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ČÍSLO
MĚSÍCE

Vážení a milí spolupracovníci,
již pošesté mám tu možnost Vám z pozice generálního ředitele popřát krásné, radostné a poklidné Vánoce. Možná Vám bude připadat, že se
opakuji, ale co jiného, než rodinnou pohodu, spokojenost, zdraví a štěstí Vám k tomuto nejkrásnějšímu ročnímu období přát?
Vánoce jsou nejen křesťanským svátkem, ale
i oslavou našich domovů a rodin. Ať je tedy i letos
strávíte příjemně v kruhu nejbližších, zapomenete na všechny starosti a to zdraví, láska, radost a
přátelství ať naplňuje Vaše životy nejen v těchto
svátečních chvílích, ale provází Vás i ve všech dalších dnech příštího roku 2019.
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Průměrné měsíční množství přijatých dodavatelských faktur ve společnosti Fatra,
a.s. Tento přibližný počet dokladů je nutné
zavést do systému SAP, zkontrolovat po formální, ale hlavně po věcné stránce, doplnit
potřebné údaje, zaúčtovat a předat k úhradě. Následně je nutné pro tyto doklady zajistit archivaci podle závazných předpisů.
Abychom ušetřili práci, čas a místo v archivu, je naším cílem v budoucnu ukládat pouze jejich elektronickou verzi.

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel

Projekt Nová válcovna - další krok k cíli
Další technologický celek projektu Nová válcovna je po garančních zkouškách uveden do
zkušebního provozu. Jedná se o nové převíjecí
a balicí centrum od zahraničního dodavatele,
určené pro finalizaci hydroizolačních fólií. Navýšení kapacit převíjení a balení bylo jednou
z podpůrných akcí v rámci realizace výstavby
Nové válcovny a do budoucna nám umožní
zpracovávat významně větší objemy zakázek.
Zařízení je umístěno v nové hale a těsně navazuje
na nové sklady HIF, o kterých podrobně informovali
v našich novinách před nedávnem kolegové z logistiky. A právě tato návaznost na nové regálové sklady
je první výhodou. Palety s rolemi HIF jsou předávány
dopravníkem přímo do prostoru skladu k rozmístění
do regálových systémů.
Další výhodou, která se týká balení palet, je nové
balení paletových jednotek, které ve svém důsledku
brání vnikání vody do balicí jednotky při jejím umístění venku.
To bylo ověřeno již před dvěma lety při přípravě
technického řešení nové linky. Palety byly zkušebně zabaleny u dodavatelské firmy a ponechány celou zimu venku. Na jaře bylo potvrzeno, že do nich
nezateklo. Dalším benefitem nové linky bylo také
rozšíření možností při aplikaci etiket na paletové
jednotky. Tímto rozšířením se kromě jiného podařilo reagovat také na požadavky našich zákazníků
podle oblíbeného baťovského hesla „Náš zákazník,
náš pán“.
I nezúčastněný člověk musí při příchodu k novému
balicímu zařízení na první pohled zaregistrovat zásadní rozdíl v samotné konstrukci balicí části oproti
obdobným zařízením nainstalovaným ve Fatře v minulých letech. Je totiž zřetelně robustnější a to se
pozitivně projevuje ve stabilitě jednotlivých strojních celků při jejich funkci.
Principiálně se stále jedná o převíjecí a balicí linku,
tak jak ji známe, ale inovativní přístup a čas strávený
s výrobcem při vývoji zařízení dokázaly přinést své
ovoce. Testování a zkoušky prokázaly, že dokážeme ještě více zkrátit časy jednotlivých operací od
vložení materiálu do linky až po zabalení paletové
jednotky a přemístění do skladu hotových výrobků.
Zřejmě posledním rozdílem v doposud používané
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technologii balení je zakončení navinuté role. U té
stávající se používá samolepicí páska, jejíž výběr
nebyl vůbec jednoduchý. Páska musí lepit a přitom
nezanechávat na izolační fólii po rozbalení zbytky
lepidla, které by mohlo komplikovat svařování na
stavbě. U nové varianty jsou používány polyethylenové pásky bez lepicího nánosu, které jsou po ovinutí role impulzně svařeny. Tím je v automatickém
režimu ukončena navinutá role a může být předána
strojem k finalizaci manipulační jednotky.
Zkoušky provedené za aktivní účasti pracovníků
TPV i výroby potvrdily všechny přednosti nové pře-

víjecí a balicí linky. Její zprovoznění řeší kapacitní
problémy v balení hydroizolačních fólií.
Nové zařízení je koncipováno tak, aby se na něm
převíjely a balily s vysokým výkonem především
standardní výrobky běžného balení. Menší zakázky a speciální typy balicích jednotek by měly být
realizovány na původních zařízeních. Plné využití
balicích center pak bude nutné při naplnění výrobních kapacit hydroizolačních fólií na nové laminační
lince.
Ing. Jaromír Novák
vedoucí odboru VaV

AKTUALITY
TFA Napajedla 2018
V Napajedlích proběhl 4. ročník velmi populární soutěže TFA Napajedla 2018 (Toughest
Firefighter Alive). Soutěž testovala schopnosti hasičů až nadoraz. Právem je také zařazena do Zlínské ligy železných hasičů. Spočívá v hasičském silovém víceboji ve dvou
kategoriích Muži a Ženy.
Trať obsahovala několik úseků, mezi něž
patřilo smotání hadice B75/C52, dále kaiser
box - posun závaží po kolejnici pomocí kladiva, následovalo překonání dřevěné bariéry
o výšce 2 m, poté překlopení pneumatiky,
výstup na věž a vytažení kanystru o objemu
20 l/10 l, transport figuríny (cca 75 kg) a humánním způsobem ji přenést po vyznačené dráze, dále překonání okna libovolným
způsobem, Hammerbox - údery kladivem
do ocelové konstrukce a v závěru výstup do
schodů s hadicí.
Z řad sboru dobrovolných hasičů Napajedla
se tohoto ultimátního závodu zúčastnil náš
zaměstnanec Petr Novák. Toto klání je velmi
náročné a mnoho soutěžících si během něj
sáhne až na dno. Proto jim všem patří velký
respekt za odhodlání a výkony, které předvedli.
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

UDÁLOSTI
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Součástí naší politiky je bezpečnost práce
Dne 23. 10. 2018 předal v Kaiserštejnském paláci v Praze našemu generálnímu řediteli Ing.
Pavlu Čechmánkovi náměstek ministryně práce
a sociálních věcí Jiří Vaňásek společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce
práce Rudolfem Hahnem osvědčení „Bezpečný
podnik“. Ohodnoceno bylo celkem 16 subjektů.

AKTUALITY
Jsme s vámi, když...

Toto ocenění nejen potvrzuje, že společnost má zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, díky kterému docílila vyšší úrovně kultury a
bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i na konkrétních pracovištích.

Více přiblížit koncovému zákazníkovi, co vše
Fatra vyrábí a kde se mohou s našimi výrobky setkat, mají za cíl nová mikrovidea. Jednotlivá videa poukazují na životní situace,
kdy jsou vám výrobky Fatry na blízku, aniž
byste si toho byli vědomi. Když žijete naplno
a jdete s partnerkou hrát tenis na antukový
kurt, nebo když vaše dítě začíná objevovat
svět.

Tento program jsme se rozhodli plnit poprvé v roce
2009 a letos jsme jej obhájili již počtvrté. Představuje pro nás praktické naplnění zásady dát při řízení
právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti práce, ochraně
zdraví a ochraně životního prostředí.

To vše je obsaženo v nových mikrovideích,
která více přibližují naše výrobkové portfolio. Videa jsou použita pro internetovou
reklamu a umístěna i na kanál Youtube, na
němž mají v tuto chvíli dohromady přes 173
tis. zhlédnutí.

Rozhodnutím managementu plnit principy programu „Bezpečný podnik“ dáváme jednoznačně najevo, že i součástí naší politiky je důraz na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci, což přispívá k vyšší úrovni
kultury práce, pracovní pohodě a minimalizaci pracovní úrazovosti.

Udělení tohoto certifikátu sice již bereme jako samozřejmost, ale získat jej můžeme pouze s podporou všech vedoucích zaměstnanců.

Proto děkujeme všem, kteří se na snižování míry rizik souvisejících s bezpečností práce podílejí.
Oldřich Grebeň
vedoucí oddělení BOZP

Kontrola plnění Plánu technického rozvoje
Plán technického rozvoje (PTR) je základním
dokumentem řízení technického rozvoje naší
firmy. Hlavním smyslem plánu je definovat
si úkoly směřující k výrobkovým inovacím.
Nicméně ještě důležitější než mít plán, je umět
ho naplnit.
Období října a listopadu je časem bilancování plnění úkolů PTR a současně časem pro návrh nových
úkolů na následující rok. Kontrola postupu úkolů
probíhá pravidelně v průběhu celého roku na kontrolních dnech jednotlivých segmentů, ale stává se
již pomalu tradicí, že se řešitelé úkolů jednou za rok
sejdou a prezentují výsledky své činnosti vedení firmy.
Letošní setkání se uskutečnilo 7. listopadu v Kroměříži za účasti generálního ředitele Ing. Pavla
Čechmánka, technické ředitelky, obchodního, výrobního i ekonomického ředitele a dalších vedoucích pracovníků.
V náročném šestihodinovém prezentačním maratonu se účastníci měli možnost seznámit s průběhem
a výstupy všech úkolů, což představovalo 14 odborných vývojových úkolů ve vazbě na konkrétní produkty a 2 průřezové úkoly - zákaznický vývoj na jednotlivých segmentech a testování nových surovin.
Kromě prezentace výsledků je setkání dobrou příležitostí pro výměnu zkušeností mezi řešiteli a diskuzi
názorů, protože technický, obchodní a ekonomický
úhel pohledu se někdy mohou lišit.

Fatra v pořadu Polopatě
Pořad Polopatě, který je vysílán na ČT, představil vinylové podlahoviny z Fatry. Natáčení
pokládky Thermofixu v modelovém domě
u Prahy proběhlo na jaře 2018 a bylo odvysíláno 7. 10. 2018. Během pořadu byly
prezentovány nejen vinylové dílce, ale také
plovoucí vinylová podlaha a její výjimečné
vlastnosti. Odvysílaný díl je stále k dispozici
v archivu České televize.
Děkujeme za spolupráci Janu Řezníčkovi
z kladečské firmy Vácha podlahy a jeho spolupracovníkům.

Na řešení úkolů se podílejí pracovníci Odboru výzkumu a vývoje, Oddělení vývojových laboratoří,
TPV a několik externích spoluřešitelů. Všem pracovníkům podílejícím se na vývoji vyjádřila technická
ředitelka Ing. Olga Vyčánková poděkování za odvedenou práci.
Činnosti směřující k inovacím budou pokračovat
i v příštím roce. S ohledem na probíhající investiční
akce nelze očekávat, že by jich ubylo. V návaznosti
na to byl v odpolední části setkání představen návrh
PTR 2019, který mimo jiné zahrnuje úkoly zaměřené

na rozvoj výroby válcovaných a laminovaných polotovarů a produktů v šířce 2 m.
Tyto úkoly jsou plánovány jako dvouleté. Jejich cílem je zajistit v prvním kroku zdárný průběh garančních zkoušek nově pořizovaných technologických
celků. V druhém kroku pak zavést výrobu válcovaných polotovarů a laminovaných výrobků, zejména
hydroizolačních fólií a podlahových krytin.
Ing. Martina Manová
koordinátor akce

Závody NRC jsou stále v běhu
Prozatím proběhlo 5 dílčích závodů, které
průběžně hýbou celkovým pořadím. Náš
zaměstnanec a jezdec Daniel Šimek neměl
prozatím příliš šťastný vstup do nové sezóny. Přes velkou snahu skončil 1x na 6. místě a
4x nedokončil závod z technických důvodů.
Držíme palce a věříme, že se dočkáme snad
i stupňů vítězů.

FATRA A MY
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Získali jsme status IWDSU
Jak asi většina Fatráků ví, jedním z našich velkých zákazníků je společnost IKEA. Je to zákazník specifický, který nejenže stanovuje požadavky na své výrobky, ale současně i vyžaduje,
aby se jeho dodavatelé chovali šetrně k životnímu prostředí, dodržovali zásady bezpečnosti
práce a dbali o kvalitní sociální podmínky pro
své zaměstnance. A všechny tyto zásady a pravidla zahrnuje kodex IWAY.
Kodex IWAY je založený na mezinárodních dohodách a deklaracích a obsahuje ustanovení vyplývající z Mezinárodní deklarace spojených národů
v oblasti lidských práv, z Mezinárodní deklarace
odborových organizací, týkající se základních pravidel a práva na práci a z Rio deklarace, která se týká
životního prostředí a vývoje. Zahrnuje pracovní
podmínky, prevenci dětské práce, životní prostředí, zodpovědné spravování lesního hospodářství a

další. Dodavatelé zákazníka IKEA jsou odpovědni za
seznamování svých zaměstnanců včetně subdodavatelů s obsahem IWAY kodexu.
Dodržování těchto požadavků bylo doposud ověřováno prostřednictvím ročních interních IWAY auditů a také ve dvouletých cyklech externími auditory
IKEA. Protože se nám vždy tyto externí IWAY audity
povedlo úspěšně absolvovat, byli jsme v lednu 2018
nominováni na status „IWAY Well Developed Supplier Unit“ (IWDSU) a v září 2018 se nám podařilo jej
získat. Tím jsme se začlenili do úzké skupiny dodavatelů, kteří příkladně přistupují ke standardu IWAY a
udržují jeho vysokou úroveň.
A jaká byla cesta od nominace k získání statusu IWDSU? Po úvodní schůzce s auditory IKEA v únoru 2018

jsme museli vypracovat analýzu IWAY. Bylo potřeba
uvést informace z oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce, personalistiky, sociálních podmínek, požární ochrany a energetiky. Díky spolupráci
s ostatními kolegy z jednotlivých oblastí včetně výroby segmentu speciálních výrobků se nám dařilo
analýzu úspěšně vypracovat.
V srpnu 2018 pak v segmentu speciální výrobky
následoval tzv. kalibrační audit. Jednalo se o interní
IWAY audit, při kterém auditoři IKEA jako pozorovatelé sledovali průběh auditu, případně se na nás
obraceli s dotazy či poznámkami.
Cílem bylo ověřit úroveň provádění interního IWAY
auditu. Hodnocení bylo pozitivní, a tak mohla nastat
poslední fáze procesu - posouzení analýzy a výstu-

pů z kalibračního auditu a následné rozhodnutí
o schválení.
Jak bylo zmíněno výše, v září jsme obdrželi oznámení o přidělení statusu IWDSU. Jeho udělení je významným oceněním naší práce v oblasti dodržování
standardu IWAY, ale i závazkem k dalšímu zvyšování
úrovně v této oblasti.
Závěrem chceme poděkovat všem kolegům a kolegyním za velmi dobrou spolupráci jak při přípravě
podkladů, tak i při realizaci samotného auditu a samozřejmě za každodenní aktivní zapojení do plnění
požadavků kodexu IWAY.
Hana Ratiborská, Ing. Dana Peterková,
oddělení kvality

Inovační firma Zlínského kraje - ocenění nejlepších firem
Šestý ročník, 25 přihlášených projektů, tři ocenění a respekt všem. To jsou základní fakta o
právě ukončené soutěži Inovační firma Zlínského kraje. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny
dne 14. 11. 2018 v hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně.

cí stan ve tvaru indiánského teepee, jehož součástí
je i multifunkční podložka sloužící jako přebalovací
pult či pelíšek pro psa. Jeho autorem je designérka
Veronika Vaňhová (za svobodna Vašátková) a výrobek je chráněn evropským průmyslovým vzorem.

Za aktivitou stojí Zlínský kraj, cílem je podnítit firmy
k vyšší míře inovací oceňováním a zviditelňováním
nejlepších podnikatelských subjektů. Organizací
soutěže je tradičně pověřeno Technologické inovační centrum sídlící ve Zlíně.

Děkuji všem, kteří se na tomto významném úspěchu podíleli. Jedná se o kolegy z technického úseku,
kteří kvalitně zpracovali přihlášku, dále odbor marketingu, který zajišťoval související aktivity s organizátorem soutěže (natáčení videa, prezentační materiály...) a zejména Veronice Vaňhové, která tento celý
výrobek vymyslela a zrealizovala.

První ročník projektu odstartoval roku 2009, následující byly uskutečněny s dvouletými přestávkami
v letech 2010, 2012, 2014, 2016 a právě letos. Přihlášené projekty hodnotí odborná komise, v níž
nechybějí podnikatelé, investoři či experti na vědu
a výzkum. Udělení tohoto ocenění představuje především uznáním za kvalitní práci v oblasti inovačních aktivit, zvyšuje prestiž a kredit firmy, napomáhá
k dobrému vnímání u zákazníků.
My jsme se přihlásili a uspěli s projektem Tradiční
české nafukovací hračky s novým designem. Cílem
bylo rozšířit nabídku hraček a výsledkem nafukova-

Byl jsem velmi potěšen, že jsme navázali na stejný
úspěch z roku 2014, kdy jsme se umístili s podlahovinou FatraClick taktéž na druhém místě. Velmi příjemné pro nás bylo zjištění, že jsme se v tak kvalitní
konkurenci dokázali opět prosadit a fakt, že značka
Fatra měla mezi všemi hosty velmi pozitivní vnímání. Věřím, že i v dalších ročnících se nám podaří přijít
se zajímavým novým produktem, kterým opět prokáže náš inovační potenciál.
Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel

Dáváme plastům druhou šanci
V roce 2014 jsme se rozhodli proměnit v realitu
zásadní a vizionářskou myšlenku: zpracovávat
téměř všechny plastové odpady, které sami
během výroby vyprodukujeme. Sledovali jsme
tím dva cíle - snížit ekologickou zátěž produkce
na straně jedné a zároveň zvýšit ekonomickou
efektivitu výroby při využívání vlastních produkovaných regranulátů.

Miliony kilogramů recyklovaného plastu ročně
V průběhu roku 2018 naše recyklační technologie
dosáhla vysokého stupně využití výrobních kapacit.
Vlastní zdroje tzv. post-industriálního odpadu byly
ve významném objemu doplňovány jednak externími post-industriálními odpady a dokonce i vytříděnými post-konzumními odpady, které by jinak
v mnoha případech skončily ve spalovnách nebo na
skládkách.

Myšlenka zpracovávat vlastní odpad ale postupně
nabyla větších rozměrů. Abychom více přispěli k redukci ekologické stopy, rozhodli jsme se vykupovat
druhotný materiál, který lze zpracovat do podoby
regranulátu a následně jej prodávat či použít pro
vlastní výrobu.
Výkup plastového odpadu se vyplatil
Tento krok se následně projevil jako zásadní pro
naše další projekty a určil také směr konkurence
v oboru, pro kterou se zároveň stal inspirací k realizaci podobných projektů. Cílem tohoto pojetí
tzv. cirkulární ekonomiky je zvyšovat kvalitu života a
životního prostředí. Snahou je dosáhnout co nejvyšší efektivity využitelnosti odpadů při co nejmenší
energetické náročnosti. Myšlenka „odpad neexistuje, odpad je surovina“ je v dnešní době i díky připravované legislativě téměř standardem.

Primárním cílem bylo vyrobený plastový regranulát
následně zpracovat ve vlastní produkci finálních výrobků, ať už v rámci technologie extruze nebo vstřikovaných plastů. Přebytečný regranulát byl určen
k prodeji na volném trhu.

Pro projekt využití plastového odpadu jsme zrekonstruovali prostory ve své provozovně v Chropyni.
Díky investici v řádu desítek milionů korun toto pracoviště svou profesionalitou překračuje běžná očekávání odborníků zabývajících se zpracováním od-

padů. Výjimečnost mu zaručuje zejména dostatečný
prostor, moderní vybavení a čistota, vlastnosti, s nimiž mohou být bez jakýchkoliv „ALE“ rovnocenným
partnerem plastikářské výrobě z primárních surovin.

V recyklaci plastů vidíme i díky své produkci budoucnost a nadále budeme investovat svůj finanční
a lidský potenciál do dalšího rozvoje tohoto projektu, neboť se cítíme být zavázáni i vůči svému okolí.
Chceme se stát lídrem v oboru a vzorem pro naše
obchodní partnery i konkurenty v oblasti využitelnosti plastového odpadu. Dáváme mu tím „druhou
šanci“.
Ing. Michal Zicha
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POD DROBNOHLEDEM / Seznamte se, Thermofix
Není to tak dávno, co nás v Napajedlích pravidelně navštěvoval pan Knobel z firmy Schilling-Knobel, který sem z Německa jezdil dohlížet
na instalaci linky na výrobu Thermofixu. Nám
některým se to možná zdá být nedávno, ale
ve skutečnosti se celý příběh Thermofixu začal
psát již v roce 2000, kdy byla vypracována studie proveditelnosti. Celou tuto akci dozoroval
Ing. Karel Holásek, pro něhož to byla tehdy jedna z prvních velkých investičních zkušeností.
Po celou dobu na instalaci a pozdější potřebné
úpravy linky dohlížel technolog Miloslav Pěček a tehdejší vedoucí TPV Ing. Jaromír Novák.
A právě pana Pěčka, dnes vedoucího oddělení
Thermofix a LVT, jsme požádali o rozhovor.
Pane Pěčku, vzpomenete si, jak to vlastně
všechno začalo? Kdo výrobu těchto palubek vymyslel a co jsme od toho očekávali?
O vývoji podlahovin v dílcích se začalo uvažovat již
v roce 1998. Tehdy se na světových veletrzích začaly
objevovat první podlahoviny tohoto typu, tehdy zejména od asijských výrobců.
Vznikla myšlenka, že bychom tímto novým produktem mohli zaplnit mezeru na trhu a konkurovat v té
době preferovaným „plovoucím“ podlahám.
Jaká byla spolupráce s techniky firmy
Schilling-Knobel?
Spolupráce s techniky firmy TPS (společnost
Schilling-Knobel změnila název) byla od samého
počátku na velmi dobré úrovni, přestože se jednalo
o linku pilotní a bylo nutno řešit velké množství
různých problémů.
Jak dlouho trval vývoj a příprava instalace této
linky?
Instalace a zajíždění linky probíhalo v letech 2000
- 2002. Podstatné bylo, že firma TPS dodala pouze
základní část linky a její zbytek - od dezénovacího
zařízení až po manipulátor - byl zkonstruován a vyroben zaměstnanci naší tehdejší strojírny.
Nedílnou součástí tohoto výrobního bloku byl i vysekávací stroj SANDT pro finalizaci dílců. Na celém
procesu vývoje Thermofixu se pod vedením Ing. Jaromíra Nováka podílela spousta pracovníků. Namátkou uvádím Ing. Danielu Omelkovou nebo dnes již
důchodce Jaroslava Škrabalu či Ilju Kopčila.
Kdy vznikl první výrobek, jaká byla jeho konstrukce? Měl Thermofix nějakou vážnou konkurenci? Jak jste od té doby pokročili, jak jste jej
vylepšili?
Z prvotních a poloprovozních zkoušek jsme vybrali konstrukci, která se s menšími změnami vyrábí

dodnes. V tehdejší době jsme patřili mezi první výrobce-průkopníky tohoto typu podlahoviny na evropském trhu. V roce 2016 byla provedena modernizace linky zařazením předlaminace, což umožnilo
vyrábět i tloušťku 2 mm technologií in-line, čímž se
nám podařilo výrazně zvýšit produktivitu.
Na tehdejší dobu byla cena Thermofixu dost vysoká. Přiznám se, že jsme moc nevěřili tomu, že
budeme na trhu úspěšní. Jak se Vám podařilo
přesvědčit zákazníky?
Zákazníky si získala především vysoká kvalita výrobku. Vložením skelného rouna do konstrukce výrobku se totiž podařilo dosáhnout vynikajících parametrů, zejména rozměrové stálosti a pravoúhlosti
lamel, čímž jsme výrazně předběhli konkurenci.
Uvedení Thermofixu na trh bylo spojeno s reklamní
kampaní, pro kterou byly licenčně využity postavičky dvou nešiků Pata a Mata. Tyto figurky byly uváděny na všech reklamních materiálech, katalozích,
vzornících i webových stránkách. Licenční smlouva
byla uzavřena na dobu tří let.
Plánovaně bylo také u našich odběratelů obchodním oddělením společně s aplikačním střediskem
prováděno školení o pokládce a výhodách tohoto
produktu.
Jak jste na tom dnes s výrobou a kvalitou? V jakém režimu vyrábíte? Údajně nestačíte pokrývat poptávku trhu.
Od letošního roku vyrábí linka Thermofix v nepřetržitém provozu a ani přesto nejsme schopni zcela
uspokojit požadavky odběratelů. Jen pro informaci uvádím, že v loňském roce jsme vyrobili přes
600 000 m2. Letos předpokládáme výrobu dále navýšit.
Co všechno k výrobě THX patří? Můžete popsat
jednotlivé kroky, které jsou nezbytné před tím,
než je hotový výrobek připraven k expedici zákazníkovi?
Než může být výrobek expedován k zákazníkovi, je
nutno urazit kus cesty. Nejprve musí být na válcovacích linkách vyrobeny fólie (heterogenní podlahovina - skládá se z několika nestejnorodých fólií), které
se na lince THX spojí thermofixací do „nekonečného
pásu“. Ten se na konci linky naseká na menší přířezy. Z nich jsou pak vysekávány LVT dílce přesných
rozměrů a následně baleny do krabic a expedovány
zákazníkovi.
Jaký sortiment v současné době vyrábíte?
V současné době produkujeme tři druhy výrobků,

Zleva: Martina Tatarková, Lenka Pavlíková, Simona
Slavíková, Robert Ježíšek

Zleva: Miloslav Kél, Roman Močička, Miloslav Pěček,
Radek Nedbal

Thermofix, Imperio a ART, v tloušťkách 1,5 - 2,5 mm.
Kolekce obsahuje 72 vzorů, z toho 60 vzorů je imitace dřeva a 12 imitace kamene. Rozměry výrobků
jsou od 150 x 900 až po 180 x 1 829 mm.

Mizera, Dalibor Kašný, Robert Ježíšek a Miloslav Kél.
Bez nich by se těžko podařilo dostat výrobu Thermofixu na dnešní úroveň. U balení hotového výrobku pak pracuje 15 žen.

Připravujete ve výrobě Thermofixu nějaká vylepšení nebo novinky?
V letošním roce byla na trh uvedena nová kolekce
vinylových dílců Thermofix-ART o rozměru 1 829 x
180 se zkosenými hranami. Jedná se o exkluzivní
kolekci s imitací rustikálního dřeva. Na základě podnětů a požadavků našich obchodníků na zlepšování
a rozšiřování kolekce neustále pracujeme, ale to až
někdy příště...

Na našem středisku jsou zaměstnány celé rodiny
i další příbuzní, například švagrové Roman Močička a Libor Holeček nebo otec se synem Daliborové
Kašní.

Kolik zaměstnanců se na výrobě Thermofixu
podílí? Pracují zde i ženy? Kdo je u Vás pracovně
nejstarší?
Na samotné výrobě Thermofixu se podílí celkem
třicet pracovníků, z toho dvanáct u linky Thermofix
v nepřetržitém provozu a osmnáct na finalizaci a balení. Původní jádro pracovníků přešlo k lince Thermofix od linky Neodon.

Končíme tradičně vtipem - nemusí být o Thermofixu.
Do jedné firmy příjmou nového zaměstnance a dostane ho na starosti mistr:
„Tak tady máš mladej koště a běž zamést halu.“
Zaměstnanec odpoví: „Já jsem ale inženýr!“
„Aha,“ přemýšlí chvíli mistr a pak říká: „tak pojď, půjdu ti ukázat, jak se to dělá.“

Z těch původních pracovníků nám zůstali věrní p.
Roman Močička, Libor Holeček, Martin Jelínek, Petr

Scházíte se i mimopracovně?
Scházíme se při příležitostech jubilejních oslav některého z našich spolupracovníků a ke konci roku na
závěrečném hodnocení.

Miloslav Pěček

Poslední závan historie
Určitě si aspoň někteří z vás všimli, že v podzimních měsících letošního roku byla odstraněna
nevzhledná budova číslo 41a, která byla umístěna za oplocením areálu v Napajedlích. Jednalo se již o objekt ve špatném technickém stavu,
který jsme v posledních letech pronajímali jako
zázemí autoservisu a skladovací prostory. Jeho
další využití se neplánovalo, protože investice
do oprav by byly nerentabilní.

Kdo tuto budovu znal, asi by ani nepředpokládal, že
se jedná o jeden z posledních pozůstatků bývalého
cukrovaru. Využití tohoto původně dívčího internátu se neustále měnilo současně s jeho vzhledem.

Napajedelský cukrovar - 30. léta

Bývalý dívčí internát - 60. léta

Skutečnost, že výrobní závod v Napajedlích vznikl
na pozemcích bývalého cukrovaru, je v podstatě
shodná i s historií naší provozovny v Chropyni. Baťa
totiž uměl využít výhod, které dřívější areály cukro-

varů nabízely. Jednalo se především o rozsáhlé pozemky, na nichž se řepa cukrovka před zpracováním
uskladňovala. Výhodou byla také velmi dobrá dopravní dostupnost včetně zaústění železniční vlečky
a v neposlední řadě také zabezpečení energetickými zdroji, které byly pro výrobu cukru nezbytné.
Baťa v minulosti přebudoval cukrovar na průmyslový areál, který se průběžně přizpůsoboval novým

Pozůstatky bývalého internátu (autoservis) před
demolicí

potřebám. Došlo k výrazným stavebním změnám a
my vám nabízíme zajímavé dobové fotografie, které
můžete porovnat se současností. Naše snímky znázorňují právě onu zmiňovanou budovu 41a včetně
jejího začlenění v minulosti.
Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí odboru správy majetku

Současný stav
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Informace k ceně elektřiny
Většina z nás v letošním roce zaregistrovala ve
sdělovacích prostředcích informaci o zdražování elektřiny a někteří již pro své domácnosti
od svých dodavatelů elektřiny obdrželi sdělení
o navýšení ceny. Koho se to zatím nedotklo, ten
může očekávat zdražení elektřiny od 1. ledna
2019.

nevýhodnou cenou. S predikcí ceny je to jako s akciemi. Proto o tom, kdy je nejvýhodnější nakoupit
elektřinu, můžeme jen spekulovat. S určitostí to
můžeme tvrdit jen zpětně, to už však bez možnosti
nákupu. První nákup elektřiny na rok 2019 jsme provedli již v roce 2016.

Elektřina je pro naši společnost nakupována stejně
jako všechny jiné produkty na základě výběrového
řízení, které v rámci AGROFERTU provádí „energetická komise“. Členy této komise jsou za Fatru ředitel úseku energetika Vít Macháň a vedoucí odboru
obchod-energetika Libor Blažek. Tyto nákupy jsou
vždy vázány k ceně elektřiny na burze (viz graf ).

Tím jsme dosáhli toho, že i když je v současné době
elektřina až o 100 % dražší než před rokem a půl, ve
Fatře se nás týká zdražení pouze o 32 %. I tak to pro
nás znamená zvýšené náklady. Kromě silové elektřiny je však očekáváno zdražování i v ostatních distribučních položkách a ke zvýšení nákladů dojde i v
souvislosti se zprovozňováním nové válcovny.

Máme strategii rozkládat riziko a nakupovat elektřinu zhruba v deseti krocích hodně dlouho dopředu
tak, abychom nenakoupili veškeré množství v období, které se zpětně projeví jako doba s nejvyšší či

Co ovlivňuje cenu elektřiny na burze pro ČR
• Při převisu nabídky nad poptávkou cena klesá.
Tento stav nastal před 10 lety při masivním rozvoji dotovaných výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů (solární parky).

• Při převisu poptávky nad nabídkou cena stoupá. Tento stav nastal například při odstavení
velkého počtu jaderných elektráren najednou
ve Francii s dopadem i na cenu na naší burze.
• Dotace mnohdy křížové.
• Daňové sankce a bonifikace.
• Nenaplnění cíle integrace (sjednocení) všech
trhů s elektřinou v EU do jednoho společného
trhu.
• Vliv ceny dalších komodit jako je uhlí, ropa,
cena emisní povolenky CO2.
• Počasí, klimatické jevy (El Niňo, severoatlantická oscilace), přírodní katastrofy (Fukušima).
• Kampaně na nové směry ve vývoji energetické
politiky v EU - zavírání funkčních jaderných a
uhelných elektráren, podpora obnovitelných
zdrojů, energetické úspory, EU jako světový lídr
v oblasti snižování emisí CO2 na planetě.
• Bankovní zájmy.
• Politické události.
• Korelace nebo disproporce s ostatními trhy
s elektřinou v Evropské unii.
Co ovlivnilo nejvíce cenu elektřiny na burze
v průběhu posledního roku
• Zvýšení ceny povolenky CO2 až o cca 400 %.
• Zvýšení ceny ropy až o 30 %.
• Zvýšení ceny uhlí až o 100 %.
• Zvýšení ceny zemního plynu až o 50 %.
Obdobná situace i u jiných energií
Zdražování energií se týká i zemního plynu. I tady
dochází ke zvýšení nákladů na jeho nákup až o 45 %.
Zemní plyn je odebírán v centrální plynové kotelně
s kogenerační jednotkou v Chropyni a ve spalovnách a kotelně pro Comerio I v Napajedlích. Zvýšené
náklady se tak promítnou i do ceny tepla v Chropyni, která tak vzroste cca o 20 %.
Libor Blažek
vedoucí odboru obchod-energetika

SOUTĚŽ
V minulém vydání jsme pro Vás připravili soutěž 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 https://www.
pinknails.cz/.
Losování proběhlo dne 3. 12. 2018 za účasti
zástupců vedení společnosti a právníka, výhercem poukázky se stal Lubomír Klaper a Zuzana
Skřenková. Gratulujeme!
I tentokrát pro vás máme soutěž. Ze správných odpovědí budou vylosováni tři soutěžící,
kteří získají finanční hotovost ve výši 5 000 Kč,
3 000 Kč a 2 000 Kč. Tyto ceny nám věnuje naše
společnost Fatra Napajedla.

Soutěžní otázka zní:
Kolikáté Vánoce oslaví Fatra
v letošním roce?
Ke správné odpovědi Vám pomohou naše
webové stránky https://www.fatra.cz/.
Řešení zašlete nejpozději do konce měsíce ledna na adresu adela.moricka@fatra.cz.
Do předmětu e-mailu uveďte heslo „Soutěž“.
Losování proběhne za přítomnosti právníka na
únorové poradě vedení.

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.

ANKETA

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

Blíží se advent a Vánoce
Tvoříte doma nějaké dekorace (věnce na dveře,
adventní věnce atp.) nebo raději kupujete?
Stanislav Zátopek, technik, stř. 101200
Už jako malé dítě jsem trpěl na dekorace i když, teď
si vzpomínám, že jsem spíše trpěl za dekorace.
Tvořil jsem dekorace, kde se dalo i nedalo. Těch, kde
se nedalo, by dalo delší výčet než těch, kde se dalo.
Tělesné tresty jsem snášel hrdinně. „Oni ještě neví,
co doma mají,“ myslel jsem si. „Všichni velcí umělci
trpěli, než dosáhli věhlasu,“ utěšoval jsem se.
Vytrval jsem. Tvořil jsem tajně, tvořil jsem ve dne,
tvořil jsem v noci i mezi tím. Vytvořil jsem spoustu

děl rozdělených podle práva útrpného do několika
kategorií: facka, řemen, elektrická šňůra, elektrický
kabel, elektro šoky. Tvořím dodnes, tvořím lidově,
tvořím rád.
Takže na otázku zda tvořím dekorace doma a osobně nebo je nakupuji v provinčních hypermarketech,
odpovídám: „Tvořím si to sám!“
Vytvořil jsem si i tento slogan: „Vytvořil jsem z nudy
elektrické dudy. V nebi je mi blaze, byly na tři fáze.“
Martina Kunčarová, personalistka, stř. 920000
Vánoce jsou pro mne nejkrásnější svátky v roce.
Mám ráda atmosféru adventních trhů i vánočních
koncertů. V tomto období i ten mastný a předražený
bramborák u stánku na náměstí chutná líp.
Adventní výzdobu máme všude, květináče na oknech, adventní věnce, prostě na co si vzpomenete.
Dokud byly děti malé, tak jsme vyráběly společně
ozdoby k nim do pokoje, v pubertě začal syn stávkovat a jeho pokoj musel být nedotčený. O to víc se
vyřádím na zbytku domu. Naše kočky berou adventní výzdobu na milost, protože ví, že likvidace by jim
neprošla.
Manžel se moc do těchto aktivit nezapojuje, jeho
účast začíná a končí usazením vánočního stromečku
a zapojením světel, ale i toho si cením.
Eva Řehová, referent poštovní služby, stř. 954000
Na Vánoce se vždycky těším, že si sednu k pohádkám a budu se dívat, odpočívat, užívat si klidu….,
ale spíš je to pravý opak. Už si ani nepamatuji, které
Vánoce se mi podařilo vidět nějakou pohádku od
začátku do konce. Ono asi s dětmi to moc ani nejde,

Více v Rozhodnutí ředitele PÚ č. 04.
je to spíš takový blázinec, to asi k Vánocům patří, ale
i tak si to užíváme a těšíme se.
Dárky teda pravidelně kupuji na poslední chvíli,
i když si říkám, že příští rok je budu kupovat průběžně, ať toho není moc, ale nikdy se mi to nepodaří, a
pak běhám a sháním.
Dekorace na Vánoce si tvořím i dokupuji. „Tvoří“ spíš
teda dcery, já jim vše nachystám a pak už jsem jen
jako dozor a po dokončení jejích výtvorů uklízím
tu spoušť, ale žádný rok neodolám a stejně spoustu drobností i koupím. Mám i šikovné kamarádky,
které také tvoří, takže je to asi půl na půl. Holky pak
spoustu výtvorů nosí i ze školy, takže někdy toho
máme doma až moc. Důležité ale je, že z toho mají
radost a pořád někde něco aranžují a svými výtvory
se chlubí.
Po štědrovečerní večeři se holky vrhnou na dárky a
já se už těším, až si své dárečky vezmou a půjdou
si je užívat do pokojíčku. Teprve potom začíná ten
klid a pohoda.

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:
•
•
•
•
•
•

DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY
PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK
MECHANIK - ELEKTRONIK
DĚLNÍK SKLADU
KALKULANT
BRIGÁDNÍCI K VÝROBNÍM LINKÁM

Více informací naleznete na:

www.fatra.cz/kariera
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Život se má žít naplno

JUBILEA

ROZHOVOR / JAN KYSELÁK
Fyzicky hodně náročná sportovní disciplína
a současně artistická show - to je trial na kolech. Jezdci překonávají překážky, které mají
někteří z nás problém přelézt. A právě tomuto
sportu, konkrétně street trialu, se věnuje náš
zaměstnanec, Jan Kyselák, který, když zrovna
netrénuje, pracuje ve válcovně v Napajedlích na
výstupu linky Anger. Požádali jsme jej, aby nás
s tímto svým koníčkem trochu seznámil.
Pane Kyseláku, o jaký sport se jedná?
Když se řekne street trial, málokdo ví, co tento termín znamená. Jedná se o určitou formu cyklistického sportu propojujícího prvky free style jízdy,
akrobacie a překonávání překážek. Street trial je
prozatím neoficiální sport, přesto získává oblibu
u široké veřejnosti. Kdy tento fenomén vznikl, není
zcela jasné, ale původ má určitě v motokrosu, kde
jezdci překonávali těžké překážky pomocí terénního
motocyklu.
Existuje ve variantě čistě závodní, nebo i streetové,
čili s pevnějším typem kol, které mohou i nemusí mít
sedlo. Kola jsou tedy přizpůsobena na dělání triků.
Mezi nejznámější tváře street trialu patří bezpochyby Jeff Lenosky - americký jezdec a cyklista, který na
horském kole v roce 1995 předváděl neuvěřitelné
triky. V ČR se psal rok 1996, kdy tento proud začal
propagovat Jaromír Spěšný, známý také jako Spaceman, jak jej nazývá „bikerská“ komunita. Následoval Petr Kraus - jezdec Red Bull, který street trial
představuje jako akrobacii a získal třikrát titul Mistr
světa v Bike Trialu. Mezinárodní scéně v dnešní době
kraluje Danny MacAskill, který hojně zásobuje svými kousky YouTube. Se svou skupinou Drop and Roll
předvádějí fantastickou show, se kterou navštívili
i naši republiku a inspirovali mnoho jezdců.

Hlavním posláním tohoto sportu je šířit dobrou náladu a přinášet nevšední zážitky. Je to zábava nejen
pro jezdce, ale pro všechny, kteří mají možnost být
svědky této show.

vás, co máte vztah k cyklistice a dosáhli jste určitého
bodu spokojenosti, je toto zajímavou výzvou, která otestuje váš potenciál, a najdete v tomto směru
zalíbení.

Většinou kolo slouží jako dopravní prostředek, sbíráte kilometry, spalujete kalorie a posouváte svou
fyzickou kondici na vyšší úroveň. Stejně tak je tomu
i u street trialu - sbíráte zkušenosti, zlepšujete svůj
styl a v závěru představíte triky, které jste dokázali
dovést k dokonalosti.

Je jedno, kolik vám je let, hlavní je se nebát to zkusit,
žít život naplno a užívat si jej plnými doušky s úsměvem, láskou, úctou a radostí.

S tímto stylem je bezmezně spojena nejen radost,
ale zejména velká dřina, která se projevuje v podobě modřin a šrámů. Ale o tom tento styl je, dostat ze
sebe maximum a překonat sám sebe.

Kde všude se může jezdit?
Street trial se, jak název napovídá, jezdí většinou
v městských lokalitách. Jezdec si vybere místo,
které představuje překážku (lavice, kámen, patník,
zábradlí…) a pomocí skoku či akrobacie předvádí
triky, které pobaví a zaujmou kolemjdoucí. Bezpečnost okolí je vždy na prvním místě, stejně tak i ohleduplnost k majetku - překážce. Street trial není jen
doménou mladých teenagerů, ale všech věkových
kategorií. Jsou zde lidé jako vy, mají rodiny.

Můj život tak prošel krásnou změnou a navzdory
všem predispozicím neuspět se mi podařilo být
opět šťastným. Kolo je má vášeň, street trial má cesta, a kdokoliv v jakémkoliv věku se může na ni vydat
také.

Co pro Vás tento sport znamená?
V prvé řadě bych chtěl říci, že se nejedná jen o bezohledné skákání, je to moderní umění, které dělá
radost nejen mně, ale také mému okolí. Každý z nás
má v sobě schopnosti, které může rozvíjet a v současnosti o nich ani nemusí vědět. Možná i právě pro

Tak hodně štěstí a snad se někde na této cestě potkáme.
Děkujeme za rozhovor, přejeme Vám hodně úspěchů,
spoustu zdolaných překážek, nových triků a žádné
nehody.
redakce

Provoňte domov skořicí
V době okolo Vánoc se se skořicí setkáváme doslova na každém rohu. Voní z perníčků, najdeme ji ve svátečních dekoracích a svařené víno si
bez ní lze jen těžko představit.
Ze skořicovníku se využívá sušená vnitřní část kůry
bohatá na silice. Z listů, větví i květů se získává skořicový olej.

První zmínky o skořici jsou z dob staré Číny před
více než 4 000 lety. Tehdy se ovšem používala jako
lék nebo součást různých rituálů. Díky své nezaměnitelné chuti se však velmi brzy rozšířila do celého
světa a například antičtí Řekové ji používali k hojení
ran, protože rozpoznali její dezinfekční a antibiotické účinky.
Skořice není plod žádného stromu, ale aromatická
kůra skořicovníků, stále zelených tropických stromů. Tyto stromy mohou dorůst výšky až 10 metrů
a najdeme je především na Cejlonu, v Číně a na
Jávě. Kůra se po seškrábnutí suší a okraje se svinují
dovnitř, díky tomu vznikají známé dvojruličky. Skořicovník čínský pak poskytuje i květy, které se také
využívají jako koření.

stř. 250000
stř. 175000
stř. 235000
stř. 260000
stř. 951500
stř. 943000
stř. 949000

25 odpracovaných let
Mitáček Václav		

stř. 115000

30 odpracovaných let
Hofírek Michal		
Kříž Petr			
Kuchař Milan		
Žáková Lenka		

stř. 951050
stř. 951600
stř. 272000
stř. 274000

35 odpracovaných let
Fujcik Josef		
Hrabálková Jarmila
Kasáček Karel		
Mikulková Jana		
Vykoukal Pavel		

stř. 831000
stř. 107010
stř. 908100
stř. 107010
stř. 908200

40 odpracovaných let
Šušlíková Marta		
Tomaštík Josef		

stř. 235000
stř. 951300

Tento sport mi hodně pomohl překonat krizi, která
ovlivnila můj život a díky rodině a přátelům jsem
našel další lásku svého života v podobě kola z dílny
Inspired.
Přes počáteční zranění a obavy, zda je to opravdu
to, co chci dělat, jsem opět na kolo usedl a získal sebedůvěru a důvěru ve své okolí, které mě silně podporovalo. Mou rodinu teď tvoří nejen mí rodiče, ale
také mí přátelé bikeři, kteří mě motivují, pomáhají
mi posouvat mé hranice, o nichž jsem byl přesvědčený, že je posunout nelze.

Abyste mohl street trial provozovat, k tomu asi
obyčejné kolo nestačí?
Kola pro tento druh sportu jsou speciálně upravená, jsou kombinací streetu, Dirt, BMX a trialu. Vyrábí
je firmy Inspired, Story, Tdc , CZar a další. Dostupná
jsou většinou přes internet a jejich cena je poměrně
vysoká.

15 odpracovaných let
Bílek Lukáš		
Hučík Pavel		
Junák René		
Kloček Karel		
Němcová Soňa		
Zapletal Bedřich, Ing.
Ratiborská Hana		

Skořice však není jen dobrá a voňavá, ale také zdraví
prospěšná. Velmi ji ocení například diabetici, neboť
zlepšuje využití glukózy tělními buňkami a zmírňuje
projevy diabetu. Dokáže ovšem i snižovat cholesterol v krvi, snižuje krevní tlak a zmírňuje krvácení
z nosu a silnou menstruaci. Navíc podporuje i chuť
k jídlu, mírní bolesti břicha a zlepšuje trávení. V době
angin ji oceníte především pro její antibiotické vlastnosti.
Smíchejte vaječný koňak s mlékem, ohřejte a posypejte skořicí. Vznikne skvělý vánoční nápoj. Skořici
můžete použít také místo lžičky na míchání čaje,
kávy či kakaa. Nápoj získá omamnou skořicovou
chuť.

ODCHODY DO
DŮCHODU
Drábková Jana		
Gregor Josef 		

stř. 235000
stř. 145000

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
Dítě má po narození v těle 300 kostí, ale
v dospělosti se jejich počet sníží na 206. Je
to tím, že kosti dítěte ještě nejsou všechny
spojené - například v lebce. To je proto, aby
dítě při porodu lehčeji prošlo na svět.
Člověk má v průměru na hlavě 100 000 vlasů. Za život vám naroste 750 kilometrů vlasů.
Vousy vyrostou 14 cm za rok.

Po vydatném jídle lidé hůře slyší. Potřeba
strávit hodně potravy vede k zvýšenému
průtoku krve v trávicím ústrojí. O to méně
krve se pak dostane do oblasti sluchového
ústrojí. Hudebníci se proto vyhýbají přejídání před vystoupením.

ODBORY
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Rodinný den na Čapím hnízdě
Dne 29. 9. 2018 se na farmě Čapí hnízdo v Olbramovicích uskutečnil již čtvrtý ročník akce
AGROFERT „Rodinný den“. Letos se jej zúčastnilo na pět tisíc návštěvníků a tentokrát tam
nechyběli ani Fatrováci.

A že bylo na co se těšit a obdivovat. Na děti čekala
zábavná Jungle aréna, kde plnily sportovní úkoly,
při kterých si mohly zkusit svou vytrvalost a získat
i nějakou odměnu.

Jak už naznačuje sám název této akce, zvány byly
hlavně rodiny s dětmi. U příležitosti oslav 25. výročí založení AGROFERTU byl připraven bohatý program, jehož součástí byl i běžecký závod Desítka
okolo Čapáku.

Hlavní sportovní disciplíny byly odměněny dětským
šampaňským. A o tom, že fatrovácké děti byly moc
šikovné, svědčí i to, že rychlé špunty v jejich řadách
létaly vzduchem sem a tam.

Pro zájemce a nadšence, kteří chtěli navštívit a prozkoumat tento areál, byly vypraveny z Fatry autobusy - tři z Napajedel a jeden z Chropyně.

Někteří účastníci jeli s velkým odhodláním zaběhnout si kolem Čapáku a třeba i zvítězit. Při příjezdu
nás už z dálky vítal velký dřevěný čáp z tvorby pana
Jiřího Halouzky z Jeseníků. V areálu se nachází ještě jeden unikátní čáp od jesenického řezbáře, který
tam byl přivezen v listopadu loňského roku, a měří
4,2 metru s obvodem přes 5 metrů.

To, že se malovalo na obličej, jsme poznali podle
různých zvířátek namalovaných na tvářičkách našich dětí. Svou zručnost si mohly děti i s dospělými
vyzkoušet v rukodělných dílničkách při výrobě ptačích budek.

V jízdárně Čapí hnízdo probíhala soutěž jízdy Na
rampě. Některé výkony, i těch nejmenších závodníků, byly obdivuhodné. Při procházce areálem si
návštěvníci mohli prohlédnout ukázky řemeslných
prací, navštívit malou místní ZOO Labyrint, kde byla
k vidění jak exotická zvířata, tak třeba ptáci, kteří
byli nalezeni poranění v okolí. Kromě toho tu byla
vydra, liška či divočák, navštívit jste mohli místní
stáje nebo pastviny, kde měli anglického plnokrevníka, kladrubské koně anebo oblíbené plemeno
irských farmářů - irského coba. Kdo chtěl, mohl si
zařádit v lanovém centru.

Jakmile autobusy zaparkovaly, všichni účastníci se
rozešli za zábavou a zážitky, jen závodníci na desetikilometrový běh kolem Čapáku se šli ihned připravit
ke startu za rybník Slavnič.

V té době již do cíle vbíhali naši závodníci s úžasnými výsledky. Pan Ing. Miloš Malovaný si ve velké
konkurenci vybojoval úspěšné 2. místo ve své kategorii s časem 44 minut 54 sekund. David Kovář zaběhl 10 km kolem Čapáku v úžasném čase 45 minut
a 53 sekund a Petr Horák to „dal“ za krásných 51 minut a 19 sekund.
Pro spoustu zúčastněných bylo také velmi příjemné
osobní setkání s premiérem panem Andrejem Babišem a jeho paní Monikou.
Zlatým hřebem rodinného dne na Čapím hnízdě
byla odpolední fantastická letecká show Martina
Šonky, pilota světové série Red Bull Air Race, mistra Evropy a vícemistra světa v letecké akrobacii
kategorie unlimited - freestyle, člena reprezentace
České republiky v letecké akrobacii kategorie unlimited, a následně úžasný koncert zpěvačky Debbi.
Krásné počasí nám přálo celý den a přispělo k tomu,
že si „Čapák“ všichni Fatrováci i jejich rodinní příslušníci ohromně užili. Domů jsme odjížděli plni
dojmů a zážitků, s množstvím nafocených záběrů,
příjemně unavení, ale spokojení. A také s přáním,
abychom Čapí hnízdo mohli znovu někdy navštívit.
Klára Dundálková
členka PRO Fatra Napajedla
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Vážené odborářky a odboráři,
milí spolupracovníci,

Vážené kolegyně a kolegové,
milí odboráři,

děkujeme Vám za Vaši důvěru, náklonnost a podporu, kterou jste nám v letošním roce věnovali.
Přejeme Vám hodně zdraví a štěstí, optimismus
a úsměv na tváři po celý rok 2019 a doufáme,
že i v dalším volebním období budete s námi.
Ať máte stejnou radost z vánoční nadílky, jako
máme my z Vaší přízně. Ať se Vám splní i ta nejtajnější přání a pohoda, klid a spokojenost naplňuje všechny Vaše příští dny.

jménem odborové organizace PRO ZO OS ECHO
Fatra, a. s. Chropyně Vám děkuji za podporu, které si velice vážím i proto, že se jedná o moje první
funkční období.

Jana Hrabicová
předsedkyně PRO ZO OS ECHO Fatra Napajedla

Jana Kornelová
předsedkyně PRO ZO OS ECHO Fatra Chropyně

Přeji Vám hezké a šťastné Vánoce, každá chvíle
ať je plná pohody, klidu, radosti ze života a dobré nálady. Všechno nejlepší v roce 2019, pevné
zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Vítání bylo bouřlivé
Jako každoročně, tak i letos 12. září 2018 uspořádala naše PRO Fatra Napajedla jednodenní
poznávací zájezd pro fatrovské důchodce, kteří
si řádně platí udržovací odborářský příspěvek,
a jejich rodinné příslušníky. Já jsem měla velké
štěstí, že jsem se mohla tohoto zájezdu zúčastnit.
Zájezd byl naplánován stejně jako výlet našich odborářů na jaře letošního roku za poznáváním Olomouckého kraje. Velkým zážitkem pro mě bylo už
první ranní setkání s účastníky. Vítání bylo bouřlivé
a z každého vyzařovala radost, pohoda a nadšení
pro tento výlet. Vždyť někteří se neviděli celý rok a
v průběhu času se toho tolik přihodilo!
V autobuse to bzučelo jako v úle a samozřejmě došlo i na otázku, jak se daří Fatře. Předsedkyně Jana
Hrabicová seznámila přítomné se současnou situací a stavem realizace té největší z investic v historii
Fatry - Nové válcovny. Ale toho, že se ve Fatře buduje ve velkém stylu, si všichni přítomní již dávno
všimli. Vždycky, když projíždějí kolem, sledují, jak
se podnik před očima rozrůstá. A než jsme si stačili
podrobně projít náš časový plán, už jsme byli u prvního cíle - na parkovišti před akciovou společností
Olma v Olomouci.
Tady nás všechny přivítala paní Veiserová se svou
kolegyní, obě z technologického oddělení. Seznámily nás s historií firmy a samozřejmě s jejich výrobky. Některé z nich jsme měli možnost ochutnat ještě
před zahájením prohlídky provozů. Pro mnohé to
byl velký zážitek a já jsem se od bývalých kolegyň
dozvěděla, že vanilkové rohlíčky upečené ze Zlaté
Hané jsou ty nejlepší a samozřejmě o moc levnější
než z drahého másla.
Po odborném výkladu a exkurzi si přímo v podnikové prodejně mohl každý nakoupit jejich výrobky.
Všichni jsme při tom konstatovali, že je velká škoda,
že k Fatře už nejezdí pojízdná prodejna Olmy.
Příjemně naladěni jsme pak odjeli k druhému cíli
naší cesty, a to do Pradědovy galerie U Halouzků

v Jiříkově u Rýmařova. Všechny překvapila dovednost a zručnost umělců tamní dřevařské dílny. Tady
zase mužské osazenstvo řešilo takové technické
problémy, jako je druh použitých motorových pil,
správné nabroušení pily, správné vypnutí pilových řetězů apod. Sochy i celé prostředí všechny
nadchlo, ale ani posezení pod pergolou „s něčím
dobrým“ nebylo špatné.
Po krásně prožitém dopoledni nadešel čas oběda,
který byl pro nás připraven v hotelu Excelent v Rýmařově. Dobrý oběd a následná ochutnávka piva ze
soukromého pivovaru pana majitele Dřeva všechny
příjemně naladila na cestu k poslední plánované
zastávce.

Arboretum Makču Pikču v obci Paseka nás přivítalo ve své podzimní kráse. Měla jsem možnost se
zúčastnit jarního zájezdu, kdy zde bylo vše v plném
květu, avšak prosluněný a do podzimních barev naladěný areál měl své bezkonkurenční kouzlo.
Tady jsem dostala odborné rady jak od ženského
tak i mužského osazenstva, kam kterou rostlinku
vysadit, jak se o ni správně starat a co si koupit. No,
v areálu s tak krásným a bohatým sortimentem by
člověk klidně mohl nechat celou výplatu. Na památku si skoro každý nějakou rostlinku koupil.
Všichni si výlet krásně užívali, ale při zpáteční cestě
bylo poznat, že se blíží loučení. Ale snad se za rok

na nějaké podobné akci zase všichni ve zdraví setkáme.
Ve společnosti „fatrovských srdcařů“ jsem strávila
velmi příjemný den. Krásné vzpomínky na bývalé
spolupracovníky a podnik, ve kterém prožili celý
svůj produktivní věk, jsou pro mě vždy velmi dojemné. A někdy si říkám, jestli i stávající zaměstnanci
budou jednou takto krásně vzpomínat na Fatru, na
svoje spolupracovníky a na společné zážitky. V každém případě můžu však říct: „Děkuji za tento krásný
den.“
Marta Mlýnková
členka PRO Fatra Napajedla
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Muž v domácnosti
Pondělí
Jsem sám doma. Žena na 2 týdny odjela. Skvělý pocit, příjemná změna. Myslím si, že tu prožijeme se
psem nezapomenutelný týden. Udělal jsem přesný
plán a rozvrhl si čas. Vím přesně, kdy vstanu, kolik
času strávím v koupelně a kolik přípravou snídaně.
Propočítal jsem také čas na mytí nádobí, úklid, psí
procházky, nákupy a vaření. Velmi příjemně mne
překvapilo, že budu mít spoustu volna. Nechápu,
proč ženy dělají z domácností takovou vědu. Jde jen
o to, jak si zorganizujete čas.

stlát každý den, když zase půjdu večer spát. Mám
při stlaní pocit marnosti.

Trochu mě bolí dásně. Možná že je to nedostatek
ovoce, které je moc těžké na dopravu. Třeba je to
začátek kurdějí? Myslím na Amundsena...

Také psovi už nepřipravuji složité jídlo. Koupil jsem
hotové žrádlo pro psy. Tvářil se divně, ale nedá se
nic dělat. Když mohu já jíst hotové jídlo, musí se přizpůsobit i on.

Odpoledne telefonovala žena a ptala se, zda jsem
umyl okna a vypral prádlo. Hystericky jsem se rozesmál. Řekl jsem jí, že na takové věci nemám vůbec
čas. Mám problém s vanou. Ucpala se špagetami.
Moc mi to ale nevadí, protože už se stejně nesprchuji.
Objev: Jíme-li se psem rovnou z ledničky, musíme to
udělat rychle, aby nezůstala dlouho otevřená.

Večeříme každý kotletu. Já i pes. Na stole mám svíčku, sváteční prostírání a ve vázičce růži. Pes měl paštiku - jako předkrm, pak maso s jemnou zeleninou
a keks jako dezert. Piji víno a kouřím doutník. Už
dlouho jsem se necítil tak dobře.

Neděle
Pozorovali jsme se psem z postele, jak v televizi jedli
lidé nejrůznější pokrmy a lahůdky. Oběma nám tekly sliny. Jsme oba zesláblí a mrzutí. Ráno jsme snídali
něco z psí misky. Ani jednomu to nechutnalo.
Čtvrtek
Už žádné pomerančové šťávy! Kupuji šťávu v lahvích.
Objev: Podařilo se mi vylézt z postele tak, že jsem
skoro vůbec nenarušil přikrývky. Pak stačilo jen trochu uhladit deku. Ovšem chce to v posteli se moc
nevrtět a nestřídat polohy. Bolí mě kvůli tomu trochu záda, ale to lze odstranit horkou sprchou. Přestal jsem se každý den holit. Získám tím čas, který
mi chyběl a kterým disponuje žena, která se neholí.

Úterý
Musím se znovu podívat na svůj časový rozvrh. Zdá
se mi, že bude vyžadovat malé změny. Psovi jsem
vysvětlil, že každý den není svátek a nemůže mít
vždy předkrm a hlavně tři misky, které pak musím
umývat. Při snídani jsem si všiml, že výroba pomerančové šťávy znečistí celý přístroj. Jiná možnost udělat šťávu rovnou na dva dny. Pak bych nemusel
stroj mýt denně.
Objev: Zjistil jsem, že párky mohu ohřát v polévce
a ušetřit tak jednu nádobu, kterou nemusím mýt.
Rozhodně nemíním denně luxovat. Důležité je se
přezout a otřít psovi packy - to je vše. Jinak se cítím
skvěle.
Středa
Mám pocit, jako by mi domácnost zabírala více
času, než jsem odhadoval. Budu muset svou činnost
zracionalizovat. První krok: koupil jsem jídlo v sáčku.
Stlaní začíná být problém. Myslím, že není nutné

Zjištění: Je zbytečné jíst pokaždé z jiného talíře. Přidělává se tím nádobí, jehož mytí mi jde na nervy.
Pes také žere z jedné misky.

Pes nadělal drobečky. Vynadal jsem mu. Nejsem
jeho služka! Zvláštní, uvědomil jsem si, že takhle se
mnou občas mluví žena...
Dnes je den holení, ale vůbec do toho nemám chuť.
Můj nervový stav není dobrý. Snídat budu jen to,
co se nemusí rozbalovat, otvírat, krájet, mazat, vařit
nebo míchat. Všechny tyhle činnosti mne rozčilují.
Plán: Oběd sním přímo ze sáčku, rovnou nad sporákem. Žádné talíře, žádné příbory, žádné prostírání a
jiné nesmysly.

Měl bych se umýt, oholit, učesat, udělat psovi jídlo,
jít s ním ven, umýt nádobí, uklidit, nakoupit a udělat
celou řadu dalších věcí, ale už se mi nedostává sil.
Mám pocit, že se neudržím na nohou a že mi slábne
zrak.
Pes přestal vrtět ocasem. V posledním pudu sebezáchovy jsme se odplížili do restaurace. Jedli jsme
skvělá jídla na různých talířích víc než hodinu.
Pak jsme odešli do hotelu. Pokoj je čistý, uklizený,
útulný. Rozházel jsem postel a opět spal jako na
začátku expedice. Myslím si, že je to ideální řešení,
protože takhle skutečně ušetřím spoustu času. Až se
zotavím, budu přemýšlet, k čemu ho použiji!

Pátek
Konec ovocným šťávám! Láhve jsou moc těžké.
Pes dostal granule. Jsou stejně výživné a hlavně
nezamažou misku. Zjistil jsem, že polévka se dá jíst
rovnou z hrnce. Chutná stejně, žádné talíře, žádná
naběračka! Přestal jsem vytírat podlahu v kuchyni.
Mám dojem, že mám moc odpadků. Nevím, odkud
se berou. Musím s nimi běhat ven.
Sobota
Nač se večer svlékat, když se ráno zas musím oblékat? To si raději déle poležím. Navíc se nemusím
vůbec přikrývat, takže postel zůstane perfektně
ustlaná.

Deník otce
Blíží se nám pomalu čas Vánoc, svátků klidu
a pohody. Nevím sice, kdo tímto přívlastkem
svátky vánoční označil, ale zřejmě to byl člověk,
co je trávil osamoceně na horské chatě a bez
dětí. Vánoce roku 2017 jsou pro mě nezapomenutelným zážitkem a to i díky tomu, že naše ambiciózní plány spočívající v rozmělnění hlídací
agendy mezi ostatní členy rozvětvené rodiny
zhatila zákeřná nemoc importovaná až z dalekého východu.
Dětský syndrom ruka-noha-ústa (dále jen RNÚ) nám
připravil „krásné“ izolované Vánoce. Přestože naše
děti postihla tato zákeřná nemoc, která vyžaduje
každodenní mazání nejvíce choulostivých oblastí
lidského těla krémem za doprovodu silného vzdoru
a verbální negace všeho, co navrhnete, pokusili jsme
se s manželkou si tyto dny co nejvíce zpříjemnit.
Dárky jsme nakoupili již v listopadu, abychom se vyhnuli „mačkanicím“ v obchodech, a s jízlivou radostí
se smáli těm, kteří stáli v hračkářstvích několikametrové fronty vedoucí k pokladnám. Toto jsme již měli
za sebou a čekalo nás už jen nakoupit potraviny.
Díky RNÚ jsem se stal hlavním zásobovačem a
manželka dohlížela na domácí karanténu. Přes mé
protesty bylo valnou většinou (pouze žena) rozhodnuto, že kapr musí být a navíc v živém stavu. Sám

si dodnes z dětství pamatuji jména všech šupináčů,
které jsem se slzami v očích konzumoval s bramborovým salátem, ale můj protest byl marný. Předzásobu, která by uživila i plně obsazenou arktickou
stanici po období několikatýdenní sněhové bouře,
se mi podařilo nacpat do kufru auta a vyjet. Kapra
v igelitové tašce jsem měl u nohou spolujezdce.
Více adrenalinovou jízdu jsem doposud nezažil mrskající se kapr na podlaze, náledí na vozovce a
husté sněžení. Při příjezdu před dům mě čekal mírný
šok v podobě vzkazu od souseda, že výtah „zase“ nejede. Načasování tohoto výpadku nemohlo být lepší. Výšlap do čtvrtého patra s cca 30 kilogramy potravin a kaprem bubnujícím o mé stehno byl úžasnou
fitness aktivitou, kterou jsem po celý den postrádal.
Kapr se pak okamžitě přesunul do vany a já si sundal
zcela promočené oblečení. Děti obdivovaly „Ferdu“,
div za ním nepřepadly do vany. Mezitím, co jsem byl
nakupovat, stačila žena upéct pět plechů perníčků
a z toho stihli chlapci dva plechy nasoukat do svých
bezedných útrob. Pro další perníkové koření jsem už
z principu odmítl jet.
Díky tomu, že žena pochází z východního Slovenska, kde je sváteční tabule notně pestřejší, započaly
přípravy štědrovečerního osmichodového menu již
v ranních hodinách. Chystaly se pirohy, tradiční po-

Sváteční tabule vypadala skvostně. K našemu údivu
chlapci měli hlad a vše poměrně bez problémů spořádali. Hlavním tématem všeho byl ovšem Ježíšek.
Po zacinkání zvonečku vystřelili oba výtečníci směrem k obývacímu pokoji, kde byly pod světly vánočního stromečku nachystané dárky. Po jejich rozbalení jsme si jen s velkým oddychnutím sedli se ženou
na gauč a sledovali rozjařené kluky, kteří trhali balicí
papír a objevovali nové přírůstky do jejich kolekce
hraček. „Tak, a máme to za sebou,“ řekli jsme si.
Po pohádkách jsme kluky znovu přetřeli krémem
(tentokrát bez negace díky opojení z nových dárků),
oblékli je do pyžam a otevřeli si lahev šampaňského.
Asi po deseti minutách jsme se rozhodli, že půjdeme taky spát, protože zítra ráno okolo páté hodiny
ranní nám začíná další „šichta“.

lévka Juška, bramborový salát a samozřejmě přišel
na řadu i Ferda. Chlapci akceptovali verzi, že Ferda
šel za svou rodinou skrze záchodový otvor a několikrát za den chodili kontrolovat, zda se už z návštěvy
vrací a volali jeho jméno do mísy. Během dne se oba
postili a snědli „pouze“ zbývající plechy, čímž uvedli
mě i manželku do přesvědčení, že mají tasemnici či
metabolismus vrcholového kulturisty.

Pro mě Vánoce nejsou svátkem klidu a pohody, ale
obdobím dětské radosti a rodičovské péče. Ty letošní budou ještě zajímavější, jelikož nás bude o jednoho víc. No uvidíme, co nám letošní zima přinese.
Silně začínám přemýšlet nad automatizovaným
kladkovým systémem vývozu potravin do čtvrtého
patra.
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu
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Zas je to tady
Vánoce. Všichni se na ně těšíme, ale abychom je
prožili v klidu a pohodě podle svých představ,
musíme hodně času věnovat jejich přípravě.
Uklízíme svoje domovy, zdobíme a krášlíme
je, pečeme cukroví, sháníme vánoční stromky,
nakupujeme dárky. Je toho hodně, co musíme obstarat, a často zapomínáme se aspoň na
okamžik zastavit. Přejeme vám, aby se vám
takovou chvilku podařilo najít. Zapomeňte na
všední starosti a začtěte se do našich stránek.
Možná se při nich i trochu pobavíte.
Z lékařských záznamů
Upadl do bezvědomí na hřbitově. Naštěstí pro něj
měla hned vedle hrob zdravotní sestra, která okamžitě zahájila resuscitaci.
Úraz vznikl při napadení zvířetem: Včera ho klovl
kohout pod pravé koleno, při snaze nakopnout kohouta pacient trefil nohou králíkárnu. Výsledek: zlomenina palce pravé nohy, sádra.
Několikrát nakopnuta pštrosem: Klientka nepožila,
pštros nevyšetřen.
Dnes spadl do pasti podlého labradora. Skočil mu
na jeho dobrácký výraz za plotem a nabídl mu svou
mužnou ruku k čenichu. Pes ho okamžitě ochutnal.
Od soboty se cítí špatně, teplota, kašel, třesavka,
u lékaře nebyl, myslel si, že to rozkouří. Nevyšlo to.
Z hlášení pojišťovnám
„Paní při snaze zaparkovat nabořila nejdřív jeden a
následně i druhý vůz. Když pochopila, že se na vybrané místo nevejde, snažila se zaparkovat v mezeře vedle mého vozu. Přitom ale nacouvala do třetího
auta. Vystoupil jsem a chtěl paní navést, jenže ona si
spletla brzdu s plynem a přimáčkla mě k vedlejšímu
vozu. Ve snaze mi poskytnout pomoc mě při vystupování z auta pak udeřila dveřmi do hlavy tak silně,
že nic víc už si nepamatuji.“
„Ještě můžeš! Volal na mě, když jsem ho požádal
o pomoc při couvání s naloženým přívěsem za traktorem. Hned jak jsem viděl, že moje stodola spadla,
došlo mi, že je Pepa pěkný blbec.“ Za opravu stodoly pojišťovna zaplatila a pan František ji doporučil
i ostatním živnostníkům ze vsi. Pomocníka Pepu
příště vyměnil za Jardu.
„Chystali jsme se vzlétnout. Ještě jsem chtěl kamarádovi ukázat startování letadla protočením vrtule.
Bohužel jsem zapomněl, že klíčky už jsem dal do zapalování, letadlo se dalo do pohybu a samo vjelo do
hangáru, kde se připravovali ostatní. Ten den ani několik následujících si už nikdo nezalétal. Celou letku
našeho klubu se mi podařilo uzemnit.“
Škoda na vrtuli a křídle byla zaplacena z havarijního
pojištění letadla, poškozená vrata hangáru a škodu
na ostatních letadlech pokryla odpovědnost provozovatele letadla. A pan Kamil i ostatní piloti z klubu
se už opět vznáší v oblacích.

Staré české přísloví říká, že pýcha předchází pád.
O tom se přesvědčil klient pojišťovny, který nárokoval plnění úrazového pojištění: „Když jsem odcházel
do práce a upravoval se před zrcadlem, chtěl jsem
se náležitě ocenit a sám sobě jsem se uklonil. Hlavou jsem prudce narazil do zrcadla, urazil si dva
zuby a o střepy si pořezal rty.“

„Když jsem přijížděl domů, vjel jsem omylem do jiného dvora a tam naboural do stromu, který doma
na tomto místě nemáme,“ popisuje svůj vtipný
omyl, který skončil škodou na vozidle, ale naštěstí
ne na zdraví, jeden z klientů. Je možné, že strom už
teď ve dvoře nemá ani jeho soused.
Pro jednu z kuriózních nehod měli velké pochopení
policisté, kteří ji přijeli řešit. „Projížděl jsem kolem
chatky, když jsem si všiml, že se před ní opaluje krásná slečna. Lehce jsem přibrzdil, abych si mohl dotyčnou důkladně prohlédnout. Vzápětí jsem narazil do
vozu přede mnou, jehož řidič zpomalil ze stejného
důvodu, akorát trochu víc,“ vysvětluje další klient,
jak došlo k nehodě. „Podle policistů se na tomto
úseku podobné nehody stávají poměrně často. Fotografii slečny pro ilustraci přikládám“ uzavřel řidič
své hlášení. Inu, spočinutí okem na krásné dámě někdy vyjde pány poměrně draho.

Povrch rybníka byl perfektně zmrzlý a při jízdě na
bruslích jsem se kochal přírodou. Na to, že jsem
16 let nestál na bruslích, jsem válel skvěle. V osudové chvíli jsem si připadal, jako kdybych skočil trojitého odpíchnutého Rittbergera, avšak místo dopadu
na brusle jsem dopadl na lebku. K tomu všemu se
mi tam připletla ještě ruka a bylo hotovo. Dopad byl
tvrdý. Připadal jsem si, jako kdyby mi dal Tyson pěstí
a ještě mi u toho zlomil ruku,“ popsal klient životního pojištění sled nešťastných událostí. „Z tržné rány
na hlavě se mi hrnula krev proudem. Stačilo mít po
ruce kyblíček a večer byla prdelačka. Poté jsem se
vydal hledat lékařskou pomoc,“ zakončil své živé
vyprávění.

Náročné rodičovství
„Zrovna pomáhám mému synovi hledat čokoládu,
kterou jsem večer snědla.“

Ze škodních protokolů
- Při pečení cukroví jsem se popálila na předloktí
pravé dolní končetiny.

„Ten náš kluk je tak hloupý, až to bolí“, říká jednoho
dne manžel manželce. Ta se usměje, poplácá ho po
rameni a povzbudivě odpoví: „Buď rád. Aspoň máš
jistotu, že je tvůj.“

Pětiletý syn: „Tati, mohu ti říct tajemství?“ Otec: „No
jasně!“ Chlapec jej chytil za obličej a povídá: „Právě
jsem byl kakat a neumyl jsem si ruce!“
Asi se to na první pohled nezdá, ale nejhlasitější
zvuk na světě je, když slyšíte, jak na vás vaše dítě na
veřejných záchodech volá „Mami, ty kakáš?“
„Strašně jsem se lekl, když maminka onemocněla,
protože jsem si myslela, že nám bude vařit tatínek.“

- Při pádu jsem si poranil čelo na hlavě.
Jedna z řidiček opatřila nákres dopravní nehody
takovýmto popiskem: „Tady jsem se vyhnula zajíci,
který vběhl do silnice. Narazila jsem do protijedoucího auta. Auto v protisměru mě tak rozhodilo, že
jsem místo brzdy šlápla na plyn a narazila do auta
přede mnou. Nejvíc mě ale mrzí, že zajíce potom
přejelo auto v protisměru. To jsem ho mohla přejet
rovnou a nemusela jsem mít škodu na vozidle.“

- Úrazové pojištění nepotřebuji, protože jsem nesmrtelná teta.
- Dnes ráno došlo ke střetu čelo na čelo s krávou (klient je ošetřovatel skotu).
- Požaduji vyšetření vinice na alkohol.

Velmi kuriózní škodu z pojištění odpovědnosti nahlásila jistá zoologická zahrada, kde zvířata poškodila vozidlo návštěvníka. Poškozený událost popsal
takto: „Navštívili jsme vaši ZOO, kde se nám zalíbila
možnost projet si safari vlastním vozem. Při průjezdu safari šlo po silnici proti našemu vozidlu stádo
Watusi (africký skot). Vozidlo jsme tedy zastavili a čekali, až nás stádo obejde. Část zvířat vozidlo minula,
ale jeden zamilovaný Watusák, který procházel vpravo od našeho vozidla, naskočil na vyvolenou členku
stáda. Při tom došlo ke kontaktu s naším vozidlem.
Pravděpodobně kopytem Watusák poškodil dveře
spolujezdce a zadní dveře našeho vozu, konkrétně
je na obou dveřích poškrábaný lak a na zadních dveřích několik promáčklin. Předem děkuji za kladné
vyřízení této nepříjemné záležitosti. Zdravíme Vás
i naše Watusáky, ať se všem daří a množí se.”

Ze soudních protokolů
- Ten mladší syn, co je mu jedenadvacet, jak je starý?

„Jakmile se venku objevil první sníh, šla jsem do
sklepa, který je součástí panelového domu. Když
jsem vytáhla krabice od lyžáků, vyskočila na mě myš.
Ale to ještě nic nebylo, infarkt jsem dostala až po
otevření krabic, protože všechny lyžáky byly uvnitř
rozežrané. Kupovali jsme je loni.“

Ze záznamů cestovních kanceláří
„Můžete mi, prosím, pomoci najít spoj do Osla? Volám, protože nemám e-mail a ani ho neumím používat. Zároveň si nemůžu letenku rezervovat on-line,
protože se bojím, abych něco nepopletla. Ještě sice
neznám termín, ale potřebuji letět přímo. Bojím se
totiž letět s přestupem, protože se nedomluvím. Samozřejmě nechci letět z Vídně, protože nevím, jak
bych se tam dostala. Chci tedy lety pouze z Prahy,
protože tam snad trefím.“

„Mou životní vášní je tanec. Při jedné obzvlášť náročné figuře jsem ji nedotočil a ruplo mi v kříži.“
Mladému páru se zkomplikovala letní dovolená
v Řecku. Mladík si na ní při holení rozřízl horní ret,
ten silně krvácel. Jeho přítelkyně se vyděsila a spěchala pro lékárničku. Při běhu po schodech v hotelu
však ve spěchu uklouzla. V prudkém pádu se dívka snažila zachytit zábradlí, které vytrhla ze zdi tak
nešikovně, že současně zničila i drahé dekorace na
zdi. Dívka hotelu způsobila nemalé škody a navíc si
sama naštípla zápěstí, pohmoždila krk a musela být
ošetřena v nemocnici.
Popis vzniku škodní události od poškozeného: „V pátek večer jsme vyrazili do Rakouska na hory. Byla
tma a padal sníh s deštěm. Bylo asi -5 °C, takže vozovka byla mírně namrzlá. U obce Velešín jsem urazil
zrcátko o první krávu, které jsem se stačil vyhnout.
Poté jsem narazil do krávy ležící na vozovce. Okamžitě jsme pak volali policii, která dorazila po deseti
minutách a zajistila nákladní vozidlo, ze kterého krávy vypadávaly. Řidič nákladního vozidla zastavil na
benzince za obcí Velešín a sám nahlásil policii únik
krav z vozidla. Po sepsání protokolu s policií jsme se
vrátili zpět domů.“
Tento příběh zaslal pojišťovně klient, který pokud
už náhodou spisovatelem není, rozhodně na to má
talent. „V osudný den byly skvělé podmínky. Mrzlo
jako blázen, vydal jsem se proto na rybník Žabakor.

Dcerka se dívá na maminku, jak si nanáší pleťovou
masku. „Proč to děláš?“ ptá se jí. „Abych byla krásná!“ odpoví maminka. Za chvíli si masku sundává a
dcerka se ptá: „Vzdáváš to?“
V ZOO žadoní malý Jaroušek: „Mami, já se chci povozit na oslovi!“ „Řekni tatínkovi, ať tě vezme na ramena.“
Synek se ptá otce: „Proč je Tichý oceán tichý?“ Tatínek se zlobí: „Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?“ „Tak jo. Jak vlastně umřelo Mrtvé moře?“

- Byla jste přítomna, když Vás fotografovali?
- Byl jste to vy, nebo Váš starší bratr, kdo zahynul ve
válce?
- Zabil Vás?
- Jak daleko od sebe byla vozidla v okamžiku srážky?
- A byl jste tam, dokud jste neodešel, je to tak?
- Kolikrát jste spáchal sebevraždu?

Dobrá máma je ta, která ti dovolí olízat metličky
s těstem.
Nejlepší je ta, která před tím vypne mixér.
Z lékárny
„Máte prosím nějaký účinný prostředek na spaní?“
„Ano.“
„A kolik stojí?“
„500 korun.“
„500 korun? Jestli dám za prášky na spaní 500 korun, tak to potom už neusnu vůbec.“

- Operuji, operuji a najednou vidím, že pitvám.

„Dobrý den, rád bych objednal pobyt v Thajsku pro
dvě osoby, pro manželku rezervujte, prosím, jen
jednosměrnou letenku. Děkuji!“

Ze života
Moderní léky jsou hotový zázrak. Díky nim se žena
se zápalem plic může postarat o muže s rýmou.
Miláčku, to jídlo bylo báječné. Opravdu jsi tu konzervu ohřívala sama?
„Naše morče je vychované a nikdy nic nepoškodilo.
To, že prokousalo kabely a jiné předměty v autě, přikládám panice z návštěvy tchyně.”

„O letenky v první třídě nemáme zájem. Vzhledem
k tomu, že je rozdíl v ceně asi 20 tisíc korun, tak tam
budou asi letušky nahoře bez. A to by manželka nezkousla.“
Reakce v dotazníku spokojenosti s dovolenou: Vše
bylo OK, kazila to jen skutečnost, že jsem tam byl
s manželkou!“
Operátor: „Mohl byste mi prosím hláskovat své jméno?“
Klient: „Ježíš, takže… F jako fčela - máte to?“

Jeden muž měl krásnou ženu, s níž bydlel (a stále
bydlí) v Praze u Karlova mostu. Život byl krásný ale
ne bez stínu. Velmi často za nimi totiž dojížděla jedna osoba, kterou on nazýval tchyní. Neměl by nic
proti občasným návštěvám, ale každý týden?
Proto vymyslel, že ji pozve na Silvestra. Když se blížila půlnoc, vzal ji na Václavské náměstí. Lidé byli veselí, stříleli rachejtle, petardy… Tchyně se vyděsila a
utíkala pryč. Žádná rachejtle ji „naštěstí“ nezasáhla,
bohužel takové štěstí už neměla s poletujícími lahvemi. Jedna od sektu ji trefila do hlavy. Tchyně Silvestr přežila, ale do Prahy už nyní jezdí jenom jednou za rok, a to v létě.
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Motoristické okénko
Blíží se nám Silvestr, ke kterému trocha alkoholu patří. Mnozí se na něj těší celý rok, protože
je přece známo, že staré zásoby se dopíjí ve
starém roce. Co kdyby se to mělo zkazit, jeden
přece nikdy neví…
Současně však všichni víme, že po požití nebo
v době, kdy jsme pod vlivem alkoholického nápoje,
za volant nesmíme. Ano, pro někoho sice může být
povznášejícím pocitem, když jej zastavují dva policisté na motorkách a on se cítí jako v prezidentské
koloně, neboť ve své opilosti jich vidí čtyři a jejich
pokyn k zastavení mu přijde jako vyzvání davů
k ovacím. Ale takový pocit vydrží většinou jen do
vystřízlivění.
S čím tedy musíme po bujarých oslavách počítat,
než usedneme za volant? Je nutné si uvědomit, že
se sleduje hladina alkoholu v krvi. Dechová zkouška
je pouze orientační a žvýkačka nepomůže, ani když
s ní zacpete trubičku alkoholtesteru. Z tohoto dů-

vodu je nutné počkat, až se alkohol v krvi zcela odbourá, což závisí na mnoha faktorech. Mezi ně patří,
zda-li jsme najezení, vyspaní, nejsme nemocní nebo
nebereme léky. Důležitým faktorem je také pohlaví.
Je známo, že ženy mají odbourávání alkoholu pomalejší. Naopak rychleji odbourávají lidé, kteří jsou
na alkohol zvyklí a pijí častěji.
Pro většinu z nás platí obecná pravidla, která lze shrnout následovně. Po vypití 0,5 l piva 10° je možné
usednout za volant až po 2 hodinách, piva 12° po
3 hodinách, 0,2 dcl vína nebo 0,5 dcl lihoviny 40%
po 4 hodinách. Ženy si uvedené časy zdvojnásobí.
V případě, že vypijeme více než jednu skleničku, tak
ke každé další připočteme základní čas. Např. u vína
je po vypití 0,4 dcl celková doba odbourávání 8 hodin.

novou šťávou, vitamíny, studená sprcha či cvičení,
ale asi nejznámější je pití kávy. Podle odborné studie však musíte vypít minimálně 100 litrů tekutiny,
abyste alkohol vyplavili, a sprchovat či cvičit vás pak
nechají i na záchytce. Proto na Silvestra s alkoholem
opatrně, ať nejsou záchytky zase plné.
Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí autoškoly JaRo

Hlavní význam záchytné stanice byl preventivní,
nabízela služby lidem, kteří měli problémy s alkoholem. Bezprostředně po vystřízlivění jim byla nabízena léčba.
Záchytka byla také důležitá tím, že zde proběhl
rozsáhlý výzkum o zachycení řidičů pod vlivem alkoholu. Výsledkem toho byla právní úprava, která
může za to, že dnes platí nulová tolerance alkoholu
za volantem.

Samozřejmě existuje spousta „zaručených“ receptů,
jak vystřízlivět dříve. Často se traduje recept s citro-

Na nedostatek pacientů se lékaři stěžovat nemohli, zvláště v některé dny. Dřív se dala sledovat určitá období, dokonce i určité dny, kdy záchytka byla
zcela obsazená. Jednalo se zejména o MDŽ a pak
významné svátky jako Josef nebo Karel.
Záchytka je zdravotnické zařízení sloužící k nedobrovolnému pobytu intoxikovaných osob, které svým
stavem bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve
stavu budícím veřejné pohoršení. Je to místo, které
většina lidí nepoznala a ti, kteří ano, měli pravděpodobně smysly rozostřené alkoholem nebo drogami.
Není to nic, na co by měl být člověk hrdý, ale při-

hodit se to může. Hladina alkoholu v krvi překročí
rozumnou mez a mozek utlumí svoji činnost. V takovém případě je nejrozumnější jít domů, ale pokud se
to nepodaří, může následovat převoz na záchytku a
„spánek spravedlivých“ pod dohledem.
V Česku slouží tomuto účelu v současnosti osmnáct
protialkoholních záchytných stanic. Cena za pobyt
se přitom napříč republikou značně liší, v průměru
ale opilec zaplatí za jednu noc 3 000 korun.
V blízké době bohužel hrozí, že budou záchytky
v celé republice končit. Byla totiž přijata vyhláška,
podle níž opilci nebo narkomané musí mít i zde dostatečný komfort. Mimo jiné tato vyhláška nařizuje,
aby každý pacient měl k dispozici například signalizační zařízení na přivolání personálu. To ale většina
opilců v prvních minutách utrhne či zničí. Dále nařizuje toaletu oddělenou od okolního prostoru, možnost sprchy a další vymoženosti, které ze záchytky
dělají hotový hotel a které budou zajisté vhodným
objektem k demolování.
Je tedy zřejmé, že zákon připravoval člověk neznalý
skutečných poměrů na záchytkách. Nepočítá totiž
s tím, že „pacienti“ jsou ve valné většině agresivní
jedinci a rozhodně se nechovají jako beránci. Velmi
často se pokoušejí zničit vše, co se dá, a z tohoto důvodu jsou na záchytkách nejlepším řešením tzv. turecké záchody, které se samozřejmě nedají utrhnout
nebo rozkopat na rozdíl od těch evropských.

Provozovat záchytku není žádný výnosný byznys.
Základní provoz financuje kraj a pacient si sám zaplatí náklady za pobyt. Respektive měl by si zaplatit,
jenže opak je pravdou. Záchytku běžně využívají
bezdomovci jako noclehárnu zdarma. Podstatná
část pacientů částku neuhradí a dluh se už většinou
nepodaří vymoci, neboť se jedná osoby bez domova či narkomany.
Pokud by měly ještě naskočit náklady za „nadstandard“, provozovatel by pravděpodobně skončil.
V takovém případě by ovšem o osoby, které požily
alkohol a ohrožují sebe nebo své okolí, neměl kdo
pečovat a tyto osoby by skončily špatně, například
umrznutím nebo jiným smutným způsobem.
Zdroj: web

Chcete bydlet v Krkonoších?
Přestěhovali jsme se do našeho nového domu
v Krkonoších. Bože, jak je zde krásně! Už se nemohu dočkat, až majestátné horské vrcholy pokryje sníh.
20. října Krkonoše jsou tím nejkrásnějším místem na
zemi, podnikli jsme malý výlet do okolí a viděli jsme
přitom několik jelenů. Byli nádherní.
11. listopadu Brzy začne lovecká sezóna. Nechápu,
jak někdo může zabít něco tak krásného jako je jelen. Doufám, že už konečně začne sněžit.
2. prosince Minulou noc krásně sněžilo, probudili
jsme se a vše bylo jiskřivě bílé. Krása. Proházel jsem
příjezdovou cestu a uspořádali jsme rodinnou koulovačku. Potom projel kolem sněžný pluh a já musel
znovu proházet příjezdovou cestu. Prostě to tady
miluji.
12. prosince Minulou noc napadl další sníh. Sněžný

pluh si zopakoval žertík s příjezdovou cestou. Nevadí, během chvilky jsem ji znovu proházel.
19. prosince Další sníh napadl minulou noc. Kvůli
zahrnuté příjezdové cestě jsem se nedostal do práce. Jsem úplně vyčerpán prohazováním. Zatracený
sněžný pluh!
22. prosince Včera nasněžilo ještě víc. Mám na rukou
puchýře. Jsem přesvědčený, že sněžný pluh čeká za
rohem, dokud neproházím cestu.
25. prosince Veselé Vánoce. Ještě víc toho příšerného sněhu. Jestli se mi někdy dostane pod ruku ten
debil, co řídí sněžný pluh, tak ho nakopu. Nechápu,
proč prostě na tu podělanou silnici nepoužívají víc
soli, která by ten sajrajt rozpustila.
27. prosince Zase napadl vagón sněhu. Už tři dny
jsem nevystrčil nos s výjimkou prohazování příjez-

Rodiče
Rodiče se dělí na dvě části: matku a otce.
Matka se ještě rozděluje na ženu v domácnosti a v zaměstnání. Doma se potom ještě
skládá z manželky, matky, kuchařky, uklízečky, pradleny, zásobovačky, účetní, vychovatelky...., ostatní si nepamatuji, ale máma
toho umí vyjmenovat víc, jako např. služka,
otrok a jiné.
Máma se vyznačuje tím, že se zázračně nachází na více místech najednou, umí v jedné
chvíli myslet na sto věcí, přičemž deset věcí
dělá současně. Vidím na vlastní oči, jak po
návratu z práce zadělává na buchty, přitom
jí běží pračka, do které chodí vyměňovat
prádlo, mně vymýšlí věty oznamovací, tázací a rozkazovací a naši Olinku zkouší z velké
násobilky. Ve volném čase stačí i vyžehlit.
Že potom přebalí malého Karlíka a udělá
mu Sunar s krupicí si ani nevšimnu. Dvě oči
mi na to nestačí. Když potom zasedneme
k večeři, všechno je připravené na stole, já
mám na teplákách zašité nové díry, Olina má
umyté vlasy a prádlo visí na balkoně. Potají
si mámu prohlížím. Máma má opravdu jen
dvě ruce a přece, když přijde domů z práce
má v jedné velkou a malou kabelku, v druhé
dvě síťovky s nákupem a v třetí.... ne, vždyť
jsem už povídal, že má jen dvě ruce, ale nese
i Karlíka ve fusaku.

Opilci pozor! Na záchytce vás čeká změna
První záchytka na světě jako zdravotnické zařízení vznikla 18. května 1951 v Praze u Apolináře. Za jejím založením stál psychiatr a
specialista na léčení alkoholismu i dalších závislostí docent Jaroslav Skála (1916 - 2007).
Do roku 1989 vzrostl počet záchytných stanic
na 34, od té doby jich trvale ubývá.
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dové cesty pokaždé, když projel sněžný pluh. Nakonec i pluh uvázl v závěji a řidič si přišel vypůjčit moji
lopatu. Řekl jsem mu, že jsem jich už šest zlámal,
když jsem prohazoval zahrnutou příjezdovku, a tu
sedmou jsem pak zlomil o něj.
28. prosince Konečně jsem se dostal z baráku. Odstranil jsem z auta to bílý svinstvo a vydal se do obchodu pro nějaký jídlo. Při zpáteční cestě mi vběhl
do cesty jelen a už se to nedalo ubrzdit. Mám škodu
na autě za 10 000 korun, ty bestie by měli postřílet.
20. března Odvezl jsem auto do servisu ve městě.
Člověk by nevěřil, jak může auto za jednu zimu zrezivět od té debilní soli, kterou sypou na silnici.
Odstěhovali jsme se zpátky do Prahy. Teprve teď vidím, jak je to nádherné město. Nechápu, jak někdo
může žít v takové prdeli, jako jsou Krkonoše.

Otec se neskládá ani nerozděluje. Nachází se
v zaměstnání a doma, ale doma ho najdete
málokdy. Kromě snídání a večeření, když
sedí u stolu, se vyskytuje obyčejně v křesle
nebo na gauči a bývá zakrytý novinami. Na
rozdíl od mámy, i když má taky dvě ruce,
přichází domu s rukama prázdnýma. Jestli
umí násobilku nevím, ale psát asi neumí,
protože mi ještě žákovskou knížku nikdy
nepodepsal. A ani není prozkoumané, proč
patří do skupiny rodičů, když na rodičovské
sdružení vůbec nechodí. Jak umýt auto ještě
nezkoušel. Pan učitel povídal, abychom se
při psaní tohoto úkolu zamysleli nad prací
svých rodičů.
Ve škole přidělují žáka, který řádně nepracuje a neučí se, dobrému a snaživému žákovi,
aby se od něj něco naučil. Tak si myslím, že
při svatbě přidělují muže ženám, aby je ženy
něčemu dobrému naučily a měly na ně dobrý vliv. Mojí mámě se to zatím bohužel nepodařilo.
Experiment je třeba to, když maminka něco
uvaří a my hádáme, co to je.
Děti
Jednou byla moje žena někde venku a já měl
na starost synka. Bylo mu něco málo přes
dva roky. K vánocům dostal dětskou čajovou
soupravičku a rád si s ní hrál. Večer jsem seděl v obýváku, díval se na zprávy a syn mi donesl čaj, tedy samozřejmě ten umělohmotný
šáleček a v něm nalitou vodu. Vypil jsem ji a
říkal mňam, mňam, ten čaj je ale dobrý!
Synek měl radost a nosil mi co chvíli další,
vypil jsem těch šálků snad dvacet. Po zprávách manželka konečně dorazila domů a já
ji hned zavolal, ať se jde podívat, jak máme
šikovného syna. Řekl jsem si o čaj a za chvíli už syn cupital se šálkem. Já jsem ho vypil,
synka jsem pochválil a díval se na ženu, co
tomu říká.
Stála opřená o futra, dívala se na mě a naprosto s klidem suše řekla: „Hele, a napadlo
tě, že jediné místo, kam dosáhne a kde může
vzít vodu, je záchod?“
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Vážení spolupracovníci, milí čtenáři,
opět se blíží nejkrásnější svátky v roce - Vánoce.
Jsou nádherné nejen pro svoji vůni a světla
svíček, ale hlavně pro společně strávené chvíle.
Přejeme Vám, abyste je prožili v atmosféře klidu,
pohody a spokojenosti a aby Vás dobrá nálada
neopouštěla ani v následujících dnech.
Do roku 2019 Vám přejeme především pevné
zdraví, harmonii ve vztazích v rodinách i na
pracovištích a hodně úspěchů. Děkujeme za Vaši
přízeň a za všechny příspěvky a podněty, které
nám zasíláte. Věříme, že nám zůstanete nakloněni
i v novém roce. Budeme se na Vás těšit.
redakce

Sváteční koncert
Bacha na Mozarta!
27. 12. 2018 - 18.00 - Koncertní síň Rudolfa Firkušného - Klášterní kaple

Bacha na Mozarta! je první a jediný abonentní cyklus staré hudby na Moravě, který doprovází moderátorská dvojice Luděk Randár a Radovan Král.

Město Napajedla Vás srdečně zve na tradiční událost
v průběhu vánočních svátků.

Vstupné: 130 Kč a 100 Kč studenti/senioři od 65 let.
Vstupné k předprodeji v Informačním centru Napajedla, hodinu před každou projekcí v Kině Napajedla nebo
přes smsticket.

Vystoupí soubor Czech Ensemble Baroque s programem Slavíček rajský - barokní Vánoce.
Tradiční Vánoční koncert se známými melodiemi,
ale přesto něčím ojedinělý… Další z nezvyklých spojení přináší hudbu dobového barokního ansámblu
s cimbálovou muzikou v zapomenutých, ale i dobře
známých vánočních písních a koledách. Známé
vánoční písně, jako „Chtíc aby spal“ zazní ve své
původní, ryze barokní podobě. A. V. Michna z Otradovic, V. H. Rovenský a další mistři barokních Čech
a Moravy. Zazní ale také méně známé, ale přesto
nádherné vánoční písně z barokních kancionálů
v úpravě varhaníka a skladatele Martina Jakubíčka
v podání vokálního kvintetu a za doprovodu komorního souboru dobových nástrojů Czech Ensemble
Baroque.

Více informací o události na www.kknapajedla.cz

9. Cestovatelský mišmaš
19. 1. 2019 - Kino Napajedla a Sokolovna.
NEKOTVÍME, CESTUJEME! A jinak tomu nebude
ani na 9. ročníku cestovatelského festivalu!
Známí i neznámí světoběžníci a dobrodruzi se
s vámi podělí o zážitky ze svých cest. Program bude
nabitý a těšit se můžete na cestovatelské besedy
v kině, FOOD FESTIVAL, večerní koncert a velký doprovodný program ve společenském sálu sokolovny, dále také na tombolu o atraktivní sportovní ceny,
workshopy, dětskou herní zónu a fotokoutek.
SOKOLOVNA:
Od 11.00 - start FOOD FESTIVALU, kavárna, čajovna, workshop afrických tanců a výroby barefoot
sandálů, ukázka čajového rituálu
21.30 - koncert kapel AneboAfro a Ganjaband Ivana
Štráfka

Pukšic vám ukáže čajový rituál a provede vás čajovým rájem, Srí Lankou. Jednu z nejvíce tajuplných
a nejizolovanějších zemí světa, Severní Koreu, vám
představí Karel Starý.
Vstupné na přednášky a Food festival je 180 Kč/150 Kč
studenti a senioři.
Vstupné pouze na Food festival je 50 Kč.
Vstupné pouze na koncert je 120 Kč/100 Kč se vstupenkou z přednášek.
Více informací o události na www.kknapajedla.cz

KINO:
Od 13.00 - cyklus přednášek:
Tomáš Vejmola vám přiveze ukázat tuktuk, na kterém přijel letos v červenci domů až z Bangkoku a
bude vyprávět o své dobrodružné cestě. Tři roky na
cestě kolem světa za láskou a dobrodružstvím prožil
Matěj Balga v sedle kola a v kajaku. Fotograf Michal
Franta zamířil do Nagalandu, zapomenutého koutu
východní Indie, kde se ještě donedávna uchovával
zvyk „sekání hlav“. Známý moravský čajmen Tomáš
Noviny Fatra
noviny zaměstnanců
společnosti Fatra, a. s.
Neprodejné, 750 ks
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