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Jak se nám dařilo v prvním pololetí roku 2018 ČÍSLO
MĚSÍCE
117
Je to už nějaká doba, co jsme uzavřeli první polovinu roku, a mám pocit, že si toho skoro nikdo
ani nevšiml. Pololetní odměny jsme již zvládli
utratit a většina z nás si stihla i odbýt zaslouženou dovolenou. V účetním odboru však konec
pololetí zaregistrovali důkladně. Červnová a
tím i pololetní účetní závěrka je předmětem zájmu externích auditorů, a proto bylo nutné vše
řádně zdokumentovat a doložit pro následnou
kontrolu. To s sebou přináší spoustu práce a
zvýšené úsilí všech, kteří se na jejím sestavování podílejí.

A jak jsme si tedy v prvním půlroce vedli?
Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku není jednoznačná odpověď. Pokud budu hospodářské výsledky hodnotit z pohledu plánu, pak se dá říci, že
se Fatře vcelku daří. Máme malý předstih před plánem, který jsme si stanovili pro tento rok. Rovněž
očekávaná skutečnost do konce roku naznačuje, že
by plán letos mohl být splněn. Tento optimistický
náhled na hospodaření společnosti byl i podnětem
pro vedení společnosti, aby vyplatilo výše zmiňovanou zálohu na odměnu za hospodářské výsledky
roku, a to dokonce s měsíčním předstihem.
Ale do konce roku zbývá ještě spousta času, který ukáže, jaká bude realita. Pokud totiž srovnáme
hospodaření letošní s rokem minulým, už tak optimističtí být nemůžeme. Přestože na úrovni přidané
hodnoty jsme na tom dokonce lépe než v loňském
pololetí, za hospodářskými výsledky prvního pololetí loňského roku zaostáváme a ztrácíme výkonnost.

Jinými slovy na přibližně stejnou hodnotu produkce
potřebujeme více nákladů. A to určitě není dobře.
Proto usilujeme o zvýšení produktivity a dále budeme podporovat projekty zaměřené na zvýšení
efektivity výroby. Určitě jste zaznamenali běžící
optimalizační projekty na válcovně, vstřikolisovně a
jinde. A pokud chceme zůstat konkurenceschopní,
musíme v tomto úsilí pokračovat dále.

A jak si vedeme v jiných oblastech?
Zmíním tu, která je v současnosti asi nejvíce vidět,
a to jsou investice. Tady pokračují práce více méně
podle schválených harmonogramů. Samozřejmě,
že při tak rozsáhlých investicích, jako jsou ty naše,
se to neobejde bez problémů, ale ty jsou od toho,
aby se řešily. A to se daří, ať už zásluhou pracovníků
investiční výstavby nebo ostatních spolupracujících
firem, které se na projektu podílejí. Postupně se
tak podařilo předat do zkušebního provozu objekty chladicích vod, údržby, drticí linku, sklady (v tzv.
zóně B) a další. Úspěšně pokračují práce na nové
výrobní hale pro válcovnu a vše se připravuje na to,
aby mohla být na podzim zahájena instalace válcovací a laminační linky. Mimo projekt Nové válcovny
běží i další investiční projekty, kterým naši zaměstnanci musí také věnovat nemalou pozornost.
Jak už jsem konstatoval, celozávodní dovolená je za
námi, a již tradičně znamenala zvýšenou aktivitu pro
naše údržbáře. Bylo nutné zajistit plánované opravy
většího rozsahu tak, aby co nejméně omezily výro-

bu v průběhu roku. Bylo potřeba připravit stroje a
zařízení, aby v následujícím období pracovaly spolehlivě a pokud možno bezporuchově.

Není možné zde zmínit všechny profese, ale naše investiční aktivita a upravený režim výroby v červenci
a srpnu se nějakým způsobem dotkl každého z nás.
Jsem rád, že tyto mimořádné situace zvládáme
s přehledem a vzájemnou vstřícností.

Počet zaměstnanců, kteří si doposud neaktivovali svoji kartu zaměstnaneckých
výhod “Benefit plus“ a nevyužili možnost
ušetřit ze svého rozpočtu za nákupy v oblasti zdraví, sportu, kultury, vzdělávání, cestování, knih apod.

Na závěr se vrátím ještě jednou k ekonomickým
výsledkům. Jak jsem uvedl, výhled hospodaření do
konce roku vypadá zatím optimisticky, to však bude
platit pouze za předpokladu, že splníme plán výroby. Přitom musíme počítat s určitými omezeními ve
výrobě, jako jsou například další plánované rozsáhlejší opravy některých zařízení (extrudér Comerio I).
Podmínkou je samozřejmě i zajištění řádné obsluhy
strojů a výrobních linek, kde se také potýkáme s určitými potížemi. Léto pomalu končí a já doufám, že
většina z vás si svoji dovolenou užila a nabrali jste
síly do druhé poloviny roku. Věřím, že společným
úsilím překonáme všechny nástrahy druhého pololetí, stejně jako se nám to podařilo u toho prvního, a
na konci roku budeme mít důvod k radosti z dobře
odvedené práce v podobě splněného plánu.

Pokud si nevíte rady, jak kartu aktivovat,
stavte se na personálním úseku.

Přeji nám všem hodně úspěchů.
Ing. Luděk Kramoliš
finanční ředitel

Nový centrální sklad
V nejbližších dnech budou logistice předány
do užívání 2 nové skladové haly, které jsou
součástí velké investiční akce „Nová válcovna Zóna B“.

dukci obou převíjecích linek HIF, mezi nimiž se právě 3 skladovací haly nacházejí (1 původní v hale 48
+ 2 nové), ale i hydroizolační fólie, vyrobené na lince
Briem v b. 24. Díky těmto novým prostorům se nám
rozšíří skladovací kapacita o 2 193 samostatných
paletových míst. Do jednotlivých buněk regálového
systému bude možno uložit palety o max. rozměru
2 100 x 1 200 mm. Samozřejmostí bude napojení na
skladový systém WMS (řízený sklad) a označení každého paletového místa čárovým kódem (souřadnice umístění, regál, řada, patro).
S ohledem na různou výšku stávající a nové skladové podlahy bude přemísťování výrobků zajišťováno
výtahem.

Obě haly jsou vybaveny systémem mobilních i stacionárních regálů, u nichž se poslední možná zakládací úroveň nachází ve výšce 6 200 mm. Do těchto
regálů budeme naskladňovat nejen kompletní pro-

Díky nové investiční akci bylo rozhodnuto i o logickém přečíslování stávajících objektů. Stávající
budova převíjení (ATF), která měla číslo 49, se změ-

ní na číslo 46. Navazující (původní) budova skladu
změní své číslo ze 48 na 46a. Nově postavené budovy skladů pak budou mít čísla 47 a 48. A celou řadu
dokončí nově postavená budova s číslem 49, ve které se momentálně montuje nové převíjecí zařízení,
o němž byla již zmínka v úvodu tohoto článku.
Součástí nových skladovacích i výrobních prostor je
rovněž vybudování nového zázemí (šatny, soc. zařízení) pro zaměstnance výroby i skladu HV. Nedílnou
součástí bylo i vybudování nové kanceláře expedice
a zázemí pro přijíždějící řidiče.
Pro venkovní prostory bylo rozhodnuto použít vysokozátěžový beton, který má oproti asfaltu dlouhou
životnost a nepodléhá změnám vlivem teplot a pod
koly kamionů se nedeformuje.
A co nám to přinese?
Vznikne nový moderní centrální sklad s expedicí pro
všechny druhy hydroizolačních fólií, po kterém jsme
hodně dlouho toužili. Konečně budeme moci skladovat a expedovat HIF z jednoho místa, k čemuž by
nám měly pomoci i tři nové nakládací rampy.
Tím by mělo dojít k uvolnění prostor v areálu firmy,
které jsou doposud obsazeny velkým množstvím
palet HIF. Přesunem těchto palet do krytých prostor
se zároveň zachová i kvalita původního balení, což
především ocení naši zákazníci. Výrobky již nebudou vystavovány rozmarům počasí.
Bc. Martin Jelínek
vedoucí odboru logistiky
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Jsme s vámi, když...
Fatra spouští novou webovou stránku, která
ukazuje lidem, kde se mohou v běžném životě setkat s produkty naší společnosti.
Na záložce „historie“ se mohou velmi jednoduše seznámit s portfoliem a hlavními
kroky, které jsme učinili od svého založení
v roce 1935 až po současnost. Vznikl tak komunikační kanál, který nastíní obyčejnému
uživateli pomocí fotografií kým Fatra je a jak
zasahuje do každodenního života nás všech.
Na stránce jsou prezentovány všechny segmenty od podlahových krytin až po BO PET
fólie. V průběhu roku budou navíc natočena
videa, která mají podporovat tento celistvý
koncept i audiovizuální formou. Podívejte se
i vy na www.jsme-s-vami-kdyz.cz.
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu
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Využití prediktivní údržby v praxi
V období ekonomického růstu, nestálosti cen
vstupních surovin, stále přísnějších požadavků na podobu finálního produktu a tlaku na co
nejnižší konečnou cenu výrobku musí každá organizace pro zachování konkurenceschopnosti
využít každé příležitosti vedoucí ke snižování
provozních nákladů.
Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je zvýšení
provozuschopnosti a spolehlivosti technologických
zařízení při zajištění jejich minimálních provozních
nákladů.
Abychom byli schopni těchto cílů dosáhnout, byla
v úseku energetiky nad rámec preventivní údržby
aplikována nově také prediktivní údržba (predikce =
předpověď), která nám umožňuje předpovídat, kdy
by mohlo dojít k selhání technologických zařízení a
včasnou a efektivní údržbou jim předcházet.

Měření provádíme pomocí termokamery a jeho výsledky mohou být prvotní známkou toho, že s měřeným objektem není něco v pořádku. Proto jsou
veškerá výkonová elektrická zařízení takto kontrolována minimálně jednou ročně.
Výsledky těchto měření jsou archivovány pro pozdější možnou analýzu v případě poruchy, a také pro
potřebu k vhodnějšímu nastavení pracovních postupů v rámci údržby.
Aby byly k dispozici výsledky měření co nejpřesnější, byla úsekem energetiky zakoupena nová termokamera Fluke Ti45 společně se softwarem SmartView. Tato termokamera umožňuje daleko přesnější
měření s lepší rozlišovací schopností měřeného objektu a tím přesnější identifikaci možného rizikového místa se zvýšenou teplotou.

V podstatě se jedná o různé formy diagnostických
metod, které mají za úkol průběžně sledovat trend
vývoje sledovaných mechanických a elektrických
hodnot u energetických zařízení. Zaměřujeme se
především na ty části technologického zařízení,
u kterých dochází k opotřebovávání nebo které můžou mít významný vliv na celkovou funkci těchto
zařízení.
Pro tuto aplikaci slouží velké množství měřicích přístrojů a jejich příslušenství. Jejím základem je měření kvality elektrické energie, termovizní měření
a diagnostika vibrací.
Měření teploty je základ
Za největší potencionální rizika jsou považována
místa se zvýšenou teplotou, což může značit případný mechanický problém či přetížení elektrických zařízení. Na základě rozdílu teplot mezi místem
se zvýšenou teplotou a zbytkem zařízení je možné
detekovat například nesymetrické zatížení jednotlivých fází či celkové přetížení. Tento příznak může
mít vliv na zvýšený odběr elektrické energie a je to
také místo s možným rizikem vzniku požáru.

Termokamera FLUKE

Elektrická energie je také surovina
Pro zajištění správného provozu elektrických rozvodů, strojů a ostatních zařízení používáme nejen
termovizní měření, ale i další měřicí přístroje. Elektrická energie totiž nemusí být symetrická, může
obsahovat harmonické zkreslení. Elektrická energie
je v podstatě vstupní surovina, která zasahuje do výrobního procesu. Její kvalita tak může ovlivnit kvalitu výsledného produktu, ale také může zapříčinit
nečekanou odstávku zařízení.
K jejímu měření používáme síťový analyzátor. Proto jsme nedávno pořídili nové síťové analyzátory
Janitza UMG 604E, pomocí nichž můžeme měřit a
evidovat hodnoty jako např. napětí, proud, energie,
harmonické zkreslení apod., které nám slouží jako
zdroj pro vyhodnocení kvality elektrické energie.
Toto měření se provádí pomocí měřicích proudových a napěťových transformátorů, které jsou připojeny jako hlavní měření na nn straně transformátoru.

Ing. Miroslav Veselý
technik elektro

Zeleň v našich areálech
Dnešní průmyslové areály, to již dávno nejsou
jen šedé ulice. Obecně se do jejich moderního
pojetí čím dál více uplatňuje zeleň a to již ve
fázi projektového plánování.
Estetičnost, pohlcování prachu, tříštění a odstínění zvuku, odstínění prostoru, případně rekreační
vlastnosti - to jsou základní atributy zeleně, které
jednoznačně hovoří v její prospěch. Navíc dnes už
i stavební předpisy určují povinnost výsadby zeleně, která u nových staveb musí zaplnit více než 12 %
z celkové plochy pozemku určené pro průmyslovou
výstavbu.

Ani my nezůstáváme pozadu. V Průmyslovém areálu
Chropyně již v minulých letech došlo k významným
zásahům, kdy jsme částečně nahradili vykácené staré stromy. Vysázeli jsme také celou alej okrasných
třešní u hlavní trasy areálu mezi osobní a nákladní
vrátnicí. K tomu přibylo kolem 15 jehličnatých stromů v dřevině stříbrný smrk a 120 thůjí.
V letošním roce v Chropyni posílila zeleň o 10 červených javorů, které budou mít zejména funkci stínící
u budov 75 a 76. Bylo provedeno doplnění uhynulých keřů a thůjí v rámci celého areálu a je připravena okrasná výsadba u hlavní vrátnice.
Napajedelský areál je složitější zejména z důvodu
prostorového. Jeho rozloha je oproti areálu v Chropyni v podstatě třetinová a budovy jsou zde již historicky velmi účelně řazeny do řad a sloupců pouze

Fatrafol u moře
V Polsku byl dokončen moderní hotelový
komplex Baltic Park Molo. Při jeho výstavbě
byly jako izolace proti vodě použity hydroizolační fólie FATRAFOL. Konkrétně byly
aplikovány na střechy klasické i tzv. zelené,
balkony a terasy, příjezdové cesty i pěší trasy. Celkem zde bylo instalováno více než
20 000 m2 naší fólie.
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

Vhodné přístroje a kvalifikovaná obsluha
Abychom byli schopni adekvátně využívat nástroje
prediktivní údržby, musí být jejich obsluha kvalifikovaná a řádně proškolena, aby mohly být přístroje
optimálně využívány a přinášely potřebné výsledky.
Proto byl jednou z podmínek pro nákup nových měřicích přístrojů také požadavek na řádné zaškolení
obsluhy. Toto školení pak musí být v pravidelných
cyklech opakováno, abychom udrželi obsluhu způsobilou.
Aplikace prediktivní údržby již přináší své ovoce. Jak
je patrné z ukázky temovizního snímku transformátoru T7, díky této analýze se nám podařilo předejít
havarijnímu stavu a pravděpodobnému výpadku
energetického zařízení. Doufáme, že se nám za pomoci této aplikace bude dařit předcházet i dalším
možným výpadkům elektrické energie, způsobeným poruchami elektrozařízení.

Vyhledání místa poruchy transformátoru T7 Napajedla

AKTUALITY

Naše hračky na cestě kolem světa
Nafukovací hračky z fatrovské dílny jsou
nadčasové a žádané. V měsících květnu
a červnu se těšily nebývalé pozornosti, které se jim dostalo na výstavě Neumannka
v Prachaticích. Nejen sedací hračky, ale i ty
drobné do vody vyvolaly ohlas u mladších,
ale i starších návštěvníků, kteří s nostalgií zavzpomínali na svoje mládí.

s bezpečnostními rozestupy. Na zeleň zde zbývá
tedy méně místa a je potřeba ji plánovat velmi obezřetně. Již v rámci výstavby Nové válcovny bylo potřeba několik stromů vykácet. Tyto stromy jsou dnes
nahrazeny výsadbou aleje katalp podél budov 32 a
33. Současně se připravuje výsadba zeleně za novými budovami skladů a převíjení. Náhradou za stromy u parkoviště za budovou 13 směrem do Kolonky
se připravuje výsadba podél nového protipovodňového oplocení.
Zapomínat na zeleň v našem okolí by bylo velmi
krátkozraké. Každého potěší a možná i zrelaxuje po
dlouhé zimě pohled na čerstvě zelené kvetoucí jarní
stromy. Níže zobrazená fotografie je toho důkazem.
Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí odboru správy majetku
V obdobném termínu probíhala i putovní
výstava Mini Wonders/Česká hračka včera a
dnes, která se uskutečnila v Českém centru
hlavního města Tokia. Zde byl k vidění výběr
toho nejlepšího ze zábavního průmyslu České republiky, kam bezpochyby naše výrobky
také patří. Nafukovací hračky z dílny Libuše
Niklové se dokonce dostaly do vysílání portugalské televizní stanice PORTO canal. Tady
byla v pořadu věnujícímu se hračkám prezentována žirafa, která ve srovnání s ostatními hračkami působila majestátně a imponovala i samotné moderátorce pořadu.
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

FATRA A MY
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Nová schránka pro zlepšováky
Ačkoli již většina z vás využívá digitální formy
evidence svých nápadů prostřednictvím aplikace IBM Lotus Notes nebo prostě zasílají své
náměty na adresu zlepsovaci.navrhy@fatra.cz,
stále se ještě najdou i takoví podavatelé, pro
které je papír a tužka nepostradatelnou věcí.
V Napajedlích zůstává i nadále schránka pro ZN
umístěna na vnější stěně pod oknem osobní vrátnice, ale v Chropyni jsme provedli změnu. Zlepšovatelé zde mohou své papírové přihlášky nově vhazovat do schránky v budově 74, která se nachází také
poblíž osobní vrátnice. Výběr obou schránek má na

AKTUALITY

starosti oddělení průmyslového inženýrství a děje
se tak pravidelně jedenkrát týdně.

Školení aplikací HIF ve Finsku
V rámci kontinuálního rozvoje trhu hydroizolačních fólií ve Finsku jsme pro nové a perspektivní odběratele na konci měsíce května
uspořádali v nejstarším finském městě Turku
praktické školení systému FATRAFOL.

Všechny podané náměty jsou po vybrání digitalizovány a jejich další správa pak probíhá prostřednictvím aplikace Zlepšovací návrhy. Do této databáze
můžete nahlédnout a zjistit aktuální informace
o stavu svého zlepšovacího návrhu. Pokud nemáte
do Lotus Notes přístup, obraťte se na svého vedoucího.
Ing. Adam Hrňa
vedoucí odd. průmyslového inženýrství

Pro firmy S-Katto Oy, Kattotex Oy a také stávajícího partnera Kattopojat Oy jsme připravili tréninkové makety, na kterých si mohli
prakticky vyzkoušet opracování nejrůznějších střešních detailů.

Odborná praxe
Ve školním roce 2017/2018, od září do června,
jste mohli potkávat v areálu našeho podniku
skupinku mladých lidí, kteří se lišili od kmenových zaměstnanců červenými tričky s nápisem
„odborná praxe“.
Navázali jsme na předchozí školní rok a opět jsme
u nás přivítali učně 2. a 3. ročníku oboru gumař-plastikář ze SPŠ Otrokovice. V 1. pololetí to byli
3 učni, ve druhém pololetí je vystřídala jiná skupinka, také tříčlenná.
Praxe probíhala vždy v lichých týdnech. Pondělní
dopoledne patřila paní Jitce Mazůrkové, která měla
na starosti teoretickou část výuky. Další dny se jim
věnovali instruktoři ve výrobních střediscích a laboratořích. Učni si vyzkoušeli práci s granulátem,

u lisované podlahoviny, ve svařovně izolačních fólií,
u svařovaných výrobků - hraček a pláštěnek a vytlačovaných profilů.
Druháci ze školního roku 2016/17 postoupili do
třetího ročníku a sami se mohli rozhodnout pro společnost, ve které chtějí vykonávat praxi. Pět z nich si
zvolilo Fatru Napajedla a jeden Chropyni.
A co nás nejvíc potěšilo, je to, že čtyři učni mají zájem po absolvování školy rozšířit naše řady. Adrian,
Dominik, Jarek a Vašek se stali „firemními žáky“ s nárokem na výplatu stipendia a byli již zařazeni na svá
cílová pracoviště u výroby PPF a izolačních fólií.
Mockrát děkuji našim zaměstnancům J. Mazůrkové,

J. Gregorovi, T. Kaňovskému, I. Winklerovi, I. Velčovské, D. Zapletalové, H. Šimkové, J. Rožnovské, M.
Slovákové, A. Flekačové, O. Mlýnkové, J. Mlýnkové
a O. Jablonské, kteří učňům věnovali nejen spoustu
svého času, ale snažili se jim i předat co nejvíce ze
svých odborných znalostí a zkušeností.

Teoretická část školení pak obsáhla jak nejdůležitější principy pokládky našich materiálů, tak i výčet novinek a „vychytávek“ pro
ještě snazší práci s našimi PVC-P fóliemi.

Polovina prázdnin je za námi a my se pomalu budeme připravovat na nástup dalších studentů druhých
a třetích ročníků oboru gumař-plastikář a tentokrát
nově i oboru elektrikář.
Tradice ožívají - náš cíl připravit novou generaci odborníků se začíná naplňovat.
Blanka Hrabinová
personalista

Zhodnocení programu Benefit Plus

Na finském trhu působíme s hydroizolačními fóliemi již 4. rokem a rozhodně budeme
v pečlivém a systematickém rozvoji pokračovat i nadále.
Bc. Pavel Vojtek
prodejce HIF

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.

Rád bych vám touto cestou seznámil s rekapitulací vývoje zaměstnanecké cafeterie, kterou
známe pod názvem „Benefit plus.“

Více v Rozhodnutí ředitele PÚ č. 04.

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

Podíváme se společně na to, jak je u nás ve Fatře využívána. Spuštění proběhlo v roce 2015, tento rok
je tedy již čtvrtým v pořadí. Potěšující je zvyšující se
počet jak zaměstnanců, kteří benefity skrze cafeterii
čerpají, tak i zvyšující se počet transakcí.

•
•
•
•
•
•
•

Nejčastěji využíváme kartu Benefit plus v oblasti
zdraví, a to v lékárnách. Rovnocenné využití je pak
v oblasti sportu, kultury a cestování. Od nového
roku již někteří z vás využili cafeterii i pro nákup
tištěných knih. Rovněž rozšíření o možnost úhrady
mimo smluvní síť začíná být využíváno - tedy v oblasti úhrady např. zdravotního a kosmetického zákroku, dětského tábora a kroužků, individuální dovolené a vzdělávání.

Více informací naleznete na:

www.fatra.cz/kariera

Bc. Martin Hradský
personální ředitel

První expedice FATRAFOLu do Brazílie
Tak se nám to podařilo! Od prvního kontaktu
s brazilským trhem hydroizolací v rámci naší
aktivní účasti na veletrhu v São Paulo, přes mapování lokální situace a vyhledávání potenciálních partnerů, jsme se dostali až do bodu realizace historicky první zakázky.
Tímto krokem navazujeme s firmou Omnitrade Brasil na jednání, která proběhla jak v Brazílii, tak i u nás
ve Fatře v Napajedlích a vedla až k této první expe-

DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY
REVIZNÍ TECHNIK ELEKTRO
PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK
TECHNOLOG
TECHNIK ICT
PRODUKTOVÝ MANAŽER
DĚLNÍK SKLADU

dici našich hydroizolačních fólií FATRAFOL a systémových doplňků. Vzhledem k externím vlivům, které se do obchodu s Brazílií promítají obecně, bude
boj o jakýkoliv podíl na trhu tvrdý, nicméně věříme,
že se prosadíme a první obchod z července 2018
pro nás bude úspěšným odrazovým můstkem.
Bc. Pavel Vojtek
prodejce HIF
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14. sportovní hry OS ECHO 2018 - triumf na pražském Žižkově
Ve dnech 22. - 24. června se členové naší odborové organizace zúčastnili 14. sportovních her
OS ECHO, které se letos konaly v Praze. Jejich
hlavním sídlem byl tentokrát hotel Olšanka,
kde se také uskutečnil slavnostní večer spojený
se závěrečným vyhlášením výsledků jednotlivých sportů.
Zaregistrovaných bylo celkem 28 základních organizací v působnosti OS ECHO. V rámci jednotlivých
soutěží bylo přihlášeno na 320 sportovců z celé ČR.
Hlavním pořadatelem byly ZO OS ECHO Kladno
- Skupina ČEZ a ZO OS ECHO Energetika Brno Plynárenská ve spolupráci se společností E.ON Česká
republika, s. r. o.
Naše ZO měla zastoupení ve třech kategoriích malá kopaná, bowling (ženy a muži) a stolní tenis.
V malé kopané ve sportovním areálu Pražačka nás
reprezentovalo dvanáctičlenné mužstvo vedené
kapitánem Martinem Láníkem a asistentem kapitána Jakubem Poláškem, ve složení brankař Tomáš
Bilíček, hráči Jan Foltýn, Tomáš Láník, Karel Rapant,
Petr Matoušek, Lukáš Jablonický, Filip Liška, Bohdan
hár a diplom za úžasné 3. místo v ženské kategorii
družstev.
Sportovní disciplínu stolní tenis obhajovala ve sportovním areálu Hamr v Záběhlicích dvojice našich
fantastických mužů Libor Oharek a Ing. Pavel Polanský. A byli to právě oni, kteří dokázali všem protihráčům, že jsou nejlepší. Prvenství obhájili a právem
stanuli na nejvyšším stupni vítězů.
Celkem si naši odboráři odvezli z Prahy domů 5 zářivých pohárů a 5 diplomů. Takové štěstí neměl každý. Nebo to nebylo štěstí, ale sportovní nadání, připravenost a bojovnost? Vyberte si sami. Jedno je ale
jisté - Fatrováci jsou prostě úžasní a báječní a tyto
výsledky to jenom potvrzují.

Janošek, Petr Horák a Pavel Sedláček. Tento skvělý
tým si vybojoval nádherné 2. místo a jako nejlepší
fotbalový střelec byl, stejně jako v letech minulých,
jednoznačně opět vyhodnocen náš Jan Foltýn.

Na sportovišti X-bowling Žižkov Praha nás v bowlingu v kategorii muži reprezentoval tým ve složení
Petr Novák, Tomáš Vydržal a Zdeněk Hanák. Úspěšné byly tentokrát ženy. Naše děvčata Klára Dun-

dálková, Martina Krsičková a Radmila Fusková zde
posbírala krásná ocenění. Radka Fusková se dostala
v silné konkurenci na 3. místo jednotlivců v kategorii žen a celý tým Klára, Martina a Radka získal po-

Všichni bojovali s vědomím, že nehájí pouze barvy naší odborové organizace, ale celé Fatry. Jsem
opravdu ze srdce ráda, že máme tak bezvadné členy, kteří jsou zároveň hrdými zaměstnanci naší společnosti. A za to jim všem jménem celé PRO, akciové
společnosti Fatra i všech sportovních příznivců děkujeme.
Jana Hrabicová
předsedkyně PRO ZO OS ECHO Fatra Napajedla

Triatlon prověřil naši fyzičku
V sobotu 23. 6. 2018 jsme se zúčastnili závodu v dlouhém triatlonu MORAVIAMAN 2018
(3,8 km plavání, 180 km jízda na kole a 42,2 km
běh), který se konal v rekreační oblasti Štěrkoviště - Otrokovice.
Den začínal pozitivně. Slunečné počasí a relativní
teplo slibovalo příjemné podmínky. Úderem 8. hodiny jdeme na to. Dvě štafety Fatra Team 1 (ve složení Tomáš Klableňa, David Dalajka) a Fatra Team 2 (ve

složení David Kovář, Petra Tunysová, Iveta Andrýsková, Martin Jelínek a Radek Chvíla) jsou připraveny ke
startu.
První plaveckou část obě štafety zdolávají cca po
hodině a půl bez sebemenších problémů. Avšak
po předávce na cyklistickou část jsme už věděli, že
tento závod bude hodně bolet. Prudký vítr a náhlá
změna teploty - to pořádně prověřilo naši fyzickou

a psychickou připravenost. Ale i když nám počasí
zrovna nepřálo, obě štafety jely na plánované časy.
Na běžeckou část se počasí už umoudřilo a my jsme
si tak mohli vychutnávat skvělou atmosféru. První ze
štafet (Fatra Team 2) v čase 10:51:47 dokončuje závod a pokořuje tak pomyslnou hranici jedenácti hodin. Druhá ze štafet (Fatra Team 1) dokončuje v čase
12:03:32.

Byť to byl letos těžký závod, který nedal ani metr
zadarmo, ve zdraví a s úsměvem na rtech jsme se
sešli v cíli.
Pocity se ani nedají pořádně popsat, to se prostě
musí zažít. Příští rok to můžete vyzkoušet s námi.
Tomáš Klableňa
vedoucí odd. skladu surovin
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Karate - maximální využití energie celého těla
ROZHOVOR / RENATA ŠIMKOVÁ
převzal vedení tréninků dospělých. Každé září probíhá nábor nových členů, kdo by měl zájem, rádi vás
přivítáme do svých řad.

Je to normální žena, ale přesto se něčím odlišuje. Její zálibou, životním stylem, cestou za poznáním sebe sama se stalo karate. Pracuje jako
technická kontrola u regranulátu v Chropyni.
Svůj volný čas věnuje tréninkům a kvalifikaci
trenéra si neustále zvyšuje. Za rok 2017 byla
nominována na cenu „Pomáháme srdcem“, kterou každoročně vyhlašuje nadace Agrofert, aby
vzdala hold těm, kteří mají srdce na správném
místě a neváhají jej využít pro dobrou věc. Poprosili jsme paní Šimkovou, aby nám svůj koníček představila.

Účastníte se soutěží? Máte za sebou nějaké
úspěchy?
Závodění mě nikdy příliš nelákalo, karate mě spíš zajímá jako sebeobrana. Protože ale trénujeme i děti,
které jsou soutěživé, účastníme se soutěží v rámci
naší organizace. Naposledy se zapojilo 10 bojovníků našeho oddílu do turnaje v KATA, který pořádal
DDM Bojkovice dne 17. 6. 2018.

Paní Šimková, jak jste se k tréninku karate dostala?
To jsem ještě chodila na střední školu v Kyjově. Měli
jsme zde možnost zhlédnout krátkou ukázku karate,
a ta mě ihned oslovila. Bohužel tréninky probíhaly
ve večerních hodinách, což pro nás studenty nebylo
reálné. Tak jsem si tehdy aspoň vyzkoušela rok a půl
JUDO, které se konalo ve vhodnějším čase. V roce
1990 jsem se dozvěděla o náboru nových členů do
oddílu karate v Kojetíně, přihlásila jsem se, cvičila,
ale oddíl po půl roce ukončil svoji činnost. To mě už
ale karate natolik uchvátilo, že jsem hledala další
možnosti v okolí. Po nějaké době jsem v Kroměříži
objevila náborový leták do SHOTOKAN KARATE. Nábor probíhal již tři měsíce, ale proč to nezkusit? Po
měsíci tréninku jsem se zúčastnila prvních zkoušek
na 8. kyu - žlutý pás.

Soutěž byla určena pro děti od 7 do 13 let bez rozdílu věku, pohlaví a uděleného STV (stupeň technické
vyspělosti). Z přihlášených 32 závodníků naši nejlepší svěřenci obsadili:
1. místo - Bátrlová Nela, 2. místo - Pinďák Bronislav
Pochvalu ovšem zaslouží všechny zúčastněné děti,
protože ze sebe vydaly to nejlepší.
Jaké je k tomuto sportu potřebné vybavení? Jak
moc finančně a časově je tento koníček náročný?
Pro začátek postačí kraťase a tričko, cvičíme bosky.
K prvním zkouškám je potřeba pořídit speciální
oblek karate-gi (nesprávně nazývané kimono), nejlevnější dětské za cca 600 Kč. Děti si můžou v omezeném množství zapůjčit karate-gi oddílové. Na
další otázku nemám jednoznačnou odpověď. Záleží na každém jedinci, kolik času, peněz a energie
je ochoten tomuto koníčku věnovat. Já osobně to
beru spíše jako životní cestu, protože principy karate používáme v každodenní činnosti, aniž si to uvědomujeme.

Jak dlouho se mu věnujete?
Karate se věnuji od roku 1992. Za tu dobu jsem měla
dvě přestávky. První přerušení celý rok 1994 a druhé
v letech 1997 - 1998. Po dvou letech pauzy pro mě
nebyl návrat snadný, ale díky tehdy sedmiletému
synovi mé kamarádky, kterého jsem doprovázela na
tréninky do Kroměříže, jsem se opět ke studiu karate
vrátila. A v roce 2000 jsme se rozhodli založit vlastní
oddíl karate - Karate-Do TJ Chropyně.
Máte nějaký vzor?
Ano, své učitele a mistry. Snažíme se porozumět
učení mistra Gichina Funakoschiho, nazývaného též
„otec karatedo“, který byl spojujícím článkem doby,
kdy karate bylo výhradně Okinawským uměním sebeobrany udržovaným v nejhlubším utajení, a mezi
současností, kdy se stalo bojovým uměním cvičeným po celém světě.
Co Vás na tom baví, naplňuje?
Baví mě studovat principy pro maximální využití
energie celého těla, jak se zdokonalit a poznat sám
sebe. Naplňuje mě zjištění, že to co dělám, má nějaký smysl a také mám o maličko větší šanci ubránit se
případnému útočníkovi. Díky tréninku procvičíme
všechny části těla, posilujeme hluboký stabilizační
systém. Najednou cítíte svaly, o kterých jste dříve
ani nevěděli, že je máte. A kromě fyzické části procvičujeme i tu mentální.
Nejlépe to vystihnou slova mistra Hidetaka Nishiyamy (přímý žák G. Funakoshiho):
„Cvičením tradičního karate dostává člověk prostředky, kterými může rozšiřovat a zlepšovat své
mentální a duševní schopnosti. Díky nekončícímu
hledání lepší techniky rozšiřuje cvičenec schopnosti ve všech směrech. Zatímco výkonnostní úrovně
mohou být konečné, protože jsou přesně definovány, hledání vývoje tradičního karate nemá žádných

hranic. Lidské rozšiřující se schopnosti a dosažitelný
potenciál jsou hranice, které vyžadují našeho neustálého výzkumu.“
Máte i Vy nějaká osvědčení, diplomy?
Náš oddíl Karate-Do TJ Chropyně je součástí ČUDK Česká Unie Dento Karate-Do.
Zde jsem získala certifikát trenéra a dosáhla stupně
technické vyspělosti - 3. Dan.
Více na www.cudk.cz.
Kde, koho a jak často trénujete?
Tréninky probíhají v sále TJ Chropyně třikrát týdně
dle rozpisu:
Úterý:
16:00 - 17:30
děti 7-12 let
17:30 - 19:00
děti nad 12 let
			+ dospělí začátečníci
Středa: 17:30 - 19:00
pokročilí
Pátek:
16:45 - 18:00
děti 7-12 let
18:00 - 19:30
děti nad 12 let
			+ dospělí
Mám na starosti převážně děti ve věku 7 - 12 let, ale
jsem přítomna na každém tréninku, protože i my
trenéři se musíme stále zdokonalovat. Můj dlouholetý kamarád a spolubojovník Ing. Stanislav Vančura

Musíte mít i sponzory?
Náš oddíl je součástí TJ Chropyně, kde máme dobré podmínky pro tréninky. Kromě města Chropyně
patří mezi významné sponzory i Fatra Napajedla.
Rádi bychom udrželi oddílové členské příspěvky na
stejné úrovni jako v loňském roce - děti 500 Kč/školní rok, dospělí 700 Kč/školní rok. Díky sponzorským
darům od menších podnikatelů jsme v minulosti
mohli pořídit různé vybavení na cvičení - lapy, desky, tatami, tyče, závěsný pytel, tréninkového boba
atd. Největším sponzorem našeho oddílu je VYDONA, s.r.o., Pravčice.
Jak probíhá takový trénink?
Každý trénink začíná a končí nástupem a pozdravem. Následuje zahřátí svalů pohybovou aktivitou a
podle věku a technické vyspělosti přecházíme k nácviku postojů, bloků, úderů, kopů atd. Trénujeme
také KUMITE (boj s partnerem), KATA (forma, daná
sestava bloků, úderů, kopů …), sebeobranu.
Dochází při tréninku k úrazům?
Ne, tradiční karate je bezkontaktní bojové umění.
Cvičenec karate je schopen ovládnout své tělo a
techniky tak, že svému soupeři při tréninku neublíží.
Nemusíte se bát, že domů budete chodit s opuchlým nosem a modřinami po celém těle. K úrazu
může samozřejmě dojít kdekoliv a kdykoliv v běžném životě. Při samotném cvičení vás ale kontroluje
trenér, který se nebezpečným situacím snaží předcházet. V porovnání s „kontaktními“ sporty, jako třeba kopaná a hokej, je karate velmi bezpečný sport.
Kam se chodíte inspirovat?
ČUDK pořádá v Brně vždy poslední neděli v měsíci
seminář trenérů. Během roku se účastníme různých
seminářů a soustředění. Každoročně využíváme
i možnost účastnit se mezinárodního semináře karate pořádaného ČATK (Česká asociace tradičního
karate) v České republice, se senseiem Avi Rokah 7. DAN , který žije v USA. Avi Rokah je jedním z nejlepších žáků mistra Nishiyamy.
Děkujeme Vám za zajímavý rozhovor, přejeme spoustu energie do vaší další činnosti a hodně sportovních
úspěchů vám i vašim svěřencům.
redakce

JUBILEA
15 odpracovaných let
Dřímal Ivo		
Havlík Petr		
Milko Adam		

stř. 933000
stř. 933000
stř. 111000

20 odpracovaných let
Kostíková Dana		

stř. 235000

25 odpracovaných let
Gottwald Jiří		
Grech Petr		
Nevařilová Martina
Parák Jiří			
Piska Vlastimil		
Pospíšil Petr		
Vágner Jozef		
Zdražil Zdeněk		

stř. 272000
stř. 908400
stř. 120000
stř. 820000
stř. 272000
stř. 908400
stř. 171000
stř. 908400

30 odpracovaných let
Kluďák Jaroslav		

stř. 951600

35 odpracovaných let
Červinka Pavel		
Harvánek Lubomír		
Hrbáčková Jana		
Juřena Petr		
Kalman Jiří		
Kašpárek Josef		
Levcová Jiřina		
Zbranková Ludmila

stř. 908300
stř. 274000
stř. 106010
stř. 908100
stř. 271000
stř. 250000
stř. 953000
stř. 951700

40 odpracovaných let
Benedíková Irena		
Juřena Miloslav		
Kolmačková Lenka		
Peprlová Anna		

stř. 103010
stř. 160000
stř. 951200
stř. 230000

45 odpracovaných let
Horák Josef		
Hudec Vladimír		
Kopp Jiří			
Slezák Pavel		

stř. 110000
stř. 115000
stř. 866000
stř. 908300

ODCHODY DO
DŮCHODU
Vičík Miroslav		
Vacula Jan		

stř. 110000
stř. 876000

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

ZAJÍMAVOSTI
Proč se říká babí léto?
Pro oblíbené spojení označující přelom léta
a podzimu se nabízí hned několik výkladů
původu. Mohlo vzniknout například proto,
že v té době poletují vzduchem jemné pavučiny a připomínají stříbřité, jemné, „babí“
vlasy. Podle K. J. Erbena je v tuto dobu stejně
málo tepla, „jako ho má stará bába“, léto je
tedy vlastně ve stejné životní fázi jako stará
žena. Josef Jungmann pak původ názvu vysvětluje podle souhvězdí Plejády, lidově nazývaného Baby, které je v té době viditelné.
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POD DROBNOHLEDEM / Seznamte se, OOO Fatra
Akciová společnost Fatra Napajedla působí na
trhu od svého založení v roce 1935 již 83 let a
stále má svým zákazníkům co nabídnout. Skutečnost, že se svými produkty obstojí i v nelehké mezinárodní konkurenci, potvrzuje i to,
že své výrobky exportuje do více než padesáti
zemí světa. Mezi významné exportní destinace
můžeme počítat Německo, Slovensko, Švýcarsko, Polsko, Rusko a mnohé další země po celém světě. A právě té poslední jmenované zemi,
Ruské federaci, se budeme věnovat podrobněji
v našem článku.

sedm zaměstnanců. Mezi klíčové pracovníky patří
jeden prodejce hydroizolačních fólií a jeden prodejce podlahových krytin. Zázemí společnosti má
pak na starosti office manažerka, vyřizující objednávky, účetní, zajišťující nezbytnou účetní agendu,
vedoucí skladu a skladník-řidič vysokozdvižného
vozíku. Odpovědnost za celou společnost pak padá
na mne.
Proč zrovna v Rusku a ne v jiné zemi?
Akciová společnost Fatra buduje svá obchodní zastoupení v různých zemích, jejichž prostřednictvím
pak realizuje prodej svých výrobků na daném trhu.
A ruský trh je zajímavý svou velikostí a obrovským
potenciálem pro uplatnění našich výrobků. Má však
také svá specifika, přece jen je to země mimo evropský hospodářský prostor.
Rozhodnutí založit zde dceřinou společnost představovalo vlastně další fázi vývoje obchodní strategie Fatry na ruském trhu. Jak už jsem uvedl, jeho
potenciál je obrovský, ale legislativa složitá. Z důvodu zajištění plynulých dodávek výrobků, bezpečného toku financí a snižování rizik obchodních aktivit
bylo založeno OOO Fatra.

Andrej Daněček, generální ředitel OOO Fatra
S cílem rozvíjet své obchodní aktivity na ruském
trhu jsme zde založili svou dceřinou společnost
OOO Fatra. O rozhovor jsme požádali jejího generálního ředitele pana Andreje Daněčka.
Pane Daněčku, můžete nám na úvod v krátkosti
říci pár slov o naší dceřiné společnosti OOO
Fatra?
Společnost OOO Fatra byla založena v listopadu
roku 2009. Její hlavní náplní je rozvoj obchodních
vztahů mateřské společnosti Fatra Napajedla na
ruském trhu a vytvoření dlouhodobě udržitelné a
efektivní distribuční sítě jejích výrobků. Mezi stěžejní úkoly patří aktivní přímá účast ve výběrových
řízeních na dodávky výrobků zejména v oblasti stavebnictví. Jedná se o důležitou činnost, kterou jsme
nebyli schopni s ohledem na rozsáhlost ruského
trhu zajišťovat na dálku z České republiky. Výhodou
ruské dcery je pak i znalost místních podmínek a její
každodenní přítomnost na trhu.
Jako každá nově založená společnost i OOO Fatra
se postupně rozvíjí. V současné době zde pracuje

Obstaráváme celní odbavení, dopravu, skladování a poskytujeme služby odběratelům efektivně a
operativně. Pro zákazníka je výhodné, že u zboží již
nemusí vyřizovat žádné administrativní náležitosti a
má je kdykoliv k dispozici. Samozřejmě, že některé
větší zakázky distribuujeme přímo na stavbu, bez
meziskladu, ale i zde vyřizujeme vše potřebné na
celnici.
Ruský trh je také zajímavý z pohledu rozvoje stavebnictví. Staví se zde zejména nová obchodní centra,
továrny, sklady, sportovní areály a další obrovské
komplexy budov. To vše nám nabízí příležitosti
k uplatnění našich výrobků.
Co znamenají v názvu ta tři „O“?
„OOO Fatra“ je zkratka pro:
„общество с ограниченной ответственностью“,
což v překladu znamená „společnost s ručením
omezeným“.
Jaké výrobky z našeho portfolia prodáváte
v Rusku?
Jak jsem uvedl již dříve, jedná se zejména o výrobky
stavebního segmentu. Mezi nejprodávanější patří
hydroizolační fólie FATRAFOL (střešní a zemní), jako
doplňkové produkty pak i kašírované plechy FATRA-

Vlevo vzadu Sergej Jangajev - prodejce PK, zleva dole Irina Moldovanovová - účetní,
Veronika Komissarovová - office-manager, Roman Bykov - prodejce HIF.
NYL, střešní vpusti a komínky a prakticky celý sortiment doplňků pro střechy.

tedy říci, že jsem se na budování OOO Fatra podílel
od samého počátku.

Ze segmentu podlahových krytin je největší zájem
o komerční podlahoviny v rolích LINO Fatra a LVT
dílce Thermofix. Také se snažíme na zdejším trhu
prosadit i plovoucí vinylové dílce FatraClick. Celý
tento sortiment chceme nadále úspěšně rozvíjet.
V poslední době také roste zájem o technické fólie,
které nacházejí uplatnění ve spotřebním průmyslu.

Jak udržujete kontakty mezi Moskvou a Napajedly?
Prakticky jsme výhradním zastoupení akciové společnosti Fatra na ruském trhu. Samozřejmostí je
tady téměř každodenní kontakt našich zaměstnanců s příslušnými odborníky z mateřské společnosti,
ať už telefonický nebo elektronický. Snažíme se poskytovat komplexní služby našim zákazníkům a za
tím účelem komunikujeme zejména s oddělením
obchodním a finančním, s pracovníky studia izolací
apod. Ale ani přes tyto moderní komunikační kanály
se to neobejde bez osobní návštěvy a tak jednou za
čtvrtletí zajedu do Napajedel osobně. U příležitostí
veletrhů nebo jiných důležitých jednání naopak přijíždějí pracovníci Fatry k nám do Ruska.

Sídlo máte v Moskvě. Zajišťujete odbyt našich
výrobků pouze v rámci Ruské federace, nebo
dodává i do sousedících států?
Odbyt našich výrobků zajišťujeme po celém Rusku
a to není málo, přece jen se jedná o největší zemi
na světě. Kromě Ruska expedujeme ve spolupráci
s obchodním oddělením Fatry Napajedla i do
Kazachstánu a Běloruska.
Máte svůj sklad nebo se jednotlivé zakázky expedují z Napajedel přímo na místo určení?
Obojí. Velké zakázky expedujeme přímo na konkrétní stavby a napřímo zásobujeme i sklady našich distributorů v jednotlivých regionech Ruska.
Mimo to jsme si v roce 2009 pronajali skladové prostory ve městě Podolsk (cca 20 km od Moskvy). Odsud uspokojujeme zakázky menšího rozsahu nebo
doplňujeme zboží chybějící na stavbách, prostě
expedujeme ke konečným odběratelům. Postupně,
jak rosteme, zvyšují se i požadavky na skladovací
prostory, už jednou jsme je museli rozšiřovat. Mimo
hydroizolační fólie a s tím spojený doplňkový materiál zde skladujeme i podlahové krytiny.

Logistické centrum RAVEN RUSSIA, Padikovo, Moskevský okres, střešní fólie Fatrafol, realizace 2014

Jak jste se k této práci dostal? Řekněte nám
něco o sobě.
Moje babička pochází z Frýdku-Místku a v roce 1927
se celá rodina Daněčkových vydala na Ukrajinu za
prací. Posléze se babička provdala a přestěhovala do
Petrohradu (tehdy ještě Leningradu), kde v letech
1941 - 1944 přežila jeho blokádu. Po skončení války
se rodina přesunula do Uzbekistánu, kde se dědeček jako stavební inženýr účastnil výstavby sléváren.
Po rozpadu bývalého Sovětského svazu v roce 1991,
to mi bylo 22 let, jsme se jako jedni z prvních volyňských Čechů vrátili domů do České republiky.
V současné době s manželkou, synem a rodiči žijeme v Nivnici na Uherskobrodsku.

Sankt-Peterburg, office YANDEX, THERMOFIX, realizace 2016

Díky své jazykové vybavenosti jsem měl zájem pracovat u firem, které se angažovaly na ruském trhu.
Osm let jsem byl zaměstnán ve společnosti Hamé,
která má v Rusku výrobní závod. V roce 2009 mne
zaujalo výběrové řízení na pozici ředitele dceřiné
společnosti Fatra. Přihlásil jsem se a uspěl. Mohu

Plánujete do budoucna rozšíření prodejního
sortimentu?
Výrobní kapacity Fatry jsou nyní naplněné a moc
prostoru pro další rozvoj obchodu nám bohužel nezbývá. Hodně si však slibujeme od spuštění projektu
Nová válcovna, kdy budou kapacity posíleny a tím
vznikne i větší příležitost pro nás. V rámci segmentu
podlahových krytin máme v plánu zavést na ruský
trh heterogenní podlahoviny v šíři 2 m. Co se týká
segmentu HIF, tam chceme rozšířit naši nabídku
o nové hydroizolační fólie na bázi TPO. Nebráníme
se však ani spolupráci s ostatními segmenty.
Kteří jsou naši významní partneři? Zvete jejich
zástupce někdy i k nám do České republiky?
Kromě místních firem spolupracujeme v Rusku
i s významnými evropskými společnostmi působícími na tamním trhu. V rámci budování dlouhodobé
spolupráce chceme našim zákazníkům ukázat, jak
naše výrobky vznikají, jak se zpracovávají, jaké kontroly na výrobcích provádíme, jaké atesty pro naše
výrobky získáváme, zkrátka vůči našim zákazníkům
chceme být otevřeni. Za tím účelem pořádáme pro
naše ruské partnery dny otevřených dveří ve výrobním závodě v Napajedlích.
Ovlivnily vaše obchody v Rusku sankce ze strany EU?
Spíše než přímé sankce ze strany EU ovlivnily náš
obchod jejich nepřímé dopady. Ruský stát omezil
účast zahraničních firem na státních zakázkách. To
se nás například dotklo na konkrétní zakázce, kde
jsme měli velkou šanci uspět. Bohužel to pro nás nedopadlo dobře a zakázku získala místní konkurenční společnost. Takových případů je více. Dále naše
hospodaření po zavedení sankcí negativně ovlivnily
kurzové pohyby. Rubl v tu dobu oslabil proti všem
měnám a pro nás to znamenalo v hospodaření kurPokračování na straně 7
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Pokračování ze strany 6
zové ztráty. Ale i toto vše patří do specifik ruského
trhu, se kterými je nutné se vypořádat.
Jaké zvyklosti a specifika mají obchodní partneři na východních trzích? V čem se odlišují od
těch západoevropských?
V Rusku existuje přísloví, že ruský člověk dlouho zapřahá, ale rychle jede. A podle toho se naši východní partneři řídí. Dlouho se rozhodují, na plánované
projekty pořádají tendry, zvou na ně spoustu dodavatelů a až si konečně vyberou, chtějí to hned.
Nedávno jsme jednali s jednou společností o dodávce na 96 000 m2 bílé hydroizolační fólie. Navrhovali
jsme zboží dodat za 5 týdnů, ale oni ne, že to chtějí
hned. Nakonec se nám podařilo dohodnout měsíční
dodací lhůtu.

Jak byste ohodnotil ruský trh? Jakých úspěchů
jste zatím dosáhli?
Během svého působení OOO Fatra prodala přes
5 mil. m2 HIF, 660 tis. m2 PK. Z nejvýznamnějších
projektů, kde byly aplikovány naše výrobky, mohu
uvést obchodní domy IKEA, GLOBUS, LEROY MERLIN, METRO, OBI, sportovní objekty zimní olympiády v Soči, automobilky NISSAN, HYUNDAI, největší
internetový vyhledávač na ruském trhu YANDEX,
logistická centra FM LOGISTIC, RAVEN RUSSIA, výrobní závody SIEMENS, INDESIT, LG, budova World
Trade Center v Moskvě a v neposlední řadě prodejny BOSCO SPORT v obchodním centru GUM na Rudém náměstí.
To, že se snažíme a daří se nám, dokazují i čísla. Zatímco v prvním roce naší existence tržby za prodej
zboží činily 35 mil. rublů, v roce loňském to bylo již

osmkrát více. Obrovský potenciál ruského trhu pro
nás představuje nejen spoustu příležitostí, ale i velkou výzvu. Věříme, že i přes tvrdou konkurenci se
zde budeme stále více prosazovat a velkým dílem
přispějeme k pozitivnímu image akciové společnosti Fatra Napajedla na ruském trhu.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům mateřské společnosti Fatra Napajedla, zejména
Ing. Vadimu Švandovi, kteří se na spolupráci s ruskou pobočkou podílejí. Bez jejich podpory bychom
těchto pozitivních výsledků nedosáhli.

I my děkujeme panu Daněčkovi za zajímavý rozhovor
a přejeme mu do budoucna hodně úspěchů v podobě
dalších velkých projektů.
redakce

ANKETA

Chodíte rádi za kulturou?
Navštívili jste v poslední době divadlo, kino?
Na čem jste byli? Jak se Vám to líbilo?
Ing. Vladimíra Tůmová, vedoucí oddělení technická kontrola, stř. 207020
Já chodím hlavně do divadla, kino od povolení konzumace jídla (popcorn) nevyhledávám.
V březnu se každý rok pořádá v Kojetíně tzv. Divadelní Kojetín. Je to vynikající akce, která podle počtu
přihlášených ochotnických souborů trvá většinou
4 - 5 dní. Vždycky se tam dá vybrat zajímavé představení, některá jsou vhodná nebo určená i dětem.
Každý rok se snažím si z této nabídky vybrat aspoň
jedno nebo dvě, nejraději mám komedie.
Je úžasné, co některá amatérská divadla se svými
omezenými možnostmi dokáží vytvořit. Doporučuji vám hru Hanácké scény Kojetín s názvem „Láska
mezi nebem a zemí“. Jedná se o hru veselou i částečně smutnou. Důležité ale je, že nakonec všechno
dobře dopadne.
Každý rok v dubnu pořádá taneční skupina Rose
Line v Kroměříži akci „Orientální show“. Byla jsem na

ní dvakrát a pokaždé to byl skvělý zážitek, úžasné
3 hodiny orientálních tanců za zvuku bubnů s doprovodem světelných efektů. Na pódiu se střídají
mladší a starší děti i dospělí. Příští rok se chystám
znovu. Přijďte také, budete nadšeni.
Jana Jašková, referent PaM, stř. 920000
V rámci letošního zlínského mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež jsem s partou známých
viděla v letním kině pokračování dobrodružného
filmu Jumanji: Vítejte v džungli!
Čtveřice spolužáků, kteří se sešli za trest po škole,
objevila hru Jumanji. Pomocí herní konzoly jsou
vtaženi do herního světa, který má podobu džungle
plné nástrah.
Film je plný triků, vtipů, nic náročného, vhodné pro
starší děti.
Magdalena Plachá, nákupce, stř. 953000
Již několik let se pravidelně účastním divadelního
festivalu ochotnických souborů v Napajedlích a
v rámci předplatného navštěvuji Slovácké divadlo
v Uherském Hradišti.

Ke zhlédnutí bych vám doporučila představení „Hra
o pyžama“ a také divadelní retro komedii „Normální
debil“, kde autor vzpomíná na příhody ze svého dětství v socialistickém Československu. Tuto hru jsem
viděla právě u příležitosti konání festivalu Slovácké
léto.
V letošním roce jsem byla také v kině na několika
českých filmech a z nich se mi nejvíc líbila „Tátova
volha“.
Pro milovníky vážné hudby mohu doporučit varhanní koncerty v kostele v Napajedlích - jedná se
o opravdu mimořádný zážitek.

Když k úmornému vedru přes 30 °C, 7. měsíci těhotenství a bytové jednotce bez zahrady přičtete
2 hyperaktivní děti v předškolním věku, máte kombinaci, která je přímo vražedná. Nejvíce kritické je
období prázdnin, kdy pracovnice mateřských škol
opouštějí své ústavy s vidinou dvouměsíčního klidu
a houfně odjíždějí praktikovat duševní hygienu.
Sluší se uvést vás do situace:
Dítě 1 - chlapec, věk 4 roky, silně intenzivní projev
formou otázek, silná touha interakce do všeho dění.
Dítě 2 - chlapec, věk 2 roky, silně intenzivní chuť
k jídlu, silná touha neposlouchat a prchat, což je
bráno jako nejvyšší forma štěstí.
Žena - 7. měsíc těhotenství - není třeba dále komentovat.
Z těchto indicií je asi zjevné, že atmosféra v domácnosti při návratu z práce je rozmanitá a dlouhodobě
neudržitelná s nebezpečím vzniku újmy na psychickém a fyzickém zdraví některých jednotlivců. A zde
vstupuje do akce muž.
Rozhodl jsem, že podnikneme výpravu pouze
v mužském složení a navštívíme prarodiče v podhůří
Jesenických hor. Nejen, že kluci budou mít změnu
prostředí, ale jejich manévrovací prostor se zněkolikanásobí na dvoupatrový dům a rozlehlou zahradu.

Žena nic nenamítala a sama se intenzivně zapojila
do balení věcí. S láskyplnou vidinou klidu a odpočinku zamávala z okna a nastalo dle jejích slov „nepochopitelné ticho“. Zato u mě v autě to žilo. Varovným znamením, že cesta bude výživná, bylo asi
dvouminutové čekání na semaforu, které probíhalo
za ustavičného opakování věty: „Ještě ne, ještě ne,
ještě ne…“, která dozněla až po oranžovém světelném signálu. Tímto chci poděkovat ředitelství silnic
a dálnic za jejich soustavné opravy pozemních komunikací a nepřetržitý provoz dopravní signalizace
i v době, kdy žádné práce na vozovce neprobíhají.
Následné šarvátky odehrávající se na zadních sedadlech, jejichž hlavní příčinou bylo nerovnoměrné
dělení potravin, bylo jen třešničkou na dortu.
Konečně jsme přijeli do přírodní rezervace Vernířovice, kde jsem mohl vypustit líté šelmy do volné
přírody. Při otevření dveří auta jsem zahlédl pouze
podrážky bot, letící kšiltovky a dva objekty, které vysokou rychlostí mířily ke keřům bohatě obsypaným
rybízem, malinami a angreštem. Intenzivní dotazování staršího syna přivedlo dědu do poměrně prekérní situace, kdy na otázku týkající se významu a
použitelnosti zahradního kolečka odpověděl, že to
je tramvaj. Kdyby tušil, že tímto výrokem své dva
vnuky inspiruje ke každodennímu rituálu, kdy bude
dělat řidiče dvěma dvacetikilovým pasažérům na
okružní jízdě s počtem asi 6 zastávek, které pozemek o výměře 700 m2 poskytoval, asi by odpověděl
jinak. Ale stalo se a z dědy byl Charón, díky odpolednímu spánku naštěstí „pouze“ na poloviční úvazek.

Tradice pokračuje
Cyklistické výlety ve středu 16. května a
20. června navázaly na loňskou pohodovou
cestu na kole. Uskutečnily se vždy odpoledne po zaměstnání od osobní vrátnice průmyslového areálu v Chropyni.
V květnu panovalo teplé počasí, ale v týdnu
s naplánovanou vyjížďkou bylo pod mrakem
a proměnlivo. To některé účastníky odradilo.
Nakonec nás však objednané sluníčko doprovázelo celou cestu. Trasa byla naplánována po cyklostezce z Chropyně přes Kroměříž
do Kvasic. Ve sportovním areále v Kvasicích
byla přestávka na odpočinek a společné
foto. Dále jsme pokračovali na Tlumačov,
Záhlinice, Hulín, Kroměříž a nazpět do Chropyně. Celkově jsme ujeli 38 kilometrů.
Na 20. června byl domluven cyklovýlet na
trase Chropyně, Troubky nad Bečvou, Přerov, Osek nad Bečvou s cílovou destinací na
přírodním koupališti Jadran u Oseka. Počasí
vynikající s příjemným sluníčkem, které nám
vyhovovalo. Na Jadranu jsme doplnili síly,
vyfotili jsme se u oseckého jezu a obrátili se
na zpáteční cestu.
Krátkou zastávku jsme udělali u Prechezy
v Přerově. Nechali jsme se vyfotit u vstupu
do areálu a vydali jsme se na zpáteční cestu
do Chropyně. Ujeli jsme 64 kilometrů v příjemném dni. Po ukončení cyklovýletu jsme
se rozjeli do svých domovů.
Ing. Petr Havlík
technik ICT

A ještě nesmím zapomenout na Festival malých pivovarů, který je spojený s ochutnávkou domácích
piv a doprovázený hudbou kapel z blízkého okolí.
Příští měsíc mě čeká představení „Caveman“ v režii
Patrika Hartla v Městském divadle Zlín a v září balet
„Marná opatrnost“ v Národním divadle. Už se moc
těším.

Deník otce
Letošní léto je krásně slunné a teploty
přímovybízí k vodním radovánkám, opalování
a outdoorovým aktivitám. Jinak ovšem toto
období vnímají ženy v pokročilém stadiu
těhotenství.

AKTUALITY

V krásné přírodě s dobrým počasím jsme strávili nádherných 5 dní. Každodenní pestrý program
vytrhl oba uličníky ze stereotypu a večer zcela nekompromisně usínali. Náš čas uběhl jako voda, keře
vypadaly jako po nájezdu špačků a děda měl záda
jako luk. Myslím si, že v jeho případě fráze: „Moc rádi
Vás vítáme, ale mnohem raději se s Vámi loučíme“
byla na místě.

BAVÍME SE
V divadle žena šeptá manželovi: „Miláčku,
podívej, ti tři vedle tebe usnuli.“ „No a co?
Kvůli tomu mě musíš budit?“
Ředitel v divadle k nově angažované herečce: „Tu scénu umírání jste zahrála tak
přesvědčivě, že už mi volalo deset zájemců
o váš byt.“
Pepa Novák se vypraví s manželkou do divadla. Před nimi si kupují lístky jiní manželé:
„Tristan a Izolda. Prosím dva lístky.“ Za chvilku je u pokladny pan Novák: „Pepa s manželkou. Taky bychom si vzali dva!“

Po návratu domů nás manželka netrpělivě očekávala před domem a zářila štěstím, že má své dvě ratolesti zpět. Chlapci se díky náhlé kompresi prostoru
700 m2 na bytový standard 90 m2 předváděli v originálním představení, které udrželo manželčinu
dobrou náladu téměř hodinu.
Ale až zase příště pojedeme na návštěvu, dám dědovi předem znamení, ať schová všechny dopravní
prostředky. Něco mi však říká, že to ani nebude nutné připomínat.
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

Manželé sedí v divadle. Muž se nakloní
k ženě a říká: „Bacha, teď přijde dlouhý monolog.“ Manželka: „Tak doufám, že si nesedne
před nás.“
Na nudné divadelní premiéře se ozve z první řady: „Zhasněte světlo, chce se mi spát!“
Z poslední řady se ozve: „Nezhasínat, dočtu
si noviny.“
Muž kupuje lístky do divadla: „Jsou opravdu
ta místa nejblíže k jevišti?”
„Ano... kdyby byly ještě o kousek blíž, museli bychom vás už uvádět na plakátech mezi
učinkujícími!”
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Motoristické okénko
V letošním roce mnoho z nás vyrazí na zahraniční dovolenou vozidlem. Jedná se o celkem
pohodlné cestování bez přesedání a tahání kufrů. Je však potřeba myslet i na nástrahy, které
mohou být pro řidiče v zahraničí záludnější než
v naší republice. A úhrady pokut v zahraničních
měnách pro nás vyjdou podstatně dráž a navíc
s tímto výdajem běžně nepočítáme. Přinášíme
vám několik rad, které se mohou hodit.
Obecně platí, že se na cestu za naše hranice musíme
dobře připravit. A tato příprava začíná kontrolou vozidla i povinného vybavení. Nezapomeňte doplnit
veškeré provozní kapaliny, a to nejen benzín nebo
naftu. Zadření motoru z důvodu nedostatku oleje
nebo chladicí kapaliny prodraží dovolenou nejen
o nutnou opravu, ale i o dopravu vozidla zpět do ČR.
Dalším bodem přípravy je naplánování trasy. I když
v mnohých státech je jízda po dálnicích zpoplatněna, určitě se jim nevyhýbejte, zejména pokud po ní
jedete delší trasu. Jízda po dálnicích nebo autostrádách je rychlá, pohodlná a bezpečná. Dálnice jsou
ze všech druhů pozemních komunikací nejbezpečnější. I na nich je však potřeba respektovat několik
základních pravidel.
Dodržování bezpečné vzdálenosti
Na kontrolu dodržování minimálního odstupu se
zahraniční dopravní policisté často zaměřují. Za
ideálních klimatických podmínek nám stačí dodržovat pravidlo odstupu o délce dvou vteřin jízdy. Ale
například v Německu při jízdě mimo město se musí
minimální odstup od vozidla jedoucího před námi
v metrech rovnat alespoň polovině údaje tachometru v km/h. To znamená, že při jízdě stovkou to bude
alespoň 50 metrů. Dodržování bezpečného odstupu sledují i policisté v Rakousku a Francii.
Pokud je však povrch dálnice mokrý či je špatná viditelnost, doporučuje se zvýšit odstup na alespoň
tři sekundy. Zkušený řidič se navíc dívá do vzdálenosti, kterou ujede během následujících 12 sekund.
Při rychlosti 130 km/h je to zhruba 500 metrů. To by
mělo být zárukou, že pojedeme nejen bezpečně, ale
i plynule a pohodově. Vyvarujeme se zbytečně riskantních manévrů prováděných na poslední chvíli.
Nepřekračování stanovených rychlostních limitů
Nedodržování povolené rychlosti se může náramně

prodražit, v extrémních případech může dojít i k zabavení vozidla. Například ve Francii překročení rychlosti jízdy o 50 km/h a více vyjde téměř na 4 tis. eur,
je vysloven zákaz řízení a vozidlo je zabaveno. V některých zemích včetně Itálie se za mokra automaticky snižuje maximální dálniční limit ze 130 na 110
km/h. V Rakousku je zase na řadě úseků dálniční sítě
pro osobní automobily a motocykly snížena max.
rychlost ze 130 na 110 km/h v noci od 22 do 5 hodin.
I když rychlostní limit nepřekračujeme, je nutné
stále mít na paměti, že můžeme jet pouze takovou
rychlostí, abychom byli schopni bezpečně zastavit na vzdálenost, na kterou máme rozhled. Jedná
se o situaci v noci, za mlhy, hustého deště, prostě
kdykoliv. Velmi nebezpečné je předjíždění kamionů
v hustém dešti, kdy se řidiči v levém pruhu plnou
rychlostí řítí do rozvířeného, neprůhledného vodního mraku. Pokud by se za ním nacházela jakákoliv
překážka, je zaděláno na průšvih. A pozor na předpisy si dávejte v Německu a Francii, kde platí, že při
dohlednosti do 50 metrů nesmí řidič jet rychlostí
vyšší než 50 km/h.
Ulička pro vozidla s právem přednostní jízdy
Při cestování po dálnicích se může stát, že se setkáme se stojícími kolonami. Ať je příčinou, co chce, nesmíme zapomenout na vytvoření tzv. záchranářské
uličky. V Maďarsku, Německu, Rakousku, Slovinsku
a Švýcarsku je vytvoření průjezdného pruhu stejné
jako u nás (v letošním roce proběhla novelizace zákona, která tuto skutečnost sjednotila). Záchranářskou uličku vytváříme mezi pruhem nejvíce vlevo a
těmi zbývajícími napravo.
V dalších evropských státech se s povinností vytvářet jasně definovaný průjezd pro vozidla záchranářů
nesetkáme. To platí například pro Itálii i Chorvatsko.
Ve Francii či Španělsku platí pro ostatní řidiče povinnost umožnit vozidlům záchranářů průjezd. A na
Slovensku je stanoveno, že v případě vzniku kolon
mohou řidiči vozidel s právem přednostní jízdy použít krajnici či jinou část pozemní komunikace, která
není určena pro jízdu vozidel.
V případě poruchy vozidla je třeba zastavit na krajnici, a to co nejvíce napravo. Když vám na dálnici vypoví auto, je nutno ihned zapnout varovné blikače.

Řidič si před vystoupením musí navléct výstražnou
vestu, která musí být uvnitř po ruce. Vždy nechte
vystoupit z vozidla všechny spolucestující, kteří by
měli okamžitě odejít z tělesa dálnice do bezpečného prostoru za svodidly. Doporučeno je vystupovat
pravými dveřmi a to platí i pro řidiče, který by měl
neprodleně za porouchané vozidlo do předepsané
vzdálenosti umístit varovný trojúhelník. Hned potom by měl přivolat odbornou pomoc, například
pomocí dálniční hlásky. Přivolání pomoci je třeba
udělat i v případě defektu kola či jiných drobných
oprav. Náležité označení místa s porouchaným vozidlem je schopna zajistit jen dálniční policie, případně asistenční služba.
Převážně se při jízdě držíme v pravém jízdním
pruhu
Pokud zrovna nepředjíždíme jiná vozidla či neobjíždíme překážku, je povinnost používat pouze pravý
jízdní pruh. Především na autostrádách se třemi
a více pruhy to některé řidiče mylně svádí k trvalé jízdě v prostředním pruhu. Je to však v rozporu
s pravidly silničního provozu a navíc to komplikuje
jízdu ostatním.
Při přejíždění z pruhu do pruhu musí být zapnutá směrovka
Nezapínání blinkrů je nešvar, který se snadno může
vymstít. Současně nám používání směrových světel při změně směru jízdy nařizuje zákon. To, že ve
zpětných zrcátkách před zahájením jízdního úkonu
nikoho nevidíme, nemusí znamenat, že v naší těsné
blízkosti opravdu nikdo není, například motocyklista. Včasné zapnutí blinkru dá pro nás neviditelnému
řidiči čas a prostor, aby na sebe upozornil či se pokusil zabránit vzájemnému střetu.
Řidiči musí pozorně vnímat provoz nejen před
sebou, ale pravidelně sledovat i dění za vozidlem
Na dálnicích při rychlé jízdě je stejně důležité jako
sledování provozu před vozidlem i sledování provozu za ním. Určitě je nutná pravidelná kontrola zpětných zrcátek. Můžeme tak zabránit nepříjemnému
překvapení sebe či jiného z motorizovaných kolegů.
Pamatovat ovšem musíme i na to, že naopak naše
vozidlo se může nacházet ve slepém úhlu někoho
jiného.
Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí autoškoly JaRo

XIX. Svatováclavské slavnosti
Klub kultury Napajedla a Divadelní soubor
Zdeňka Štěpánka vás srdečně zvou na největší
a nejromantičtější událost roku s celodenním
velkým historickým a doprovodným programem, letos s podtitulem „Páni a poddaní“. Akce
se koná v sobotu 29. 9. 2018.

Téma přiblíží vztahy pánů a poddaných, kteří byli
na sobě navzájem odjakživa závislí. Na jedné straně
práce a služba pro pány, na straně druhé ochrana
poddaných za zdmi tvrzí a hradů před nájezdníky.
Dobrota a štědrost pána smazávala u poddaných

pocit povinnosti služby, houževnatost a poctivost
poddaného pak změkčovala srdce pána a otvírala
jeho dlaň. Tváří v tvář byli všichni „jen“ lidmi.
To nejlepší začne po setmění, kdy se ozvou údery
bubnů a do ulic města vyjde pochodňový průvod
v čele s knížetem Václavem na koni a jeho družinou.
Nebudou chybět rytíři ve zbroji, urozené dámy a
pánové, žongléři, chůdař a plivač ohně, středověké
tanečnice, komedianti a další. Večer vyvrcholí dramatickými rytířskými souboji, jízdním turnajem a
velkou ohňovou show.
V průběhu dne se těšte na velký doprovodný program jako Farmářský a řemeslný trh, Den otevřených dveří v Hřebčínu, Život ve středověku, otevření napajedelských památek nebo okružní plavby
lodí. V odpoledním historickém programu uvidíte
například rytíře a šermíře, pásmo dobových tanců
a vystoupení praporečníků. Novinkou bude fotbal
mnichů, dětská ponožková bitva při dobývání středověkého hradu a ukázka tradiční práce tkadleny,
kováře a písaře.
Více informací na www.kknapajedla.cz
nebo na facebookové stránce události.
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SOUTĚŽ
V minulých novinách jste mohli soutěžit
o kávovar Dolce Gusto Lumio v hodnotě
2 990 Kč, který do soutěže věnovala společnost
Go for pro Interier, s. r. o., Topolná. Losování
proběhlo dne 6. 8. 2018 za účasti zástupců vedení společnosti a právníka, výhercem se stal
Ing. Martin Halíř. Gratulujeme!
V tomto vydání jsme pro Vás připravili další
soutěž o dva vouchery, které nám do soutěže věnovala akciová společnost Baltaci
http:// www.napajedla.eu/.

První voucher je na konzumaci v Baltaci Original restauraci a druhý voucher na romantický
dvoudenní pobyt pro dvě osoby v hotelu Baltaci Starý Zámek (pokoj Romantic s vířivou vanou, lahví sektu a polopenzí).
Akciová společnost Baltaci byla založena v roce
1999 a v témže roce otevřela svou první provozovnu Restauraci Baltaci v Napajedlích, kde
společnost sídlí.

Aktuálně společnost vlastní a provozuje 4 restaurace, 2 hotely, penzion, bar a řeznictví.
Baltaci Original restaurant v Napajedlích je
díky svému stylovému interiéru a tradiční české kuchyni vyhledávaným místem pro obědy
uprostřed týdne i večerní posezení s přáteli či
rodinou. Denně nabízí až deset obědových
menu včetně bezlepkového jídla a v letních
měsících posezení na zahrádce před restaurací
s výhledem na radnici i celé náměstí. Součástí
restaurace je i útulný dětský koutek, díky kterému si i rodiny s dětmi mohou užít v klidu kvalitní kuchyni této restaurace.
Hotel Baltaci Starý zámek v kategorii standard
3* superior poskytuje komfortní ubytování
v 10 pokojích typu: Economy, Business, Business triple a v pokoji Romantic.

Soutěžní otázka zní:

Ze kterého století je budova Hotelu
Baltaci Starý zámek?
Odpověď naleznete na webových stránkách
http://www.napajedla.eu/ .
Řešení zašlete nejpozději do konce měsíce září
na adresu adela.moricka@fatra.cz.
Do předmětu e-mailu uveďte heslo „Soutěž“.
Ze správných odpovědí budou za přítomnosti
právníka na říjnové poradě vedení vylosováni
2 výherci.

