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Fatra má nového personálního ředitele
Dne 1. 9. 2018 nastoupil do funkce personálního ředitele Mgr. David Čuda. Abychom se dozvěděli, jaké má záměry a co pro něj tato změna
představuje, položili jsme mu několik otázek.

právníka. Výběrka jsem se zúčastnil, uspěl jsem a od
října 2006 zastávám uvedenou funkci, i když v období let 2012 až 2016 to bylo pod hlavičkou přerovské
advokátní kanceláře.
Kdy jste dostal nabídku na pozici personálního
ředitele? Jak dlouho jste se rozhodoval?
Nabídka přišla od generálního ředitele koncem července. Informoval mne, že pan Martin Hradský chce
na konci srpna od nás odejít, a nabídl mi, zda bych
po něm nepřevzal personální úsek. Na rozmyšlení
jsem měl nějaké dva až tři dny. Vzal jsem to jako profesní výzvu a projev důvěry. Při mém rozhodování
sehrála významnou roli i skutečnost, že jsem věděl,
jak odborně zdatný tým kolegů převezmu a že se
na ně mohu plně spolehnout. A ve chvíli, kdy mě
v mém rozhodnutí podpořila i rodina, nebylo dál co
řešit a nabídku jsem přijal.

Pane řediteli, v naší společnosti nejste nováčkem. Můžete nás seznámit s vaší profesní historií?
Prakticky od dob ukončení studia práv na brněnské
univerzitě, vyjma období povinné roční vojenské
služby, se věnuju právu. Nejdříve jako advokátní
koncipient a po složení advokátních zkoušek krátce i jako advokát v Praze. Z osobních důvodů jsem
se ale brzy vrátil a přijal místo právníka u tehdejší
největší lesnické společnosti ve Zlíně. V průběhu
roku 2006 se objevil inzerát společnosti Fatra, která vypsala výběrové řízení na pozici podnikového

Vaší výhodou je dokonalá znalost prostředí Fatry. Jaké hlavní výzvy v personální oblasti máte
před sebou? Mohl byste naznačit, jak byste je
chtěl řešit?
Hlavní výzvou je úspěšné převzetí nastavených
procesů na personálním úseku tak, aby to ostatní
při své činnosti nijak nepocítili. Na řešení nových
výzev je tu období následujících let, v první řadě je
zapotřebí zajistit splnění úkolů vycházejících z podnikové strategie a souvisejících prováděcích akčních
plánů, ale zejména v první řadě řádně je třeba zvládnout personální zajištění nové válcovny v průběhu
příštího roku.
Uvažujete v personalistice o zavedení nějakých
změn?
Aktuálně výrazné změny v personalistice neplánuji, opírám se o stávající a fungující tým a zaměřím

se na přesnější rozdělení kompetencí, zejména na
personálním odboru, a zajištění jejich vzájemné
zastupitelnosti. Současně, a to zejména pro ostatní
zaměstnance, zpřehlednit související směrnice v řízené dokumentaci tak, aby byly co nejvíce srozumitelné s jasně nastavenými pravidly.
Doposud jste zastával pozici podnikového
právníka, což je oblast, za kterou budete dále
zodpovědný. Jak budete řešit danou kumulaci
funkcí?
Jsem zodpovědný za řádný výkon obou pracovních
pozic a nezbývá nic jiného, než že jejich výkon musím skloubit tak, abych se oběma mohl věnovat.
Co na to říká vaše rodina? Nemáte obavy z toho,
jak to všechno půjde časově sladit?
Nebudu si nic nalhávat, obavy z toho samozřejmě
mám, ale dokud to člověk nezkusí, tak nemůže
předem hodnotit. Beru to jako výzvu, nic se nemá
předem jen tak vzdávat. Jak říkal Tom Hanks ve filmu Forrest Gump: „Život je jako bonboniéra. Nikdy
nevíš, co ochutnáš.“
A závěrem se zeptáme, jak relaxujete, jaké máte
koníčky a jak obvykle trávíte volný čas?
Svůj volný čas trávím většinou společně s rodinou,
ideálně někde v přírodě. Během víkendu vyrážíme
na různé akce či výlety do přírody. Na kolo, turistiku,
in-line či v zimě na běžky. Koníčkem, na který bych si
přál mít více času, je fotografování a rovněž i genealogie. Té se naštěstí díky digitalizaci archivů mohu
věnovat i u počítače.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám hodně úspěchů.
redakce

Nové lakovací a vytvrzovací zařízení pro
podlahové krytiny
Letošní celozávodní dovolená byla na lince Anger ve znamení pilné práce. Nejen, že probíhaly plánované opravy, ale po mnoha peripetiích
došlo i na realizaci obnovovací investice - instalaci nového lakovacího a vytvrzovacího zařízení
pro výrobu podlahových krytin.
Původní lakovací zařízení, které se na linku Anger
instalovalo v roce 2006, už bylo zdrojem vysokého
procenta prostojů. Jen za 1. pololetí letošního roku
činily prostoje způsobené poruchou lakovačky více
jak 11 hodin. Až na pár výjimek, které tvoří podla-

hové krytiny DOMO, Novoflor Extra Amos a Fatraflor
Standard, se veškerá produkce podlahových krytin
na lince Anger lakuje. Vzhledem k nepřetržitému
provozu bylo staré lakovací zařízení jak z pohledu
strojního, tak i z pohledu elektro na pokraji své životnosti. Nespolehlivost zastaralých regulačních
prvků způsobovala stále se prodlužující časovou náročnost spuštění lakovačky po odstávce linky např.
z důvodu pískování laminačního válce.
Povrchovou úpravu PU coatingem začala Fatra aplikovat nejprve na dílcích Thermofix v roce 2005, následně se lakovací zařízení instalovalo i na laminační
linku Anger. Obě lakovací zařízení jsou od stejného
dodavatele - německé firmy Bürkle.
Po stejném dodavateli jsme sáhli i v případě nového
lakovacího zařízení. Důvodů, které nás k tomuto rozhodnutí vedly, je hned několik: mnohaleté pozitivní
zkušenosti se zařízením, kompatibilita náhradních
dílů, dostupný servis či znalost zařízení jak ze strany
obsluh, tak ze strany údržby.
Částečnou inovaci svého zařízení provedla od roku
2006 i firma Bürkle. Nově je instalovaný temperovaný zásobník na lak, zmodernizované jsou řídicí a regulační prvky. Na základě mnohaletých zkušeností

jejích zákazníků došlo ke změně u vytvrzovacího
zařízení, které se už vyrábí pouze s oddělenými UV
lampami, čímž se prodloužila délka vytvrzovacího
tunelu. Změnila se i celková vizualizace ovládacího
panelu. A se všemi těmito změnami se naši pracovníci obsluhy statečně vyrovnali.
Jak bylo řečeno v úvodu, instalaci nového lakovacího a vytvrzovacího zařízení jsme zvládli v době
CZD, v následujícím týdnu pak proběhlo testování
a garanční zkoušky. Celá instalace a spuštění trvaly
2 týdny. V současné době již probíhá plný provoz,
v jehož průběhu ještě optimalizujeme nastavení lakovacího zařízení pro jednotlivé druhy podlahových
krytin.
Na celé realizaci se podíleli externí pracovníci z firem Fanam a MEZ Pohony, za Fatru pracovníci
strojní a elektro údržby, to všechno samozřejmě za
přítomnosti pracovníků odboru investiční výstavby.
Garanční zkoušky proběhly za dozoru dvou techniků z firmy Bürkle, technologů z TPV a samozřejmě
obsluh linky Anger. Všem zúčastněným patří velké
poděkování za téměř bezproblémové spuštění nové
lakovačky.
Ing. Daniela Omelková
projektový manažer TPV
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Pomyslná hranice spotřeby tepla dodávaného parou v GJ, kterou v letošním roce v
napajedelském areálu plánujeme nepřekročit. Proti původní spotřebě, která před
zahájením úsporných opatření činila až 200
000 GJ za rok, nás na poloviční hodnotu posunula realizace náročných opatření, jako
např. přechod z parního na teplovodní vytápění, využití odpadního tepla, instalace
tepelného čerpadla, monitorování spotřeb
nebo i centrální řízení provozu.

AKTUALITY
Myslíme na seniory
Každý z nás jednou dospěje do stadia, kdy
bude odkázán na pomoc druhých. Proto
jsme podpořili Domov pro seniory v Otrokovicích a pro snadnější udržování čistoty a hygieny na lůžkách jsme jejich 70 rezidentům
věnovali ložní vložky. Do místnosti, kde probíhají kreativní workshopy, připomínající již
téměř zapomenutá řemesla, jako např. dráteník, jsme jim poskytli na stoly i naši ubrusovinu, která rozjasnila nejen tamní prostory,
ale i tváře aktivních seniorů.
Rozrůstá se nám e-rodina
V návaznosti na minulé číslo, kdy jsme vás
informovali o nové webové stránce „Jsme
s vámi, když“, která je primárně zaměřena na
koncového zákazníka, vám představujeme
nové další webové stránky, které se věnují
přímo jednotlivým segmentovým řadám. Ve
spolupráci odboru marketingu a vybraných
obchodních segmentů došlo k vytvoření
nových 7 stránek, které budou zaměřeny na
BO PET fólie, PVC granulát, paropropustné
fólie, vstřikované výrobky, fólie a desky z PE,
PET a EVAC, tvarované výrobky a regranulaci. Dojde tak k rozšíření ze stávajících 4 segmentových webových stránek na celkových
11. Spuštění těchto webů je plánováno
v průběhu října 2018.
Spolupráce s Dětským domovem
Lazy Zlín
Dne 16. 9. se ve Zlíně uskutečnila tradiční
akce „Hoří“, kterou pořádá Dětský domov
Lazy Zlín za pomoci složek integrovaného
záchranného systému v rámci prevence sociálně-patologických jevů. Letos v otázkách
bezpečnosti a pravidel dopravního provozu
soutěžilo osm dětských domovů Zlínského
kraje. Fatra přispěla věcnými cenami, kterými udělala radost všem 50 dětem. Díky dobrému počasí a náladě všech zúčastněných se
akce vydařila a přinesla dětem osvětu v oblasti dopravní bezpečnosti a chování účastníků silničního provozu.
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

UDÁLOSTI
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Management vyrazil na hory

AKTUALITY

Cílovou stanicí pro letošní výjezdní zasedání
našeho managementu se stal Hotel Soláň. Vrch
Soláň (861 m) je od pradávna považován za jednu z nejkrásnějších oblastí Valašska. Je součástí
rozsáhlého celku Vsetínské vrchy. Proslul jako
„valašský Olymp“, protože vždy patřil k vyhledávaným místům malířů.

Závody na horských kolech
I v letošním roce jsme se stali partnerem
soutěže na horských kolech, která nese název XC CUP Napajedla. Jedná se o jedinečný
okruhový závod, který se koná přímo v Napajedlích. Po úspěšném prvním ročníku se
zařadil k seriálu MTB závodů Karpaty MTB
Tour a navíc se stal jejich finální zastávkou.
Napajedla se tedy stala rozhodujícím a vrcholným bodem celé této série.

Z vrcholu je krásný výhled na Radhošť, Smrk, Kněhyni, Lysou horu a vrchol Javorníků. Za krásného jasného počasí jsou vidět Jeseníky, hřebeny Malé Fatry,
Súľovské skály a Martinské hole. Na Soláni se dochovalo několik ukázek rázovitých valašských staveb.
V roce 2006 byla otevřena Zvonice, která slouží jako
informační centrum a galerie umění. Výjezd se uskutečnil ve dnech 24. a 25. 9. 2018 a zúčastnilo se jej
cca 80 našich zaměstnanců.
První den seznámili jednotliví odborní ředitelé přítomné formou prezentací se stavem plnění tzv.
PAPů, tedy prováděcích akčních plánů. Tyto PAPy
představují konkrétní důležité úkoly, vedoucí k naplnění naší rozvojové strategie. Jejím cílem je dosažení tržeb ve výši 4,5 mld. Kč v roce 2020.

výsledky pracovního úkolu tvorby „firemních hodnot“. A na závěr Ing. Mgr. Gabriela Culík Končitíková,
projektová manažerka Nadace Tomáše Bati, seznámila všechny s principy systému řízení Baťa a inovativním přístupem k tehdejším pracovním postupům
a hledání nových cest.

Na odborné ředitele navázali se svými prezentacemi k výstavbě Nové válcovny Ing. Jaromír Novák a
Ing. Pavel Výrostek. Potom Ing. Dušan Uher přiblížil

Do programu druhého dne byly zařazeny další prezentace výsledků řešení úkolů Pracovních skupin
včetně možností diskuze. Jednalo se například o Za-

vedení filozofie Lean na lince Anger, Optimalizaci logistiky, Komplexní řešení manipulace a skladování,
Studii možnosti rozvoje PPF, Studii recyklace atp.

Závodů se účastnilo přes 170 závodníků
různých věkových kategorií. Ti nejmenší
startovali na odrážedlech, starší ročníky
samozřejmě na horských kolech. Závody
vyvrcholily slavnostním vyhlášením vítězů
za přítomnosti zástupce společnosti Fatra
Mgr. Adély Mořické.

Rád bych touto cestou poděkoval prezentujícím za
jejich vystoupení a všem zúčastněným za aktivní
přístup v průběhu celého výjezdního zasedání.
Mgr. David Čuda
personální ředitel
Jednání se společností Lieken

Údržbářská sezóna nikdy nekončí
Každým rokem se to opakuje. Zatímco my
ostatní v době celozávodní dovolené odpočíváme, naši údržbáři mají nejvíc napilno. Ani letos
tomu nebylo jinak. A jaká nejdůležitější výrobní zařízení opravovali?

hnětiče, pneumatického válce a zapojit elektro příslušenství. Celou složitou operaci dozoroval technik společnosti Carter. Této příležitosti jsme využili
k údržbě hydraulických a mazacích agregátů stroje
a podařilo se nám částečně vyměnit některé uzly
teplosměnné stanice, které byly hodně poruchové.
Finále se teplosměnná stanice dočká na konci roku,
kdy je naplánována její krátká odstávka.
Další důležitou akcí byla výměna některých chladicích drah u linky Anger, která má také zásadní význam pro jeden z našich nosných segmentů - podlahové krytiny. Kromě toho byla provedena i oprava
balicího uzlu na konci linky a pohonu odtahu za
kompenzátorem.

V Napajedlích to byl bezesporu hnětič u linky KW,
která je životně důležitá pro výrobu podlahovin.
V první fázi se jednalo po sedmiletém nepřetržitém
provozu o výměnu hnětacího uzlu.
Tato část stroje byla vyrobena firmou Carter Bros
v Anglii a dopravena před naší celozávodní dovolenou do Fatry. Naše postarší zařízení bylo kompletně demontováno jak po stránce mechanické, tak
elektrické. Pak bylo možné provést montáž nového

Také linka HIF 1, kterou trápíme v nepřetržitém
provozu, se konečně dočkala dlouho připravované
úpravy konstrukce kompenzátoru, opravy navádění vozíků velkonábalů a nahrazení pneumatických
prvků v navíječce novými. Děravé potrubí u temperačního stroje Kelviplast opravila externí firma a my
jsme provedli výměnu vytlačovací komory a šneků
u extrudéru linky.
Na lince HIF 2 proběhla ve spolupráci s externí firmou kontrola opotřebení vytlačovacích komor a
šneků obou extrudérů. Dále byly zkontrolovány

hlavní pohony chladicí dráhy a v temperačních jednotkách linky byly vyměněny vadné uzavírací ventily.
Náležité péče se také dočkaly linky BO PET v Chropyni. Na lince A byla realizována celá řada drobnějších
oprav, na lince B došlo po takřka 10 letech mimo jiné
k výměně jedné z atypických na zakázku vyrobených převodovek tunelu šířkové orientace. Ani řetěz
v tunelu šířkové orientace nezůstal bez povšimnutí,
po pečlivé kontrole byly opotřebené boční kluzáky
nahrazeny novými.
Na závěr nezbývá než poděkovat kolektivu údržby,
který opravy připravoval a realizoval. V obdobném
rozsahu dosud nebyly opravy v době celozávodní
dovolené prováděny, podílely se na nich kromě naší
údržby i externí firmy. Práce musely být koordinovány se současně probíhajícími investičními akcemi,
a to zejména ve válcovně. Přes veškeré úsilí jsme
všechny naplánované opravy v celém rozsahu nestihli. Opravy, které přímo neohrožují chod linek a
na něž už nezbyl čas ani lidské zdroje, zajistíme při
dalších plánovaných odstávkách.
Ing. Zdeněk Rozsypálek
vedoucí odd. příprava oprav

Fatra v online hře
Když se řekne počítačová hra, ihned se každému promítne obrázek malého kluka, co sedí za
počítačem a zcela netečně sleduje monitor, na
kterém se odehrává virtuální drama, které jej
zcela pohltí.

ní téměř dokonalých podmínek pro hraní vybrané
hry je pro někoho nikoliv koníčkem, ale velkým koněm, který s sebou nese velké organizační nasazení
a ohromnou zodpovědnost.
Nejinak tomu je u Daniela Šimka, který se stal organizátorem virtuálních závodů Rally, které nesou název NRC (Napa RBR Cup). Tento rok začíná již devátá
sezóna, do níž se přihlásilo 145 jezdců. Tím se stala
NRC jedním z největších a nejlepších šampionátů
v České republice a na Slovensku.

V dnešní době je ale hraní počítačových her na zcela
jiné úrovni a dokonce je pro některé jedince zdrojem obživy. Investice do herních systémů a vytváře-

Hra s názvem Richard Burns Rally, na které jsou celé
závody postaveny, je více jak 10 let stará, ale díky
své realistické fyzice a podpoře mnoha vývojářů je
stále tím nejlepším, co v dnešní době můžete v žánru sportovních simulátorů Rally hrát. Právě nezávislí
vývojáři vám umožní závodit na rychlostních zkouš-

kách v oblastech, jako jsou Halenkovice, Semetín,
Šumburk a na stovkách dalších lokací s auty s logem
Fatra.
Momentálně je ve vývoji i Zlínská super speciálka,
která se jezdí v rámci Barum Rally. Ve hře můžete jezdit s libovolnými modely rally aut. Cílem organizátorů je dosáhnout co nejvěrohodnějšího prostředí,
které navodí atmosféru reálných závodů.
V září již začaly první závody z celkových 14 a budou
průběžně pokračovat až do května 2019. Závody
probíhají celkem v devíti kategoriích včetně juniorů
a dámského poháru. Informace ohledně pravidel,
registrace do sezóny a další informace naleznete na
www.naparbrcup.com.
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

V úterý 14. srpna proběhla schůzka se zástupci firmy Lieken, která je členem mezinárodní skupiny Agrofert. Firma provozuje
pekárny v Německu a jednu z nich pokrývá
právě střešní hydroizolační fólie Fatrafol.
Cílem jednání, kterého se účastnili zástupci
Fatry, Lieken a Agrofertu, bylo nastínit možnosti spolupráce nejen v případě výstavby
nových objektů, ale také možnosti výroby
plastových přepravek pro jejich hlavního
zákazníka - mezinárodní řetězec s fastfood
produkty. Po několikahodinové diskuzi přišla na řadu prohlídka závodů v Napajedlích
a v Chropyni.
Den Sokola - běh Napajedelskou branou
V sobotu 22. září se konal v Napajedlích Den
Sokola. Fatra měla tu čest stát se partnerem
a poskytnout věcné dary pro výherce soutěží a závodů. Program byl rozdělen do několika dílčích akcí. Děti si mohly vyzkoušet
svou zručnost a pohybové nadání a zasoutěžit o drobné ceny.
Hlavním tahákem celého programu ovšem
byl již 3. ročník běhu Napajedelskou bránou, který je určen pro širokou veřejnost.
Závody zahrnovaly běhy pro mládež, rodinný běh a hlavní závod na 2 a 5 mil. Závodů se celkově zúčastnilo přes 100 dětí a
70 dospělých běžců. Bohatý doprovodný
program nabídl divákům úžasnou podívanou v podobě exhibiční soutěže ve šplhu
na laně až do výšky 8 metrů bez jištění. Napajedla tak za podpory Fatry ožila pohybem
a rodinnou zábavou. Všem výhercům a zúčastněným gratulujeme.
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Společný zájem vede ke spolupráci
V červnu letošního roku se uskutečnila schůzka
mezi zástupci společnosti Fatra a představiteli
Střední průmyslové školy polytechnické - COP
Zlín. Za školu byl přítomen ředitel Ing. Bc. Jiří
Charvát a za Fatru personální ředitel Martin
Hradský a paní Blanka Hrabinová.
V první fázi bylo naším záměrem navázání spolupráce v novém studijním oboru „Mechanik seřizovač technolog plastikářské výroby“, který u nás vyučujeme od roku 2014.

Ke studiu se hlásí žáci nejen ze Zlína, ale i z okolních
regionů, například z Hulínska, Kroměřížska a samozřejmě z oblasti Otrokovic a Napajedel. Snahou
školy je umísťovat žáky vyšších ročníků na praxe do
firem pokud možno v místě jejich bydliště tak, aby
zde po vyučení našli i zaměstnání.
V letošním školním roce nastoupí v rámci odborného výcviku jeden student 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač - technolog plastikářské výroby do
fatrovské provozovny v Chropyni. V dalších letech
pak budou na praxi nastupovat žáci oborů Elektrikář silnoproud a Strojní mechanik.
Obsahem tříletého oboru Strojní mechanik je ruční
nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a

prvků konstrukcí, montáž, údržba, opravy a údržba
forem v plastikářských firmách, opravy strojů, strojních celků a zařízení. V rámci plnění učebních osnov budou žáci ve druhém ročníku absolvovat pod
vedením zkušených kovářů výcvik ve společnosti
Kovárna VIVA Zlín, a. s., a ve třetím ročníku v rámci odborného výcviku svářečskou školu, kde získají
svářečské oprávnění dle vlastního výběru pro svařování elektrickým obloukem nebo svařování CO2.
Třetí ročník odborného výcviku probíhá ve smluvních strojírenských a plastikářských firmách. Zde
žáci získají nové dovednosti, znalosti a orientaci
v průmyslu a naučí se pracovním návykům. Škola
žáky v odborném výcviku za dva roky připraví na
vše, co budou potřebovat k závěrečným zkouškám,
a firma jejich výuku v rámci odborného výcviku
může zaměřit na své potřeby.
Studium je u strojírenských oborů ukončeno závěrečnou zkouškou podle jednotného celostátního
zadání.
Po škole se mohou absolventi uplatnit při montážích a demontážích zařízení, údržbě a opravě forem
v plastikářské výrobě, práci na údržbě strojů, ručních a strojních dokončovacích pracích, opravách
strojů a zařízení, mohou svařovat konstrukce a zařízení. Po zapracování mohou najít uplatnění i ve
funkci plánovače výroby.
Bc. Petr Málek
vedoucí učitel odborného výcviku SPŠP Zlín

Fatra již potřetí na veletrhu Fach-Pack
Již standardně jsme se v posledním zářijovém
týdnu zúčastnili jednoho z největších mezinárodních veletrhů obalových technologií FachPack 2018.
Veletrh se konal v Norimberku a účastnilo se jej více
než 1 600 vystavovatelů z celého světa, návštěvnost
překročila 45 tisíc lidí. Mezi vystavovateli jsme se
prezentovali vlastní výstavní expozicí - stánkem o
velikosti 32 m2.
Na stánku jsme představovali primárně náš sortiment BO PET fólií, sekundárně také výrobky z profilů. Letos se jednalo hlavně o nové metalizované
fólie, o které byl enormní zájem. Dalším hlavním artiklem byly barevné vzory šedé a hnědé. Velmi pozitivně byl hodnocen prostorný stánek, ve kterém
se v jednom okamžiku mohly odehrát až 4 různá
jednání.
Uskutečnilo se zde více než 70 jednání se stávajícími i potenciálními klienty. Velkým překvapením pro
mě byla hlavně návštěva jedněch z největších kon-

kurentů na trhu s fóliemi. I tito mají velký zájem stát
se našimi zákazníky.
Přímo na stánku se nám také podařilo uzavřít obchod se 2 zákazníky za celkem 2 milióny Kč pro
BO PET a získat zajímavou poptávku na H-profil. Celkově hodnotím účast jako velmi pozitivní a přínosnou pro rozvoj našich obchodních aktivit. Potvrdila
se kvalita veletrhu, kde jsou jednání vedena přímo
za účelem dojednání konkrétních parametrů a ne
jen obecných věcí. Určitě budeme mít zájem o účast
i v příštím roce.
V současné době nestabilních cen vstupů je velmi
pozitivní přesun k barevným fóliím a novým invencím segmentu jako speciální nánosy a parametry
i u silných fólií. Budeme se snažit posouvat kvalitu
výrobků směrem k potřebám zákazníků. Věříme, že
se nám v této oblasti bude i nadále dařit.
Ing. Miroslav Večerka
vedoucí prodeje BO PET fólií

Na kolech do Tovačova
Ve středu 29. srpna v odpoledních hodinách se
fatrovští cyklisté vydali na další výlet po okolí.
Zájemci o tuto akci se sešli před osobní vrátnicí
průmyslového areálu Chropyně a s dobrou náladou
vyrazili po trase Chropyně, Troubky nad Bečvou, Tovačov, Lobodice, Uhřičice a Kojetín.
Panovalo krásné a příjemné počasí. Na soutoku řek
Moravy a Bečvy a následně u zámku v Tovačově
jsme si udělali krátkou přestávku, občerstvili se a vyfotili. Poté jsme se vydali po cyklostezce směrem na
Kojetín, kde jsme měli ještě naplánovanou zastávku
u místní technické památky - křížení řeky Valová a
mlýnského náhonu u obce Uhřičice (tzv. Sifon).
V cíli cesty jsme doplnili tekutiny, odpočinuli si a
vyhodnotili celé odpoledne jako velmi povedené.
Následně jsme se rozjeli do svých domovů.

Děkujeme všem, kteří se tohoto cyklovýletu zúčastnili, a těšíme se na další společné akce.
Ing. Petr Havlík

AKTUALITY
Flooringshow
The Flooring show je jednou z největších
podlahářských akcí ve Velké Británii. Letošní
ročník proběhl i za naší účasti. Ve spolupráci
s firmou Fatra UK jsme představili kolekce
LINO, RS-click a Thermofix včetně nové kolekce ART.
Společně s dalšími 190 vystavovateli převážně z Evropy a Číny jsme předvedli kvalitní
produkty s vkusným designem, díky kterým
stánek zhlédli investoři, aplikátoři, distributoři a architekti z celé Evropy, jmenovitě pak
z Anglie, Německa, Rakouska a Francie. Celkem veletrh navštívilo přes 3 500 návštěvníků z celého světa. Další ročník je plánován v
době 15. až 17. září 2019 opět v anglickém
Harrogate.

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
DĚLNÍK SKLADU
MECHANIK - ELEKTRONIK

Více informací naleznete na:

www.fatra.cz/kariera
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Plzeňský kraj má co nabídnout
Na třetí červencový víkend, dny 20. - 22. 7. 2018,
naše odbory naplánovaly výlet do plzeňského
kraje s hlavním cílem poznat krajské město Plzeň a okolí.
V brzkých ranních hodinách nás už tradičně na palubě autobusu společnosti Kieryk přivítal jejich řidič
pan Zbyněk Zemánek a s dobrou náladou jsme vyrazili na cestu za poznáním.
Prvním cílem našeho víkendového zájezdu bylo významné poutní místo Svatá Hora u Příbrami. Areál
Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů (krytá
klenutá chodba) se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř
na vysoké kamenné terase stojí původně gotický
kostel Nanebevzetí Panny Marie. K severnímu křídlu
ambitů přiléhá bývalá jezuitská rezidence a klášter
a od severozápadního rohu komplexu vedou až do
města Příbrami kryté schody.
V letošním roce byla ve svatohorské bazilice zahájena instalace nových velkých varhan z dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha z Borovan u Českých Budějovic.
V rámci prohlídky jsme měli možnost si poslechnout
živý varhanní koncert, který se všem líbil a určitě zanechal v každém z nás úžasný kulturní zážitek. Po
chutném obědě, který jsme měli zajištěný přímo
v barokním areálu Svaté Hory v prostorách původního klášterního refektáře, jsme pokračovali dále
k Plzni.
Po příjezdu k našemu hostelu nás již očekávala paní
Šrámková, která nám podala potřebné informace a
instrukce k ubytování. Za jejího doprovodu jsme se
přemístili busem k Pivovarskému Muzeu na plánovanou prohlídku. Toto muzeum, jako jediné odborné muzeum v Čechách, střeží legendu pivovarnictví
a odhaluje tajemství výroby a způsobu podávání
a pití piva od věků dávno minulých. Kdo pozorně
poslouchal průvodce, určitě již dnes ví, co znamenají např. humna, hvozd či valečka. Večer jsme pak
měli možnost ochutnat různé druhy plzeňských
piv, výborně povečeřet ve vyhlášené Restauraci
U Salzmannů, projít si Náměstí Republiky a také si
prohlédnout gotický chrám sv. Bartoloměje a jeho
102,26 m vysokou věž, která je nejvyšší kostelní věží
v Česku.

spatřil světlo světa další sekt, který byl pojmenován
Chateau Radyně, dnes nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice. V současnosti zde vyrábějí
několik druhů dalších sektů z různých odrůd. Po zajímavé prohlídce jsme měli možnost ochutnat 5 vzorků včetně nejstarší Chateau Radyně a ve firemní
prodejně si mohl každý zakoupit tu svou oblíbenou
„Bohemku“ a ověřit si starou pravdu z knihy Moudrost starých Čechů, že „...dobré víno tvoří dobrou
náladu, dobrá nálada přináší dobré myšlenky, dobré
myšlenky dávají vyniknout dobrým skutkům a dobré skutky dělají člověka člověkem.“
Po výborném obědě v příjemné restauraci Český
dvůr jsme vyrazili i s průvodkyní paní Šrámkovou
autobusem na prohlídku Plzně. Následně jsme s ní
prošli i pěšky, jak se říká „křížem krážem“, zajímavé
části Plzně a její významná zákoutí s památkami.
Všichni, koho historie měst zajímá, si určitě přišli na
své, protože paní průvodkyně nás seznámila se všemi pozoruhodnostmi Plzně.

Svatá Hora

Procházka končila na Náměstí Republiky, odkud si
každý vyrazil za svými konkrétními cíli. Někteří si
vyšlápli schody na kostelní věž, jiní se vydali přímo
do plzeňského pivovaru a byli i takoví, kteří si na
náměstí sedli ke kafíčku, relaxovali a vychutnávali si
krásné slunečné počasí. Prostě každý po svém.

Posledním bodem našeho programu byla v neděli
návštěva zámku Konopiště u Benešova. Zámek je
znám především jako hlavní a poslední sídlo následníka trůnu rakousko-uherského arcivévody Františka Ferdinanda d‘Este a jeho české manželky Žofie
Chotkové.

Večer jsme se všichni sešli ve společenské místnosti,
abychom ty dva krásně strávené dny zhodnotili. A že
bylo o čem povídat, bylo více, jak jisté. Pro každého
účastníka byl připraven pamětní list z města Plzně
a okolí a závěr tohoto příjemného večera zpestřila
tombola s různými drobnostmi na památku.

Je také znám chovem medvěda ušatého, ale v současnosti obývá zámecký příkop pouze medvěd Jiří,
kterého sem v roce 2011 přivezli ze zlínské zoologické zahrady. Téměř každý si vybral některý z nabízených prohlídkových okruhů, málokdo odolal
možnosti nahlédnout do kouzelných zámeckých

prostor. Kromě toho jsme se mohli projít Růžovou
zahradou, navštívit střelnici a Muzeum sv. Jiřího.
A v odpoledních hodinách nastal čas nasednout do
autobusu a vyjet směrem k domovu. Díky perfektní
organizaci paní předsedkyně Jany Hrabicové, krásnému počasí a skvělé sestavě všech zúčastněných
lidiček byl tento prodloužený víkend pro všechny
nezapomenutelný, plný nových zážitků a informací
a určitě nikdo nelitoval, spíše naopak, že na tři dny
opustil svůj domov.
za kolektiv všech zúčastněných Klára Dundálková

Sobotní dopoledne jsme zahájili velmi příjemnou
prohlídkou výrobních a prezentačních prostor nejvýznamnějšího českého výrobce vinných šumivých
sektů a klidných vín Bohemia Sekt, s. r. o., ve Starém
Plzenci.
První sekt se v prostorách tehdejšího malého pivovaru začal tvořit z třiceti hektolitrů přivezeného
vína. Psal se rok 1945 a ve sklepích dozrával první
sekt Black Widow, tedy Černá vdova. Krátce nato

Exkurze v Bohemia Sekt, s.r.o.

Fatrovácké děti v ZOO Jihlava
Prázdniny se překlopily do druhé poloviny a tak
jsem přemýšlel, jak ten zbývající čas co nejlépe
společně se synem využít.
Nabízí se spousta aktivit sportovních nebo turistických, a protože máme se synem rádi přírodu i cestování, vybrali jsme si návštěvu ZOO. Při prohlídce
katalogu činností a aktivit naší ZO podnikové rady
odborů nás zaujal výlet pro děti a jejich rodiče do
ZOO Jihlava.
Nyní se s dovolením podělím o mé a synovy zkušenosti a možná i vás k podobné návštěvě naladím.
Navštívili jsme už více zooparků na Moravě, ale tady
jsme ještě nebyli.
Syn se nemohl dočkat, odpočítával dny, kdy už konečně pojedeme. Nejvíce se těšil na krokodýly a
aligátory, jedny z nejstarších živočichů dinosauřího
původu. Ano, máme rádi dinosaury, samozřejmě

T- Rexe a Velociraptory, kteří jsou například i v Dinoparku ve Vyškově.
Naše ráno začalo pozvolna, jak jinak o prázdninách,
a to doslova. Nejdříve jsme zjistili, že nám odešla baterie v autě a vysněný výlet byl ohrožen. Ale pak se
vše podařilo vyřešit a den nabral ten správný směr,
i když autobus jsme stíhali na poslední chvíli. Až na
dvě místa byl plně obsazený převážně dětmi. Odjížděli jsme v 7 hodin a po necelých třech hodinách
jízdy jsme byli v cíli. Před námi se rozprostíralo nevelké parkoviště a vstupní brána již dopředu svým
stylovým zpracováním hlásala, že prohlídka bude
více než zajímavá.
Po vstupu do areálu nás mile přivítalo malé jezírko
s kapříky, přilehlým občerstvením a obchůdky se
suvenýry. Zde jsme po společném focení začali prohlídky jednotlivých segmentů podle přehledných

prospektů, které jsme obdrželi od vedoucí zájezdu.
Zdejší areál sice nepatří k největším, ale co se týče
celkového pojetí a zabudování kompozic do „pěti
kontinentů“ v malebném údolí řeky Jihlávky, jednoznačně patří na špici.
Hned na začátku se po levé straně objeví Shetlandský ostrov, kde nechybí maják s vyhlídkou či loď
s podpalubím. Vpravo se můžete vydat africkou
krajinou kolem hlídkujících surikat, žiraf a zeber, kde
možná u australské farmy uvidíte Martyho z Madagaskaru. Tato expozice je velmi zdařile provedená a
vybavená zajímavými pomůckami jako jsou pluhy,
různé typy konví na mléko atd.
Tady se na protější louce odehrává vždy v dopoledních hodin komentovaná letová ukázka dravců. Vřele doporučuji, protože je to nejen pro děti nevšední
zážitek. Ukázky začínají různými druhy sov a končí

orlem mořským, který se nad vámi vznáší tiše s neuvěřitelnou přesností a právě proto může nepozorovaně přistát přímo na vaší hlavě, odkud si s klidem
mu vlastním odnese vaši čepici. Probíhá tu i ukázka
výcviku těchto dravců. Vznešenost sov i orlů můžete
pocítit na vlastní kůži.
Dál pokračujeme přes výběhy tygrů, kde děti láká
pohrát si s dvěma krásnými tygřími mláďaty, a pokračujeme k pavilonu hrošíka liberejského. Prohlédnout si můžeme také „území Ameriky“ u Haciendy
Escondido.
Nás ale nejvíce lákal tropický pavilon s krokodýlem,
anakondou a havarovaným letadlem typu Cesna.
I do tohoto nezvyklého terária je zakomponován
život. Kromě úžasných expozic můžeme strávit příjemné chvíle i v tichém japonském parčíku Hokkaido. A protože jsme už od rána měli hlad jako vlci,
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
zašli jsme na občerstvení „U vlka“. V prostředí, které
znázorňuje život zlatokopů na Aljašce, jsme si dopřáli výbornou svačinu.
Závěrem vzpomenu jedno zvířátko, a to Baribusa
sulaweska, o jehož existenci jsem neměl ani tušení.
Jedná se o velice vzácný druh prasete, vyskytuje se
pouze na ostrově Sulawesi a několika přilehlých ostrůvcích v Indonésii, kde obývá tropické deštné lesy.
V rámci prasatovitých vypadá velice bizarně i díky
svojí šedé vrásčité lysé kůži, dlouhým nohám a protaženému úzkému rypáku. Samci mají navíc v horní

i dolní čelisti prodloužené hákovité špičáky, které se
jim stáčí nad hlavou. Pro jejich křehkost však neslouží k obraně ani vzájemným soubojům. V Evropě jsou
chovány v pouhých pěti zoologických zahradách
o celkovém počtu dvaceti čtyř jedinců, v rámci ČR
jsou k vidění pouze v ZOO Jihlava.
Na zpáteční cestu jsme se vydali plní krásných a zajímavých zážitků, které ještě umocnili vedoucí PRO,
kteří každému dítěti předali pamětní list se jménem
a malý dáreček.

Nechci dělat reklamu, ale po zhlédnutí ZOO Jihlava musím konstatovat, že svou bohatou expozicí,
spoustou atrakcí pro děti a možností výborného občerstvení ji řadím mezi ty nejlepší v naší republice.
Děkujeme organizátorkám PRO za perfektní přípravu tohoto úžasného prázdninového dne nejen pro
děti, ale i pro nás rodiče, a již teď se těšíme na další
podobné akce. Byl to nejen poučný, ale i velice zábavný den.
Petr Štyks se synem Oliverem

Návštěva Zoo Jihlava

ANKETA

Sledujete fotbal?
Jaký ČR/cizina/liga? Sledujete raději v TV nebo
chodíte i podpořit svůj oblíbený klub na zápasy? Můžete nám prozradit, komu fandíte, popř.
kdo je pro vás fotbalová a trenérská hvězda?
Ing. Petr Stuchlík, technik - vývoj, stř. 943000
Ano, fotbal sleduji. Především českou ligu a občas
ligu mistrů v TV, ale nejsem žádný skalní fanda, který
se bez toho nemůže obejít. Držím palce Zlínu a jsem
rád, že se klukům daří udržet nejvyšší soutěž déle,
než jeden rok. Můj nejoblíbenější hráč a nyní trenér

byl vždy Zinedine Zidane. Ze současných hráčů nemám žádného speciálního oblíbence.
Petr Horák, vedoucí oddělení, stř. 111000
Fotbal sleduji od malička, sám jsem hrál závodně
přes dvacet let. Zajímám se jak o českou ligu a zahraniční soutěže, tak i o okresní atd. Sleduji ho v televizi a občas chodím fandit na první ligu na Slovácko.
Nedávno jsem byl s kamarádem na utkání evropské
ligy v Olomouci s FC Sevilla a byl to skvělý zážitek.

JUBILEA
15 odpracovaných let
Andrýsková Iveta, Ing.
Krátký Michal, Bc.		
Ošívka Vratislav		

stř. 943000
stř. 110000
stř. 110000

20 odpracovaných let
Kytlicová Eva		

stř. 107010

25 odpracovaných let
Chadalík Alexandr		
Krahulová Hana, Ing.
Kopačková Kamila, Ing.
Mikulková Jana		
Rozsypálek Pavel		
Zapletalová Jana, Ing.

stř. 260000
stř. 946000
stř. 946000
stř. 107010
stř. 908100
stř. 106010

30 odpracovaných let
Bednář Libor, Ing.		
Daňková Hana		
Dohnalová Daniela
Fusková Radmila		
Odstrčilík Josef		
Peterková Dana, Ing.
Polášek Aleš		
Švejčarová Lenka		
Vaškových Libor		

stř. 101200
stř. 272000
stř. 932000
stř. 943000
stř. 110000
stř. 949000
stř. 106010
stř. 935000
stř. 115000

35 odpracovaných let
Batelka Rudolf		
Foltýn Jan		
Gašpaříková Jarmila
Močička Roman		
Němcová Michaela		
Rožnovská Jitka		
Řehůřková Věra		
Spáčilová Jana		
Sukup Josef		
Šimko Josef		
Špačková Věra		
Šupinová Kamila		
Špaček Ivo, Ing.		
Vožda Ivo		

stř. 115000
stř. 951300
stř. 943000
stř. 145000
stř. 932000
stř. 107010
stř. 170010
stř. 207020
stř. 945000
stř. 951600
stř. 145000
stř. 103010
stř. 941000
stř. 908600

40 odpracovaných let
Perdochová Anna		
Režný Jaroslav		
Vojtášková Hana		
Zapletalová Danuše

stř. 107010
stř. 908100
stř. 173000
stř. 173000

45 odpracovaných let
Hrabicová Jana		
Mlýnková Oldřiška		
Nesvadba Rostislav
Pojkar Vojtěch		

PRO
stř. 250000
stř. 908300
stř. 260000

Od malička fandím fotbalové Spartě, ale taky držím
palce Slovácku a Zlínu, aby se udržely v lize. Je moc
dobře pro fotbalové nadšence, jako jsem já, že nemusíme za zápasy týmů jezdit někam daleko.
Tomáš Kaňovský, instruktor, stř. 175000
Fotbal jsem aktivně hrál od dětství až do svých
44 let. Potom jsem se řadu let věnoval trénování.
K tomuto sportu mám tedy velmi blízko a samozřejmě ho sleduji. Nejraději se podívám na anglickou,
francouzskou, španělskou a italskou ligu.
Zápasy sleduji nejčastěji v televizi. Oblíbený český
klub nemám, fandím dobrému fotbalu a moravským celkům. Největší radost mi udělá tým, který
porazí Spartu. Kdybych měl vybrat jeden oblíbený
klub, byl by to určitě Liverpool. Co se týče hvězd,
zažil jsem již řadu generací skvělých fotbalistů. Momentálně dle mého všechny zastiňuje Argentinec
Messi. Trenérskou hvězdou je pro mě Jürgen Klopp.

ODCHODY DO
DŮCHODU
Uhlíř Vilém		
Josef Křemeček		

stř. 908300
stř. 115000

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.
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Dělali jsme fotbal s opravdovou radostí
ROZHOVOR / JAROSLAV LACIGA

SOUTĚŽ
V minulém vydání jsme pro Vás připravili soutěž o dva vouchery (konzumace v Baltaci Original restauraci a romantický dvoudenní pobyt
pro dvě osoby v hotelu Baltaci Starý Zámekpokoj Romantic s vířivou vanou, lahví sektu a
polopenzí), které nám do soutěže věnovala
akciová společnost Baltaci.
http://www.napajedla.eu/.

A máme tu dalšího fotbalistu, který dnes „kope“
za náš tým. Profesionální hráčskou kariéru
ukončil a provedl přestup do odd. exportu podlahových krytin. Jmenuje se Jaroslav Laciga a
my jsme jej požádali o rozhovor.
Jak jste se k fotbalu dostal?
V 5 letech mě oslovil pan trenér Musil: „Ty jsi Laciga?
Tak v pondělí přijď na trénink přípravky.“ Tak jsem
přišel a vydržel 31 let.

Losování proběhlo dne 1. 10. 2018 za účasti
zástupců vedení společnosti a právníka, výhercem voucheru na konzumaci v restauraci se
stal Tomáš Varmuža a voucher na dvoudenní
romantický pobyt získala Leona Nedomová.
Gratulujeme.

Jaké byly vaše začátky v 1. lize v Opavě a v Jablonci nad Nisou? Kdo vás tehdy trénoval a s kterými spoluhráči jste hrával?
Začátek byl těžký, protože jsem přišel do Opavy jako
dvacetiletý neznámý mladík z divize, což byl velký
výkonnostní skok. V Jablonci zase bylo vše nové a
kvalita a celkové fungování klubu na vyšší úrovni,
ale již jsem věděl, co mě čeká. V Opavě trénoval Pavel Hapal a poté Vlastimil Palička, těmi nejznámějšími spoluhráči byli Martin Kotůlek, Honza Baranek,
Pavel Harazím, Michal Horňák, Filip Dort, Luboš
Loučka a další.

V tomto čísle máme pro vás další soutěž, tentokrát o dvě poukázky v hodnotě 500 Kč, které
nám do soutěže věnoval e-shop Pink Nails, který se specializuje nejen na profesionální výrobky pro nehty a kosmetiku.

Do Jablonce jsem přišel za trenéra Petra Rady, pak
po dvou sezonách přišel Luboš Kozel a toho po
10 kolech vystřídal František Komňacký. Spoluhráčů
bylo spousta, například David Lafata, Míra Baránek,
Milan Fukal, Michal Kordula, Michal Špit, Milan Petržela, Jirka Homola, Petr Smíšek a další.
Proč, jak a kdy jste přešel do Spartaku Hulín?
V roce 2007 jsem musel na operaci s kolenem a pak
jsem 10 měsíců ligový zápas nehrál. Končila smlouva a s trenérem Komňackým jsme nebyli úplně za
jedno. Tak jsem přemýšlel, co a jak dál. Nějaké nabídky se objevily, ale já jsem se domluvil s trenérem
a kamarádem Petrem Zapletalem v Hulíně. Tenkrát
měl Hulín velmi kvalitní tým (kluky, co za sebou měli
ligové a druholigové zkušenosti) a ambice hrát o postup do MSFL. Trenér chtěl, abych zůstal, vedení vše
odsouhlasilo a tak jsme si plácli. Tehdy jsem netušil,
že tato spolupráce bude trvat devět sezon.

Soutěžní otázka zní:
Kolik dárkových sad/balíčků má e-shop
Pink Nails v nabídce?
Nemůžu říct, že by se mi někde nelíbilo. V každém
klubu jsem poznával nové věci, učil se a čelil novým
výzvám a situacím. Nejlépe jsem se cítil asi v Hulíně.
Měl jsem už něco odehrané, bylo to blízko domova,
dělali jsme fotbal s opravdovou radostí. Velmi jsem
si lidsky rozuměl jak s trenéry, tak s předsedou Pepou Pěnčíkem.
Projevily o vás někdy zájem i zahraniční kluby?
Neměl jsem žádného manažera jako je tomu dnes,
který hráče dokáže vždycky někde upíchnout. Po
odchodu z Jablonce jsem koketoval se slovenskou
ligou a druhou rakouskou, nakonec jsme se ale nedohodli.

Jak vypadaly vaše tréninky a jak jste je zvládal?
Každý trenér má své metody a jinak poskládané tréninky. Dnes je vše jiné a zaměřené na práci s míčem
i při nabírání hrubé kondice. Nejtvrdší byly přípravy za trenéra Rady, kdy jsme v zimě kroužili kolem
přehrady a v lesích, teplota kolem minus patnácti.
Dneska na to vzpomínám s úsměvem, tenkrát byste
ten úsměv u někoho hledali těžko.
Za svoji hráčskou kariéru jste prošel několik
klubů v ČR. Kde jste se cítil nejlépe, kde se vám
nelíbilo?

Kolik zápasů jste odehrál celkem? Na jakých pozicích jste působil?
Kolik jsem odehrál zápasů celkem, to netuším, ale
těch ligových asi 60. Není to moc, ale jsem za ně neskutečně rád. Za celou kariéru jsem nastoupil mimo
brankáře na každém postu, ale nejčastěji jsem hrával krajního obránce a středního záložníka.
Co považujete za svůj největší fotbalový
úspěch? Na jaký zápas nejraději vzpomínáte?
Největším úspěchem je, že mě fotbal celý život baví
a naplňuje, a je jedno, na jaké je to úrovni. Je těžké
vybrat nějaký zápas. Třeba první ligový - to je velký
milník, nebo návrat tady do Napajedel po 23 letech.
Ale asi nikdy nezapomenu, když jsme vyhráli s Jabloncem na Spartě před plnou Letnou a s televizním
přenosem 3:0. A v Hulíně v poháru do 75. minuty
vedli 1:0 a trápili ligový Olomouc (nakonec 1:3), přičemž se na hulínský stadion vměstnalo 2 500 diváků
Který gól byl nejdůležitější?
Nejsem žádný střelec, spíš sváteční a střelec pěkných gólů. Ještě než ukončím hráčskou kariéru,
mám svůj osobní rest, a to je gól z půlky hřiště. Až se
to podaří, slibuji, že skončím.
Jaký je váš fotbalový vzor?
Mým vzorem byl vždycky Pavel Nedvěd.
Když jste hrál v Opavě nebo v Jablonci, kde jste
bydlel?
V Opavě jsem měl byt v části Komárov u malého ze-

mědělského družstva, což bylo někdy velmi legrační. Naopak v Jablonci jsem bydlel v centru města
s krásným výhledem na Ještěd.
Proč jste profesionální kariéru ukončil? Nyní se
věnujete fotbalu ve svých rodných Napajedlích,
jaké jsou vaše další ambice? Láká vás trenérství? Co je k tomu potřeba?
Profesionální kariéru jsem uzavřel, když mi končila
smlouva a na další jsem se nedohodl. Nemám ve
fotbale již osobní ambice, ale chtěl bych, aby lidé
chodili rádi na fotbal do Napajedel, aby je bavil. Abychom tady zase vychovávali hráče, kteří fotbal milují
a jsou schopni mu obětovat kus sebe. Potom budu
spokojený, protože tento sport bude mít v Napajedlích budoucnost a naše hráče pak budeme moct
vídat třeba na ligových trávnících.
Trenérství je profese, kde se musí skloubit spousta
věcí. Musíte fotbalu rozumět, ale také musíte umět
strhnout hráče na svou stranu, aby za vámi šli a chtěli se zlepšovat a pracovat na sobě, uměli společně
vítězit i prohrávat. A k tomu jen silný hlas nestačí.
Jak se vám daří skloubit dohromady práci, rodinu a fotbal?
Skloubit toto všechno je hrozně těžké a náročné,
protože den má jen 24 hodin. Je důležité, jaké máte
zázemí a pochopení doma. Mám štěstí, že moje
partnerka je v tomhle tolerantní a fotbal ji dokonce
snad i baví. I když samozřejmě jako každý chlap občas slyším: „zase ten fotbal“.
Co vás přivedlo do Fatry?
V předchozím zaměstnání jsem trávil spoustu času
na cestách a neměl čas ani na rodinu, ani na fotbal.
Chtěl jsem mít zázemí v Napajedlích a být víc doma.
Opravili jsme si tu dům a vrátil se sem hrát fotbal.
Když se pak objevilo volné místo prodejce ve Fatře,
přihlásil jsem se a zaměstnání získal. Jsem zkrátka
kovaný Napajedlák, tady jsem opravdu doma.
Děkujeme za rozhovor a přejeme vám hodně vyhraných zápasů a nastřílených gólů i na fatrovském hřišti
podlahových krytin.
redakce

Odpověď naleznete na webových stránkách
https://www.pinknails.cz/.
Řešení zašlete nejpozději do konce měsíce listopadu na adresu adela.moricka@fatra.cz.
Do předmětu e-mailu uveďte heslo „Soutěž“.
Ze správných odpovědí budou za přítomnosti
právníka na prosincové poradě vedení vylosováni 2 výherci.

BAVÍME SE
Jaký je rozdíl mezi fotbalistou a lupičem?
Lupič říká: „Peníze nebo střelím.“
Fotbalista říká: „Peníze nebo nestřelím.“
Potkali se dva hokejoví fanoušci: „Tak si představ, že ten náš útočník z první lajny se chtěl
z nešťastné lásky zastřelit!“ „Ty brďo! A jak to
dopadlo?“ „Jako vždycky. Netrefil se.“
Kurz lyžování se skládá ze tří částí. Za prvé
- připnout si lyže, za druhé - spustit se po
svahu, a za třetí - naučit se chodit o berlích.
Rozhlasové hlášení na fotbalovém stadionu:
„Upozorňujeme pana hlavního rozhodčího,
že si v šatně zapomněl slepeckou hůl!”
Jaký je rozdíl mezi pražskou Spartou a Národním divadlem?
Národní divadlo vyhořelo pouze jednou.
Jaký je rozdíl mezi Spartou a čajem?
Čaj vydrží v poháru déle.
Zadumal se fotbalista v hospodě: „Sedmý
panák... a pak že neumím kopat!”
Rozhodčí ke svíjejícímu fotbalistovi: „Mám
zavolat sanitku nebo divadelního kritika?”
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POD DROBNOHLEDEM / Seznamte se, odbor správy majetku
Pro toto číslo našich podnikových novin jsme si
připravili rozhovor s panem Jaromírem Žůrkem,
vedoucím odboru správy majetku. Zjišťovali
jsme, co všechno obhospodařují, kolik jich tam
je a spoustu dalších věcí.
Co si máme představit pod pojmem „odbor
správy majetku“? Jaký majetek vůbec máme?
Pod pojmem odbor správy majetku je možné si
představit pracovníky, kteří mají na starosti evidenci, udržování, opravy a nakládání s majetkem naší
společnosti. I když do naší evidence spadá veškerý
majetek Fatry, tak údržbu a opravy provádíme především na majetku, který není přidělený k odpovědnosti jiným střediskům.
Každý si asi dovede představit budovy, pozemky,
stroje, auta, vysokozdvižné vozíky či vybavení kanceláří, což je všechno majetkem Fatry. K tomu připočítejme majetek, který není tolik viditelný, jako jsou
energetická zařízení a potrubí, studny, ale také různé počítačové programy, obrazy, květiny a mnoho
dalšího. Fatra vlastní i zajímavější kousky majetku,
mezi které můžeme řadit protiatomový kryt v Napajedlích nebo menší kryt v budově 26 v Chropyni.
Kolik vás je a co všechno máte na starosti?
Náš odbor má celkem 7 pracovníků, z toho dva
technici pracují trvale v Chropyni. K výše uvedené
správě majetku se váže zabezpečení několika služeb, mezi které patří zejména ostraha areálů, úklid
a deratizace, ale také různé revizní či pravidelné servisní činnosti. Dále máme na starosti služby týkající
se stravování, nápojových či jiných automatů, archivace dokumentů, poštovní služby a mnoho dalších
drobnějších činností.
Liší se napajedelské činnosti od chropyňských?
Z pohledu pracovníků z jiných oddělení Fatry jsou
činnosti našeho odboru stejné. Rozdíl je v areálech.
V Napajedlích je celý areál pouze Fatry a řídíme se
zde pravidly, která si nastavujeme na vlastní podmínky. V Chropyni je areál 3x větší a vlastní jej i jiné
společnosti. I když je Fatra dominantním vlastníkem, tak musíme brát ohled na podmínky stanovené v ostatních společnostech. Z tohoto pohledu se
například mírně odlišuje práce ostrahy aj.
Seznamte nás podrobněji s vašimi zaměstnanci.
Pracovníci našeho odboru patří mezi dlouhodobější
zaměstnance Fatry. Většina z nich u nás pracuje již
od roku 2013, a protože naše pracovní činnosti řešíme napříč celou Fatrou, tak je možné říci, že nás
každý zná.
Zabezpečení služeb se nejvíce věnuje Eva Šmigurová, která má velmi dobré organizační schopnosti a
tudíž každoročně připravuje pro celý úsek logistiky

mimopracovní setkání. Má talent pro rozumné estetické pojetí a jejím výsledkem je např. oprava sociálního zařízení v administrativní budově. Petr Faitl se
stará zejména o stavební opravy, mezi velmi dobrou
vizitku patří např. loňská oprava části fasády budovy
33. Díky své pečlivosti má dnes ve své náplni provoz
firemního dronu. Tereza Výstupová se nejvíce věnuje evidenci majetku a archivaci. Její silnou stránkou
je velmi dobrý přehled a ochota, se kterou vždy vše
v archívu nalezne. Pilířem poštovního oddělení je
Eva Řehová, která ochotně poradí a pomůže s každou zásilkou.
V Chropyni se správě majetku věnuje Marcela Brázdilová, která řeší převážně stavební záležitosti. Umí
velmi dobře kombinovat účelnost, estetiku a rychlé
řešení. Mezi její nejvýznamnější akce lze v letošním
roce zařadit opravy podlah v budovách 27 a 462 a
dokončení oprav zasedacích místností v budově 76.
Druhým chropyňským pracovníkem je Jan Dančík,
zaměřující se zejména na opravy v oblasti elektro,
železnice a údržby areálu. Jeho doménou je pečlivé
a velmi dobré naplánování. Mnohým činnostem je
ochoten se věnovat i v mimopracovní dobu. K jeho
vizitkám patří zeleň v areálu Chropyně, opravy elektro v budově 27 či technické řešení zasedacích místností v budově 76.
Váš odbor vlastní dron. K čemu jej používáte a
co je potřeba k tomu, abyste jej používat mohli?
Ano, naše oddělení již asi dva roky vlastní dron. Jeden rok nám zabrala příprava pro získání licence.
I když se jedná jen o malý dron, musíme mít licenci
pro provozování letecké činnosti, kterou povoluje
Úřad pro civilní letectví v Praze. Jedná se administrativně náročnou proceduru včetně povinného pojištění proti škodám a určení přímé zodpovědnosti
za provoz. Této záležitosti se věnoval Petr Faitl, který
složil relativně náročné zkoušky a prokázal bezpečné ovládání dronu.
Dron využíváme zejména k monitorovací práci, kontrole nepřístupných míst a revizní činnosti. V Napajedlích i Chropyni jsme s ním například kontrolovali
stav plášťů sil sypkého materiálu. Současně spolupracujeme se studiem izolací a odborem marketingu, kdy je dron hodně využíván pro získávání podkladů pro kontrolní a propagační činnost.
Zažili jste nějaké krizové situace?
Patrně nyní narážíte na nedávnou „skoro bombu“ na
recepci v Napajedlích. Nutno podotknout, že takovéto věci se u nás stávají jedenkrát za 100 let.
Je však dobré být na ně připravený, minimálně
směrnicí. Ale zcela vážně. Postup ostrahy včetně
pracovnice recepce byl příkladný. Neznámá paní

Zlepšovací návrhy v roce 2018
Do 1. poloviny roku bylo podáno 41 ZN, z toho
byla téměř polovina přijata a zrealizována.
Tím se nám podařilo úspěšně navázat na rekordní
loňský rok. Do pravidelného pololetního losování bylo zařazeno 19 zlepšováků. Výhru v podobě peněžního poukazu na dovolenou v hodnotě
15 000 Kč získal pan Dušan Hlinák za svůj návrh na
„Umístění firemních reklamních popisů na žel. vozy
Uacs“.
Blahopřejeme a přejeme příjemnou dovolenou.

Zleva: Ing. Jaromír Žůrek, Bc. Tereza Výstupová, Eva Řehová, Eva Šmigurová, Petr Faitl

Zleva: Jan Dančík, Marcela Brázdilová, Ing. Jaromír Žůrek
zanechala podezřelý balíček u vstupu do recepce a
v tu chvíli nelze předpokládat, že je balíček neškodný. Musela být přivolána Policie ČR, která si případ
následně převzala a řešila ve spolupráci s pyrotechniky. Skutečnost, že v balíčku byla jen plastová víčka, je příjemný závěr dokladující, že našemu podniku nechtěl nikdo uškodit.
Jste dobrá parta? Míváte i mimopracovní setkání?
Určitě jsme. V rámci celého úseku logistiky se kromě pracovních povinností setkáváme pravidelně
dvakrát do roka v nepracovní příjemné náladě a
prostředí.
Znáte nějaký dobrý vtip?
Myslím si, že na náš odbor se hodí následující vtip.

Vedoucí správy majetku ráno přichází do práce a
pracovník ostrahy hlásí: „Za mé služby se nic zvláštního nestalo, jen jsme zlomili lopatku.“ „Jakou lopatku?“ ptá se šéf. „Při zakopávání služebního psa, kterého zajel hasičský vůz“ odpovídá strážný. „A proč
sem jel hasičský vůz?“ dotazuje se šéf. „No to jak
nám vybouchl sklad hořlavých kapalin“ zní odpověď strážného. „A proč jste mi to neřekl hned“ ostře
se ptá vedoucí. „Já vám to řeknu na rovinu a vy se
oběsíte jako před chvílí náš výkonný ředitel“ odpovídá strážný.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám ve Vaší další
činnosti hodně úspěchů.
redakce
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Deník otce
Tak a je to tady. V úterý 25. září mě manželka
vzbudila se stoprocentní jistotou, že dnes je
den „D“ a bude nás o jednoho víc.
Vzbudili jsme chlapce, naložili tašku a jeli do porodnice. Starší synek si stěžoval na bolest v krku a tak
jsme se dohodli, že s ním ihned po předání manželky do porodnice navštívím doktorku. Samozřejmě
konstatovala nachlazení a tak jsme se rovnou vydali
do lékárny.

Rychle jsme tuto radostnou novinou odesemeskovali rodině a přátelům, zařadili zpátečku a navštívili
manželku a mimčo na sále. Udělali jsme pár fotek a
pak zpět do našeho bytu, kde jsme měli přečkat do
návratu paní domu.
Když jsme odcházeli z porodního sálu, připadal jsem
si jako únosce. Vzdor a pláč se rozléhal až na parkoviště. V autě překvapivě zmlkli a smířili se s nezvratnou situací. Slib blízkého příchodu maminky a velké
porce domácího tiramisu je na chvíli uklidnil.
Ovšem to, co následovalo další tři dny, stálo za to.
Jako bych se účastnil vystoupení dua „Dos Banditos“. V úterý večer jsem měl dojem, že nás musí
všichni sousedé bez výjimky nenávidět a sousedka
pod námi obchází patra s předem připravenou peticí za naše vyhostění.

Na otočku do práce a pak rovnou domů. Během cesty jsem dostal zprávu, že se nám narodila holčička.

Popíšu vám nyní modelovou středu. Ranní kvíz začínající v 05:20 otázkou: „Tati, kukuřičné placky jsou
z kukuřice?“ byl mimo mé ENL (extrémně nepohodlné lože), které jsem si ustlal na zemi vedle chlapců,

skvělým startem do nového dne. Snídaně se nesla
v duchu seriálu „Můj přítel Monk“. Uspořádání židlí
a stolu, které musí být přesně na daném místě, dodržet barvu servírovaného nádobí a konkrétní typ
jogurtu, mě nastartovalo lépe než káva. Pak už jen
převléknout dva divočáky z pyžama do civilu a nechat je pobíhat po bytě za rytmického dusotu mladšího syna.
Jak se říká, je-li řev nebo velký klid, je něco špatně.
V tomto případě platilo to druhé. Po příchodu do
pokojíčku byl starší syn zavalen v dekách se všemi
modely aut a chystal závody NASCAR. Mladší na mě
koukal z rohu schovaný za skříní s očima, které měl
vykulené jako žába. Po otázce, zda kaká, odvětil,
že ne, ale ovzduší a boule v teplákách tvrdily pravý opak. Sprchu zadku a výlov z tepláků popisovat
nebudu. Podotýkám, že jsme v této době ještě nedosáhli ani sedmé hodiny ranní, takže to hlavní nás
teprve čekalo.
Polední spánek byl jednoznačně bojkotován a tak
jsme se sbalili a opět vyrazili pozdravit děvčata

do porodnice. Tentokrát odchod probíhal snesitelněji a pod příslibem pohádky jsem naložil oba
dárečky do autosedaček. Odpoledne jsme stavěli
postýlku. Díky manévrům a zákeřnému schovávání
spojovacích šroubků se montáž asi dvojnásobně
protáhla.
K večeru hygiena, léky a po rituálním zhlédnutí tří za
sebou jdoucích večerních pořadů konečně odchod
do postýlek. Díky absenci poledního spánku pak
bylo večerní uspávání snazší. Zázračně jsem při něm
usnul i já na svém ENL, což mi vydrželo asi do 2 hodin ráno. Kašel, sopel a neustálé přikrývání mě pak
zaměstnalo až do opětovného ranního kvízu.
Dnes by měl proběhnout transport celé pětičlenné
posádky domů. Konečně budeme kompletní a pohromadě. Manželka se už na naše chlapce těší. Snad
jí to nadšení vydrží déle, než tomu bylo minule po
návratu z Vernířovic.
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

Bezlepkové stravování
Vybavuji si naprosto zřetelně, kdy se ke mně
informace o celiakii dostala. Scházel jsem do
obce Malá Morávka během třídenního tripu
Jesenickem a Zlatými Horami.
Hovor se sestrou a její zpráva o potvrzené (rozuměj
diagnostikované) alergii na lepek ještě nebyla tak
naléhavá. Jenže, byl tehdy prostor o věcech přemýšlet trochu jinak, a nepřejít tuhle „novinu“ mávnutím
ruky. Zvláště když doplnila, že se jedná o geneticky
podmíněné onemocnění - vyšetření se proto doporučuje všem příbuzným prvního stupně (rodičům,
sourozencům, dětem), a to i když nemají žádné příznaky.
Krátce po návratu domů se poptám u své obvodní
lékařky a ta mě vypíše na krevní testy na antigliadiny řady IgA a IgG. Běžný odběr krve, s výsledkem
do týdne. Zavolám si po 10 dnech a paní doktorka
mi sdělí, abych se zastavil osobně. Hodnoty protilátek jsou výrazně mimo limity (pozitivní) a čeká mě
gastro-vyšetření, tzv. biopsie - u dospělých zavedení
sondy na začátek tenkého střeva, odkud se odebere
vzorek sliznice. Tady je čekací doba již delší, v mém
případě objednací termín asi měsíc od kontaktování. Zatím žádné omezení ve stravování, mohlo by
dojít ke zkreslení výsledků. Pouze se začínám zajímat, co tohle doživotní onemocnění vlastně představuje.
Střevní biopsie není extra zážitek, ale dá se to zvládnout. Trvá pár minut a provádí jej odborník, který

jich absolvuje několik denně. Potom následuje informace zdravotní sestry o vlivu GDPR … a že tedy
není možné sdělit výsledek střevního vyšetření po
telefonu a mám se ukázat. Čeká mě celkem milý
rozhovor s panem doktorem, jenž mě ubezpečuje
o životě bez komplikací, za předpokladu dodržování
životosprávy - tzn. bezlepkové diety.
Co je to lepek? Lepek neboli gluten je bílkovina rozpustná v alkoholu, nerozpustná ve vodě. Nachází se
pod různým označením v některých obilovinách, a
to:
- v pšenici - gliadin
- v žitě - sekalin
- v ječmeni - hordein
- v ovsu - avenin
Jako zajímavé považuji veřejné avízo, že toto onemocnění není sledovaná diagnóza, a tak se přesné
počty celiaků dají jen kvalifikovaně odhadovat.
Podle nich je průměr v EU na úrovni 1:100, tj. každý
stý člověk je tímto onemocněním postižen. Pokud
je v rodině přítomna celiakie, je riziko onemocnění
asi 10 %.
Dost často se mě lidé ptají na to, jak se toto onemocnění u mě projevovalo před tím, než bylo potvrzené.
Když se o symptomy začnete zajímat, přestanete si
být jisti odpovědí … může jich být totiž velmi mnoho, počínaje průjmy a křečemi břicha, nevolností až
po úzkosti a častou únavu.

Asi ke krátkému příběhu patří zmínit i další souvislosti. Byl jsem například dárcem krve, a … už jím nejsem. Zavolal jsem do KNTB a lékařka mi oznámila, že
se tuto diagnózu tady v krajské nemocnici posuzují
jako kontraindikaci, a že mě tedy z registru vyřazují. Knížky uvádějí opak, pokud je člověk v dobrém
zdravotním stavu a dodržuje dietní režim, může celiak dárcem krve zůstat.
Samostatnou kapitolou je stravování. Nesmíte jíst
mnoho běžných věcí, a s překvapením zjistíte, kolik
zakázaných látek mají i ty potraviny, jenž se tváří neškodně - např. müsli, celozrnné výrobky. Důkazem
toho je i běžný jídelníček restaurací a jídelen, kde
alergen č.1 najdete u pokrmů takřka s jistotou, a popravdě …pořád v nich převažují. Má osobní zkušenost je taková, že se musím ptát a žádat o připravení
jídla speciálního - brambory nebo rýže a maso, nebo
sýr bez smažení a omáčky, zjednodušeně. Některé
pokrmy jsou pro mě v takových zařízeních tabu,
protože bezlepkovou moukou nebo strouhankou
nedisponují. A nestačí jen to, protože při servírování, přípravě může dojít k tzv. „sekundární kontaminaci“ - tzn. např. míchání lepkového a bezlepkového
pokrmu stejným náčiním.

Bylo by chybou nezmínit finanční stránku věci.
Pokud se chcete stravovat bezlepkově, třeba i po
vlastní linii/samostatně, připravte se, že sáhnete do
kapsy 2 - 3x hlouběji. Dnes už máte z čeho vybírat,
doba pokročila - najdete i v supermarketech, leč náklady jsou znatelně vyšší.
Odměnou za dodržení diety je markantní úleva, která je závislá na stupni poškožení vaší střevní sliznice.
Neodkládejte proto, prosím, svoje vyšetření, vyplatí
se vám to a možná nejen vám.
Stanislav Cingel
prodejce SV
Na základě tohoto impulzu zvažujeme možnost zavedení upravené dietní stravy v závodní jídelně. V případě zájmu o tuto stravu můžete kontaktovat paní Šmigurovou z odboru správy majetku.
vedení společnosti

A tak dosavadní závěr je ten, že prvořadá je ochota
vyhovět .
Zdrojů informací je čím dále, tím více. Na webu,
v knihách i mezi komunitami na sociálních sítích
i v sdruženích celiaků.

Den, kdy vzpomínáme na zesnulé
Na den 2. listopadu připadá Památka zemřelých, lidově nazývaná Dušičky. Původ má v keltských zvycích z doby, kdy lidé neuměli měřit
čas, neznali kalendář a rytmus jejich životů
udávalo postavení slunce a luny.
Neměli čtyři roční období, ale jen dvě. Světlé, kdy
seli, a tmavé, kdy sklízeli. Začátek tmavé části roku
se slavil v noci z 31. října na 1. listopadu jako svátek
Samhain (volně přeloženo jako konec léta).
Magičnost této noci umocňovala víra Keltů, že se stírá hranice mezi mrtvými a živými. Byli přesvědčeni,
že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský
povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. V tento den
se zapalují ohně a svíčky, neboť oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy.
Dávným keltským oslavám, kdy se ze 31. října na

1. listopad zapalovaly ohně k zastrašení zlých duchů
a podle tradice se na obranu proti nim se ještě lidé
oblékali do kostýmů a masek, se nejvíce podobá
oslava Halloween, která probíhá v zemích anglosaských, především v Americe. Název tohoto svátku
je odvozen od „all hallow even“ neboli „předvečer
všech svatých“.

U nás v tento den podle křesťanské tradice vzpomínají lidé na své zemřelé příbuzné a přátele. V kostelích se slouží mše a pozůstalí upravují hroby, zdobí
je věnci, květinami a zapalují na nich svíčky, aby tak
symbolizovali víru ve věčný život.
Jako všechny tradice, i Dušičky mají svůj příběh. Prý

v tento den mohly duše zpátky na svět. Podle toho,
jaký byl jejich pozemský život, mohly živým pomáhat, ale i odplácet těm, kteří jim za života ubližovali.
A oheň zapálených svící jim měl pomoci najít cestu
k živým. To nejhezčí, co se z Dušiček ale zachovalo,
je zvyk společně se scházet, vzpomínat na ty, které
jsme měli tolik rádi a kteří už nejsou.
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Motoristické okénko
Jaké nás od října 2018 čekají změny? Zákony se
neustále vyvíjí, mění a přizpůsobují nařízením
EU. Z těchto důvodů se od října dočkáme v rámci motorismu změn ve dvou oblastech. Jednou
oblastí je povinná výbava vozidla a druhou je
nové značení paliv a pohonných hmot.
V povinné výbavě již nebude platit povinnost vozit náhradní pojistky a náhradní žárovky. Jak praxe
ukazuje, řada obyčejných motoristů si s výměnou
svépomocí mnohdy neporadí a s rozvojem moderních technologií svícení, jako jsou xenonové a LED
světlomety, navíc pozbývají žárovky smysl.

Další změnou je zrušení zvedáku, klíče na matice a
náhradního kola z povinné výbavy, avšak za určitých
podmínek. První varianta je platná již v současné
vyhlášce. Za podmínky vybavení vozidla prostředky
k bezdemontážní opravě umožňující nouzové dojetí
nemusí být vozidlo vybaveno náhradním kolem atd.
Mezi výše uvedené vybavení patří sady na opravy
pneumatik nebo různé dohušťovací a zacelovací
spreje. Druhou variantou je podmínka, že vozidlo
musí být vybaveno pneumatikami umožňujícími
nouzové dojetí a současně systémem schopným

defekt indikovat. Třetí variantou je podmínka, že
k vozidlu musíte mít zajištěnou asistenční službu.

Díky těmto změnám nebude již nutné sledovat expirační dobu lékárniček jako celku, ale pouze jednotlivých komponentů.

že všechny čerpací stanice musí označit stojany pro
výdej paliv jednotným značením dle evropské normy. Označení pro benzínová paliva je písmenem
„E“ v kruhu a pro paliva dieselová písmenem „B“ ve
čtverci. Ke každému písmenu se přidává číslo, které
označuje podíl biosložky v daném palivu. Současně
se nově označují i paliva plynná, která se označují
např. „LPG“ nebo „CNG“ v kosočtverci. Běžný motorista se však nemusí bát, že by u stojanu nevěděl, co
má do vozidla natankovat. Komerční označení paliv
totiž i nadále zůstává, a proto např. u čerpacích stanic Benzina se budete stále setkávat s názvem benzínu „efecta 95“ nebo názvem nafty „efecta diesel“.
Výše uvedené evropské značení bude vždy jen jako
zpřesnění tohoto komerčního názvu.

Nové značení pohonných hmot je dílem Evropské
komise a má být jednotné v celé EU. Základem je,

Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí autoškoly JaRo

Poslední změna se týká vybavení v autolékárničce,
kdy se ruší povinné vybavení lékárničky trojcípým
šátkem, náplastí s polštářkem, plastovou roušku a
nůžkami. Povinně tedy zůstává v lékárničce pouze
obvaz hotový s 1 polštářkem, obvaz hotový s 2 polštářky, náplast hladká (cívka), obinadlo škrticí pryžové, rukavice pryžové (latexové) a isotermická fólie o
rozměrech min. 200 x 140 cm.

Připravované události Klubu kultury Napajedla
Na co se můžete těšit v listopadu a prosinci.
3.11. v 15.00 - 21.00 h / Kino Napajedla /
SNOW FILM FEST
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním
lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách. Těšte se na
skvělé občerstvení a především skvělé hosty!
9. 11. / Klášterní kaple / Tolstoys
Koncert mladé bratislavské kapely, která hraje vyzrále znějící dreampop s prvky elektroniky i akustické hudby.
16. – 18. 11. / Klášterní kaple / Festival vážné
hudby Pocta Rudolfa Firkušného
Přehlídku vážné hudby a významných interpretů
jako jsou klavírista Pavel Zemen, komorní orchestr
Camerata Cremsiriensis a žáci a pedagogové ZUŠ R.
Firkušného.
29. 11. / Muzeum Napajedla / Alois Juřena : Celý
můj život
Výstava napajedelského rodáka, svébytného plenéristy představí retrospektivu jeho celoživotního díla.
30. 11. / Centrum města / Rozsvěcování vánočního stromu
Předvánoční nálada s trhy, voňavým punčem a dětským programem.
2. 12. / Loutkové divadlo Klubíčko / Pohádka +
Mikulášská nadílka
Loutkové představení po kterém přijde sv. Mikuláš
se svou družinou a obdaruje děti.
7. 12. / Klášterní kaple / Pocta Zuzaně Navarové
Stále živé a aktuální písně Zuzany Navarové v osobitém podání šansoniérky Markéty Burešové a fenomenálního akordeonisty Mária Biháriho.
14. 12. / Klášterní kaple / Vánoční koledování
Připomeňte si vánoční lidové tradice a koledy se slováckými soubory Radovánek, Pozdní sběr, Radovan
a CM Maliny.
27. 12. / Klášterní kaple / Sváteční koncert
Tradiční událost v průběhu vánočních svátků s kvalitním hudebním obsazením.
Více aktualit a informací na www.kk.napajedla.cz a
www.facebook.com/kknapajedla/
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