.

Ing. Věra Sigmundová, starostka města Chropyně
Seznamte nás prosím v krátkosti s městem, které řídíte z pozice starostky.
Město se nachází v jižním cípu středomoravské
roviny Haná. Leží v nivě řeky Moravy, tj. v místech,
kde řeka Morava nanesla značně hluboké nánosy
štěrkopísku. První písemná zmínka o Chropyni je
z roku 1261.

Jaký význam má naše společnost pro město
Chropyně?
Společnost Fatra, vlastnící průmyslový areál, který je
nedílnou součástí našeho města, je jedním z největších zaměstnavatelů našeho regionu. V chropyňské
provozovně má v současné době uplatnění asi 400
pracovníků. Město s Fatrou spojují společné zájmy a
spolupráce v různých formách probíhá v mnoha oblastech. A Fatra není jen zdrojem dobrého zaměstnání, ale poděkování si zaslouží i za to, že je vlastně
největším sponzorem volnočasových aktivit všech
věkových kategorií občanů našeho města.
Co považujete za svůj největší úspěch, kterého
jste dosáhla při práci na radnici?
Bohužel nejsem schopna vypíchnout jeden kon-

šlo uplatnění více než 300 lidí. Také Fatra se oproti
nedávné minulosti změnila. Dříve zaměstnávala
až 2500 pracovníků, ale i za současného stavu, kdy
v Napajedlích poskytuje pracovní příležitost pro
necelou tisícovku zaměstnanců, je největším průmyslovým podnikem fungujícím na území našeho
města.

ního a sportovního areálu, naváže na jeho funkci a
významně rozšíří jeho možnosti. Obyvatelé Napajedel a okolních obcí, a doufám, že i zaměstnanci Fatry, tak budou mít na výběr další způsoby, jak trávit
svůj volný čas.

Se současným ředitelem panem Čechmánkem,
stejně tomu bylo i s bývalými řediteli, se pravidelně setkáváme a řešíme celou řadu záležitostí, které
podnik a město propojují. Asi nejviditelnějším výsledkem této spolupráce jsou protipovodňová opatření, která již deset let dobře chrání nejen výrobní
závod, ale i obydlí napajedelských občanů žijících
na pravém břehu řeky Moravy.
Aktuálně prohlubujeme součinnost při budování
nové válcovny a vytyčování dalších možností pro
budoucí rozvoj společnosti. Úzce spolupracujeme
i při koordinaci společných zájmů v přípravné fázi
budování dálnice D55.
Co považujete za svůj největší úspěch, kterého
jste dosáhla při práci na radnici?
Díky úspěchu ve čtyřech po sobě jdoucích komunálních volbách jsem měla možnost být u stavebně
nejhektičtějšího období v novodobé historii města
Napajedla. Z prostředků Evropské unie proudily do
České republiky obrovské finanční prostředky a my
jsme se snažili obdržet z nich pro naše město co největší díl.
Tímto způsobem jsme získali téměř 300 milionů korun, za něž jsme opravili a zrevitalizovali velkou část
majetku města, jehož životnost se mnohdy nacházela na samém prahu únosnosti.
Troufám si říct, že na dnešní tváři Napajedel je to
opravdu znát. Je opravena drtivá většina chodníků,
veřejných prostor i budov ve vlastnictví města. I z tohoto důvodu dnes pociťujeme značný zájem o bydlení v Napajedlích.
Můžete nám prozradit, jaké jsou Vaše plány
pro další rozvoj města, zlepšení infrastruktury
nebo služeb pro jeho občany?
Aktuálně připravujeme k realizaci především projekt
stavby krytého bazénu a tréninkové sportovní haly.
Jejich společná budova bude součástí našeho škol-

Financování tohoto významného projektu máme
ze dvou třetin zajištěno z vlastních zdrojů, na zbytek
se nám podařilo zhruba před rokem sjednat velmi
výhodný úvěr. Pokud mi to výsledek podzimních
komunálních voleb umožní, ráda bych u dokončení
tohoto projektu a jeho uvedení v život stála.
Funkce starosty není jistě jednoduchá a je
hlavně extrémně časově náročná. Jak dobíjíte
potřebnou energii? Zbývá Vám čas na Vaše koníčky?
Samozřejmě, že ráda vyrážím na výlety do přírody
i za poznáním do jiných měst, ale mým největším
koníčkem se postupem času stala práce v domácnosti, vaření a péče o zahradu. Jsou to věci, na které
si prostě čas udělat musím a tak je raději dělám se
zalíbením a s láskou, než abych si je protivila. Zjistila
jsem, že i při těchto činnostech se dá docela dobře
relaxovat a nabrat síly do další práce. Tím spíše, že
přinášejí okamžitý výsledek.

krétní projekt. Obecně se dá říci, že mě těší, kolik
v našem městě přibylo zeleně.
Podařilo se nám zrekonstruovat a dovybavit většinu dětských hřišť a na četné žádosti našich starších
spoluobčanů bylo také pro ně zakoupeno a instalováno několik cvičebních prvků. Nicméně největší
radost mám, pokud při své práci mohu pomoci někomu konkrétnímu.
Můžete nám prozradit, jaké jsou Vaše plány
pro další rozvoj města, zlepšení infrastruktury
nebo služeb pro jeho občany?
Vždycky je co zlepšovat a z minulých let nám zůstal
dluh hlavně na staré části Chropyně. V závěru letošního roku se pustíme do rekonstrukce náměstí
Svobody a budeme projektovat rekonstrukci ulice
Ječmínkova.
Dlouhodobě plánujeme rekonstrukce budov v majetku města. Připravujeme například opravu případně výstavbu budovy radnice, opravu knihovny,
hasičské zbrojnice v Plešovci a další akce.
Funkce starosty není jistě jednoduchá a je
hlavně extrémně časově náročná. Jak dobíjíte
potřebnou energii? Zbývá Vám čas na Vaše koníčky?
Ano, opravdu nemám moc volného času. Ale pokud už nějaký mám, nejraději jej trávím s rodinou

a přáteli. Ráda chodím na procházky se psem nebo
odpočívám u luštění sudoku.
Děkujeme oběma starostkám za zajímavé rozhovory
a přejeme jim, aby byly i v budoucnu ve svých funkcích
úspěšné.
redakce
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Fatrovští odboráři v Olomouckém kraji
Je již tradicí, že napajedelská PRO pořádá vždy
v první polovině roku jednodenní zájezd pro
své členy. Letos jsme vybrali kraj Olomoucký
a na pátek 27. dubna 2018 si dohodli exkurzi
u výrobce mléčných výrobků akciové společnosti Olma Olomouc, v arboretu Makču Pikču
v obci Paseka u Šternberka, Pradědově galerii U Halouzků v Jiříkově a domluvili se na návštěvě města Rýmařov.
Naše první zastávka byla v Olmě, ryze české společnosti, jejímž majoritním vlastníkem je od roku 2008
AGROFERT.
Hlavní technologové výroby paní Veiserová a pan
Berger nás detailně seznámili s historií i současností
jejich společnosti a při prohlídce výrobních prostor
jsme mohli nahlédnout pod pokličku výroby těchto
úžasných mlékárenských produktů, a to od mléka,
másla, jogurtů a dezertů až po nejvíce oblíbené
Smoothies koktejly různých příchutí. Produkty jsme
si mohli zakoupit v jejich podnikové prodejně a
hned také ochutnat.
Mimo jiné jsme se dozvěděli i takové zajímavosti,
že název OLMA vznikl ze dvou počátečních písmen
měst Olomouc a Martinov, protože podnikové ředitelství národního podniku Severomoravské mlékár-

ny, jehož byla OLMA součástí, se nacházelo právě
v Martinově. Odcházeli jsme plni dojmů, měli jsme
možnost seznámit se s pracovními procesy, které
jsou odlišné od těch našich, a mohli jsme porovnávat, jestli je to lepší u nás nebo v Olmě.

chýších, kde jsme se mohli kochat krásou kvetoucí
kolem nás, relaxovat a povídat si.
A to bylo v našem krásném poznávacím dni zastavení poslední a my jsme plní dojmů spokojeně zamířili
k domovu.

Druhým cílem byla návštěva Pradědovy galerie
U Halouzků v Jiříkově u Rýmařova, v blízkosti hradu
Sovinec. Zde na ploše 6 hektarů jsme si mohli prohlédnout díla uměleckého řezbáře Jiřího Halouzky,
který je držitelem 25 českých a 4 světových rekordů
v této činnosti.

Jana Hrabicová
předsedkyně PRO ZO OS ECHO Fatra Napajedla

Mezi jeho nejúžasnější díla patří například dřevořezba „Pradědova říše (6 x 2,3 m), socha Praděda o výšce 10,4 m a váze 15 tun, největší betlém na světě
v životní velikosti, který má přes 250 figur, tajuplné
postavy z různých bájí a pověstí nebo Ježíškův domov s křížovou cestou.
Také jsme se mohli projít Pradědovou zahrádkou arboretem, potkat poslední vodníky v Čechách, posedět v pekle s hodnými čerty, projet se na lanové
dráze nebo se potočit na kolotoči a pohoupat na
bílých koních. Na každém kroku bylo vidět krásnou
práci a srdečný vztah pana Halouzky ke dřevu.

Za zmínku stojí i to, že na farmě Čapí hnízdo v Olbramovicích má své hnízdo i socha největšího čápa,
kterého si u pana Halouzky objednal pan Andrej
Babiš. Na soše čápa vytesaného z jednoho kusu lipového dřeva pracoval zhruba 2 měsíce. Na výšku
má 4,2 m a obvod měří 5,2 m.
Po společném obědě, který jsme si předem
i s ochutnávkou piva z jejich domácího pivovaru
objednali v hotelu Excelent v Rýmařově, jsme navštívili arboretum Makču Pikču v obci Paseka.
Toto originální dílo je vytvořeno na místě bývalé
skládky slévárenských písků a stavebních sutí a nabízí nádherný výhled na celý Hornomoravský úval.
Prohlídková trasa vedla mezi terasami ze suchých
kamenných zídek, osázených až 3 200 druhy rostlin
seskupených do přírodních kompozic.
Příjemně znaveni po celodenním výletu jsme s povděkem využili tamní posezení ve vyhlídkových

Účelem bylo protáhnout svá těla
V sobotu 5. května 2018 se konal na fotbalovém
hřišti v Napajedlích další ročník Odborářského
turnaje v malé kopané, který připravila Sportovní komise při PRO ZO OS Fatra Napajedla.

Přátelskou atmosféru umocňovalo krásné počasí,
celý turnaj se odehrával ve sportovním duchu a ve
znamení fair-play.

Titul „Nejlepšího brankáře“ si zasloužil Jan Hruboš
ze ZR č. 7 z týmu VALCÍŘI a „Nejlepším střelcem“
se stal Bohdan Janošek ze ZR č. 6 z týmu HIF.

I letos se sportovního klání zúčastnily čtyři silné
konkurenční týmy, a to GRANULÁT, ALL STARS Fatra,
HIF a VALCÍŘI.

1. místo obsadil tým HIF, který si odnesl mimo jiné
i krásný nový zlatý putovní pohár.
2. místo obhájil tým VALCÍŘŮ, 3. místo tým ALL
STARS Fatra a 4. místo tým GRANULÁT.

Poděkování za skvělou přípravu této akce patří
všem zúčastněným odborářským pořadatelům
v čele s Petrem Horákem i spravedlivým rozhodčím
Tondovi Rožkovi a Františku Bilíčkovi. Paní Lidušce
Liškové, paní Kadlecové a Laďovi Studeníkovi děkujeme za zajištění perfektního technického zázemí a
všem zúčastněným sportovním divákům za silnou

podporu hráčů, protože bez ní by nebyla ta správná
fotbalová atmosféra.
Za finanční podporu děkujeme vedení naší společnosti.
Účelem turnaje bylo zasportovat si, protáhnout svá
těla, celkově se odreagovat a uvolnit. A to se dokonale podařilo.
Jana Hrabicová
předsedkyně PRO ZO OS ECHO Fatra Napajedla
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Neviditelné pouto sokolnictví

AKTUALITY

Rozhovor / Michal Bilavčík
Různí dravci mají asi svá specifika.
Každý dravec potřebuje jiné podmínky chovu. Také
výcvik a lov je různý. Sokoli loví bažanty a jestřábi
zase zajíce. To znamená, že sokoli se cvičí na lov letící kořisti ale jestřábi nebo orli se učí na běžící kořist.
Mají nějaká jména - jak je vybíráte/vymýšlíte?
Každý dravec má jméno. Každý si ho pojmenuje, jak
chce. Je to, jako když máte doma psa nebo jiného
domácího mazlíčka. Já osobně jsem měl Koru, Kery,
Houty, Bobana nebo jestřábici Báru. Právě teď pořizuji nového dravce, a to káně Harisovo. Jméno pro
něj ještě nemám. Chtěl bych si pořídit i sokola nebo
raroha, ale to až časem.
Kolik taková káně stojí?
Stojí kolem 15 000 Kč.
Proč si nekoupíte orla?
No, u orlů je cena kolem 70 000 Kč a víc. Kromě toho
je to už opravdu velký dravec a tam je potřeba více
zkušeností. Ty ještě pořád získávám.
Pane Bilavčíku, víme o Vás, že chováte dravce,
odborně řečeno - věnujete se sokolnictví. Jak
jste k takovému koníčku přišel?
Sokolnictví je zvláštní způsob lovu pomocí vycvičených dravých ptáků. Tento lov je starý více než
4 000 let. Já se mu věnuji již 14 let.
Jako malý jsem pomáhal dědovi, který se dravými
ptáky zabýval, a chtěl jsem být jako on. A tak jsem se
začal věnovat sokolnictví a nyní jsem již třetí generací sokolníků v naší rodině. Lásku k dravým ptákům
sdílela i moje maminka. Ta mě postupně seznamovala se základy chovu, a když bylo jasné, že mě to
zajímá a baví, tak si mě vzal do parády i děda.
Výhodou je, že při kávě máme stále co řešit. Děda
se drží klasiky, ale já zkouším při výcviku i experimentovat. Každý z nás to dělá jinak, ale samozřejmě
si rozumíme a pomáháme si navzájem. Dnes mi při
výcviku a lovu pomáhá i přítelkyně, a to se sokolnictví nevěnuje. Sice občas se jí nelíbí, že trávím tolik
času s dravci, ale zatím to toleruje, ví, že mě to baví.

Kde se dá dravec sehnat?
Nejjednodušší je si dravce koupit od chovatele. Dá
se získat i z přírody, ale je hodně náročné získat veškerá potřebná povolení, a nikde není dáno, že Ministerstvo zemědělství jeho odchyt povolí. Všechno
hlídá Inspekce životního prostředí.
Je náročné se o dravce starat? Čím je krmíte?
Jednoduché to není. Času, co člověk stráví kolem
dravců, je hodně. Jen dojdu z práce, jdu s ním na
pole, kde ho cvičím, a jsem tam až do večera.
A také shánění čerstvého masa na krmení je docela problém. Krmí se jen syrovým čerstvým masem.
Nejčastěji mají holuby, myši, králíky, kuřata atd.
Dáváte jim to živé? Kde to sháníte? Kupujete
něco do zásoby - kde to skladujete?
Dostávají potravu již mrtvou. Jen při výcviku se používají živá zvířata. Maso se shání různě - buď vlastním chovem, nebo se koupí, nebo mi někdy nosí
holubáři holuby na krmení. Vše zmrazuji v mrazáku,
který mám na to vyčleněný.

Kde jste zkoušky absolvoval?
Myslivecké zkoušky jsem dělal na lesnické škole,
kde jsem se vyučil lesníkem. A sokolnické v Praze. Ty
se dělají jen tam a to jednou do roka.

Teď momentálně nemám žádného. Měl jsem dva,
ale nedávno jsem o ně přišel. Z posedu mi ulétla
samice káněte Harrisova a v zimě mi uhynula sova
pálená. Pošla věkem, měla už 15 let.
Bydlím na okraji malé vesničky a dravce mám doma
na zahradě. Buď mají voliéru, nebo sedí uvázaní na
posedu pod stromem.
Co když prší nebo je venku mráz? Mají se kde
schovat nebo jim to nevadí?
Je to stejné jako ve volné přírodě, tam se také neschovají.
Jakého věku se dravci dožívají?
Je to různé. Čím větší dravec, tím více let se dožívá.
Sovy se dožívají v průměru 12 - 15 let, ale například
orli mohou dosáhnout až 60 let. Pokud si někdo pořídí orla, je to na celý život. Ne nadarmo sokolníci
říkají, že dravec je další člen rodiny.

Existují nějaké soutěže? Podle čeho se vybírá
vítěz?
Znám jen soutěž lovu na draka. Pro představu je to
podobný drak, jako mají děti na podzim, jen je upravený a lítá do výšky i víc než 600 m. Kousek pod drakem je přivázané vábítko s masem a stopuje se, který dravec uloví vábítko jako první a v jaké výšce. Ale
přesná pravidla neznám, jen ten princip. Tato soutěž
se dá provádět jen se sokoly (jen ti lítají tak vysoko).
Máte i jiná zvířátka?
Mám ještě psa - drsnosrstého jezevčíka. Jeho dovednosti jsou jen myslivecké. V sokolnictví by byl
jen snadnou kořistí pro dravce. Proto ho mám jen
na myslivost.
Jako správný myslivec jistě vlastníte nějakou
zbraň.
Osobně zbraň nevlastním. Dávám přednost lovu
s dravci, kde je velká šance, že zvěř uteče.
Rozhoduje tu jen příroda, jak lov dopadne. Dravec
vycvičený sokolníkem má stejné možnosti jako ten,
který je ve volné přírodě. Hodně záleží na zdravotním stavu dravce (stejné jako u sportovců - věk, kondice atd.).
Už jste někoho/něco zastřelil?
Ano, zastřelil jsem už nějakou zvěř.
A čím, když nemáte zbraň?
Zbraň se dá půjčit. Je to jako s autem - také ho nemusíte vlastnit, ale přesto můžete řídit.
Pracujete u nás ve Fatře. Jak dlouho, na jaké
pozici?
Ve Fatře pracuji od roku 2015. Začínal jsem na válcovně u linky KW a letos jsem přešel k lince HIF 1.
Nebyl byste radši v lese?
Byl i nebyl. V lese není taková jistota pravidelného
příjmu jako ve Fatře. Je tu dobré zázemí, dobrá parta lidí, se kterou si hodně dobře rozumím a beru je
jako svou rodinu. Na druhou stranu - v lese trávím
spoustu svého volného času, takže jsem spokojený
s tím, jak to je.
Máte nějakou zajímavou historku?
Historek je plno, ale to by bylo nadlouho. Myslím,
že jednoduší by bylo říct jen jedno motto sokolníků, kterým se řídím: „Nelovíme pro kořist, ale pro to
všechno krásné při lovu“.

Co sokolnictví obnáší?
Hlavně čas, trpělivost a odhodlání. A jako téměř
každý koníček stojí hodně financí. Aby se člověk stal
právoplatným sokolníkem, musí složit myslivecké
i sokolnické zkoušky. Není to ale jednoduché, proto
je v celé České republice jen asi 500 sokolníků.

Jaké dravce máte a kde je chováte?
Nejvíc jsem měl tři najednou a to sovu pálenou, jestřába a poštolku. Ale časově to bylo velice náročné.
Byl jsem rád, že jsem to jakž takž zvládal.

Zlínské kruhy

Pomáhá Vám někdo?
Pomáhá mi celá rodina, ať už s krmením, opravou
voliér nebo výrobou vybavení. Nejvíc mi pomáhá
moje přítelkyně, která mě podporuje a toleruje, že
místo, abych se věnoval jí, běhám po poli a cvičím
nebo lovím s dravci. Občas musí vše zvládnout za
mě, když nejsem doma.
Někdy vídáme, že mají sokoli oči zakryté speciální čepičkou. Používají se jenom pro sokoly
nebo i jiné dravce a proč?
Sokolnické čepičky mají hlavně sokoli, ale používají se i u jiných dravců, například u orlů. Slouží pro
zklidnění dravce. Jinak by si mohl ublížit.
Jak je cvičíte? Když je pustíte a oni odletí, jak to,
že se vrátí zpátky?
Cvičí se na hlad a jako odměnu dostávají kus masa
(nikdy ale nejsou vystaveni týrání, jejich stav se
pečlivě hlídá). Cvičí se každý den, pokud to počasí
dovoluje. I když už umí lovit, stále musí lítat, aby si
udrželi kondičku. Když se pustí na volno, je to právě
to maso, co je drží poblíž sokolníka. Znám případy,
kdy dravci považují sokolníka za svého druha, ale to
až po několika letech cvičení a lovu.

Ale přece jenom vám povím jednu příhodu, na kterou rád vzpomínám. Je o tom, jak jsem si vytvořil
první opravdové přátelství s jedním sokolníkem.
Onen sokolník se pokoušel ulovit zajíce orlem, jenže ten se mu zalítl do lesa a přišla sněhová vánice.
Rozhodl jsem se mu pomoct orla najít, přestože
jsem jej vůbec neznal. Asi po hodině hledání jsme
orla našli a podařilo se jej přivolat. Při zpáteční cestě
ke zbytku lovecké skupiny jsme se seznámili a naše
přátelství pokračuje dodnes. Ono totiž není vždy
důležité něco ulovit, ale vrátit se bezpečně i s dravcem domů.
A na závěr sokolnický nebo lesnický vtip.
Leží to u lesa ve škarpě, je to zelený a dělá to pořád
dokola šlip, šlip, šlip... Jestlipak víte, co to může být?
Je to ožralej hajnej, kterej se snaží zpívat Šly panenky silnicí.
Děkujeme panu Michalu Bilavčíkovi za rozhovor a přejeme mu hodně příjemných chvil strávených v lese
a spoustu radosti z jeho budoucích dravců.
Pro pobavení připojujeme tři myslivecké zásady:
Za prvé: Nic jiného než myslivec a lovná zvěř do přírody nepatří.
Za druhé: Cokoli jiného než myslivec je lovná zvěř.
Za třetí: Když není po ruce zvěř, může ji nahradit jiný
myslivec!
redakce

Dne 14. dubna 2018 proběhl ve zlínské oblastní pobočce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 6. ročník turnaje
simulované zvukostřelby nazvaný Zlínské
Kruhy.
Přijeli sem zrakově postižení sportovci z celé
ČR. Soutěžilo se ve 2 hlavních kategoriích pistole a puška, které byly členěny na muže,
ženy a zrakově nepostižené soutěžící.
My jsme tento turnaj sponzorovali černobílými nafukovacími míči, které díky kontrastu
barev aktivizují u postižených zbytky zraku a
pomáhají tak i lepší orientaci v daném prostoru.
Měl jsem tu možnost se osobně účastnit
střelby a musím uznat, že to byl velmi zajímavý zážitek. V místnosti vládne absolutní
ticho. Dva střelci mířící zbraní na 3 metry
vzdálený terč, který je označen pouze malou
červenou tečkou znázorňující střed. Celková velikost terče byla kružnice o poloměru
16 centimetrů. Jediný zvuk, který je slyšet,
je táhlý tón měnící výšku, a cvakání spouště.
Střelec míří zbraní, která je zatížena na reálnou váhu klasické palné zbraně. Zbraň vysílá
laserový signál, který čidlo v terči převádí do
zvukové podoby a naznačuje střelci, jak daleko je od středu terče. Čím blíže se nachází
laserový paprsek středu terče, tím vyšší je
tón, který slyší ve sluchátkách. Jednotlivé
výstřely byly ihned zaznamenávány do počítače a přiřazeny k jednotlivým soutěžícím.
Po nasazení sluchátek a zatmavěných brýlí
jsem se ponořil do neznámého prostředí.
V uších mi zněly tóny, které naznačovaly,
jak daleko jsem od středu terče. Nejhorší
je se zorientovat. Žádný tón Vám neřekne,
zda jste nad, pod, vlevo či vpravo od středu,
pouze pohyby rukou a změnami ve výškách
tónů jste schopni nalézt přibližný střed terče.
Jakmile si myslíte, že jste na středu či v jeho
bezprostřední blízkosti, stisknete spoušť a
počítač vám oznámí hodnotu vašeho pokusu. Nejvyšší možná hodnota za 1 výstřel bylo
10 bodů. Mně se podařilo nasbírat 64 bodů
za 10 střel, což údajně není na začátečníka
špatné skóre.
Výsledky ovlivňovala nejen únava rukou,
kdy kroužíte a hledáte správnou tóninu, ale
také způsob stisknutí spouště, která vás posune z úžasné devítky až na méně lukrativní
dvojku, což v mém případě bylo asi dvakrát.
Každý „pistolník“ měl 2x 10 pokusů, které se
mu celkově sečetly a daly tak finální skóre,
určující jeho/její umístění.
Všem soutěžícím patří můj respekt a obrovská úcta, a to i díky hodnotám, které se jim
podařilo nastřílet.
Nejlepší výkon za ženy předvedla Eva Macháčková se 184 body, za muže Marek Šimíček se 189 body. Krásná byla zejména atmosféra, kde panovala radost a soutěživý duch.
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu
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Jste kutil? Máte doma kutila? Co nejlepšího ukutil?
Fenomén českého kutilství je ojedinělý, což dokládá například popularita příhod dvou legendárních nešiků z animovaného seriálu, Pata a
Mata. V dnešní době už je kutilství především
zábavou ve volném čase, v dřívějších dobách to
však byla vynucená nezbytnost. Lidé se naučili
provádět nejrůznější úpravy, opravy i stavby
vlastními silami, aby ušetřili peníze a také aby
se seberealizovali. Někdy tak vznikaly velmi zajímavé výtvory.
Abychom zjistili, jak jsme na tom ve Fatře, zeptali jsme se našich žen: „Máte doma kutila? Co
nejlepšího ukutil?“
Markéta Caudrová, mistrová PPF, stř. 260000
Ano, mám doma kutila a myslím, že je to velká výhoda. Manžel je šikovný a má odvahu se pustit i do
toho, co nikdy nedělal. Je velmi pečlivý a než něco
začne dělat, pořádně si to nastuduje, aby výsledek
byl potom perfektní.

nu v pokojích, na zahrádce založit skalku, baví mě
jakákoliv práce kolem zahrady. Také ráda vážu různé
květinové vazby, a to nejen na Dušičky.
Oslovili jsme samozřejmě i muže: „Jste kutil?
Vyrobíte si raději všechno sám? Jak často kutíte? Na co, jste opravdu hrdý?“
Josef Křemeček, dělník plastikářské výroby, stř.
115000
Ano, kutilství mě velice baví. Všechno, co můžu vyrobit, si udělám sám. Z použitého, rozbitého, vyřazeného udělám nové. Mým královstvím je garáž, a
když jsem doma, kutím pořád, o nápady nemám
nouzi. Je to pro mě relax a těší mě vědomí, že to
dělám pro někoho, kdo to ocení. Momentálně pro
vnuky. Sestrojil jsem jim pískoviště, chajdaloupku,
mountainboard, houpačky, odrážedla. A když pak
vidím, jak jsou nadšeni, mám z toho velice dobrý
pocit. A ten mě právě nutí vymýšlet další a další věci.

Spoustu věcí udělá sám, ale jsou i takové, které rád
přenechá odborníkovi. Jelikož máme chatu, hodně se vyžívá právě tam. Začal pergolou a dokonce
postavil udírnu a krb. Na toto dílo je obzvlášť hrdý,
a právem. Udírna i krb jsou funkční, moc se mu to
povedlo. Jsem velice ráda, že manžel je zručný a má
zájem stále něco vylepšovat.

podle vlastních představ. Někde jsem četl, že člověk
se kutilem nestává, ale rodí.
A asi je to pravda. Již od dětství jsem pořád něco
kutil. Nejlépe jsem se cítil u dědy v truhlářské dílně nebo u strejdy v garáži. Těch budek a krmítek,
co viselo na stromech po celé zahradě, kde nakonec „hnízdily“ veverky. A kára, vyrobená vlastníma
rukama z desek (děda je měl připravené na novou
králíkárnu, ale měl smůlu - byl jsem rychlejší) a ze
starého kočárku, s nímž babička původně chodila
na nákupy.

Jitka Mazůrková, technolog, stř. 106010
No, můj muž je sice manuálně zručný, ale je to především myslivec... Takže se u nás doma kutí různé
posedy, kovové rozkládací sezení a podobně. Na
domácí kutění už mu moc času nezbývá, takže pokud něco skutečně chci nebo potřebuji, jsem nucena se toho nakonec chopit sama.
Nemám problém stát se malířem pokojů či natěračem dveří a oken, také umím zalištovat podlahovi-

Petr Stratil, operátor dopravy Chropyně, stř. 951100
Nevím, jestli jsem kutil v tom pravém slova smyslu.
Doby, kdy se nedalo nic sehnat a byli jsme nuceni
si všechno vyrábět sami, jsou snad už nenávratně
pryč. Sekačky, cirkulárky i jiné vychytávky k usnadnění práce, věci pro zpříjemnění odpočinku a k zabavení dětí se dnes už jednoduše dají objednat na
internetu s dodáním až do domu.
Když nad tím ale tak zapřemýšlím, tak asi ano, možná jsem kutil. Než si něco koupím, nejprve přemýšlím, jestli bych si to nezvládl vyrobit sám, lépe a

Od té doby jsem pak musel chodit s ní a nákupy tahat v rukách, což mě zdržovalo ve zdokonalování se
v řidičských schopnostech (podotýkám, že mi bylo
asi 10 let) a připravování se na budoucí povolání
řidiče. Ta kára je stále zaparkovaná v garáži (zřejmě
byla kvalitní) a občas se na ni podívám s nostalgickou vzpomínkou.
A tak to pokračovalo dál. Různé zlepšováky na kolo,
později motorku, a ještě později do nového bytu.
A to mi zůstalo doteď. Před třemi lety jsme si s přítelkyní koupili starý dům a vlastnoručně jsme si ho
s pomocí přátel a kamarádů zrekonstruovali k obrazu svému.

Tam se teprve mohly naplno projevit mé kutilské
schopnosti. Byla to dřina, ale o to větší radost, že
dům stojí a dá se v něm dokonce i pěkně bydlet. Našlo se místo i pro malou dílničku, kde trávím většinu
času v montérkách a s různým nářadím a kapsami
plnými hřebíků a šroubků se pouštím nejen do různých oprav (třeba pračky, když se vyperou montérky
i s hřebíkem, který spolehlivě zajistí díru v manžetě a
pračka začne téct), ale i do výroby všeho možného a
někdy i nemožného.
A jak se zpívá v jedné písni „Jsem kutil, mám malou
dílnu a víc mě nezajímá, mé hoby je moje práce...“ tak to pasuje - já jsem asi fakt kutil?!
A na co jsem opravdu hrdý? Hrdý snad asi ani ne, ale
mám strašnou radost ze všeho, co se mi podaří, co
k něčemu je a líbí se to aspoň mně.
Největším mým úspěchem a splněním celoživotního snu je koupě domu a jeho rekonstrukce vlastním přičiněním. I když to bylo chvílemi na zblbnutí,
zvládli jsme to, a teď už dolaďuji jen detaily. Třeba
venkovní posezení s krmítkem pro ptáčky, starou
studnou a samozřejmě i s krmítkem pro nás a naše
čtyřnohé spolubydlící. Spousta věcí se mi povedla,
spoustu dalších mám v plánu. Když tak nad tím přemýšlím - ano, jsem kutil a kutilem zůstanu. Dělám
tím radost nejen sobě, ale i své rodině a přátelům.

Počet řemeslníků klesá
Každým rokem ubývá počet řemeslníků a tím
pádem i osob, které řemeslnický slang ovládají.
Obstáli byste v dnešní době v rozhovoru s řemeslníkem, který si dává majzla na svůj vercajk
a používá fištróna? Otestujte své kutilské znalosti a uvidíte sami.

Flexa je úhlová bruska, která své jméno získala od
výrobce Flex. Říká se jí také rozbruska a můžete ji
použít na řezání, broušení, drážkování, čistit sváry
apod.

Šukačka je přímočará pila, která dělá kmitavé pohyby.

Macek je dlouhý dřevěný hoblík s rukojetí vzadu.
Používá se ke srovnání a jemnému uhlazení velkých ploch.

Nebozízek je malý ruční vrták pro díry o malém
průměru. Často se používá jako navrtávák pro předvrtání otvorů pro vruty.

Ponk je pracovní stůl do dílny. Může být z různých
materiálů dle pracovního využití a obvykle na něm
najdete i svěrák.

Ráčna je část nástroje, například klíče k povolování/
utahování matic. Označuje se také jako ořech.

Vašek je velké kladivo.

Kramle je tesařská skoba nejčastěji z kulatého nebo
čtyřhranného ocelového profilu. Slouží ke spojování
například dřevěných trámů.
Stalinovy vousy je těsnicí koudel, která se používá
pro utěsnění závitu. K dostání je konopná či lněná.
Svým vzhledem připomíná vlákna nebo vousy.
Fitinky jsou spojovací trubkové šroubovací díly jako
například kolínka, spojky, rozbočky apod.

volně převzato z http://www.mistrkutil.cz/macek-racna-sukacka-u-kutilu-bezna-slova/
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POd drobnohledem / Seznamte se, studio izolací
V tomto čísle jsme se rozhodli vyzpovídat naše
kolegy ze Studia izolací. Co všechno jejich práce
obnáší a jak to v jejich oddělení funguje jsme
se zeptali vedoucího Ing. Richarda Rothbauera.
Kolik je Vás v oddělení a co máte na starosti?
Co znamená pracovní zařazení „technik Studia
izolací“?
Ve Studiu izolací je nás celkem pět techniků. Kolega Stanislav Zátopek má ještě na starosti dva
techniky z bývalého aplikačního střediska. Pokud
hodně zobecníme činnost techniků Studia izolací,
mohli bychom říci, že se na prvním místě společně
staráme o to, aby z našich produktů, určených pro
stavebnictví, vznikaly funkční a spolehlivé části stavebních děl. Tím máme na mysli zejména ploché
střechy, resp. střechy obecně, izolace spodních částí
staveb proti vodě a radonu, izolace tunelů, jezírek,
vodních ploch apod. Další oblastí naší činnosti je řešení technických aspektů a požadavků na fólie nebo
celé systémy, které bývají často nedílnou součástí
poptávky a podmínkou pro uskutečnění obchodu.
Ve stavebnictví je doslova nepřeberné množství
nejrůznějších technických norem, zákonů a vyhlášek, v nichž je správná orientace i pro odborníka téměř nemožná, ale současně musí být všechny tyto
technické požadavky splněny a dokladovány.
My se snažíme pohybovat a orientovat v té malé výseči norem a vyhlášek, které patří k izolačnímu oboru. Takto podporujeme obchod po technické rovině.
Liší se nějak činnost kolegů na pobočce v Praze
a centrále v Napajedlích?
Naše činnosti se v zásadě neliší. Všichni máme povědomí o tom, co kdo z nás dělá. Současně víme,
v čem kdo nejvíce vyniká a která činnost je komu
nejbližší ať už profesně nebo zájmově. Vzájemným
informováním se snažíme sdílet zkušenosti a sjednocovat názory tak, abychom co nejvíce působili
jako jeden celek. Přiznávám, že to není zcela jednoduché vzhledem k individualitě každého z nás, ale
minimálně v zásadních věcech se obvykle shodneme.
V průběhu let se postupně zavedly činnosti, které
vždy přísluší jednomu nebo více z nás. Např. kotevní plány střech neboli dimenzování kotvení střech
proti působení větru děláme výhradně v Praze. Naopak v Napajedlích provádíme výpočty a návrhy fólií
proti působení radonu. Zavedli jsme si jednoduše
zapamatovatelné e-mailové adresy vitr@fatra.cz a
radon@fatra.cz , které vždy automaticky přivedou
požadavek zákazníka k člověku, který má danou
problematiku na starosti.

ry v někdy dosti vzdálených zemích. V posledních
několika letech také sdílíme rostoucí trend poskytování technických informací formou krátkých tematických videí, která díky youtube vidí obrovské
množství lidí po celém světě. Kvalitní vybavení, moderní zázemí nového Školicího střediska spolu
s nadšením kolegů Svatopluka Koldera a Ivana Kučery umožnilo vytvořit docela slušnou sbírku videí
s tematikou práce s našimi izolačními fóliemi. Stačí
na youtube zadat heslo FATRAFOL.
Vaše oddělení poskytuje i odborné poradenství. Je zaměřeno výhradně na firmy nebo poradíte i běžnému kutilovi?
Rady a konzultace poskytujeme v zásadě každému,
kdo se na nás obrátí, a to všemi dnes dostupnými
a běžnými komunikačními kanály. Někdy se na nás
obrátí někdo s žádostí o radu telefonicky, někdy
probíhá jednorázová nebo opakovaná e-mailová
komunikace, provozujeme také formu tzv. webové
poradny, ve které jsou dotazy a odpovědi zveřejňovány na našich webových stránkách. V zásadě se na
nás obrací jak kolegové např. z obchodního oddělení, tedy přímo z naší firmy, tak lidé mimo Fatru.
Někdy přijde velmi obecný a primitivní dotaz od
naprostého laika, někdy vysoce odborný dotaz od
stavební nebo realizační firmy, osoby provádějící
technický dozor na stavbě nebo projektanta. Je to
prostě různorodá směsice požadavků, snažíme se
odpovědět na každý dotaz. Občas vzniká potřeba až
absurdních oficiálních vyjádření, která často slouží
jako řešení různých sporů, o které na stavbách nebývá nouze. S nadsázkou říkám, že občas musíme
oficiálně s razítkem a podpisem potvrdit, že „voda
je mokrá“.
Jak u Vás probíhají školení? Máte speciální Školicí centrum, je využité?
Školicí centrum je pro rozvoj a prodej v segmentu stavebnictví zcela zásadní a jsme moc rádi, že
náš dlouhodobý handicap byl výstavbou nového
Školicího centra odstraněn. Na začátku loňského
roku bylo Školicí centrum ve druhém patře budovy
č. 33 oficiálně otevřeno a nyní je poměrně intenzivně využíváno nejen zájemci z řad realizačních firem.

Návštěvy a kontroly staveb si rozdělujeme s ohledem ke geografické příslušnosti, společně a týmově řešíme aktualizace nebo tvorbu Konstrukčních
předpisů hydroizolačních systémů z fólií FATRAFOL.

Od samotného začátku plánování a pak během
výstavby jsme se na jeho vzniku aktivně podíleli a
nyní přesně vyhovuje našim potřebám. Postupně
se školení i technické semináře přesouvají sem a
počáteční obavy z ochoty lidí přijet i ze vzdálených
konců republiky do Napajedel se víceméně rozplynuly. Zájemci skutečně nemají problém vážit několik set kilometrů dlouhou cestu a strávit na školení
dva plné dny. Nedávno se technického semináře
pořádaného u nás spolkem Technická komise pro
hydroizolační fólie, z. s. (TKHIF) zúčastnil bývalý jednatel české pobočky velkého zahraničního výrobce
plastových fólií a za naše Školicí centrum nám vyjádřil velké uznání.

Školení pak obvykle probíhá pod taktovkou Ivana
Kučery v Napajedlích nebo v jiných městech v rámci
ČR. Díky jazykové vybavenosti můžeme a také provádíme školení jak pro zahraniční partnery, kteří
přijedou do Napajedel, tak pro zahraniční partne-

Jak vypadá běžný školicí den? Jezdí se k nám
školit i zahraniční odběratelé? Účastní se firmy
i fyzické osoby?
Účastníkem školení může být každý zájemce, který plánuje věnovat se oblasti vodotěsných izolací

z plastových fólií FATRAFOL. Nejčastěji se jedná o fyzické osoby z řad izolatérských firem.
Dvoudenní školení je rozděleno na teoretickou část
a praktickou výuku svařování. Teoretická část obsahuje informace o fóliových systémech. U těch střešních máme na mysli fólie pro střechy lepené, přitížené, zelené nebo mechanicky kotvené. Specifickou
oblastí jsou pak fólie pro balkony a terasy. Rozdělení
zemních fólií zohledňuje hydrofyzikální namáhání,
chemické vlivy a samozřejmě výskyt radonu v podloží. No a pak jsou tady jezírkové fólie, které si díky
zvýšenému zájmu v posledních letech „vynutily“
samostatný Konstrukční a technologický předpis mimochodem, je již ke stažení na našich webových
stránkách a jeho součástí je i fólie certifikovaná pro
styk s pitnou vodou.

Dům dětí a mládeže Sluníčko slavil
Dům dětí a mládeže Sluníčko v Otrokovicích
i letos připravil na oslavy dne Země plno
atrakcí pro rodiny s dětmi. Jejich součástí byl
i hrací koutek s našimi hračkami, kde se děti
mohly skvěle bavit. Díky velkému nadšení
a spokojenosti nejen dětí, ale i rodičů, jsme
obdobný koutek připravili i na den oslav 40.
výročí Domu dětí a mládeže Sluníčko. Jsme
rádi, že jsme se na organizaci těchto úžasných akcí pro celé rodiny mohli podílet.

Aby to nebylo tak jednoduché, desítky pomocných
a doplňkových prvků celou instalaci fólie komplikují. Platí to zejména o střešním systému FATRAFOL-S.
Zatímco izolace jezírka v té nejjednodušší podobě
může představovat s nadsázkou „svaření plachty ze
dvou pásů fólie a její vtažení do vyhloubené jámy“,
izolace střechy je v podstatě kompletace mnoha
různých prvků. Prostorové a prostupové tvarovky,
profilované poplastované plechy, kotevní prvky,
podkladní, separační, ochranné parotěsné a drenážní vrstvy, tepelné izolace, lepidla, vpusti a mnoho
dalších doplňků patří mezi ty, se kterými se běžně
na střechách setkáváme. Obecně by se dalo říci, že
vyrábíme pouze fólie a nějaké pomocné a doplňkové prvky nás nemusí moc zajímat. Skutečnost je
však taková, že výběr, vzájemná kompatibilita těchto materiálů a jejich správné zabudování významně
ovlivňuje životnost fólií.
Takže je zřejmé, že velká část školení je věnována
i správným postupům a způsobům montáže. K té
patří i nezbytná kontrola. Od té nejjednodušší kontroly svaru zkušební jehlou přes vakuovou a zátopovou zkoušku až po ty sofistikované metody představované impedanční defektoskopií.
Někteří účastníci školení mají se svařováním praktické zkušenosti (někdy i letité) a tím i zažité praktiky, kterými si někdy práci zjednodušují. Bohužel,
zpravidla se tato zjednodušení projevují defekty ve
střešním plášti až poté, co těmto izolatérům a firmám vypršela záruka a k vadám se již nehlásí.
Praktická výuka je náplní druhého dne. Probíhá v dílenské části Školicího centra. Tady přebírají pozici
vyučujícího naši šéfmontéři - pánové Miroslav Hlavačka a Antonín Veselý, v případě větší skupiny je
pak doplní i technik ze Studia. Na maketách střech
si účastníci školení zkouší svařování fólií, opracování
rohu, koutu nebo nároží a zaizolování samostatného prostupu v ploše střechy. Jsou to základní pracovní činnosti, s nimiž se každý izolatér na stavbě
běžně setkává ať už při izolaci sklepa, střechy nebo
jezírka. Není to jen o ručním svařování, najde se
i prostor na ukázku a vyzkoušení svařování automatem. Dvoudenní školení je zakončeno předáním
Osvědčení o způsobilosti k montáži fólií FATRAFOL.
Jen v letošním roce se uskutečnilo zhruba patnáct
dvoudenních školení týkajících se fóliových systémů. Obdobný počet byl i jednodenních školení, zaměřených na podlahoviny.
Chodíte někdy i něco kontrolovat?
Samozřejmě, aktivní kontroly staveb jsou nedílnou
součástí naší práce. Na stavby jezdíme v podstatě ze
tří základních důvodů.
Jedním z nich je potřeba různých technických jednání a konzultací v terénu. Zde bych jako modelovou situaci uvedl stav, kdy nás kontaktuje napřímo
nebo přes kolegy prodejce majitel objektu s tím, že
mu na stavbě pokládají nebo položili fólii FATRAFOL
a stavebník rozporuje provedení díla.

Ing. Libor Bednář, Ing. Richard Rothbauer

aktuality

Pokračování na str. 9

Získejte odměnu za nového
„fatrováčka“.
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
• PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK
• KONTROLOR KVALITY
• TECHNOLOG
• DĚLNÍK SKLADU
• PRODEJCE

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

FATRA A MY
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Pokračování ze str. 8
Druhou modelovou situaci zažíváme v okamžiku,
kdy nás ze stejného důvodu kontaktuje technický
dozor investora nebo projektant.

rady a tipy
Zahradní jezírko

Třetí obvyklou situací je, že se na nás obrátí realizační firma s žádostí o návštěvu, neboť jsou jí vytýkány
nedostatky ze strany majitele nebo technického dozoru. Z uvedeného vyplývá, že návštěvy jsou občas
trochu konfliktní a je na každém z nás, aby s trochou
diplomacie posoudil, jak se má v dané situaci zachovat, a přitom nezradil své technické poslání.
Dalším z důvodů, proč se stavby navštěvují, jsou
požadavky na potvrzování a vystavování prodloužených záruk. Prodloužené záruky nad rámec zákonných lhůt jsou běžným komerčním nástrojem.
Máme zavedeno základní pravidlo, které stanovuje
desetiletou záruku na všechny střešní aplikace bez
rozlišení a bez jakékoli kontroly. Kontrola se dělá až
v případě nějakého sporu, např. reklamačního řízení. Záruky delší než 10 let na střechách jsou samozřejmě také možné za předem daných pravidel. Zde
však jako Studio izolací požadujeme jednu nebo
dvě fyzické kontroly stavby, které také provádíme.
Z každé takové návštěvy stavby vypracujeme jednoduchý, ale výstižný protokol, který je u nás archivován a je dohledatelný. Na základě těchto definovaných pravidel pak Studio izolací vydává Záruční
listy, které potvrzuje generální ředitel. Agenda okolo prodloužených záruk je tedy druhým nejběžnějším důvodem, proč jezdíme po stavbách.
Zmínil jsem tři důvody. Tím třetím jsou obvykle
návštěvy motivované naší vlastní potřebou nebo
zvědavostí a někdy bohužel i nutností řešit reklamaci. Každá návštěva nebo jednání na stavbě současně přináší i nové poznatky a zpětnou vazbu,
kterou následně promítáme do aktualizací našich
Konstrukčních předpisů hydroizolačních systémů
FATRAFOL.

Chcete oživit zahradu? Chybí vám místo
k odpočinku a relaxaci? Pořiďte si zahradní
jezírko.
Dodá zahradě zajímavý vzhled, naláká ptáky
a vodní živočichy a vytvoří jedinečnou atmosféru klidu.
Jak na to? To se dozvíte v našem článku.
Základní rady při budování jezírka:
- Jezírko musí mít vykopané hladké dno, bez
nerovností a ostrých hran. Případné nerovnosti se doporučuje srovnat zavhlým betonem a násypem.
„Fóliová“ fasáda DOX v Praze
a dva aplikační technici mají sídlo na centrále v Napajedlích. Ukazuje se, že toto rozmístění je vzhledem k rozprostření staveb a naší prodejní sítě po
celé ČR výhodné. Jelikož součástí naší práce je také
cestování po stavbách, jezdíme na ně obvykle podle
toho, kdo to má nejblíže. Cestovat třeba z Napajedel
do Plzně a zpět je „výlet“ na celý den, zatímco z Prahy je to jen kousek.
Nejčastějším důvodem pro cestování jsou kontroly staveb v rámci ČR (případně blízkého zahraničí),
které jsem již zmínil, a občasné tzv. šéfmontáže, které provádějí kolegové Miroslav Hlavačka a Antonín
Veselý z bývalého aplikačního střediska. Někdy se
vyskytne potřeba cestovat i do zahraničí např. na
technicko-obchodní jednání s potenciálními partnery, kvůli účasti na veletrzích a výstavách, nebo
kvůli účasti na testování systémů spojených s našimi fóliemi.
V poslední době jsme absolvovali ve spolupráci
s exportním oddělením několik obchodních cest
do Indie, kde je sice značný potenciál prodeje, ale
prosadit se na tamním trhu, vybudovat značku a
proniknout do širšího povědomí je mimořádně náročné.

Horní stanice lanové dráhy na Sněžce
Máte nějaké vzorové aplikace? Kde?
Vzorových aplikací máme hodně. Pokud bych měl
uvést aplikaci nejčastější a typickou, musím zmínit
spousty všech možných skladovacích hal a logistických center.
Z pohledu výrobce fólie je to samozřejmě velmi výhodné, ale pokud se nad masivním vznikem takových mamutích skladovacích a logistických center
zamyslím jako běžný občan mimo vazbu na prodej
střešního materiálu, pak ve mně moc hrdosti a radosti toto zastavování volné plochy nevyvolává.
Můžeme se ale pochlubit i aplikacemi, které nejsou
významné svou velikostí, nýbrž spíše jedinečnou
polohou nebo ojedinělým technickým řešením.
Z posledních několika let bych vyzvednul dvě stavby. V roce 2013 probíhala rekonstrukce lanovky na
Sněžku, kde je na horní stanici Sněžka a mezistanici
Růžová hora umístěna střešní fólie FATRAFOL 810/V.
Každý, kdo má rád hory a udělá si třeba rodinný
výlet na Sněžku, může vidět FATRAFOL na nejvýše
položené stavbě v ČR.
Extrémně atypickou realizací a unikátní referencí je
z loňského, resp. letošního roku stavba New DOX, na
které byly dokončeny velmi ojedinělé fasády dvou
objektů, pokryté našimi střešními fóliemi. Projekt
New DOX je rozšířením stávající galerie moderního
umění DOX v Praze.
Proč jste v Napajedlích a v Praze? Cestujete
hodně?
Dva technici Studia izolací mají sídlo na pražské pobočce především proto, že v okolí bydlí. Tři technici

Testujete i nějaké nové pomocné doplňkové
prvky? S kým nejvíc spolupracujete?
To je další z našich stěžejních aktivit. Aby z našich
produktů vznikaly funkční a spolehlivé části stavebních děl, např. střechy, neobejdou se takové
konstrukce bez celé řady nejrůznějších pomocných
a doplňkových materiálů. V rámci Studia izolací tak
nenabízíme jen hydroizolační fólie, ale mluvíme
vždy o ucelených hydroizolačních systémech, které
se skládají z celé řady komponentů jiných výrobců,
s nimiž také obchodujeme.
Každý takový systém je popsán formou poměrně
rozsáhlého a detailního Konstrukčního a technologického předpisu. Ty jsou vždy doplněny spoustou fotek a typových konstrukčních detailů a jsou
průběžně aktualizovány. Máme střešní systém pod
názvem FATRAFOL-S, zemní hydroizolační systémy
FATRAFOL-H a HP, systém pro tunely FATRAFOL-T
a letos jsme dokončili systém pro izolace jezírek a
vodních ploch pod názvem FATRAFOL-A.
Jelikož je mnohdy legislativou vyžadováno testování právě na celých skladbách střech, které se skládají
z celé řady různých funkčních vrstev, spolupracujeme i při návrzích a testování s ostatními odděleními.
Typickými systémy, které se tzv. musí testovat ve
velkém měřítku, a bez nichž se prodej téměř nedá
uskutečnit, je testování na odolnost střešních plášťů
při působení vnějšího požáru a testování na odolnost střech při zatížení větrem.
Sami zákazníci také přicházejí s vlastními nápady a
návrhy na různé aplikace, které je pak potřeba ověřit. Jedním z takových případů bylo třeba loňské
ověřování možností fólie FATRAFOL 807 pro izolování balkonů na velkoplošných maketách, vyžadované a domluvené s naším obchodním partnerem
v Austrálii.

Kdybych si chtěla na zahradě udělat jezírko,
můžu se na Vás obrátit? S čím mi pomůžete?
Jsme schopni poradit s volbou vhodného typu hydroizolace, se správnou úpravou podkladu ukončením fólie okolo perimetru i s řešením specifických
detailů, prostupů, napojení potrubí, filtrace apod.
Kromě toho, že jsou všechny tyto důležité zásady
a postupy popsány v Konstrukčním a technologickém předpisu FATRAFOL-A, jsme jako Studio izolací
schopni a ochotni řešit komplikované a atypické
situace nebo detaily telefonicky, e-mailem i osobní
návštěvou.
Kdo je u Vás nejdéle? Jaký je Váš věkový průměr? Plánujete omlazení?
Studio izolací je namixováno z dlouhodobých kolegů, kteří jsou chodící studnicí informací a zkušeností, a z mladších kolegů, kteří jsou ve Fatře teprve
pár let. Myslím, že právě tento mix vede k maximálnímu využití různých životních a odborných zkušeností, dovedností a znalostí. Současně nám to dává
možnost profesionálně reagovat na téměř všechny
vznikající pracovní situace, kreativně překračovat
ryze technické záležitosti a spolupodílet se na projektech od vývoje nových produktů a systémů přes
natáčení videí. Vzájemně se tím také obohacujeme
o profesní zkušenosti. Troufám si tvrdit, že jsme docela dobrý a kompaktní tým.
Máte nějakou zábavnou historku?
S konkrétní zábavnou historkou přispěl kolega Stanislav Zátopek. Každý, kdo ho zná, ví, že je s ním
vždy sranda.
„Jednou jsme kontrolovali hydroizolaci skládky komunálních odpadů u Brna. Jílový svah dlouhý asi
sedmdesát metrů byl těsně před položením fólie
zakropen vodou. Kolegové sešli dolů jinudy a volali
na mě, ať sejdu po svahu přímo dolů. Nahoře bylo
jílové těsnění již celkem suché. Zahájil jsem sestup
po vzoru himalájských šerpů s mírně pokrčenými
koleny a zakloněn vzad. Po pěti metrech jsem cítil,
že již nekráčím, ale kloužu. Po dalších deseti metrech jsem již ve sjezdovém postoji regulérně sjížděl
svah. Jakožto zdatný lyžař jsem si to snad i chvíli
užíval a sledoval obdivné pohledy dole stojících kolegů. Ouha!
Vlhký jíl se mi postupně nabaloval na podrážky
mých lakovek a pochopil jsem, že než sjedu až do
paty svahu, změní se mé lakovky v koule bláta. ‚To
dáš‘, zatnul jsem zuby a povolil svaly. Ještě pár metrů. Rychlost narůstala. Kolegové dole se rozestoupili
a vytvořili přistávací koridor. Nevydržel jsem napětí
okamžiku a porušil sjezdový postoj. ‚To vyběhnu‘,
řekl jsem si. Nevyběhl. Po zádech, po břiše i po boku
jsem svištěl blátem ve vyletněném obleku lázeňského šviháka. Zhnědl jsem. Celý jsem byl obalen
blátem. Kolegové uznale ohodnotili můj výkon a
šli si po svých. Cisterna s vodou na kropení svahu
s hasičskou hadicí typu C mě pak vrátila do téměř
původní podoby.“
Děkujeme za rozhovor a přejeme Studiu izolací hodně
pracovních úspěchů a zajímavých akcí.
redakce

- Jezírkovou fólii je třeba ze spodu chránit
proti poškození geotextilí.
- Tloušťka jezírkové fólie musí být min. 1 mm
kvůli odolnosti proti propíchnutí.
- Jezírková fólie musí být dostatečně ukotvena do terénu, aby se nepohybovala. Ideální je ji zatížit kameny a případně i vrstvou
betonu, do níž se kameny usadí. Pod beton
je třeba dát geotextílii, aby se jezírková fólie
neporušila, zejména v zimních dnech vlivem
mrazu.
- Stěny jezírka je lépe vytvářet strmější, aby
se na nich nedržely nečistoty.
- Pokud chcete mít v jezírku rostliny (lekníny), je třeba je pěstovat v nádobě (min. 50 l)
v hloubce do 1 metru.
Ať již zvolíte variantu okrasnou, pouze
s rostlinami nebo rybami, či si vyberete jezírko vhodné ke koupání, doporučujeme
nepodcenit výběr izolační fólie. Jak už bývá
pravidlem, cena není vždy ten nejlepší parametr pro výběr a levná jezírková fólie ze supermarketu může nakonec celou vaši snahu
ukončit po první zimě.
Vyrábíme osvědčené a kvalitní jezírkové fólie pod značkou AQUAPLAST. Jsou vhodné
pro všechny typy vodních ploch, zdravotně
nezávadné pro lidi, ryby i vodní rostliny. Zcela jistě neuděláte chybu, pokud aplikaci fólie
svěříte odborné firmě. Jejich seznam a tipy
k založení jezírka naleznete na webu www.
fatrafol.cz.

Řez systémem:
1. AQUAPLAST 805/V (805)
2. Separační textilie
3. Pískový podsyp
4. Zahradní jezírko
5. Leknín bílý
6. Karas, kapr, jeseter…
7. H2O

zajímavosti
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Motoristické okénko
Až stovky tisíc kusů zvěře zahynou každoročně
pod koly aut. Věděli jste, že příčinou zhruba 5 %
veškerých dopravních nehod je právě zvěř?
Nejčastěji dochází ke střetu se srnkou a zajícem, ale
není dnes výjimkou ani srážka s divokými prasaty. Největší riziko srážky hrozí v brzkých ranních či
pozdních večerních hodinách. Zrak zvířat se přizpůsobuje nočnímu vidění, proto je dokáží světla aut
dokonale zmást. Na pohyb zvěře přes vozovku upozorňuje výstražná dopravní značka A14 „Zvěř“. Podle
vyhlášky z roku 2015 je na dopravní značce vyznačován symbol druhu zvířete, které můžete očekávat.
Nově se tedy můžete setkat se symbolem např. žáby,
tetřeva, medvěda apod. Značka nás nabádá ke zvýšení pozornosti a případnému snížení rychlosti.
Mnohdy ani přes naši opatrnost a snahu se srážce se
zvěří nevyhneme. Pak o velikém štěstí mohou mluvit řidiči těch automobilů, kteří po takové srážce vyváznou bez zranění. U menších kusů zvěře je jasné,
že oběti jsou pouze na straně zvířat. Avšak při srážce
například se zmiňovanou srnou či jiným větším zvířetem se už statistiky dostávají do zcela jiných čísel.
Taková srážka může mít doslova fatální následky
i pro řidiče samotné.
Jak se tedy správně zachovat, pokud nás potká
podobná situace a námi řízený automobil se na
vozovce střetne se zvěří?
Odborníci tvrdí, že pokud zjistíte, že srážka se zvěří
je nevyhnutelná, měli byste začít intenzivně brzdit a
vozidlo se snažit udržet v přímém směru. Modelové
situace a prováděné testy potvrdily, že přímá srážka
se zvířetem způsobí méně škod než snaha se tomuto střetu vyhnout. Je potřeba si také uvědomit, že
při prudkých manévrech volantem se vozidlo může
dostat do smyku a následně přejet do protisměru
či převrátit se v příkopě. Zranit rodinu ve snaze vyhnout se zajíci není tedy správným rozhodnutím.
Dnešní moderní vozy jsou konstruovány tak, aby
snáze odolávaly čelnímu střetu. Karoserie bývá
v přední části vyztužená a současně je dnes většinou motor umístěn také vpředu. Motor tak tvoří

deformační zónu a následky nárazu zmírní. Řidič, ale
i celá posádka, jsou tedy ohroženi mnohem méně
při čelním střetu, než při bočním nárazu či převrácení celého vozidla.

Pokud se tedy srážce nevyhnete a dojde ke vzniku dopravní nehody, pak je nutno postupovat dle
paragrafu týkajícího se dopravních nehod. Zvěř je
majetkem státu a vzniká zde škoda třetí osobě. Řidič je tedy povinen srážku vozidla se zvěří nahlásit
Policii ČR. Policie při řešení dopravní nehody současně upozorní na vznik události příslušné myslivecké
sdružení podle lokality, ve které ke srážce došlo. Odvoz mrtvé zvěře zajistí právě toto sdružení. Pro lepší
a snadnější posouzení vzniklé situace je na místě
pořídit fotodokumentaci, a to jak sraženého zvířete,
tak vašeho vozidla. Budete tak mít k dispozici hodnověrné důkazy.

Se sraženým zvířetem nijak nehýbejte a za žádnou
cenu se nesnažte zkrátit jeho utrpení. Vyčkejte
v bezpečí vašeho vozidla, než dorazí policie či myslivci. Zvíře vás totiž může poranit nebo také nakazit vzteklinou. Někteří z vás se možná domnívají, že

Do Blatnice k vinařovi
V sobotu 19. května se v Blatnici pod Svatým
Antonínkem uskutečnil již desátý ročník „Putování po blatnických búdách“. Pro návštěvníky,
mezi nimiž nechyběli ani naši zaměstnanci, jich
bylo otevřeno téměř 40.
Blatnické vinařství má starou a skvělou tradici, jakou
se může pochlubit jen málokterá vinařská obec na
Moravě. Jak dokládají archeologické nálezy, vinnou
révu pěstovaly římské posádky na jihovýchodních
svazích Bílých Karpat už na začátku našeho letopočtu. První písemná zmínka o blatnickém vinařství je
však až z 11. století v zakládací listině Svatováclavské kapituly z roku 1046. V 15. a 16. století se blatnické víno vozívalo až do Prahy.
Kronikáři uherskobrodští, hradištští a jiní podávají
svědectví o vinohradech a vinohradnictví v Blatnici, které bylo na svou dobu velmi vyspělé, a shodně
uvádějí, že blatnická vína se řadí k nejlepším vínům
na Moravě. Před třicetiletou válkou měla Blatnice
120 ha vinic. Velkou propagaci a slávu jim přinesla
světová výstava vín v Paříži roku 1896, kde Blatnický
Roháč® získal zlatou medaili.
Blatnický spolek, který vznikl zhruba před třinácti
lety, dnes čítá více než třicítku vinařů, a organizování této akce si užívají. Zvláště, když mají rok od roku
více a více příznivců.
Při „Putování po blatnických búdách“ na Vás dýchne
nejenom neopakovatelná atmosféra mísící se historie a současnosti blatnického vinařství, ale poznáte
i um, píli a srdečnost jednotlivých vinařů, kteří navazují na dědictví svých rodů.

Každý z nich Vám nabídne to nejlepší víno, co má,
a věřte, že plně pochopíte význam slov „IN VINO
VERITAS“. Ochutnat můžete ze stovek vzorků např.
Rulandské, Ryzlink, Veltlín, Chardonnay, ale taktéž
speciálky jako je Floriánka, Děvín, Aurelius a samozřejmě místní Blatnický Roháč.
Z búdy do búdy se můžete nechat svést koňským
povozem, v každém sklepě k vínu zakousnout něco
dobrého a pohovořit s vinařem. V rámci vstupného
získáte taštičku s mapou, propiskou, skleničku na
víno s logem akce, kupóny na odběr vína, možnost
navštívit blatnické muzeum a neomezeně ochutnávat víno ve všech búdách.
Pokud byste si od něj potřebovali odpočinout,
můžete se vydat na procházku k poutnímu místu kostelu sv. Antonínka, který je přímo nad vinařskou
uličkou. Potom se můžete zase vrátit ochutnat ještě
nějaké další výborné vínko.
Posledních pár let vinaři z Blatnice pořádají tuto
akci i v létě. Má název “Putování pod hvězdami”, a
na rozdíl od toho květnového, které probíhá v čase
od 10.00 do 19.00 hodin, se tohle “hvězdné” putování odehrává v době od 18.00 do 24.00 hodin. Tedy
opravdu pod hvězdami.
Tento rok se uskuteční v sobotu 12. srpna 2018.
Pokud nemáte na tento den ještě žádný plán, tuto
akci Vám vřele doporučuji.
Klára Dundálková
nákupce

když už nějaké zvíře srazíte a ono zemře, mohou si
jej odvézt domů. Pochutnat si na zvěřině je sice lákavá myšlenka, ale za odvezení mrtvé zvěře hrozí pokuta a také můžete být trestně stíháni za pytláctví.
Kdo je tedy viníkem a kdo mi uhradí poškození
vozidla?
Pokud tedy nejsem viníkem dopravní nehody já, například z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy, pak
v případě srážky vozidla se zvěří není za škodu odpovědný žádný subjekt. Pokud nemáme viníka, není
na kom náhradu škody vymáhat. V rámci povinného
ručení úhradu škod pojišťovny nezajišťují. Pokud
škodu budete chtít proplatit, musíte mít sjednáno
havarijní pojištění. Také se však můžete zabezpečit
preventivním připojištěním proti střetu se zvířetem.
V oblasti finančních náhrad je zcela jiná situace
u domácích zvířat. Běžně se můžete srazit s krávou
či koněm, ale nejčastěji se psem. Zákon přímo ustanovuje majitele domácích zvířat jako osoby zodpovědné, které mají zabránit volnému pobíhání zvířat
po silnicích. Z tohoto důvodu, pokud zavinění dopravní nehody bude na straně zvířete, uhradí škodu
jeho majitel. Je velmi pravděpodobné, že i když mi
bude škoda uhrazena z havarijního pojištění, tak
pojišťovna bude škodu následně po majiteli zvířete
vymáhat.
Jak můžete srážce se zvěří zabránit?
- Především byste měli pečlivě sledovat situaci na
silnici jak před vozidlem, tak i za ním.
- Zpozorněte hlavně na rozhraní lesa, polí či luk a
při průjezdu lesními porosty.
- Jestli jedete v rizikovém úseku, o kterém víte,
že jsou v jeho blízkosti srny či jiná zvěř, snižte
rychlost jízdy.
- Když lesní zvěř zahlédnete na silnici, ztlumte
dálková světla a zatrubte. Ztlumením světel
zvíře alespoň neoslepíte a troubením ji možná
vyplašíte natolik, aby jí to donutilo uskočit stranou.
- Pokud budete brzdit, snažte se to provést tak,
abyste nedostali smyk.

zamyšlení
Záhadný Měsíc
Je to fascinující podívaná. Stříbrný měsíční
kotouč září na obloze a noc rázem není tak
temná. Ovlivňuje člověka stejně jako zvířata
nebo moře a oceány, kterým každý den dává
pokyn k přílivu a odlivu.

Měsíc nás provází na obloze od nepaměti
a zejména jeho úplněk je opředen řadou
pověr. Jedná se o jednu z fází Měsíce, kdy
je Sluncem osvětlená celá polokoule přivrácená k Zemi. Má v sobě jistou magii. Podle
starých legend se vlkodlaci právě o úplňku
mění do zvířecí podoby, čarovné rituály mají
za jeho svitu největší moc a v této době je
také prý víc sebevražd a zranění.
Říká se, že při úplňku se zhoršují různé nemoci. Citliví lidé se mohou cítit podráždění,
špatně se jim usíná nebo mohou pociťovat
deprese.

Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí autoškoly JaRo

Měsíční svit má být také důvodem, že lidé
o úplňku méně spí. To má své opodstatnění
v dávných dobách, kdy měli lidé za úplňku
logicky lehčí spánek, protože za jeho světla
byli mnohem více ohroženi divokými zvířaty. Ale úplněk neznamená jenom horší spánek a divoké sny. Může přinést i úzkosti, lidé
své city prožívají více než jindy. Také rány
více krvácejí.
Úplněk má však i pozitivní efekt, bystří smysly, dělá člověka vnímavějším. Tak jako zářící
Měsíc projasňuje krajinu, projasňuje také
mysl a odkrývá doposud skryté záležitosti.
Za úplňku se mohou vynořovat informace
z podvědomí, mohou být negativní, ale i pozitivní.
Básníci a jiní umělci mohou mít velký příliv
tvůrčí energie. Také bylinky nasbírané za
úplňku mají prý největší magickou moc.
Úplněk osvětluje i zákoutí lidského podvědomí a lidské duše. Možná tam objevíte
zapadlé sny, ve které jste už dávno přestali
doufat. A nyní je čas je oprášit - anebo začít
snít sny nové.

ZAJÍMAVOSTI
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Co nás zajímá - KMOTR
plánovat, abychom nejpozději v květnu vyrobili zkušební várku. Souběžně se zkušební výrobou musí
marketing již začít zajišťovat nové obaly, pokud se
nepoužije tradiční balení.

Další ze společností, patřících do koncernu
Agrofert, je kroměřížská akciová společnost
KMOTR. Rozhodně pro nás není neznámá, v jejich pojízdné prodejně si můžeme každý týden
v pátek u naší hlavní brány nakoupit kvalitní
nejen uzeniny. Abychom se dozvěděli, co ukrývají pod sloganem „...i chuť má svého Kmotra“,
oslovili jsme obchodní manažerku Lenku Bazarovskou.
Paní Bazarovská, jak vznikl Váš název?
U vzniku názvu jsme vycházeli z myšlenky, že značka
by měla být pro zákazníky lehce zapamatovatelná a
zároveň aby si ji lehce spojili s kvalitními produkty.
Není snadné takovou značku vymyslet a stvořit.
Nejinak tomu bylo i s „Kmotrem“. V našem případě
vyjadřuje slovo kmotr zkratku pro kroměřížské (km)
trvanlivé (tr) salámy.
Seznamte nás prosím stručně s akciovou společností KMOTR - Masna Kroměříž a.s.
Společnost Kmotr - Masna Kroměříž a.s. patří
k předním výrobcům trvanlivých salámů v České
republice. V současné době zaměstnáváme cca
200 lidí a roční objem výroby je okolo 5 600 tun. Za
dobu existence naší společnosti jsme získali mnoho
ocenění nejen kvalitativních, ale také jiná ocenění.
Zmíním například Štiky českého businessu, Superbrands, Obal roku. Z kvalitativních ocenění můžu
zmínit třeba Klasu, Českou chuťovku, Perlu Zlínska
a nejnověji jsme získali Českou cechovní normu na
výrobky Lovecký salám a Herkules.
Česká cechovní norma je norma stanovující kvalitativní parametry dané potraviny. V porovnání s jinými značkami kvalitních potravin jako například
Klasa cechovní normy stvrzují, že firma vyrábí dle
určeného technologického postupu. Na rozdíl například od značky Klasa, kterou může získat více
výrobků jednoho druhu dělaných podle různých receptur, je Cechovní norma napsaná jednoznačně a
určuje, co se do daného výrobku má a může použít.
Od roku 2007 jsme držiteli certifikátu IFS (International Food Standard) na nejvyšší úrovni.
Které Vaše výrobky jsou nejoblíbenější, jdou
nejvíc na odbyt?
Nejoblíbenější je salám Lovecký a salámy Vysočina,
Herkules a Poličan. Jelikož se specializujeme pouze
na výrobu trvanlivých salámů a klobás, snažíme se
přinášet na trh nové výrobky nejen co se složení
týče, ale inovativní i po stránce designové. Jako první jsme vyrobili salámy třeba s konopným či dýňovým semínkem.
Také jsme, jako jediná firma v masném průmyslu,
dvakrát získali ocenění Obal roku za dárkové krabičky.
Máte nějaké novinky? Kdo je u Vás vymýšlí?
Kde berete inspiraci?
Novinky se snažíme představovat pravidelně. Vznikají ve spolupráci obchodního oddělení, marketingu a výrobního oddělení. Největším inovátorem
je naše paní generální ředitelka. Nejen proto, že je
v kontaktu s nákupčími a ví, jaké zboží si žádají, ale
také čerpá inspiraci ze svých cest do zahraničí.
Pokud se rozhodneme, že bychom na Vánoce chtěli
představit nový výrobek, již v březnu musíme začít

Co masné výrobky obsahují kromě masa? Co
sója? Co děláte pro zajištění/udržení kvality?
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb.
zakazuje výrobcům přidávat do vybraných trvanlivých výrobků (Vysočina, Selský salám, Poličan, Herkules, Lovecký salám, Paprikáš, Dunajská klobása)
rostlinou bílkovinu, takže v těchto uzeninách sóju
určitě nenajdete. Kontrolní orgány disponují dnes
spolehlivými diagnostickými postupy, takže není
problém cizí bílkovinu, pokud je v produktu přítomná, detekovat. Nepoctivým výrobcům potom hrozí
poměrně vysoká pokuta.
Trvanlivé masné výrobky lze hodnotit mezi ostatními uzeninami jako produkty vysoce kvalitní. K jejich
přípravě se používá libové vepřové a hovězí maso
a vepřové hřbetní sádlo. Surovina musí být řádně
ošetřena, tj. maso se rychle a účinně vychladí až na
předepsanou teplotu max. +5 °C. Stroje na mělnění a míchání masa je třeba udržovat v bezvadném
stavu, jinak hrozí nebezpečí zmetkovosti. Údržba se
musí věnovat rovněž klimatizovaným komorám.
Liší se kvalita běžných masných výrobků od
těch vakuově balených (máme na mysli krájené
salámy vakuované)?
Předem musím podotknout, že krájené salámy balíme do ochranné atmosféry a jejich kvalita se neliší
od salámů prodávaných v kuse. Vyrábí se podle stejných receptur, jen se salámy pro krájení vyrábí v cca
metrové délce, aby se jednotlivé „štangle“ nemusely
tak často při krájení měnit a nevznikalo mnoho zbytků.
Při nákupu krájeného salámu v ochranné atmosféře
máte jistotu, že byl nakrájen za přísných hygienických podmínek.
Seznamte nás prosím ve stručnosti, jak funguje výroba? Není salám jako salám - co znamená
výraz „trvanlivý“?
Masné výrobky můžeme rozdělit na dvě základní
velké skupiny - na výrobky trvanlivé a netrvanlivé.
Trvanlivé produkty mají tu výhodu, že se nemusí
uchovávat v ledničce. Naopak výrobky netrvanlivé
(např. dušené šunky, párky, měkké salámy ad.) vyžadují chladírenské teploty (do maxim. +7 °C, optimum je +4 °C), při vyšších teplotách se kazí.
Podstata je v tom, že trvanlivé salámy se při výrobním procesu suší a neobsahují potom dostatečné
množství vody, která je nezbytná pro činnost mikroorganismů. Pokud mikroby nemají pro svůj metabolismus k dispozici vodu, nemohou se množit, a
tak nemohou vyvolat ani kažení potravin. Proto jsou
také trvanlivé salámy ideálním pohoštěním pro letní
výlety.
Častou otázkou je, jak může výrobek na 100 g obsahovat větší množství masa. Třeba konkrétně na výrobu 100 g Loveckého salámu je použito 137 g masa.
Toto souvisí s procesem sušení. Jelikož čerstvé maso
obsahuje vodu a ta se během procesu fermentace
(sušení) ztrácí a výrobek při tomto procesu ztrácí
váhu.
Kde získáváte maso? Zaměstnáváte i řezníky?
Provozujete jatka?
Kvalita produktů značky KMOTR je zajištěna dodržováním dvou hlavních zásad. První zásadou je nákup
vybrané suroviny, tj. masa a koření, druhou potom
zpracování suroviny na finální výrobky.
Rozhodující surovinou pro produkty značky KMOTR
je vepřové libové maso a sádlo, v menší míře i maso
hovězí. Vepřové maso pochází jak z české produkce,
tak z vybraných jatek v rámci EU (Německo, Dánsko,
Holandsko). Hovězí maso je výhradně českého původu. Dodaná surovina musí splňovat předepsaná
kritéria, při jejím nedodržení se ihned vrací zpět dodavateli.

Jakým způsobem zajišťujete distribuci do obchodů? Máte vlastní auta? Rozvážíte každý
den?
Rozvážíme vlastními auty každý všední den do prodejen maloobchodních sítí i na sklady řetězců jako
je Kaufland, Billa, Penny, Makro, Lidl apod.
Máte svoji podnikovou prodejnu? Vlastníte pojízdnou prodejnu.
Ano, máme i vlastníme. Podniková prodejna je
umístěna před areálem naší společnosti v Kroměříži a pojízdná prodejna má svá pravidelná prodejní
místa před výrobními závody, které patří do skupiny
AGROFERT.
Máte i svůj e-shop. Odesíláte mnoho voňavých
balíčků? Využíváte služeb veřejných přepravců
(pošta, PPL apod.) nebo je doručujete prostřednictvím Vašeho rozvozu?

Největší nápor na náš e-shop zažíváme zejména
o vánočních svátcích. Na e-shopu jsou v nabídce
všechny výrobky z limitované vánoční edice, které
takto pohromadě v žádném jiném obchodě nenajdete. Tedy krom naší prodejny. Ale i během roku
můžete využít nabídku dárkových košů a krabiček.
Objednávky je možné vyzvednout v sídle naší společnosti v Kroměříži, nebo využít přepravu společností GLS.
Na závěr Vás poprosíme o nějaký dobrý recept z Vašich uzenin.
Děkujeme za zajímavé informace, přejeme Kmotru
hodně spokojených zákazníků a stálé místo v pomyslném stupínku největšího výrobce trvanlivých salámů.
redakce

fatra a my
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Pro lepší parkování

bavíme se

Za pěkného letního počasí někteří z nás v rámci zlepšení kondice jezdí do práce na kole nebo
dokonce chodí pěšky. Pokud se však ochladí
nebo zaprší, nasedáme do aut a snažíme se zaparkovat co nejblíže k hlavní bráně.

Dámy, když muž řekne, že něco opraví, tak
to taky udělá.
Není potřeba mu to každých 6 měsíců připomínat.

Míst je ale na tomto asfaltovém parkovišti málo a
všechny další parkovací plochy mají své nedostatky.
Určitě Vás zajímá, co pro zlepšení této oblasti děláme.
Už v minulosti byly všechny prostory vhodné k parkování k tomuto účelu vyčleněny. Jednalo se o plochy u Moravy a za budovou 13, které původně sloužily pro skladování. Současně jsme se snažili směnit
nebo koupit další pozemky ve vlastnictví Města
Napajedla nebo státu. Problémem je však nekonečný příběh výstavby dálnice D55, který se začal psát
téměř před dvaceti lety. Dálnice má vést kolem našeho podniku a všechny pozemky jsou díky ní zablokovány územním řízením.
Tato skutečnost má dva aspekty. Jedním je, že se
s pozemky nemůže manipulovat a tudíž nám nikdo
nic neprodá. Druhým problémem je, že na pozemcích dotčených stavbou dálnice nelze zahájit jiné
stavební řízení. To je důvod, proč zatím nemůžeme
vybudovat žádné nové parkoviště.
Světlou výjimkou je odborem investic nyní dokončované parkoviště podél budovy 22 s příjezdem od
Kolonky. V této lokalitě byla nově vybudována příjezdová komunikace a parkoviště s kolmým stáním
pro cca 34 vozidel.
Další pozemky naší společnosti zapůjčilo Ředitelství
silnic a dálnic a můžeme je do doby zahájení výstavby dálnice také využít pro odstavení svých automobilů.

Potkají se dva staří přátelé.
„Propána, co to máš s ušima?“ diví se jeden.
„Ále, zrovna jsem žehlil, když zazvonil telefon a já zvedl místo sluchátka žehličku.“
„Hm, to je strašné. Ale proč máš ovázané i to
druhé ucho?“
„Chtěl jsem zavolat doktora!“
„Pepíčku, tatínek zase něco kutí ve sklepě,“
volá na syna paní Nováková. „Zavolej na pohotovost a zjisti, kdo má dnes službu.“

Odbor správy majetku na nich nechá rozhrnout a
zhutnit recyklát a plocha pro cca 40 vozidel bude
připravena. Tím nahradíme původní parkovací plochu za budovou 13, která je dnes určena pro skladování a stojí na ní mobilní sklad.
U ostatních parkovišť můžeme provádět pouze opravy, kterými se jejich kvalita trochu zlepší.
V minulém roce jsme opravili přístupový chodník
k parkovišti u Moravy a doplnili vodorovná značení vymezující jednotlivá místa. V letošním roce byla
zpevněna plocha recyklátem a na příjezdové komunikaci byl opraven asfaltový povrch.
Parkovací plocha před bránou na Zámoraví je pozemkem města a proto zde moc zásahů provádět
nemůžeme. I přesto zde plánujeme odstranění patek dnes již zbytečného energomostu, čímž se opět
její kapacita navýší.

I když to na první pohled není patrné, v současné
době máme k dispozici asi 305 parkovacích míst
pro zaměstnance. V tomto počtu nejsou zahrnuta
stání vyhrazená pro návštěvy a služební vozidla. Po
dokončení prací u budovy 22 se celkový počet zvýší
o dalších 74 parkovacích míst.
Pravdou je, že celkový počet míst občas sníží rezervace pro účastníky různých kurzů a školení pořádaných naším Studiem izolací, jsou to však naši zákazníci a musíme si je hýčkat.
Závěrem mohu konstatovat, že problém parkování
nám není lhostejný, stále jej řešíme a ke zvýšení parkovacího komfortu využíváme veškerých dostupných možností.
Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí odboru správy majetku

Stojí prostitutka u silnice. Zastaví u ní auto, z
okna se vykloní řidič a ptá se: „Co uděláš za
dva tisíce?“
„Všecko, všecko!!!“
„Tak nasedni, jedeme betonovat!“

Soutěž
V minulých novinách jste mohli soutěžit o měsíční permanentku do posilovny Gym Napajedla v hodnotě 690 Kč. Losování proběhlo dne 11.
6. 2018 za účasti zástupců vedení společnosti
a právníka, výherkyní se stala Ivana Fryštáková.
Gratulujeme.
V tomto vydání jsme pro Vás připravili další
soutěž, tentokrát o kávovar Dolce Gusto Lumio
v hodnotě 2 990 Kč.
Do soutěže nám jej věnovala společnost

Go for pro Interier s.r.o.

Když zlato zacinká
Taneční klub TWEET je občanské sdružení založené v roce 2013 ve Starém Městě, které se
zabývá výukou společenských tanců - standardních i latinskoamerických rytmů. Tento zájmový
spolek sdružuje milovníky tance, ať už klasického, který je populární hlavně u nás na Moravě - polka a valčík, nebo walz, tango, foxtrot či
slowrock, tak i exotického z prostředí latinské
Ameriky, jako jsou cha-cha, jive, samba, rumba,
mambo a salsa. Věnujeme se i jiným tanečním
stylům, například tanci clock v rytmu diskotékové hudby či rock-and-rollu.
Proč společenský tanec? Nabízí aktivně strávený čas,
lásku k hudbě, zábavu a potěšení z blízkosti druhého. A v neposlední řadě je to i nový společenský koníček.
Naším mottem je: „Taneční sezóna nikdy nekončí!“
Baví vás tancovat? Přijďte a připojte se k Tanečnímu klubu Tweet, který svou činnost provozuje ve
Starém Městě v prostorách sálu Společensko kulturního centra. Společně s našimi členy se můžete zúčastnit i tanečních soutěží a třeba i vám se naskytne
možnost vychutnat si sladké vítězství, jak tomu bylo
sobotního dne 21. 4. 2018.

Tato malá rodinná firma nabízí komplexní služby v oblasti výroby zakázkového nábytku z moderních materiálů a Vaše představy zrealizuje
od grafického návrhu přes kvalitní výrobu až
po konečnou montáž.

řadě je naše vystoupení „Kalinka v podání Rockyho“.
Formace našich šesti párů rozjela svou parketovou
show na plný plyn.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

Všichni přítomní byli z našeho soutěžního vystoupení nadšeni a skoro celou dobu rytmicky tleskali, a
umocňovali už tak fantastickou atmosféru.
Soutěž na tanečním parketu skončila a chystalo
se vyhlašování a oceňování vítězů jednotlivých kategorií. Získali jsme první místo ve skupině B v kategorii Senior 36+. Tím jsme si zajistili nominaci na další
květnovou taneční soutěž s názvem Grand Finále
Showtime 2018 a také se kvalifikovali na Mistrovství
Evropy, které se letos koná v Rumunsku.
Neuplynul ani měsíc od „zlaté soboty“ a byla zde
další výzva v podobě Grand Finále Showtime 2018,
které se konalo ve slovenské Levici. I zde jsme získali
nejen srdce všech, ale i zlatý pohár, o který usilovalo
dalších několik set párů.

Kde se nachází sídlo této společnosti?
Odpověď naleznete na webových stránkách
http://go4prointerier.cz/.

Chcete se přidat? V Tanečním klubu Tweet působí
i jiné věkové kategorie, včetně dětí od cca 7 let. Tak
neváhejte a tancujte. Trénujeme každé úterý ve velkém divadelním sále SKC ve Starém Městě od 18:30
hod. Na věku nezáleží.

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

TK Tweet sledujte na facebook.com/TKTweet.
Ing. Karel Holásek
technik investic

Tento den se členové TK Tweet zúčastnili taneční
soutěže ve výrazových tancích s názvem „Showtime
Ostrava 2018“. Toto klání představovalo zároveň
i kvalifikační soutěž o postup na mistrovství Evropy.
Sportovní hala Sareza byla nabita elektrizující atmosférou, když tanečníci předváděli svá vystoupení.
Každému, kdo vstoupil do tohoto tanečního kotle,
bušilo srdce jako zvon až do chvíle, než se ozvaly
první takty známé melodie, které rozpumpovaly
celé tělo do ladných pohybů.
Blížila se dvanáctá hodina, tedy čas plánovaný pro
vystoupení tanečníků klubu Tweet. Holky ještě dolaďovaly svůj make-up, kluci kontrolovali zapnuté
knoflíčky a adrenalin stoupal. Ano, a již je to tady, na

Proměňte svůj interiér v domov.
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Tip na výlet / ZOO a zámek Zlín Lešná
Historie
ZOO Zlín v letošním roce slaví 70 let od svého založení. Tradice chovu zvířat ve zdejším areálu je
však mnohem delší. V roce 1804 zahájil tehdejší
majitel lukovského panství hrabě Josef Jan Seilern
na návrší zvaném „Leschna“ chov bažantů. Zhruba
o sto dvacet let později, kdy už v areálu stál již současný lešenský zámek, jeho potomek Josef Karel
Seilern zavedl v Lešné chov oborních a exotických
zvířat. V areálu se tehdy pohybovali jeleni, drobné
antilopy, jeřábi, běžci emu. Ve velkém vytápěném
skleníku volně poletovali exotičtí ptáci, především
papoušci vlnkovaní (andulky), snovači a pěnkavy.
Rozvoj této soukromé zoo však přerušila smrt jejího
zakladatele a následně i válečné události. Areál se
naštěstí podařilo zachovat a v roce 1948 byla zoo
nedaleko Zlína oficiálně otevřena pro veřejnost.

aktivně účastní obnovy populace supů v Bulharsku.
Kolegům ze sdružení Green Balkans zoo předala k
vypuštění 9 supů bělohlavých. Zlínští supi se již dokonce zapojili do reprodukce ve volné přírodě. Samice, kterou zoo v listopadu 2012 předala bulharským
ochranářům, vytvořila se samcem ze Španělska pár
a snesla v březnu 2017 své první vejce. Ačkoliv nakonec mládě odchoval náhradní rodičovský pár v záchranném centru, jedná se o naprosto mimořádnou
událost a naplnění velkého chovatelského snu.

Zoologická zahrada od té doby prošla obrovským vývojem. Z původního zookoutku regionálního významu s roční návštěvností 200 000 osob se
díky neustálému rozvoji, nevšední koncepci členění
areálu podle kontinentů a nápaditě pojatým přírodním expozicím stala jedním z nejoblíbenějších turistických cílů České republiky. Ročně ji navštíví přes
600 000 návštěvníků. Od roku 2003 je nepřetržitě
„jedničkou“ Zlínského kraje. V rámci republiky dlouhodobě patří mezi desítku nejvyhledávanějších
českých turistických míst. Téměř 2/3 návštěvníků do
zlínské zoo zavítá z jiných krajů České republiky a
ze Slovenska.

U hlavního a sezónního vstupu a restaurace Tyrol zoo nabízí bezplatnou WIFI síť, poblíž hlavního
vstupu je k dispozici bankomat. ZOO Zlín je jednou
z mála českých zoo, které obdobnou službu nabízejí.
V jejím areálu mohou návštěvníci využít 5 prostorných restaurací, stylový Kefa bar s nabídkou pravé
etiíopské kávy nebo Chocolatérie s velkým výběrem
pralinek a dalších pochutin z čokolády.

Návštěvnický servis
Zlínská zoo mění nejen areál zahrady, ale také nabídku poskytovaných služeb. Od loňského roku
nabízí možnost zakoupení elektronické vstupenky
s okamžitým doručením. Navíc její cena je v hlavní
sezóně nižší, než při zakoupení u pokladny.

v letošním roce představí nejen původní obyvatelé
oblasti, např. opičky kotulové, čáje, čápi jihoameričtí a papoušci ara, ale také zcela nové druhy - mravenečníci čtyřprstí a tamaríni pestří.
• Expozice kivi a papoušků kea
Ptačí symbol Nového Zélandu zlínská zoo chová
jako jediná česká zoo. V expozici uvidíte také papoušky nestor kea.
• Tropická hala
Zavedeme vás do pralesa tropické Ameriky a představíme různé druhy opic, vydry obrovské, lenochody, tukany, piraně a dávnou civilizaci Mayů.
• Etiopie
Dželady, hyeny, surikaty, antilopy kudu. A také supi,
čápi marabu a nesyti afričtí. Navíc skutečná domorodá vesnice kmene Konso a skvělý Kefa bar s pravou etiopskou kávou.
• HALA-BALA
Tropickou jihovýchodní Asii reprezentují tapíři
čabrakoví a vzácně chovaní giboni stříbrní.
• Japonská zahrada Mu-Shin
Navštivte největší japonskou zahradu v České republice a nechte se okouzlit staletými borovicemi,
kamennými lampami kasuga nebo studánkou tsukubaj.

Zvířata a expozice
Během procházky pod korunami staletých stromů
návštěvníci „podniknou“ cestu kolem světa a seznámí se s více než 2 200 druhy zvířat z Afriky, Asie,
Austrálie a Ameriky. Čekají na ně rozlehlé přírodní
expozice, průchozí výběhy a voliéry, areál plný zeleně a originálních etnografických prvků.
Atrakce, které stojí za zhlédnutí:
• Zátoka rejnoků
Expozice, která svým pojetím a rozlohou nemá v Evropě obdoby. Mořské rejnoky si návštěvníci nejen
pohladí, ale dokonce i nakrmí krevetami!
• Guayanas
Tak jsme nově pojmenovali několik expozic v amazonské oblasti. Ve zcela proměněných prostorách se

• Africké pavilony
Mají tvar domorodých chýší a vy zde na vlastní kůži
zažijete setkání se slony, žirafami, zebrami, prasaty
savanovými a pštrosy.
• Průchozí expozice a voliéry
Vstupte do království klokanů, supů, papoušků a
asijských vodních ptáků.
Potvrzení březosti samice slona afrického
Pro zlínskou zoo byl velmi důležitý leden 2017. Právě v tomto období provedené testy potvrdily, že
první inseminace slona afrického v ČR, která proběhla v září 2016, byla úspěšná. Pokud půjde vše
podle předpokladů, slůně se narodí letos v létě.
Projekt Karibuni
Vloni na podzim zlínská zoo zahájila výstavbu největšího projektu v historii zoo, pojmenovaného
Karibuni. Návštěvníky zavede do střední a západní
Afriky. Vznikne na nových pozemcích, které zahrada
i díky pomoci zřizovatele města Zlína z velké části
získala zdarma. Dominantou oblasti se stane nové
chovatelské zařízení pro slony africké. Těm bude patřit téměř třetina z celkových 21 ha rozlohy Karibuni.
Projekt Karibuni odstartovala stavba prvního ze
dvou výběhů pro slony. Ti jej budou moci využívat
již v letošním roce. Nový výběh bude mít tři hektary,
jeho součástí bude i velká vodní plocha. Stavební
firma již dokončila oplocení výběhu a ohraničení
jezera ve spodní části výběhu. Postaven je i koridor,
který propojí stávající výběh s novým. Tímto prů-

chodem slonice projdou do nového výběhu. Stále
však budou využívat současný pavilon včetně venkovního výběhu. Na dokončený výběh naváže v letošním roce výstavba další části chovného zařízení,
která by měla být hotova v roce 2020. Nový pavilon
bude mít plochu 3 600 m2, což představuje rozlohu dnešního výběhu slonů i s vnitřním pavilonem.
Společné vnitřní ustájení pro slony bude patřit mezi
tři největší zařízení svého druhu v rámci světových
zoo.
Chovatelské úspěchy
Zlínská zoo každoročně odchová více než 250 mláďat. V loňském roce poprvé odchovala aru hyacintového, největšího papouška na světě, a supa himálajského. V letošním roce k naprosto mimořádným
úspěchům patří první odchov v ČR dvojzoborožce
indického. V případě puštíka tečkovaného se jedná dokonce o první odchov v zoologické zahradě
mimo asijský kontinent. U savců k cenným odchovům patřilo první mládě vodušek abok a potomci
u dželad, surikat, kudu velkých, velbloudů dvouhrbých, pand červených, v letošním roce pak např.
u kotulů veverovitých nebo klokanů rudokrkých.
Ochranářské projekty
Dlouhodobě vysoká návštěvnost umožňují ZOO
Zlín chránit zvířata přímo ve volné přírodě. Zahrada tak naplňuje jedno ze svých nejdůležitějších poslání. V letošním roce navíc zavedením unikátního
programu 4NATURE jako první česká zoo nabídla
návštěvníkům možnost rozhodnout, kolik peněz
věnuje na konkrétní ochranářský projekt. Za vstupenku 4Nature návštěvník obdrží žetony. Ty pak
prostřednictvím zábavných pokladniček věnuje na
„svůj“ projekt ochrany zvířat. O podporu návštěvníků se prostřednictvím pokladniček uchází tři ochranářské projekty - ochrana vzácné saoly v Laosu,
pomoc ohroženým zvířatům na Sumatře a vytvoření záchranného centra v Ekvádoru. Od poloviny
dubna, kdy byl projekt spuštěn, návštěvníci takto
přispěli částkou 200 000 Kč. Od roku 2009 se zoo

Na děti čeká svezení vláčkem, jízda na poníkovi, lanové centrum Lanáček, velký zábavní koutek, rýžování zlata nebo archeologické naleziště. Od května
do září na 10 stanovištích probíhá oblíbené komentované krmení zvířat.
Karta ZOO Zlín Family
S roční permanentní kartou můžete do zlínské zoo
zavítat každý den v roce a navíc pomůžete s chovem
vzácných a ohrožených druhů zvířat, podpoříte i její
aktivity při ochraně druhů ve volné přírodě. Navíc
získáte řadu atraktivních bonusů. K dispozici jsou
karty pro rodiče a děti, karta osobní a osobní+host.
V případě rodiny se třemi děti se její zakoupení vyplatí již při druhé návštěvě.
Ošetřovatelem na jeden den
Ve zlínské zoo již nemusíte být jen návštěvníkem.
Díky programu Ošetřovatelem na jeden den se stanete ošetřovatelem na vybraném úseku v areálu
zoo, podíváte se do zázemí zoo a poznáte život exotických zvířat i práci ošetřovatelů. Jedinou podmínkou je dosažení věku 18 let a dobrý zdravotní stav.
Zámek Lešná
Stříbrný poklad, 400 let staré skříně, egyptská mumie nebo luxusní koupelna s vířivkou. To všechno
uvidíte během prohlídky interérů zámku Lešná. Prohlídka trvá zhruba 45 minut. Otevřeno je od dubna
do října. V nejkrásnějším Sále předků probíhají také
svatební obřady. Své „ano“ si však snoubenci mohou
říct i v zámeckém parku nebo v japonské zahradě
Mu-Shin.
ZOO Zlín je otevřena každý den v roce včetně vánočního období a státních svátků.
Více na www.zoozlin.eu.
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Agrofert Run
V sobotu 16. června jsme uspořádali v Napajedlích třetí ročník běžeckých závodů a rodinného
dne Agrofert Run. Pro návštěvníky i jejich děti
byl připraven bohatý program, ukázky hasičské a manipulační techniky a zejména běžecké
závody odstupňované od nejmenších až po dospělé účastníky.
Tratě vedly již tradičně centrem našeho areálu, děti
si mohly zasoutěžit v bězích od 200 m po 1 km, následoval rodinný běh na 1 km a vrcholem dne byla
Desítka kolem komína, kterou v pravé poledne odstartovala starostka Napajedel paní Irena Brabcová.
Oproti předchozím ročníkům nám letos poprvé vyšlo počasí, bylo krásně teplo a slunečno. Na start se
postavilo celkem 165 závodníků v dětských kategoriích, rodinného běhu se zúčastnilo cca 200 účastníků a do běhu na 10 km odstartovalo celkem 239
běžců.
Vítězství v hlavním závodě si letos odnesli Martin
Kučera s časem 33:39 a Martina Vévodová v čase

39:56. Letos poprvé jsme vyhlašovali i nejlepší zaměstnance Fatry na 10 km a tady zvítězili Stanislav
Chadim a Petra Tunysová.
Kromě sportovní stránky měl i letos celý podnik charitativní podtext, neboť veškeré vybrané startovné
Nadace Agrofert rozdělila mezi dvě mateřské školky
v Napajedlích a Chropyni, jejichž ředitelky si přišly
na pódium převzít symbolické šeky.
Jediným nedostatkem akce byly problémy s časomírou na dětských závodech, která z důvodu velkého
počtu přihlášených na místě nepracovala úplně na
100 % a výsledky byly s omluvou pořadatelů zpracovány se zpožděním.
I přesto věříme, že se rodinný den ve Fatře líbil a těšíme se na shledání opět v příštím roce.

Petr Pernička
ředitel logistiky
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Deník kutila - Den Blbec
Každý muž jednou za čas dostane chuť být tím
pravým mužem a dokázat, že manuální zručnost je jemu vlastní a má to prostě v genech.
Ideální čas nastává, kdy ostatní rodinní členové jsou dlouhodobě pryč a máte tak volné pole
působnosti.
V případě naší rodiny byly skvrnou v téměř dokonalé domácnosti dveře do koupelny a na toaletu, kde
kování i dveře samotné podlehly systematickému
vandalismu našich ratolestí.
Kování zakoupeno, nyní jen vyměnit dveře a vše
bude, jak má být. V mém případě to znamenalo

koupit dveře, zámkový systém, vyvrtat díry do dveří,
nasadit kování, vsadit dveře do pantů a dílo je dokonáno. Za jeden den by vše mělo být hotovo.
Ideální je vše udělat ihned z kraje týdne. Po cestě
z práce jsem tedy koupil dvoje dveře, kování a jel
dokoupit potraviny, které mi zajistí sílu.
Od toho okamžiku to ovšem začalo být zajímavé a
tzv. Murphyovské. Co se může pokazit, to se pokazí,
a pokud možno v ten nejnevhodnější okamžik.
Po příchodu k autu jsem pomocí dálkového ovládání otevřel kufr plný dveří, vložil dovnitř nákup a
zvesela usedl za volant s touhou vydat se vstříc kutilství. K mému překvapení ale klíč v dálkovém ovládání chyběl. Zírala na mě pouze dírka, kde byl klíč
původně ukotven.
Začalo asi patnáctiminutové obcházení vozu, kdy
kolemjdoucí předpokládali, že jsem nepřítel kartelu a pod autem musím mít schovanou výbušninu.
Následně jsem se vydal po vlastních stopách nákupní trasy a zpět k autu, ale bez výsledku. Nezbývalo nic jiného, než vůz s naloženými dveřmi nechat

uzamčený na parkovišti, pomocí autobusové dopravy se dostat do města, v bytě vyzvednout náhradní
klíč a zpět k autu. Tento asi tříhodinový výlet posunul celou realizaci. Po příchodu domů, odnesení
dveří a nákupu do domu mě oblažil zvuk cinknutí,
který při vybalení nákupu z tašky oznámil přítomnost ztraceného klíče. Murphy vs. Kutil 1 : 0.
Následující den po práci oděn do pracovního oděvu
jal jsem se práce manuální a s vrtačkou se vrhl na
dveře. Ale, voština je zrádná a můj tlak přispěl k totální deformaci a penetraci dveří v oblasti zámkového kování. Murphy vs. Kutil 2 : 0.
Věděl jsem, že dveře do koupelny bude třeba seříznout. Vybaven pilkou na železo s jemným zoubkováním, aby nedošlo ke štěpení laku na spodní straně
dveří, jsem začal zkracovat jejich délku o 0,5 cm.
Výsledkem této činnosti bylo ukrutné nadávání na
výrobce nejen dveří, ale také výrobce pilek, jelikož
při překonání 5 centimetrů z jedné strany se zlomil
pilový plátek. Murphy vs. Kutil 3 : 0.
A dostavil se pocit rezignace a beznaděje. Následující den jsem se rozhodl, že s osudem svedu poslední

bitvu, opatřil jsem oscilační nářadí na zkrácení dveří,
upravené vrtáky do dřeva a ještě jedny dveře. S železnou vůlí a odhodláním jsem si připravil bitevní
plán. Přelepit voštinu v oblasti kování papírovou
lepicí páskou, vrtat z obou stran jemně jako chirurg
a dveře zkosit pilovým kotoučem. V ten den jsem
se stal úhlavním nepřítelem číslo 1 pro všechny mé
sousedy. Zvuky pily a vrtačky se linuly celým panelovým domem, ale svůj účel splnily. Ověnčen pilinami jsem konečně v úterý ve 21:30 nasadil poslední
dveře na panty a mohl tak nevzhledné skóre upravit
na finální 3 : 1.
Ve čtvrtek se vrátila rodina a všichni byli nadšeni, až
na ženu, která položila otázku k počtu dveří, které
jsou na „odpis“. Po mém jemně rezignovaném pohledu pochopila, že některé věci je lepší akceptovat
takové, jaké jsou, a nevěnovat jim přílišnou pozornost.
Pokud budu mít příště kutilský záměr, připravím si
neprůstřelný plán. Ale jak znám osud, určitě si v něm
svou Achillovu patu najde.
Kutil Tim

Bavíme se
V tomto vydání našeho podnikového časopisu
jsme se tak trochu zaměřili na kutily. A proto
jsme Vám chtěli nabídnout i vtipy o kutilech.
Ale bohužel. Žádné dobré jsme nevypátrali.
Jsou profese, které vtipy přímo přitahují. Třeba politici, policajti nebo blondýny. Své vtipy mají i ajťáci
nebo dokonce právníci. Jen kutilové jsou na tom
špatně. Ale naštěstí jsou tady lékaři a jejich historky.
Jsou to totiž oni, u koho většina příběhů, kdy hrdinou je kutil, končí. Přinášíme Vám několik příhod,
které Vás, doufáme, pobaví stejně, jako pobavily
nás.

benzinem. Ten poté odhodil do suchého záchodu,
kam vzápětí odešel za potřebou. Při tom si dopřál
cigaretu, kterou odhodil tamtéž. Následující výbuch
způsobil nejen těžké popáleniny jeho sedacích
partií, ale vymrštil jej do vzduchu, přičemž natěrač
prorazil stříšku kadibudky a způsobil si otřes mozku
a zlomeninu klíční kosti. Při návratu zpět k zemi to
navíc chatrná konstrukce sedáku nevydržela a pán
skončil na dně jímky. Ani její měkký „voňavý“ obsah
nezabránil zlomenině kyčle.
Další kutil amatér sekal dříví hasičskou sekyrkou
opatřenou na druhém konci špičákem. Jak to dopadlo? Prorazil si lebku.
Naprosto neuvěřitelné věci se také mohou dít,
dostane-li se nadšenec k míchačce. Ten náš chtěl
urychlit míchání betonové směsi tím, že do míchačky strčil lopatu. Ta se mu samozřejmě okamžitě
vymkla z ruky, nabrala ho za kšandy od montérek,
několikrát ho vynesla do vzduchu a nakonec s ním
praštila o zem. Přivolaný lékař konstatoval mnohočetné zlomeniny a pohmožděné ohanbí, neboť rozkrok montérek se choval jako lis.

Zdrojem zájmu amatérských kutilů bývá často ruční vrtačka. Obětí pokusu dokázat, že i intelektuál je
schopen vyvrtat díru do zdi, byla manželka jistého
lékaře, který na své chalupě potřeboval zavěsit na
zeď krucifix po babičce. Byla to moudrá žena a svému muži říkala: „Zavolám na to souseda.“ Pan doktor
si ale poradit nenechal. Zaaretoval spínač vrtačky a
zabořil ji do zdi. Přístroj se samozřejmě kousl, vymkl
se mu z ruky a začal rotovat šílenou rychlostí. Pak
se utrhl a odletěl. Cestou sestřelil starožitné hodiny,
televizor a odrazil se od šicího stroje, na němž už nikdo nikdy nic neušije. V závěru trefil dámu do hlavy
a způsobil jí otřes mozku.

Jako další uvedeme případ amatérského natěrače.
Dotyčný pán natíral plot na chatě. Ruce od barvy
si pořádně otřel hadrem napuštěným technickým

V jedné obci zase již několik let vzpomínají na kolektivní katastrofu amatérských dřevorubců, kteří se
v dobrém úmyslu rozhodli odstranit letitý akát ohrožující kapličku na návsi. Za buldozer zapřáhli lano a
snažili se akát vytrhnout. Ten se při pádu zhoupl na
drátech elektrického vedení, vytrhal střešní sloupky několika domů a za své vzaly i jejich štíty a kusy
střech. Potom strom dopadl na buldozer a zdemoloval mu kabinu. Jeho kořeny vrostlé do základů
kapličky nakonec dílo zkázy dokonaly a svatostánek
přestal existovat.
Obzvláště populární jsou v lékařských kruzích amatérští elektroinstalatéři. Každý odborník vám řekne,
že hroužit se do útrob televizoru se šroubovákem
bez izolace a sedět při tom na ústředním topení je
pitomost první třídy. Dotyčný kutil vypovídal v nemocnici, kam jej odvezli ve značně zbědovaném
stavu, že ho to „prvně koplo do zadku“, poté „vlítl
ksichtem do bedny“ a když bezmocně ležel na zemi,
mohl jen bezmocně zpod ožehnutého obočí sledovat, jak od hořícího přijímače chytá nábytková stěna. Od té doby je silně alergický na televizní hokejové přenosy, protože právě touha spatřit prvoligový
mač jej k osudovému rozhodnutí odstranit závadu
svépomocí přivedla.
Do věku computerů patří případ jisté inženýrky, která monitor svého počítače omývala mokrým had-

rem za provozu. Lékař, který ji resuscitoval, jí poradil,
ať příště přístroj vypne, a když už ne, tak ať ten hadr
aspoň vyždímá.
A další případ dokladuje, že nemáme věřit prodavačům nábytku ani montážním návodům. Jistý doktor
práv totiž uvěřil a potom litoval. Že sestavení regálové stěny z nerezových trubek zvládne i amatér? Proč
ne. Náš právník sestavení opravdu zvládl, problém
nastal, když se s regálem dostal ke stropu své advokátní kanceláře. V té chvíli jej měl podle návodu
ukotvit ve stropu šroubovacími hroty. Jakmile však
několikrát otočil maticí, regál se odlepil od stěny
i s nešťastným juristou, který na něm visel. Pod trubkami pohybu neschopného jej našli kolegové až
další den ráno v poněkud potupné situaci, protože
mu jeho stav nedovolil uchýlit se na toaletu.

Vyjma újmy fyzické, existuje i reálné nebezpečí, že
se kvůli svépomocné montáži nábytku dostanete
do blázince. Lékaři sice mají sklon někdy přehánět,
ale proč nevěřit známému pražskému sexuologovi,

který tvrdí, že má už rok v péči kutila, který provozoval sex na svépomocně smontované palandě, která
se pod náporem vášně zhroutila. Ten muž má od té
doby problémy s erekcí a velkým úspěchem je prý
už to, že aspoň přestal koktat.
Na závěr malá statistika. Podle lékařů prý nejčastější
obětí kutilství je profese voják z povolání. Domácí
výbuchy a katastrofy spojené s požáry zase způsobují hlavně pedagogové a ženy v domácnosti. Na
montáže nábytku a vůbec vše, co se dělá podle návodu, by si měli dát pozor právníci, protože ti mají
sklon pošetile věřit návodům k použití.
Že k úrazu může přijít i technik, dokládá případ
svépomocného řezníka občanským povoláním
stavebního inženýra. Místo prasete omráčil sebe a
ještě před tím stihl nešťastné zvíře vyděsit tak, že
pokousalo několik zabijačkových hostů, jimž místo
výslužky musela být podána protitetanová injekce.
A ještě poslední historka o tom, že fušovat se dá i do
medicíny. Dokladem toho je případ amatérského
ošetření jistého zedníka, který padl pod neobvykle
vysokou dávkou alkoholu, přičemž chrčel a podivně
slintal. Jeho neméně zřízení kumpáni to okamžitě
diagnostikovali jako epileptický záchvat. „Pacienta“
znehybnili tím, že na něj vší silou nalehli a podle jakési zmatené teorie, že epileptikům se musí vkládat
něco mezi zuby, mu tam narvali násadu od lopaty.
Výsledkem bylo několik polámaných žeber a dotyčný si musel navíc pořídit zubní protézu.
volně převzato z http://upisecke.za.net/lekarske.htm
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Přehled letních akcí
Holešov - BLUDOVĚNKA 7. 7.
Tradiční krojovaná dechová hudba z Moravy.
Vstupné v předprodeji činí 160 Kč.
Kde: Zámek Holešov, 16:00
Chropyně - ČERVENCOVÁ NOC 14. 7.
Hudební vystoupení a zábava se skupinou Pantock.
Kde: areál zámeckého parku
Chropyně - CHROPYŇSKÉ HODY 31. 8. - 2. 9.
Na první zářijový víkend připadají v Chropyni hody
- oslava patrona místního kostela. V tomto případě
je tím patronem sv. Jiljí, jehož památku si církevní
kalendář připomíná 1. září, proto hody o prvním víkendu v září.
Těšit se můžete na posezení u dechovky, hry i soutěže. Program je rozšířen o akce v místním kostele
- dopoledne hodová mše svatá, v posledních letech
pojatá i jako poděkování za úrodu, a odpolední
pobožnost s požehnáním některého z novokněží,
kteří byli v daném roce vysvěceni. Pěkným oživením
hodů je také večerní pohádková prohlídka chropyňského zámku.
Kde: areál zámeckého parku a okolí
Kroměříž - NOVOSVĚTSKÁ 11. 7.
Druhý koncert 19. ročníku festivalu Hudba v zahradách a zámku, který proběhne ve Skleníku Květné
zahrady ve středu 11. července v 19.00 bude věnován především Antonínu Dvořákovi a jeho symfonii
č. 9 e moll, kterou ovšem celý svět zná jako „Novosvětskou“. Uslyšíme ji v provedení Filharmonie
Bohuslava Martinů Zlín a pod vedením dirigenta
Tomáše Netopila. Kroměřížským posluchačům se

dále představí mladičká laureátka loňského ročníku
mezinárodní Kociánovy houslové soutěže v Ústí nad
Orlicí, sedmnáctiletá Italka Lucilla Rose Mariotti se
svým houslovým koncertem D dur Op. 35. Petra Iljiče Čajkovského. Program doplní i slavnostní pochod
Josefa Suka „V nový život“. Vstupenky na jednotlivé
koncerty festivalu na pokladnách DK nebo on-line.
Kde: Skleník Květné zahrady Kroměříž, 19:00

Kroměříž - 4 CELLOS BACH (TO) ROCK 25. 7.
Třetí koncert 19. ročníku festivalu Hudba v zahradách a zámku nazvaný 4 Cellos Bach (to) Rock se
uskuteční 25. července od 19 hodin v inspirativním
prostředí barokní Rotundy Květné zahrady, která je svou vnitřní štukovou a freskovou výzdobou
pro tento typ komorněji laděných projektů velmi
vhodná.

Kroměříž - KROMFEST 2018 21. 7.
Po úspěšných dvou ročnících pohodového letního
hudebního festivalu KROMFEST přichází další, který
se uskuteční na tradičním místě - Pionýrské louce
u Podzámecké zahrady v Kroměříži v sobotu 21.
července. I Kromfest 2018 je koncipován jako hudební zábava pro celou rodinu, kde si na své přijdou
všechny věkové kategorie. O rozjezd se postarají
pop-rockoví Minami z Biskupic a o závěrečný předpůlnoční dojezd zase domácí, kroměřížský Polygon.
Na festivalu dále vystoupí i nestárnoucí dixielandový nestor, Ivan Mládek s kapelou, popová zpěvačka
Olga Lounová a ze Slovenska dorazí někdejší finalista Superstar rocker Miro Šmajda s kapelou Terrapie.
Ve večerním finále se kroměřížskému publiku představí čerstvá stříbrná slavice, zpěvačka Ewa Farna
s kapelou.

Violoncellové kvarteto a komorní violoncellový soubor Solitutticelli Cello Ensemble ve složení Michal
Greco, Alžběta Poukarová, Martina Klimešová a Rudolf Mrazík v první části zahraje především skladby
mistrů klasické hudby - J. S. Bacha, W. A. Mozarta či
A. Vivaldiho a poté dojde i na operetu, Bugatti Step
Jaroslava Ježka či legendární Bohemian Rhapsody
britské rockové skupiny Queen, nebo metalovou
baladu Nothing Else Matter, tak jak ji pro violoncella
předělal Perttu Kivilaakso z Apocalyptiky. Vstupenky
na jednotlivé koncerty festivalu na pokladnách DK
nebo on-line.
Kde: Rotunda Květné zahrady Kroměříž, 19:00

Těšit se stejně jako vloni můžete na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé - skákací atrakce,
pohybové hry, tvořivé dílničky, bodypainting či vloni ozkoušenou pohodovou mobilní čajovnu. Akce
je určená všem věkovým skupinám, rodiny s dětmi
jsou zvláště vítány.
Kde: Pionýrská louka Kroměříž, 14:00

ci začínáme ve 21.30, v srpnu a září ve 21.00. Vstupné činí 80 Kč a v případě nepřízně počasí se projekce
konají v Kině Napajedla.
Kde: Nádvoří Nového Kláštera, 21:00 nebo 21:30
Filmový program:
12.7. Coco *
13.7. Největší showman *
15.7. Tátova volha *
19.7. Piráti ze Salé/ Promítej i ty! ** ZDARMA
20.7. Bajkeři *
22.7. Cesta za králem trollů *
26.7. Sonita/ Promítej i ty! ** ZDARMA
27.7. Thor: Ragnarok **
29.7. Jumanji: Vítejte v džungli! *
2.8. Město duchů/Promítej i ty! ** ZDARMA
4.8. To ***
9.8. Planeta Česko *
12.8. Po strništi bos *
15.8. Velká oříšková loupež 2 *
22.8. Čertoviny *

Napajedla - LETNÍ KINO 12. 7. - 1. 9.
Letos už druhým rokem ožívá nádvoří Nového Kláštera v Napajedlích letním kinem. Od 12. července až
do 1. září se můžete těšit celkem na 19 titulů pro děti
i dospělé. Zkrátka nepřijdou ani fanoušci komedie,
muzikálu či 4 dokumentů v rámci cyklu Promítej i ty,
které jsou i letos opět zdarma.
Připraveno bude také skvělé občerstvení a diváci
mohou očekávat krásné dárky od společnosti Vitar,
s.r.o., které získá každý návštěvník letňáku. V červen-

23.8. Viva Cuba Libre/Promítej i ty! ** ZDARMA
24.8. Motörhead: Clean Your Clock **
30.8. Ferdinand *
1.9. LETNÍ KINO NASLEPO vstupné dobrovolné
Zažij chvíli napětí před samotným začátkem filmu!
Kino naslepo, které tě mile překvapí a připraví ti
skvělý zážitek!
* PŘÍSTUPNÉ BEZ OMEZENÍ
** NEVHODNÝ PRO DĚTI DO 12 LET
*** NEPŘÍSTUPNÝ MLÁDEŽI DO 15 LET

BON VOYAGE !
-ANEB FRANCOUZSKÁ PARTY-

28. 7. 2018 / 16.00
CAFÉ KLÁŠTER

MINI DEGUSTACE RUMŮ
NABÍDKA FRANCOUZSKÝCH VÍN
FRANCOUZSKÉ FONDUE, PALAČINKY
FRANCOUZSKÁ HUDBA
PRO DĚTI – VÝROBA
NÁMOŘNICKÝCH ČEPIC

Upozornění: V rámci akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy sloužící k propagačním aktivitám pořadatele.
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