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

NOVINY
KONEC PÁRY VE FATŘE

ZMĚNY VE STRAVOVÁNÍ

POD DROBNOHLEDEM

NOVÁ KONCEPCE DODÁVEK TEPLA

CO SE ZA POSLEDNÍ DOBU ZMĚNILO

SEZNAMTE SE, ODBOR ÚČETNICTVÍ

ZDENĚK HUDEČEK - S MALÍŘSKÝM
ŠTĚTCEM V RUCE
ROZHOVOR S AUTOREM LOGA FATRA
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Obchodní segmenty Fatry
Naše společnost si i nadále zachovává svůj široký tržní záběr. Ano, 6 segmentů znamená relativně velkou diverzifikaci, kdy aktivity firmy cílí
na více rozdílných trhů a ty jsou svým zaměřením často naprosto odlišné jeden od druhého.
Průsečík v rámci fungování, principů a zvyklostí
u natolik rozdílných trhů jako je stavebnictví, potravinářství, spotřební trh, hygiena, elektrotechnický či
zpracovatelský průmysl se hledá jenom těžko. O co
je tento rozsah náročnější na koordinaci a řízení,
o to větší stabilitu to přináší jak zaměstnancům, tak
společnosti samotné.
To je zřejmé především v případě, kdy dojde k poklesu jednoho nebo dvou trhů. Ty zbývající jsou
pak schopné vzniklé výpadky vykrýt a tato situace
nemusí mít negativní dopady do hospodaření společnosti.
Ale o co větší výhodou toto širší zaměření Fatry je,
o to obtížnější je držet si v rámci každého segmentu své místo na náročných evropských a světových
trzích. A jak si v jednotlivých segmentech aktuálně
stojíme?
Segment Hydroizolační fólie
Značka Fatrafol, o kterou se celý segment opírá,
představuje vysoký stupeň evropského standardu
nejen na úrovni produktu samotného, ale na úrovni komplexního řešení zákaznických potřeb včetně
veškeré potřebné technické podpory a servisu. Především díky tomu si segment již několikátý rok drží
velmi dobrou výkonnost, podpořenou vysokým objemem prodeje. Velice slibný růst zaznamenáváme
v rámci lokálního trhu, kde rozhodující objem prodeje realizujeme přes vlastní distribuční síť a vlastní
regionální prodejní místa. V rámci exportních trhů
se růst blíží deseti procentům, a to jak díky expanzi
na nové trhy na straně jedné, tak díky organickému
růstu a novým projektům v rámci stávajících více
než čtyřiceti světových destinací na straně druhé.

objem prodeje překročil rekordní úroveň předchozích let, což bylo významně ovlivněno právě realizací nových projektů.
Spotřební segment
Pozitivní meziroční posun byl dosažen i u Spotřebního segmentu. Pozitivní trend si udržují profily,
kdy už několikátý rok po sobě narůstají jak celkové objemy, tak realizované tržby. Zásadní navýšení
prodeje pak zaznamenaly granuláty, a to především
díky spuštění nových projektů a dodávkám k novým zákazníkům. V neposlední řadě rostl i objem
výroby granulátů pro interní použití. Naopak prodej
technických fólií se meziročně snížil, ať už z důvodu upuštění od dodávek na vybrané exportní trhy
nebo z důvodu omezené schopnosti vyrobit a dodat v požadovaných termínech.
BO PET
Naše BO PET fólie pod značkou Tenolan nalézají
uplatnění především na zahraničních trzích a v nemalé míře i na těch mimoevropských. Co do finálního použití se pak jedná často o naprosto odlišné
aplikace. V loňském roce došlo k poklesu objemu
dodávek do důlního průmyslu, ale ten byl vyvážen
zvýšenými dodávkami u obalových aplikací a meziročně tak došlo ještě k mírnému navýšení celkových
tržeb ve vazbě na vysoký stupeň využití výrobních
kapacit. U tohoto segmentu bude nadále kladen
důraz hlavně na optimalizaci produktového portfolia.

Paropropustné fólie
Trh hygieny stále zvyšuje nároky a tlak na udržitelnost a ekologii. V rámci jednorázových hygienických
prostředků, ať už se jedná o dětské pleny, dámskou
hygienu či inkontinenční prostředky, se tento tlak
projevuje především ve snižování váhy, tlouštěk a
vůbec množství použitého materiálu pro konkrétní
produkt při zachování nebo zlepšení jeho funkčnosti a komfortu pro uživatele. Pro segment PPF to loni
znamenalo pokračování v plném vytížení výrobních
kapacit při výrobě nižších gramáži fólií a laminátů,
což se negativně promítlo do dosažených tržeb,
přestože celkové objemy prodeje byly vysoké.

Podlahové krytiny
Trh vinylových podlahových krytin se stále více přesunuje od tradičních rolových programů k dílcům,
tzv. LVT, ať už lepeným nebo plovoucím. To také
odráží realitu loňského roku ve Fatře. Celkový meziroční nárůst tržeb segmentu v úrovni deseti procent
byl podpořen v největší míře právě prodejem LVT
dílců, a především pak naším vlajkovým produktem
v rámci podlahovin - Thermofixem. Pozitivní trend
růstu zaznamenaly i homogenní dílce, heterogenní
role a LVT dílce Fatra Click a RS Click.

Ing. Dušan Uher
obchodní ředitel

Výsledky voleb do dozorčí rady
Ve dnech 18. - 20. března 2019 se uskutečnila
volba člena dozorčí rady voleného z řad zaměstnanců. Historicky prvním zaměstnanci
zvoleným členem dozorčí rady v letech 2008 až
2013 byl pan Ivan Juřena.
Dozorčí rada, která je kontrolním orgánem společnosti a plní činnosti uložené jí ve stanovách společnosti Fatra, a. s., má 3 členy, přičemž jednoho člena
si volí přímo zaměstnanci. Funkční období člena dozorčí rady je 5 let. Volba proběhla mezi navrženými
kandidáty Ing. Danielou Omelkovou, projektovou
manažerkou, a Ing. Michalem Zajícem, vedoucím
odboru účetnictví.

Po vyhodnocení výsledků voleb, které proběhlo dne
20. března 2019, bylo ústřední volební komisí zjištěno, že voleb se zúčastnilo celkem 54,06 % oprávněných voličů (v Chropyni byla volební účast cca 59 %
a v Napajedlích cca 52 %) a volby tak byly prohlášeny za platné.
V obou volebních obvodech, tedy Napajedlích
i Chropyni, zvítězila kandidátka Ing. Daniela Omelková, a to s přibližně stejným výsledkem. Celkově
získala od zaměstnanců 77,15% podíl odevzdaných
hlasů. Oběma kandidátům, představenstvu i dozorčí
radě byly výsledky sděleny a následně proběhne zá-

ČÍSLO
MĚSÍCE
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Množství tun regranulátů PVC a off grade
materiálů, které jsme nakoupili a zpracovali do svých výrobků v roce 2018. Využitím
uvedených materiálů jsme významně přispěli k ochraně životního prostředí a k naplnění cílů cirkulární ekonomiky zpracovatelského průmyslu v České republice.

AKTUALITY
RUN UP 2019 Napajedelské schody
Opět tu byla výzva pro sportovní nadšence,
kteří jsou příznivci zdravého pohybu, a opět
s Fatrou jako jedním ze sponzorů. Dne 27.
dubna proběhl na náměstí v Napajedlích již
4. ročník běžeckých závodů pro děti i dospělé.

Říká se, že na velikosti nezáleží, ale pro naši společnost s téměř třinácti sty zaměstnanci je získání
velkého objemu zakázek a velkoobjemové výroby
životně důležité. Prostřednictvím tržeb do společnosti v loňském roce přitekly téměř 4 miliardy Kč,
což znovu posouvá pomyslnou laťku oproti výsledkům předchozích let. Nižší ambice nebudeme mít
ani do budoucna, a tím spíše ne po plném najetí
nových výrobních kapacit, kdy se nám otevřou další
možnosti a budeme mít před sebou zajímavé výzvy.

Speciální výrobky
Tento segment je zaměřený projektově a prakticky
každý výrobek je vytvářen na míru konkrétního zákazníka. Rozhodující je potom to, kolik projektů či
nových výrobků získáme, v jakém životním cyklu
se produkt nachází a jaká je jeho celková životnost.
Známkou toho, že se v této oblasti segmentu daří, je
každoroční růst tržeb. V loňském roce bylo dosaženo vůbec nevyššího meziročního nárůstu. Celkový
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pis nově zvoleného člena dozorčí rady do obchodního rejstříku.
Ing. Daniele Omelkové blahopřejeme k výsledkům
voleb a přejeme mnoho úspěchů při výkonu této
zodpovědné funkce. Stejně tak děkuji všem zaměstnancům, kteří se voleb zúčastnili, za jejich proaktivní
a zodpovědný přístup, který umožnil zvolení člena
dozorčí rady, a poděkování patří i jednotlivým členům volebních komisí, kteří měli celý průběh voleb
na starosti.
Mgr. David Čuda
personální ředitel

Napajedla IN-LINE 2019
Moravská IN-LINE tour, která je složena ze
4 dílčích závodů, tradičně začne v Napajedlích 1. června 2019. Zde se pojede bodovaný
závod a Mistrovství České republiky v in-line
půlmaratónu. Celkové hodnocení je vyhlášeno pro kategorie Dorost, Junioři, Senioři,
Masters U40, 50, 60+. Fatra již několik let
spolupracuje s Fitcentrem Slavia Napajedla
na organizaci a zabezpečení této akce formou věcných výher pro závodníky.
Přijďte společně s námi podpořit tuto akci.
Další závody se uskuteční 8. 6. v Otrokovicích, 24. 8. na Slovensku v městě Šaľa a závěrečný finální závod proběhne 8. 9. v Opavě.

UDÁLOSTI
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Konec páry ve Fatře

AKTUALITY

Úsek energetiky v současné době připravuje
ve Fatře v Napajedlích rozsáhlý projekt, který
řeší novou koncepci v oblasti dodávek tepelné
energie pro vytápění objektů a dodávek tepla
pro výrobní technologie. Nyní jsou tyto potřeby
zajišťovány dodávkami páry z Teplárny v Otrokovicích.

Zlín Design Week ve znamení Revoluce

Již v minulosti jsme prováděli významné změny, zejména v oblasti vytápění objektů. Nejvýznamnějšími z nich byla např. instalace výměníkových stanic
s návazným teplovodním vytápěním namísto parního a zejména různé způsoby využití odpadního tepla (z kondenzátu výroby, z centrální kompresorovny,
ze vzdušiny odsávané z výrobních linek apod.).
K úspoře přispělo i zavedení systémů dálkového
řízení teplot pro jednotlivé radiátory ve vybraných
budovách a řada dalších drobných opatření. Díky
těmto rekonstrukcím s následným řádným provozem, který v konečném důsledku ještě kontroluje
energetický management, se nám podařilo spotřebu tepla v napajedelském areálu snížit o 50 %.
Ke zpracování aktuální energetické koncepce nás
přimělo řešení ztrát na parovodu s neefektivním
kondenzátním hospodářstvím v kombinaci s akceptováním požadavku na navýšení teploty páry, které
bylo ze strany výroby dlouhodobě nárokováno pro
dosažení vyššího stupně kvality při zpracování finálních výrobků jak hydroizolačních fólií, tak podlahovin.
Se zpracováním variantní koncepce jsme započali
již v roce 2017. Nejvýhodnějším řešením z pohledu
aktuálních cen páry a zemního plynu byla výstavba
vlastních zdrojů tepla jak pro vytápění objektů, tak
pro výrobní technologie. Po zpracování koncepce,
která řeší odděleně dodávky tepla pro vytápění a
teplo pro výrobní technologie, probíhalo jednání se
stávajícím dodavatelem páry Teplárnou Otrokovice.
Její zástupci nám nedokázali nabídnout dodávky
páry o vyšší teplotě pro výrobu, ale nabídli zajištění dodávek tepla pro vytápění objektů. Teplárna
zajistí vybudování nových horkovodních rozvodů
tepla až do jednotlivých budov s měřením spotřeby v jednotlivých objektech, a to s garancí snížení
ceny tepla. Díky tomu nebudeme muset platit ztráty
v rozvodech.
Co se týče technologických potřeb, je v aktuálním
návrhu řešena přestavba řady parních zařízení a výstavba jednoho lokálního zdroje páry. Tato opatření
budou realizována vlastní investicí Fatry. Celá koncepce je rozložena v čase a dokončení se plánuje
v roce 2022.
Nejvýznamnější změny se týkají výrobních technologií na válcovně v budově 24 a lisování v budově
32.
Připojení výrobních linek v budově 24 na termoolej.
Rozvod termooleje, který byl vybudován pro linku
Comerio I a je nahříván ve stávající plynové kotelně, se rozšíří a budou k němu napojeny jednotlivé

výrobní linky, které jsou v současnosti ohřívány párou. Technicky bude doplněn výměník, který zajistí
ohřev horké vody v linkách termoolejem. Tato technologie bude většinově realizována na stávajících
ocelových plošinách u jednotlivých linek. Současně
bude realizován nový systém řízení teplot do válců.
Pomocí systému vytápění termoolejem tak můžeme dosáhnout teplot na válcích cca 200 °C oproti
stávající maximální teplotě 182 °C.

II. etapa rekonstrukce VZT v budově 24. Rekonstrukce je připravována v obdobném rozsahu a provedení jako aktuálně dokončená první etapa. U nové
vzduchotechniky se významně snížil obsah změkčovadel ve vzdušině odváděné do venkovního prostředí a filtrace vzdušiny umožnila využít odpadní
teplo pro předehřev čerstvého vzduchu. Variantním
řešením pro případ minimalizace nákladů je pouze
teplofikace s výměnou parních výměníků.

Výstavba parní kotelny pro výrobu lisované a přelisované podlahoviny na budově 32. Do volného
prostoru za technologií přelisování bude vestavěna
parní kotelna o výkonu 2x 400 kW pro obě výroby.
Technologie výroby lisované podlahoviny je specifická a proto zde páru nelze nahradit jiným médiem.
V rámci koncepce zrušení páry je nutno ještě řešit
další zařízení, která jsou v současnosti zásobována
párou.

O tom, že se jedná o reálný projekt, svědčí skutečnost, že dnes již máme podepsánu s Teplárnou Smlouvu o vybudování rozvodů a Smlouvu
o smlouvě budoucí pro následný odběr tepla se
zmiňovanou sníženou cenou.

Zkušební kalandry na budovách 34 a 35. V koncepci
se počítalo s instalací elektrických vyvíječů páry, ale
aktuálně se řeší optimalizace počtu těchto kalandrů
s případným pořízením nových elektrických kalandrů.

Realizaci vlastních investičních opatření začínáme
již tento rok, kdy bude zkušebně připojena linka
KW na termoolej. V letech 2020 a 2021 provedeme
postupné přepojení válcovny na termoolej a další
výše uvedená opatření. V roce 2022 plánujeme vybudovat parní kotelnu na budově 32 a v tomto roce
současně Teplárna zrealizuje vnitroareálové horkovodní rozvody s připojením objektů na vytápění.
Letos by tak mělo dojít k ukončení dodávek páry do
napajedelského areálu.

Parní vzduchotechnické jednotky v budovách 32 a
35. Jednotka na budově 32 bude teplofikována, tzn.
napojena na stávající předávací stanici v objektu, a
doplněna autonomním systémem řízení. V budově
35 bude vzduchotechnika pro kuchyni kompletně
zrekonstruována s novým teplovodním připojením
včetně moderního systému řízení.
Ohřev zásobníků pro míchání směsí v budově 24
IV. NP. Ohřev v nádobách bude zajištěn osazením
elektrickými topnými tělesy s využitím stávajícího
systému řízení.
Vytápění místností se změkčovadly a stabilizátory
v budovách 24, 34 a 44. Prostory budou řešeny teplovodním vytápěním, v budově 34 elektrickým, na
teplotu 30 °C.

Komplexní záměr energetické koncepce byl projednán na Energetické komisi Agrofertu a odsouhlasen
představenstvem společnosti Fatra, a.s.

Zaregistrovali jsme 23 úrazů s pracovní neschopností delší jak tři kalendářní dny, což oproti rokům
2012 až 2015 představuje více než dvojnásobný nárůst. Převážná část příčin úrazů bylo selhání lidského
činitele (11) a porušení předpisů BOZP (8), zejména
nepoužití OOPP protiřezných rukavic, nedodržování
váhových limitů pro ruční manipulaci s břemeny a
práce za chodu stroje v bezprostřední blízkosti jeho
pohyblivých částí.

Na úrazovost má vliv i nezkušenost zaměstnanců,
v jedenácti případech, což je téměř polovina úrazů,
byli postiženi zaměstnanci s praxí ve Fatře do tří let.
Doporučuji vedoucím zaměstnancům, aby na svých
pracovištích důsledněji kontrolovali plnění požadavků BOZP, vyžadovali ze strany podřízených zaměstnanců dodržování předpisů BOZP a pokud dochází k jejich porušování, aby vyvozovali důsledky
v souladu s pracovním řádem naší společnosti.
Oldřich Grebeň
vedoucí oddělení BOZP

Zlín Film Festival opět ve spojení s Fatrou
Stejně jako loni i letošní ročník zlínského filmového festivalu se ponese v duchu spolupráce mezi Fatrou a FILMFEST, s. r. o. Letošní
59. ročník, který se uskuteční v termínu od
24. 5. do 1. 6. 2019, se ponese v duchu motta
„OBJEVUJ & POZNÁVEJ“.

Na základě realizace tohoto komplexu opatření by
měly vzniknout významné úspory v nákladech na
dodávky tepla.
V kombinaci se zprovozněním veškerých nových
energetických a výrobních technologií pro novou
válcovnu to nebude zrovna lehký úkol. Doufám, že
spojeným úsilím pracovníků energetiky, zástupců
předmětné výroby a investičního odboru se podaří
do roku 2022 tuto náročnou akci zrealizovat.

Pracovní úrazovost v roce 2018
Rok 2018 byl rokem s největším počtem pracovních úrazů za posledních deset let.

Zlín Design Week se v letošním roce ponese
ve znamení REVOLUCE. Celá akce proběhne
od 3. 5. do 10. 5. 2019. V minulém roce se
Fatra prezentovala na Náměstí Míru pomocí
výstavního modulu, který sloganem „Není
vinyl jako vinyl“ poukazoval na historický
vývoj používání tohoto materiálu v hudebním průmyslu jako hudebního nosiče až po
designové vinylové podlahy. Na letošním
ročníku budou moci návštěvníci této akce
zaznamenat Fatru v parku Komenského ve
Zlíně. Historicky poprvé po zavedení nového návštěvního řádu parku, který výlučně
zakazuje přítomnost psů, se park bude právě tímto zvířetem pyšnit. Půjde o 21 bulíků
z produkce Fatry, kteří budou dominovat
koncertnímu altánku. Dalším zajímavým
prvkem bude využití BO PET fólií pro dekorativní účely hlavní scény mezinárodní
soutěže Best in Design, která ocení umělce
z řad mladých nadaných umělců v oblastech
Industrial design, Product design, Fashion
design a Communication design.

Vít Macháň
ředitel úseku energetiky

Tento ročník je věnován českému fenoménu jménem Miroslav Zikmund a zároveň
je oslavou jeho stých narozenin. Vizuál 59.
ročníku byl tedy obohacen slavnou Tatrou
87, kterým cestovatelé Hanzelka a Zikmund
projeli svět. Diváci se mohou těšit na hlavní tři oblasti PŘÍRODA, LIDÉ A ZEMĚ, v nichž
se bude promítat více jak 40 filmů a dokumentů. Samotný program festivalu v sobě
zahrnuje přednášky cestovatelů a promítání
dokumentárních filmů.
Fatra podpoří celou akci vydáním limitované edice nafukovacích hraček a technickými
fóliemi pro výzdobu prostor Industry party,
která v minulém roce sklidila velký ohlas
zejména po designové stránce. Tradiční
součástí Zlín Film Festivalu bude i dražba
uměleckých filmových klapek. Jsme hrdí na
to, že můžeme být součástí nejstarší a v současnosti největší filmové přehlídky svého
druhu na světě.
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Generální oprava temperační stanice linky KW
K nejvýznamnějším generálním opravám za
uplynulý rok bezesporu patří oprava temperační stanice u linky KW. Válcovací linka KW se
řadí ke stěžejním výrobním zařízením, na jejíž
produkci je úzce navázána výroba celého segmentu podlahovin, ale i dalších polotovarů a
finálních výrobků.
Tato linka je v provozu již několik desetiletí a životnost samotné temperační stanice se již přiblížila k závěru. V průběhu let se na stanici realizovala
běžná údržba a odstraňovaly havárie, jejichž počet v
poslední době narůstal. Parní generátor, který je srdcem celé temperační stanice, byl vyměněn v předcházejícím roce.
Samotný projekt byl zahájen na přelomu roku
2017/18. V tomto období jsme již měli zkušenosti
s nedávnou opravou temperační stanice u linky Comerio III a věděli jsme o případných úskalích, která
můžeme očekávat. Jedním z nejdůležitějších požadavků výroby byla délka odstávky válcovací linky
KW. Proto jsme se rozhodli tuto náročnou opravu
rozdělit do dvou etap, využili jsme letní a zimní odstávku válcovny.
Daný projekt spočíval v kompletní výměně všech
potrubních dílů, uzavíracích armatur, trojcestných

řídicích ventilů, měřicích a signalizačních prvků. Samotná realizace probíhala za ztížených podmínek,
protože v danou dobu se realizovaly další projekty,
jako např. výměna KO hnětiče na Comeriu I atd. Část
rozvodů byla uložena v energetickém kanále, který
nebyl dostatečně přístupný, a bylo nutno provést
demoliční a následně stavební práce. Celou opravu zabezpečovala externí dodavatelská firma a dílo
předala k užívání dle smluvních podmínek. Na přípravných a dokončovacích pracech se podíleli i naši
pracovníci údržby.
Na provedené opravy temperační stanice naváže
připravovaný projekt „Přechod z parního vytápění na diatermický olej pro linku KW“. Tento projekt
uvažuje v rámci progresivnější výroby o navýšení
technologické teploty až na 200 °C, což původní vytápění párou neumožnuje.
Daná oprava temperační stanice zefektivní výrobu
na lince, prodlouží její životnost a zavedením moderních flexibilních prvků se také prodlouží životnost oběhových čerpadel. Významně se sníží četnost havarijních odstávek válcovací linky KW.
Pavel Blažek
technik – příprava oprav

Podpora mladých chemiků
V úterý 5. 2. 2019 se na SPŠ v Otrokovicích konalo regionální finále soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2018/2019“.
Toto kolo probíhalo ve školních laboratořích a žáci
vypracovávali laboratorní úlohu „Určení hmotnostní
koncentrace neznámého roztoku NaCl“. Regionálního finále se zúčastnilo 27 nejlepších, kteří postoupili
ze 2. kola. Jednalo se o žáky z 9. tříd následujících
škol: ZŠ Mánesova Otrokovice, ZŠ TGM Otrokovice,
ZŠ Šumice, 2. ZŠ Napajedla, ZŠ Hluk, ZŠ Uh. Ostroh,
ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ Nivnice, ZŠ Vlčnov, ZŠ
Sportovní Uh. Hradiště, ZŠ Unesco Uh. Hradiště a ZŠ

Kunovice, U pálenice. Na přední tři místa se dostali
dva žáci ze ZŠ Napajedla a jeden ze ZŠ Šumice. Dva
nejlepší z regionálního finále postupují do finále celostátního, které se bude konat 11. června na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Jako významná chemická společnost v regionu
jsme se zúčastnili i slavnostního zakončení soutěže,
do níž jsme věnovali hodnotné ceny.

Mgr. Adéla Mořická
personalistka

Co se za poslední dobu změnilo ve stravování
V minulém roce se nám na základě výběrového řízení vyměnila firma zajišťující stravování
v obou provozovnách naší společnosti. Každá
firma se snaží přinést vlastní postupy a myšlenky, ale důležitější je pochopit zákazníka a jeho
požadavky.
Protože jsme však měli dojem, že se tato skutečnost
firmě GTH nedaří, začali jsme velmi pečlivě sledovat
a vyhodnocovat podněty zaměstnanců. Výsledky
byly prezentovány prostřednictvím stravovacích
komisí a na pravidelných schůzkách vedení společnosti GTH a současně byla požadována náprava.
Postupně se podařilo zavést několik změn, které bychom zde chtěli zmínit a případně s nimi strávníky
seznámit.
V rámci vícesměnných provozů byl vznesen požadavek na doplnění balíčků chlazené stravy o polévkové jídlo. Na základě tohoto podnětu je pro víkendové provozy nově doplňována vždy jedna svačinová
polévka v balení 0,5 l s pečivem. Polévku naleznete
převážně v automatech na chlazenou stravu, které
jsou přístupné 24 hodin denně a stále umístěny v
Napajedlích v budovách 24 a 33, a také v Chropyni
na vrátnici Díly.
Do jídelníčku jsou pravidelně zařazovány speciální
akce kuchyně. Akce jsou věnovány nejen zahraničním jídlům, ale také sezónním nabídkám, jako jsou
zabijačkové dny a podobně. Nově jsou některé pokrmy zařazovány do bufetu nebo jako doplňkový

sortiment umožňující pouhou ochutnávku. Od závěru loňského roku byla v kategorii jídel s rozpočtovanou cenou zavedena jídla tradiční kuchyně, která
v některých případech sice kopírují základní menu,
ale s jinou gramáží. Jedná se o reakci na dřívější složení jídelníčku, kdy byla mnohdy nabízena kombinace nového jídla, o které byl zájem nízký. Tradiční
kuchyně většinou nabízí klasiku s navýšenou gramáží a jedná se v poslední době o oblíbené menu.
U jídel základní kategorie s pevnou cenou 25 Kč pro
zaměstnance vyžadujeme zvolení jídla s vyváženou
strukturou, která je schopna uspokojit běžného
strávníka. U jídel s tzv. kalkulovanou cenou, která se
pohybuje v nejvyšším pásmu 32 - 60 Kč pro zaměstnance, je dlouhodobě držena již jednou kalkulovaná cena. Případnou výraznější změnu požadujeme
zdůvodnit. Opět se jedná o reakci na připomínky
strávníků k častým změnám cen jídel.
Současně došlo k navýšení tzv. vnitřní složky polévek, což v praxi znamená, že jsou průběžně doplňovány např. nudle, játrové noky, kroupy aj. Tento způsob zlepšil dostupnost plnohodnotné polévky pro
všechny strávníky, zejména ty, kteří chodí obědvat v
pozdějších hodinách.
Začátkem letošního roku jsme zainvestovali do rekonstrukce zázemí bufetu v Napajedlích. Jednalo se
zejména o pořízení nové kuchyňské linky, spotřebičů určených pro přípravu a uchování jídel a zboží

jako jsou vařiče, ledničky aj. Nedílnou součástí bylo
vybavení bufetu novou chladicí vitrínou. Byla opravena podlaha a rozvody elektrické energie. Díky
těmto změnám mohou být pokrmy v bufetu připravovány rychleji a na vyšší úrovni. Současně byla
do jídelny v Napajedlích přidána mikrovlnná trouba
pro případné dohřátí pokrmu.
V jídelně v Chropyni byl doplněn a obnoven inventář. Některé staré nádobí bylo vyřazeno a zakoupilo
se nové. Také jsme vyměnili nespolehlivé chafingy
za profesionální ohřívací vany, které jsou podle výrobce odolnější.

Pravidelně sledujeme zápisy v knize stížností v jídelnách jak v Napajedlích, tak i v Chropyni. Odpovědi,
které jsou na stížnosti strávníků obecné, požadujeme po vedení GTH znovu vysvětlit a jsou vyvozována opatření. Velmi nám pomáhají samotné podněty
strávníků, které se dostávají ke stravovací komisi
prostřednictvím odborové organizace nebo přímo
od strávníků. Děkujeme všem zejména za konstruktivní přístup a kvalitu stravování v našem podniku
budeme neustále sledovat a hlídat.
Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí odboru správy majetku
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Odboráři v Napajedlích zasedali
V souladu s pracovním plánem a harmonogramem v Katalogu činností a aktivit pro 2019 se
uskutečnilo v měsíci březnu v Baru U Nás na
Malině v Napajedlích společné setkání členů PR
odborů, revizní komise, úsekových důvěrníků a
řadových členů.
Na programu bylo projednání nové Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2019 a zdůraznění jednotlivých konkrétních efektů vyplývajících z kolektivního vyjednávání pro letošní rok.
Ve druhé části byli účastníci detailně seznámeni
s obsahem odborářského katalogu činností a aktivit na rok 2019, byly zdůrazněny různé výhody pro
odboráře, proběhla informace o probíhajících auditech BOZP, kterých se zástupci odborů pravidelně

účastní. Na programu byly i organizační záležitosti
k připravované odborářské konference, která se
bude konat 2. dubna 2019.
Následovala diskuze, která se nesla v pracovním
duchu a kromě jiného se dotkla i spokojenosti a nespokojenosti se současným závodním stravováním.
Protože se jednalo o datum významné pro všechny ženy, obdarovali na závěr setkání při příležitosti
Mezinárodního dne žen pozorní pánové přítomné
dámy krásnou květinou a sladkou pozorností.

Jana Hrabicová
předsedkyně PRO ZO OS ECHO Fatra Napajedla

Odboráři bowling milují
Již tradiční IV. ročník odborářského turnaje
v bowlingu se konal 8. 2. 2019. Taktéž by se
dalo říci, že tradičním místem byl BAsK U Barcuchů ve Zlíně. Kvůli technickým problémům
byly funkční pouze 4 dráhy, proto se hráči všech
závodních odborářských rad trochu promíchali,
ale na výkony to nemělo žádný vliv.
Prvenství i letos obhájili hráči týmu “Nekonečná
díra” ze ZR č. 6 s pomocí dam ze ZR č. 5 a odnesli
si putovní pohár. S velmi malým bodovým rozdílem
skončili na krásném 2. místě hráči válcovny ZR č. 7
a zaslouženou bronzovou příčku získal bezkonkurenčně „Zdeňa TÝM” ze ZR č. 2. Nejlepší hráčkou a
hráčem turnaje byli vyhlášeni Martina Krsičková a
Jan Gajdošík.

Bowlingový turnaj se každoročně těší velkému zájmu odborářů. Zdravá rivalita mezi týmy, boj o nejlepšího hráče, ale i vzájemná podpora v týmech.
Tohle všechno provází odborářské bowlingové odpoledne, které si každý hráč naplno užije.
To, že naši odboráři milují bowling, nebojí se toho a
jdou do toho naplno, svědčí i to, že naše dva tříčlenné týmy muži a ženy budou již tradičně reprezentovat naši odborovou organizaci Fatra Napajedla
v červnu na letošních 15. Sportovních hrách OS
ECHO ČR v Otrokovicích, pořádaných odborovou
organizací Barum Continental.
Klára Dundálková
předsedkyně ZR č. 4

Konference ZO OS ECHO Fatra, a.s. Chropyně
Nejdůležitější události naší ZO je odborářská
konference. Letos proběhla 19. března za účasti
hostů generálního ředitele Ing. Pavla Čechmánka a personálního ředitele Mg. Davida Čudy.
Konferenci zahájila poprvé v roli předsedkyně ZO
OS ECHO Fatra, a.s. Chropyně Jana Kornelová, která
přednesla zprávu o činnosti ZO za rok 2018 a shrnula nejen aktivity odborů, ale také dění v naší společnosti od minulé konference. Pozitivně předsedkyně
hodnotila komunikaci a spolupráci s vedením firmy.
Generální ředitel ve svém vystoupení zhodnotil hospodářské výsledky společnosti za rok 2018 a informoval o plánu na rok 2019 a stávající situaci ve Fatře.
Personální ředitel ve své zprávě o plnění podnikové
kolektivní smlouvy za rok 2018 informoval přítomné
delegáty o počtu zaměstnanců, mzdovém vývoji,
pracovní neschopnosti, sociálním programu a vzdělávání.
V diskuzi se delegáti dotazovali na avízovanou
odstávku výroby Ikea, novou výstavbu válcovny
v areálu Napajedlích, velká diskuze byla ohledně
probíhající optimalizaci výroby a z toho vyplývající
nepopulární kroky, nespokojené ohlasy se stravo-

váním fy GTH a problém s vyhověním požadavku
na bezlepkovou stravu pro naše zaměstnance. Na
vznesené dotazy odpovídali střídavě Ing. Čechmánek a Mgr. Čuda.
Součástí programu konference jsou i záležitosti týkající se čistě odborové organizace. Takže delegáti
byli seznámeni s revizní zprávou o výsledcích hospodaření naší ZO za rok 2018 a s návrhem rozpočtu
čerpání nákladů na rok 2019. Oba dokumenty přednesené místopředsedkyní Ing. Balvínovou a členkou
revizní komise J. Spáčilovou byly přítomnými členy
odsouhlaseny.
Letošní konference se zúčastnilo 95,56 % pozvaných delegátů. Vysoká účast odborářů nám ukázala
zájem o dění v naší odborářské organizaci. Předsedkyně zdůraznila význam odborů v naší organizaci a
s nejdůležitějším výsledkem práce a to kolektivním
vyjednávání a uzavření Kolektivní smlouvy. Poděkovala aktivním odborářům a členům výboru ZO za
podporu naší práce a ochotu pomáhat vždy, když je
jejich pomoci potřeba.
Jana Kornelová
předsedkyně výboru ZO OS ECHO Fatra, a.s. Chropyně

V Chropyni se slavilo MDŽ
Je už dlouholetou, pěknou, tradicí v Chropyni
slavit MDŽ.
I tentokrát odboráři uspořádali pro své odborářky
večírek k oslavě Mezinárodního dne žen tentokrát
s podtitulem „První republika“.
Každá odborářka dostala malý jarní pozdrav v podobě barevných petrklíčů. Pěkným zpestřením bylo
i vystoupení travesti show.

Bylo to příjemně strávené odpoledne s taneční zábavou formou diskotéky a bohatým pohoštěním.

Jana Kornelová
předsedkyně výboru ZO OS ECHO Fatra, a.s. Chropyně
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POD DROBNOHLEDEM / Seznamte se, odbor účetnictví
Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazování stavů, toků a výsledků ekonomické činnosti
v peněžních jednotkách. Poskytuje informace
důležité pro řízení a rozhodování, dává na vědomí, jak je daný podnik ekonomicky schopný,
jaká je jeho finanční situace, jaké jsou hospodářské výsledky za určité časové období apod.
Jak odbor účetnictví funguje v našem podniku,
na to jsme se zeptali jeho vedoucího Ing. Michala Zajíce.
Co si máme představit pod pojmem „odbor
účetnictví“? Co všechno účtujete, obstaráváte?
V každé obchodní organizaci a Fatru z toho nevyjímaje probíhá velká spousta hospodářských transakcí, které je dobré zaznamenat tak, aby na konci
transakce nebo na konci určitého období bylo
zřejmé, jak organizace hospodaří: se ziskem nebo
ztrátou. Záznamem všech hospodářských operací
ve firmě nebo jiné organizaci se zabývá účetnictví.
Aby tyto záznamy byly srozumitelné a přehledné,
sestavují se do dvou základních výkazů: Rozvaha
a Výkaz zisku a ztráty. Rozvaha podává informaci
o stavu majetku organizace a zdrojích jeho krytí
k určitému datu. Naproti tomu Výkaz zisků a ztrát informuje uživatele o vývoji hospodaření organizace
za určité období.
K tomu, aby záznamy hospodářských operací, potažmo výkazy hospodaření organizace byly srozumitelné všem uživatelům a vedly se jednotně, řídí se
stanovenými pravidly. U nás je to zákon o účetnictví
a navazující předpisy.
A kdo má zájem o informace o hospodaření organizace? Především je to vedení firmy, dále vlastníci,
zaměstnanci, banky, dodavatelé, odběratelé, státní
orgány a mnoho dalších.
Jak si takovou hospodářskou transakci představit?
Jedná se například o nákup materiálu, jeho uskladnění, výrobu polotovaru, výrobku, prodej výrobku,
nákup stroje, výplatu mezd pracovníkům, platby
daní, platby faktur a spoustu dalších. Všechny tyto
transakce musí být podloženy nějakým dokladem,
aby byly doložitelné pro případnou kontrolu. A právě o těchto dokladech se vedou záznamy. Zaznamenat tyto transakce úplně všechny a precizně nebývá
někdy jednoduché. A o tom je účetnictví.
Kolik vás v odboru je a co všechno máte na starosti?
V odboru účetnictví nás pracuje celkem 16 (13 v Napajedlích, 3 v Chropyni). Kromě operací, které se
týkají účtování, zabezpečujeme další činnosti, které
s účetnictvím souvisejí. Jedná se například o vedení
registru investičního majetku, zpracování daňových
přiznání, pořizovaní a zajištění procesu schvalování

přijatých dodavatelských faktur, vystavování faktur
mimo hlavní realizaci, správu dat v informačním systému a archivaci účetních dokladů.
Vzhledem k tomu, že Fatra je součástí koncernu Agrofert, který jako celek zpracovává tzv. konsolidovanou účetní závěrku, sestavujeme pro tyto účely
tzv. konsolidační balík, kdy musíme navíc hodnoty
vykázané v české účetní závěrce transformovat do
podoby účetní závěrky dle mezinárodních účetních
standardů.
Seznamte nás podrobněji s vašimi zaměstnanci. Kdo je u vás nejdéle, kdo má co na starosti?
V rámci účetního odboru máme 3 klíčové uživatele pro moduly v informačním systému SAP. Modul
finančního účetnictví má po palcem paní Malovaná, která má kromě správy modulu FI na starosti
především organizování a účtování závěrkových
účetních operací a účtování veškerých úprav dle
mezinárodních účetních standardů. Modul dlouhodobého majetku spravuje paní Mertlíková, která
účtuje o všech operacích souvisejících s dlouhodobým majetkem a připravuje různé reporty, které se
problematiky tohoto majetku týkají. Za modul elektronické likvidace faktur odpovídá paní Němcová,
která zároveň zastřešuje účtování materiálových
faktur. Pořízení všech přijatých faktur do systému
a správu kmenových dat dodavatelů zajišťují paní
Lhotská, která je na našem odboru nejkratší dobu,

a paní Krystýnová, která je u nás naopak nejdéle.
Operace, které se týkají středisek PVC účtují paní
Kadlecová a Lisoňková, středisek polymerů paní
Mlýnková a Zoubková a středisek energetiky paní
Boubelíková. Operace středisek údržby a technického úseku účtuje paní Dohnalová, střediska dopravy
paní Horká a střediska skladů HIF a expedice paní
Kuncová. Účtování správních středisek spadá pod
paní Pindurovou a operace týkající se účtování dopravy a nákladů na správu areálu v Chropyni spadají
pod paní Ptáčkovou.
S kým nejvíc spolupracujete?
Abychom mohli sledovat hospodaření jednotlivých
výrob, služeb apod. samostatně, je Fatra rozdělena
do středisek. Za středisko odpovídá vedoucí střediska. My pak spolupracujeme především s vedoucími
těchto středisek a osobami, kterých se daný účetní
případ týká. Potřebujeme často znát informace z terénu, protože pouze z papírových podkladů bývá
často těžké vyhodnotit, jak má být operace správně
zaúčtována.
Evergreenem jsou diskuze nad charakterem provedených zásahů na investičním majetku, tj. zda
se jedná o opravu nebo technické zhodnocení
majetku. Často také potřebujeme podklady, které
prokazují, že operace proběhla tak, jak je uváděno
na dokladech, např. fotodokumentace reklamy, zlikvidovaných zásob atd. Kvalita dodaných podkladů

bývá často rozhodující při obhajobě zaúčtovaných
operací při kontrole ze strany auditora nebo finančního úřadu.
Plánujete nějaké změny?
V souvislosti s investiční akcí Nová válcovna obdržela naše společnost investiční pobídku ve formě
slevy na dani z příjmů. Jedním z našich letošních
úkolů bude připravit podklady prokazující splnění
podmínek této pobídky.
Do budoucna očekáváme povinnost sestavovat
konsolidační balíky ve čtvrtletních intervalech a
stále vyšší požadavky v souvislosti s vykazováním
účetních závěrek dle mezinárodních účetních standardů. V souvislosti s plánovanými úsporami budeme nuceni letos přistoupit ke zrušení jednoho pracovního místa.
Míváte i mimopracovní setkání?
K mimopracovnímu setkávání nejčastěji využíváme
společenské akce organizované Fatrou, jako je divadlo, Agrofert Run, vánoční večírek. V rámci finančního úseku se snažíme alespoň jednou za rok někam
vyrazit, předloni to byl výšlap na Lysou horu, loni na
Makovou.
Tradičně ukončíme vtipem, máte nějaký účetní? Sem s ním.
Víte, kdo je to účetní? Osoba, která vyřeší váš problém, o kterém nevíte, způsobem, který nechápete.

Integrovaný systém řízení plní svou funkci
Pravděpodobně každý z vás ví, že společnost
Fatra, a.s., má certifikován integrovaný systém
řízení dle požadavkových norem systému řízení
kvality ČSN EN ISO 9001 a systému řízení environmentu ČSN EN ISO 14001.
Pravidelně jedenkrát ročně je v souladu s požadavky
těchto systémových norem vypracována souhrnná
zpráva Přezkoumání integrovaného systému řízení
(ISŘ) a předložena poradě vedení.

• hodnocení cílových hodnot, programů a Politiky integrovaného systému řízení;
• environmentální výkonnosti procesů, měření,
monitorování a shody produktů a služeb;
• zpětné vazbě od zákazníků dle hodnocení spokojenosti za r. 2018 a zpětné vazbě od zainteresovaných stran;
• stavu řešení nápravných a preventivních opatření;
• přijatých opatřeních z předchozího přezkoumání
• a změnách, které by mohly ovlivnit naši společnost a integrovaný systém řízení.

Tato hodnotící zpráva za příslušný kalendářní rok
podává komplexní obraz o funkčnosti, účinnosti a
efektivnosti zavedeného integrovaného systému
řízení a zahrnuje zejména informace o:

Ve zprávě byly pozitivně hodnoceny tyto oblasti:

• výsledcích interních auditů dle ročního programu RŘ TÚ 08;
• závěrech externích dozorových auditů systému
řízení výroby, případně zákaznických auditů;
• hodnocení dodavatelů materiálů a služeb;
• vyhodnocení plnění cílů stanovených v Plánu
ISŘ PV 17;

Oblast kvality
• Kontrolní audity neshledaly závažnější připomínky. Dozorový recertifikační audit, provedený certifikační společností Bureau Veritas
v dubnu 2018, neprokázal žádné systémové
neshody a potvrdil soulad zavedeného systému managementu s požadavky systémových

norem, schopnost systému plnit požadavky
na produkty, služby a životní prostředí v rámci
rozsahu certifikace a v souladu se schválenou
politikou a cíli.
• Vybraní dodavatelé surovin a materiálů dle
jednotlivých výrobních segmentů splnili klasifikační požadavky na dodavatele typu „A“ tj.
vynikající dodavatel a „B“ tj. dobrý dodavatel.
• Podíl uznaných reklamací včetně vícenákladů
na tržbách činil 0,28 % a sledovaný parametr
byl splněn. Podařilo se udržet klesající trend
podílu reklamací na tržbách.
Oblast životního prostředí
• V průběhu roku 2018 byly realizovány investice
sloužící k ochraně životního prostředí v celkové
výši 52,7 mil. Kč. Byl realizován projekt instalace
nové vzduchotechniky v severní části válcovny
budovy 24 a byla uvedena do provozu další
recyklační kapacita pro zpracování vratných
materiálů Alpine III.
• V roce 2018 byly provedeny dvě změny integrovaného povolení č. 5 a 6, které zahrnují projekty

vzduchotechniky válcovny a nové vrty na čerpání podzemní vody na Zámoraví.
• V celkovém objemu produkovaných odpadů
kategorie „N“ došlo za r. 2018 k poklesu.
• Limity pro vypouštění odpadních vod pro provozy Napajedla i Chropyně jsou plněny.
Oblast zlepšovatelství
• Zaměstnanci bylo podáno celkem 78 zlepšovacích návrhů.
• Na linkách Anger, Comerio I, II a III byla implementována filosofie LEAN výroby.
Projednáním zprávy o přezkoumání ISŘ poradou vedení byla schválena navržená opatření ke zlepšení
probíhajících procesů a současně bylo potvrzeno, že
je zajišťována trvalá vhodnost, přiměřenost a efektivnost zavedeného integrovaného systému řízení.

Hana Ratiborská, vedoucí oddělení kvality
Ing. Ivo Špaček, vedoucí oddělení ekologie
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Zdeněk Hudeček - S malířským štětcem v ruce
ROZHOVOR S AUTOREM LOGA FATRA
Jeho obrazy nás zavedou do světa nevšední
krásy, fantazie a snění. To je dílo Zdeňka Hudečka, člena Unie výtvarných umělců ČR a Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní
Moravy. V letech 1967 až 1996 byl zaměstnancem společnosti Fatra Napajedla. Chtěli jsme se
dozvědět, jaké má na toto období vzpomínky,
proto jsme jej požádali o rozhovor.
Pane Hudečku, jste bývalý Fatrák. Co vás vedlo
k tomu, že jste jako výtvarný umělec, absolvent
Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském
Hradišti, nastoupil do výrobního podniku? Kdy
to bylo a jaké byly vaše začátky?
Po vojně jsem byl 8 let zaměstnán jako grafik v podniku Výstavnictví v Gottwaldově, dnešním Zlíně,
pobočce BVV Brno. V osmém roce jsem se zúčastnil
soutěže o nové logo, kterou tehdy vyhlásil národní
podnik Fatra Napajedla. Můj návrh zvítězil (pozn. redakce: design loga je chráněn ochrannou známkou
a v nezměněné podobě jej používáme dodnes) a na
základě této skutečnosti jsem byl přijat do odd. propagace v roce 1967.
Kolik roků jste byl zaměstnancem Fatry, na jakých pozicích jste pracoval?
Ve Fatře jsem vydržel dlouhých 31 let s tím, že se
moje prvotní zařazení na pozici grafického designera později změnilo na funkci vedoucího propagace.
Bylo to až neuvěřitelné na tehdejší dobu, protože
jsem nikdy nebyl a ani dnes nejsem členem žádné
strany nebo hnutí.

Po celou dobu vašeho zaměstnání jste působil
v oddělení propagace. Co bylo vaší hlavní pracovní náplní? Jak na tuto dobu vzpomínáte?
Mojí hlavní pracovní náplní bylo graficky zpracovávat veškerou tiskovou agendu pro OTS (oddělení
technických služeb), jehož součástí oddělení propagace bylo. To znamená prospekty, katalogy všech
výroben podniku, grafická účast na výstavách a veletrzích, výroční zprávy apod.

Mohl jste v rámci zaměstnání výrazněji využít
své umělecké zaměření?
Architektonické a výtvarné řešení jsem uplatnil
např. v rámci Fatry a podniků VHJ výstavou v Domě
umění ve Zlíně (pozn. redakce - výrobně hospodářská jednotka sdružovala podniky gumárenské a
plastikářské, jako byl např. Gumotex, Technoplast,
Plastimat, Plastika aj.).
Byl jsem také autorem reprezentativních prostor
tzv. vzorkovny, která byla zřízena v administrativní budově ve Fatře, a výtvarně jsem se podílel na
výzdobě vstupních prostor pro návštěvníky Fatry.
Celkem rád na tuto dobu vzpomínám, už i proto,
že jsem měl pro svoji činnost výborné podmínky.
Po dobu několika let mi byla opakovaně umožňována účast na Mezinárodním sympoziu grafického
designu v Brně či návštěvy výtvarných výstav v Praze apod.

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
15 000 Kč za zaměstnance kategorie D.
Více v Rozhodnutí ředitele PÚ č. 04.

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:
• DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY
• PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK
• MECHANIK - ELEKTRONIK

Více informací naleznete na:
Kromě jiného jste se účastnil i instalací našich
veletržních expozic. Dnes se tato činnost řeší
externě. Byla to pro Vás zajímavá zkušenost
nebo spíš otrava?
Účast na výstavách a veletrzích byla pracovně vždy
zajímavá. V devadesátých letech jsem autorsky projektoval a následně se spolupracovníkem Pepou
Harníkem i realizoval naše výstavní prostory v Miláně a později i v Hannoveru. Samozřejmostí byla
tehdy i účast na veletrzích v Brně, Praze a Bratislavě.
V době oslav 70. výročí založení Fatry měli
významní hosté tu čest odnést si jako dárek/
pozornost grafický list, jehož jste byl také autorem. Zpracoval jste tehdy dvě témata. Kdo vám
tento projekt zadal?
V rámci oslav 70. výročí založení společnosti Fatra Napajedla jsem byl osloven vedením podniku,
abych předložil návrh nějakého daru/pozornosti
pro hosty i zaměstnance. Nabídl jsem autorské podoby arttisků mé volné malířské tvorby, druhým
tématem byla grafika 70. let Fatry pro zaměstnance. Pro mě to bylo už mimo zaměstnání v podniku,
jednalo se o mimořádnou zakázku několika desítek
arttisků.
Jste autorem našeho firemního loga. Kdy vlastně vzniklo, jak dlouho vám trvalo, než jste byl
spokojený s jeho konečnou podobou? Máte
prosím nějaké „skicy, nákresy apod.“, které byste s námi mohl nasdílet?
Jak jsem již uvedl, logo jsem tvořil v reakci na soutěž, kterou Fatra vyhlásila v roce 1966. Pro jeho podobu sloužila dosavadní značka Fatry, jinak jsme
měli volnou ruku. Návrh jsem zpracovával v několika verzích, strávil jsem na něm asi 1 měsíc, k dispozici mi zůstala jeho konstrukce (viz obrázek).
Logo samotné muselo projít i posouzením tehdejší
umělecké komise ve Zlíně, která jej schválila, přijala
a vyplatila mi za něj honorář 3 000 korun.
Co vaše tvorba a firma? Nějaké vaše obrazy
zdobí naše interiéry.
Obrazy zdobily nejprve fatrovské rekreační středisko Dinotica na Valašsku, po jejím zrušení je přemístili do návštěvních prostor napajedelské administrativní budovy. (Pozn. redakce: Dnes je velké plátno
s názvem „Nastupující jaro, sluncem prohřáté léto,
tvář podzimu“ umístěno na chodbě ve 2. patře AB,
trilogie „Parabolistický horizont, Panoramatický horizont II a Krajina v pohybu“ visí v konferenční místnosti AB).

Za mého působení v podniku Fatra jsem měl několik autorských výstav v Napajedlích včetně výstavy
na zámku při příležitosti velkého výročí města v r.
1988. Moje tvorba nadále pokračuje, v letech 2017
- 2018 jsem měl velkou retrospektivní výstavu při
příležitosti mých 80. narozenin v Zámecké galerii
v Uh. Ostrohu, to byla v pořadí 58. autorská výstava,
podobný počet výstav kolektivních.

www.fatra.cz/kariera

Kde se můžeme setkat s vašimi obrazy dnes?
Jaká témata jsou vám nejbližší. Kterou techniku máte nejraději?
V současnosti se můžete setkat s mými obrazy v galerii Elektra v Luhačovicích, kde budou od 3. května
(vernisáž) do 31. května 2019 vystaveny moje obrazy, objekty a arttisky. Olejomalby a kombinované
techniky mě doprovází celým profesním životem
s tématy poezie, hudby, krajiny a nakonec i s tématy folkloru, s nimiž se můžete setkat i v galerii Na
měšťance ve Vlčnově 24. května 2019 v rámci Jízdy
králů.
Umělci procházejí různými obdobími. Zůstáváte věrný jednomu tématu, nebo do své tvorby
promítáte změnu?
Samozřejmě, že do mého zájmu zasahují i jiná témata, to záleží na inspiraci. Zrovna v minulém
roce jsem objevil řekněme sochařskou inspiraci
v materiálu hodně vzdáleném sochařině. Vznikly tak
zajímavé originální objekty architektonické podoby.
Máte 3 dcery a 6 vnoučat. Zdědil někdo z nich
vaše umělecké sklony?
Ano, mám už i dvě pravnoučata. Bohužel, zatím se
nikdo výtvarně neprojevuje, ale estetické cítění se
snaží naše dcery uplatňovat v jiné podobě. Velkou
naději vkládám do tříleté pravnučky Emmy.
Máte kromě malování i jiné záliby?
Malba i grafický design byl a je pro mě vším. Kromě
toho mám rád rodinu, kulturu, cestování, ze sportu
hlavně fotbal, jízdu na kole a zahradu.
Měl jste v poslední době nějaký aktivní kontakt
s Fatrou? Jak ji nyní vnímáte? Co byste nám poradil, aby náš název a vaše skvělé logo zůstalo
stále úspěšnou kvalitní českou značkou?
Se společností Fatra jsem v poslední době neměl
žádný kontakt, ale byl jsem mile překvapen, že na
vernisáži mé retro výstavy v roce 2017 mě navštívilo několik bývalých spolupracovníků. Fatru stále
vnímám jako prosperující podnik a rád vzpomínám
na dobu, kdy jsem tam pracoval. Radit si vůbec netroufám, ale přeji vám, aby se vám dobrá a kvalitní práce i do budoucna dařila, logo Fatra se nikdy
neztratilo v kontextu zpracování plastů a zůstalo i
nadále úspěšnou
českou značkou.
Panu Hudečkovi děkujeme za zajímavý rozhovor a
do další tvorby mu přejeme mnoho nových nápadů
a inspirací. Do následujících let života potom spoustu zdraví, životního elánu, klidu a rodinné pohody.

FATRA

Výzva k výročí 85 let
Máte doma zajímavou fotografii, pohlednici nebo výrobek Fatry? Podělte se
s námi!
Ve spolupráci s Muzeem v Napajedlích vytváříme jedinečnou výstavu k příležitosti
výročí 85 let vzniku naší společnosti. Máme
zájem jak o naše starší výrobky (např. hračky, sáčky, tašky atd.), fotografie historické
i z nedávné doby. Budeme vděční i za další
artefakty, jako jsou letáky, plakáty, přání či
fotografie ze společenských setkání, oslav
MDŽ, dětských táborů apod.
Materiály, můžete zaslat nebo osobně
přinést Adéle Mořické, personalistce,
tel. 724 405 696,
e-mail adela.moricka@fatra.cz.
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Velikonoce
Oslavy Velikonoc jsou spojovány s celou řadou
tradic jak křesťanských, tak i pohanských.
Podle historických pramenů bylo období současných Velikonoc datováno k biblickému vyvedení Izraelitů z egyptského otroctví Mojžíšem kolem roku
1 500 před Kristem. Odtud také hebrejský název
Velikonoc Pesach, což ve volném překladu znamená
přejítí nebo ochránění. Z toho je odvozen španělský
název Velikonoc Pascua a ve francouzštině pak Paques. To, že se Velikonoce kryjí s pohanskými svátky
vítání jara, je více méně náhodné. Podle starogermánské bohyně jara a plodnosti Eostre byl pak pravděpodobně odvozen název Easter nebo das Ostern
pro anglicky resp. německy mluvící země.
Za to, že křesťanské Velikonoce jsou tzv. pohyblivé
svátky, tudíž nemají přesné a trvale stanovené datum, může První nikajský koncil z r. 325 našeho letopočtu, který vydal pravidla pro způsob stanovení
jejich data. Jedná se tak o první neděli po 1. jarním
úplňku. Ten může nastat v období od 22. března do
25. dubna. Avšak např. Pravoslavná církev slaví Velikonoce později. Pro křesťanství jako takové jsou
Velikonoce největším liturgickým svátkem vůbec.
O tom totiž něco vím.
Již jako malé dítě jsem pravidelně chodil s rodiči do
pohořelického kostela. S rozvojem vědomostí jako
je čtení a psaní jsem pronikl do družiny ministrantů,
která v té době čítala asi 8 chlapců různého věku.
Od silně pubertálních týpků, kteří svou dominanci
dávali okázale najevo, kdo tady jako velí, až po nás
elévy, kteří lidově „vyžírali“ všechny špeky, a že jich
bylo. Například ranní mše v půl sedmé. Celý týden
jsem vstával již v 5.30 hodin, potemnělou vesnicí se

strachem staženými půlkami se uřícený přihnal do
zakristie, kde mě věčně naštvaný kostelník vynadal,
že jdu zase pozdě. „Rozdělej dřevěné uhlí“ houkl a
šel zapálit svíčky.
Chystání obětin mě až tolik nebralo, víno jsem v té
době nepil a po dobré snídani mě ani nenapadlo
zakousnout se do svaté hostie. Nicméně někdo
zřejmě tak vydatné snídaně neměl a bílé kulaté
oplatky, tedy hostie, okusoval. Chabě a marně jsem
argumentoval obvyklým: „Já to nebyl!“ Stejně jsem
dostal násadou od „zhašáku“ svíček, přestože jsem
zalezl za kosn až do koutu. Kostelník tam s vypětím
všech sil dosáhl a pak si mě vychutnal.
Nevadí, řekl jsem, a okousal jsem mu svíčky. Jednak
na truc a také proto, že mě včelí vosk docela chutnal. Co naplat, museli jsme si to přetrpět oba. Jelikož
jsem byl zvědavý a soutěživý, již ve třetí třídě jsem
uměl téměř celou mši svatou v latině nazpamět a
mohl jsem povýšit. Hodně jsem se snažil a jelikož
jsem nechyboval, brzy jsem byl hlavním „odpovídátorem“ panu faráři já. Jednak jsem dostával vyšší honorář, asi 17 Kč za měsíc, ale hlavně již jsem nemusel
tak často na ranní služby.
Dosáhl jsem i na vyšší mety. V hodinách náboženství
na základní škole jsem zastával funkci zvoníka a dokonce jsem byl nominován na hlídače Božího hrobu
o Bílé sobotě. Nebyla to funkce ledajaká, musel jsem
být připraven klečet u improvizovaného hrobu od
ranní bohoslužby až do jedné hodiny odpoledne.
Sobota ráno. Sluníčko pronikající přes vitráže oken,
vůně kadidla a praskání svící, nevelká mumlající skupina starých babek za zády, která po půl osmé stejně

zmizela a JÁ s koleny na měkké podušce, ve velebném tichu kostelní lodi sám proti hrobu s ležícím
mrtvým Kristem uvnitř, klimbajíc s bradou kleslou
na prsa. Náhle z dálky hlas: „Staňo, máš jít do školy!“
Že by mi duch svatý připomínal světské povinnosti?
Ne nebyl to duch ani jiný svatý, byla to moje spolužačka Mařena a lomcovala mým ramenem. „Fuj
to jsem se lekl! Nemůžu, hlídám Svatý hrob“, odvětil jsem. „Pan ředitel mi přikázal abych tě přivedla“,
špitla. „Nejde to, byl jsem vybrán z mnoha a slíbil,
že vydržím“ přidal jsem na důrazu. „Dobře, ale já ti
to řekla“, a odešla asi do školy, aby mě práskla. Jistá
pochybnost ve mně hlodala, ale služba je služba a
ze služby se neutíká. Splním svou povinnost. Což
o to, povinnost vůči panu faráři a snad i celé římskokatolické církvi jsem splnil, ale ředitel školy, starý
profláknutý pomocník pomocníků partyzánského
oddílu kdesi na Východním Slovenku, byl jiného
názoru. Tenkrát nebyly již všechny soboty pracov-

ní, pouze každá druhá. No a jako náhodou to vyšlo
soudruhům zrovna na tu Bílou. Trest byl exemplární,
vyloučení z Jiskřiček! Těžce jsem to nesl, stejně jako
zákaz zpěvu budovatelských písní ve školním sboru
u příležitosti osvobození naší vlasti Rudou armádou.
To mě snad mrzelo ještě víc, ale mohl jsem si za to
sám, na protest vyloučení jsem při nácviku sborových písní bručel, když ostatní pěli fistulí a naopak.
Celkem logicky to muselo přijít. A přišlo. Zato oni za
mnou nepřišli, asi jsem nebyl zas až tak dobrý zpěvák.
Tak to byla moje vzpomínka na Velikonoce v rodné
vísce ze začátku šedesátek. Ukončil bych svoje vzpomínání slovy klasika: „Zpívám rád, zpívám dobře,
někdy i skáču“! Skákejte rovněž a vždy radostí.
Stanislav Zátopek

ANKETA

Zdobíte kraslice, máte nějaký osvědčený či zajímavý postup?
Využíváte přírodních nebo chemických surovin? K Velikonocům patří i pečení, máte nějaký
oblíbený recept třeba od vaší maminky, babičky, tchýně? Podělila byste se o něj?
Jana Knapová, prodejce BO PET, stř. 202300
Pokud jde přímo o kraslice, tak ty nezdobím. Ale nějaká ta velikonoční výzdoba u nás vždy proběhne.
Mám 2 malé kluky a ti si to docela užívají. Pomáhají
mi v kuchyni při pečení, nejoblíbenější jsou u nás
perníčky plněné povidly ve tvaru vajíček a ty pak
zdobíme. Takže vlastně takové pečené kraslice.
Je spousta receptů na perníky a já mám tento:
60 g másla, 3 lžíce medu,1 vejce, 300 g hladké mouky, 80 g moučkového cukru 1 lžička jedlé soli, 1 lžička skořice, 1/2 lžičky perníkového koření a povidla
na plnění.
Pracnější je to vše jen v tom, že perníčky vykrajujete
2x, na jeden dáte lžičku povidel, potřete ho vajíčkem a přilepíte na něj druhý.

Ing. Magdaléna Trávníčková, referent prodeje,
stř. 202200
Velice se mi líbí zdobení kraslic slámou, ale jelikož
nejsem natolik zdatná v této technice a asi mi chybí
i trpělivost, spíše se kloním ke klasickému barvení
vajíček.
Téměř každý rok na Velikonoce připravuji tradiční
barevná vajíčka. Je to takové příjemné zpestření na
prostřeném svátečním stole. Vajíčka barvím klasickými potravinářskými barvivy a někdy přidám i veselé nálepky. Přírodní metody s cibulí či červenou
řepou jsem také zkoušela, ale výsledný efekt nebyl
takový, jako u barviv.
Co se týče pečení, tak zde se na druhou stranu cítím
mnohem jistější, takže oblíbený mazanec na našem
stole nemůže chybět. Ze všech možných a lety odzkoušených receptů se mi nejvíce osvědčil od známé cukrářky Ivety Fabešové. Tento rok jsem se rozhodla z tohoto těsta vytvořit pro změnu pletenec,
jehož fotku přikládám.

Recept na velikonoční mazanec podle
Ivety Fabešové
Ingredience:
· 42 gramů droždí
· 100 gramů krupicového cukru
· 200 mililitrů vlažného mléka
· 500 gramů polohrubé mouky
· 50 gramů rozinek namočených ve 2 lžících rumu
· ½ sáčku vanilkového cukru
· špetka soli
· kůra z ½ citrónu
· 2–3 žloutky
· 50 gramů pokrájených oloupaných mandlí
· 150 gramů rozpuštěného másla + na pomazání
· 1 vejce na potření
· moučkový cukr na poprášení
Troubu předehřejte na 220°C. Než začnete, je důležité, aby všechny suroviny měly pokojovou teplotu.
Z droždí, lžíce cukru, vlažného mléka a dvou lžic
mouky připravte kvásek a nechejte vzejít. Mezitím
v míse smíchejte prosátou mouku s cukrem, vanil-

kovým cukrem, solí, citrónovou kůrou a kořením.
Do směsi vlijte vykynuté kvasnice, přidejte žloutky,
rozinky máčené v rumu, dvě třetiny sekaných mandlí, překrájené ořechy a nakonec i rozpuštěné vlažné
máslo.
Těsto důkladně zpracujte, přikryjte a nechejte na
teplém místě asi dvě hodiny kynout. Během kynutí
ještě dvakrát propracujte. Po vykynutí dejte těsto na
vál a vypracujte z něj dva bochánky, které vložte na
plech vyložený pečícím papírem a nechejte ještě asi
15 minut kynout. Mazance potřete vejci a posypte
mandlemi. Dejte do trouby zprudka zapéct. Asi po
10 minutách snižte teplotu na 160 °C a propečte.
Mazance jsou upečené, jakmile špejle, kterou jste
píchli do středu, zůstane po vytažení čistá. Po upečení mazance potřete rozpuštěným máslem.
Petra Polášková, technik kvalita, stř. 949000
Ačkoliv bydlíme v Chropyni, nevím, jak Velikonoce
ve městě vypadají. Již od malička jsem totiž trávila
každé velikonoční svátky u babičky na vesnici, kde
se tradice ještě poctivě dodržují.
Velikonoční kraslice, které k těmto svátkům neodmyslitelně patří, tak pro koledníky připravujeme
každý rok. Kdysi jsme zkoušeli barvit vajíčka chemickými barvami, nicméně na domácích hnědých
vajíčkách barvy nevypadaly moc dobře, proto jsme
zůstali u přírodních surovin a kraslice barvíme v cibulových slupkách. Navíc přidáváme na otisk drobné kvítky, trávu, lístky, takže každé vajíčko je originál a do poslední chvíle nevíme, jak bude nakonec
vypadat. Ale zatím se vždy vajíčka podařila a obdarovaným líbila. S dětmi ještě zdobíme vyfouknutá
vajíčka a to jsou teprve originály.
A co se týče pečení, tak v naší rodině se pečou na
všechny svátky koláčky (takové ty svatební, jen větší) a drobné cukroví, pro děti perníčky. No a pak ještě klasika - velikonoční beránek nebo zajíček.
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Deník otce
Když jsem se zamyslel nad tím, co zajímavého
nebo dobrodružného jsem v poslední době
díky usilovné snaze mých malých ratolestí zažil,
musím s klidem a určitou dávkou rezignace říct,
že každý den stojí za to.
Ať už v 5 hodin ráno řešíte spor o prvenství ve vykonání potřeby či výtvor na světlém koberci v podobě
abstraktního umění za pomoci rukou a čokoládového jogurtu. A začnete si klást otázku, kdy tato na
zážitky intenzivní etapa skončí.
Jedinou odpověď, kterou naleznete je: „Ještě asi
dlouho ne.“ Abych odlehčil tento svůj jemně skeptický postoj, pokusím se vám popsat - tentokrát zce-

la novou formou - krásný zážitek, který mi nadělila
moje „zlatíčka“ nedávno.
Je úterý 5 hodin ráno, všude klid,
postel chlapců prázdná. Kde mohou být?
Signál v mozku hlásí: „Vstávej, musíš jít,
případné škody na majetku, než vstane žena, napravit.“
Vstanu tedy, jdu je hledat, slyším v dálce hlasy,
v obývacím pokoji zapnutým světlem svou přítomnost
chlapci hlásí.
Rozladěná televize, chtějí TV sledovat,

s intenzitou sdělují mi, netřeba opakovat.
Ptám se jich: „Tak copak chcete?“ Začne hádka veliká.
Minule on rozhodoval, teď jsem na řadě přeci já.
Je to jedno, dám tam cosi, rozmazaně vidím svět,
Toužím aspoň ještě chvíli si v posteli poležet.
„Já chci papat.“ „Já zas kakat.“, zní za mými zády hned,
když nenápadně začnu se do postele vracet zpět.
Nesu jogurt, pak na záchod lovit porsche z mísy ven,
Následně pak umýt rychle, neb je celé od ho…
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

BAVÍME SE
Tatínek se ptá syna: „Jak to, že jsi samá
modřina, prosím tě, kdo tě tak zmlátil?”
A syn na to: „Ále, banda kluků si mě spletla
s holkou a nařezali mi.”
„A to si nemohl utíkat, kluku jedna pitomá!”
„Nemohl, ono se v lodičkách utíká špatně.”
Babička: „Brzy budou Velikonoce. Kubo,
půjdeš na kočičky?”
„Těžko! Táta říkal, že mám na holky ještě čas.”
Baví se dva školou povinní kamarádi po
svátcích: „Tak jak jsi oslavil Velikonoce?”
„Vykoledoval jsem si zaracha.”

Motoristické okénko
Motocyklisté vs. automobilisté
Jarní počasí přiláká na silnice opět větší počet motocyklistů, a tak se pojďme v dnešním článku zaměřit
právě na ně. Motocyklisté patří mezi nejohroženější
skupiny účastníků silničního provozu a loňský rok
2018 byl z tohoto pohledu doslova tragický. Celkem
bylo usmrceno 91 motocyklistů - nejvíce od roku
2010.
Obecně je možné říci, že motorkáře zabíjí rychlost
a alkohol. Z pohledu statistiky dopravních nehod
s účastí motocyklisty bylo 42 % zaviněných nehod
důsledkem vlivu alkoholu nad 1,5 promile. Dalších
835 dopravních nehod motocyklistů bylo z důvodu
nepřiměřené rychlosti. Je však nutno uvést, že je
spousta dopravních nehod, za které motocyklisté
nemohou. Jedná se o případy, kdy řidiči automobilů
nejsou na situaci připraveni nebo ji neumí správně
vyhodnotit. Podívejme se tedy na několik rizikových
momentů:
1. Nevypnutá směrovka (blinkr) u motocyklu
Tento problém se vyskytuje u motocyklistů velmi
často. Řidiči automobilů by si však měli uvědomit,
že blinkr není jezdci na motocyklu nijak zvukově
signalizován a ani se automaticky u většiny motorek nevypne po odbočení. Proto může vzniknout
dojem, že motorka hodlá odbočovat, ale není tomu
tak. Řidiči automobilů by se i s touto eventualitou
měli naučit počítat.
2. Vyhýbání se výmolům a nerovnostem na vozovkách
Motorky častěji než jiná vozidla mění směr jízdy a
stopu, protože se musí vyhýbat překážkám, jako
jsou třeba kanály, tramvajové pásy, nerovnosti a

nečistoty na silnici. Zejména po zimní údržbě a na
starších zanedbaných komunikacích jsou tyto situace běžné. Na tuto skutečnost je třeba si zvyknout,
protože i kdyby se motocyklista vyhnout nechtěl,
tak po projetí výmolem se mu motocykl tzv. rozhodí
a směr jízdy na vozovce neudrží.
3. Projíždění zatáček
Průjezd zatáčkou na motocyklu má svoje kouzlo
i půvab. Motocykl se dá ovládat náklonem a výkon
motoru také dokáže své. Ale i bezvadné ovládání
může přinést jistá úskalí. Často se stává, že je zatáčka znečištěna hlínou z polní cesty nebo štěrkem či
olejovou skvrnou. Mnohdy pak má i řidič ve vozidle
se čtyřmi koly problém zatáčku projet. Na tyto skutečnosti bychom měli zejména myslet při vyjíždění
z polních cest a vozidla mít dle zákona očištěné.

Zejména před odbočováním vlevo se může stát, že
pustíte jednoho, ale nevšimnete si, že jedou i další.
Ostatní motorkáři pak mohou mít dojem, že s nimi
počítáte a nevšimnou si směrovky pro odbočení.
Současně řidiči automobilů mívají tendenci v obklopení většího počtu motocyklů zmatkovat. Jejich
jízda není plynulá, bezdůvodně zpomalují, snaží se
motorkám vyhýbat. Motorkáři nemohou takové reakce předvídat.
Proto je lepší, pokud vedle vás projede větší skupina motorkářů, držet se své rychlosti a směru dráhy,
motorka je agilnější, přizpůsobí se vám. Navzájem
odhadnout své reakce, to je polovina úspěchu.
Ing. Bc. Jaromír Žůrek
Autoškola JaRo

4. Předjíždění vozidel
Značné procento motorkářů jezdí zbytečně moc
blízko k vozidlům, která se chystají předjet nebo se
jim snaží vyhnout. Pak dochází k situacím, kdy řidiči automobilů reakce motocyklistů velice špatně
odhadnou, mohou se leknout, a to u nich může vyvolat špatné reakce, jako je zbytečné brzdění nebo
zcela nelogické vybočení ze směru. Současně je potřeba si uvědomit, že auto může díky moderním asistenčním systémům naplno brzdit i v zatáčkách. To
motorky stále nemohou! Pokud tedy motorce, která
jede za vámi, takzvaně „natvrdo“, zašlápnete brzdu
např. z důvodu strachu nebo leknutí, má motorkář
jen malou šanci včas zastavit.

8. ledna: Autoškola zorganizovala party na oslavu
mého odchodu. Přišli všichni instruktoři. Jeden mi
řekl, že se šel za mě pomodlit, druhý měl v očích slzy
a všichni shodně tvrdili, že se při této příležitosti opijí. Bylo to velmi příjemné, i když si myslím, že taková
oslava byla trochu přehnaná.

O Velikonocích: „Teto, ty vajíčka se ti asi nějak
srazily, ne?”
„Kdepak vajíčka, ty zdražily,” vysvětluje teta,
„to jsou obarvené ořechy...”
Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší
náladě a už ho zastavuje policejní hlídka.
K autu přijde mladá policistka a spustí: „Tak
si vystupte, pane řidiči, co ta pomlázka za
volantem?”
„Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já nevěděl, že chcete taky vyšlehat...”
Koledníci dořeknou koledu a teta přinese
z domu mísu vajíček.
„Chcete nějaké vejce, chlapci?”
„Určitě, teta,” natahují ruce koledníci.
„Výborně, takže to bude šest korun za jedno.”

5. Skupiny motocyklistů
Když potkáte motorku, je velká šance, že jich může
být víc. Věnujte tedy pozornost tomu, abyste v zrcátku nepřehlédli další motorkáře, kteří se k vám blíží.

O Velikonocích: „Teta, a vajíčka nemáte?”
„Mám, můžete se na ně jít podívat do vitríny.”
Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku...”

Deník řidičky
5. ledna: A je to, mám řidičák! Konečně můžu
řídit vlastní auto a nemusím poslouchat instruktora: „Tudy, tam je zákaz vjezdu!“ „Jedete
do protisměru!“ „Pozor na tu starou dámu! Brzděte!“ a tak. Nechápu, jak jsem to ty dva roky
vydržela!

Baví se dva chlapi v hospodě a jeden se ptá
druhého: „Tak co? Udělali jste s manželkou
o Velikonocích dobrý skutek?”
„Ano, přišla tchýně a my jsme jí udělali takovou výjimku.”
„A jakou?”
„Pustili jsme ji dovnitř.”

Nechtěla jsem být nepříjemná, tak jsem se připojila
k jejich hře a zpomalila z 10 na 5 km/h. Všem se to
velmi líbilo a troubili ještě víc.

hlédli, taky si zapnuli dálková světla a troubili. Je to
trochu nebezpečné. A troubit takhle pozdě by už
neměli, ruší lidi doma.

22. ledna: Mám úžasné sousedy. Vyrobili pro mě
tabulku s velkým nápisem POZOR PŘI PARKOVÁNÍ!
Bílou barvou mi vyznačili velké místo k stání a zakázali dětem hrát si venku, když parkuji. Všechno proto, aby mě neznervózňovali. Je to od nich opravdu
milé.

26. února: Dnes jsem měla nehodu! Nedařilo se mi
odbočit z kruhového objezdu. Bylo na něm totiž
příliš mnoho aut (nechci přehánět, ale byly tam nejméně čtyři!) Jezdila jsem stále dokola, držela jsem se
středu. Čekala jsem na svoji příležitost, dokud jsem
se neunavila a nenarazila do pomníku uprostřed objezdu. Myslím, že by měli omezit dopravu na kruhovém objezdu na 1 auto.

12. ledna: Koupila jsem si auto. Musela jsem ho však
nechat v prodejně, aby vyměnili zadní nárazník. Při
odjezdu jsem totiž místo jedničky zařadila zpátečku.
To bude tím, že jsem už týden neseděla za volantem.

31. ledna: Všichni řidiči na mě vytrubují a dělají
různá gesta. Je to hezké, ale trochu nebezpečné.
Jednou mi jeden chtěl cosi říct, ale nemohla jsem
najít páčku na otevření okna. Když jsem ji hledala,
tak jsem málem do někoho narazila. Naštěstí jsem
jela svou výletní rychlostí 10 km/h.

14. ledna: Konečně mám své auto! Byla jsem tak
spokojená při odjezdu z parkoviště, že jsem se rozhodla udělat si výlet. Stejný nápad mělo víc řidičů.
Někteří jezdili za mnou a troubili jako na svatbě.

19. února: Město je velmi špatně osvětlené. Dnes
jsem poprvé jela autem v noci a celou dobu jsem
musela mít zapnutá dálková světla, abych lépe viděla. Ostatní řidiči si mysleli to samé. Sotva mě za-

3. března: Pronásleduje mě neštěstí. Když jsem vyjížděla z garáže, spletla jsem si plyn s brzdou. Narazila
jsem do projíždějícího auta a rozbila jsem mu celý
pravý bok. Auto náhodou řídil instruktor autoškoly,
který mi dal řidičák. Dobrý člověk, o tom nepochybuji. Trvala jsem na tom, že je to moje chyba, ale on
jen velmi slušně opakoval: „Bože, odpusť mi! Bože,
odpusť mi!“

Chlubí se Jiříček: „Naše maminka jezdí autem jako blesk.“
„Tak rychle?“
„Ne, ale každou chvíli bací do stromu!“
Kroužek na klíče je starý vynález, který nám
umožňuje ztratit všechny klíče najednou.
Když se to vyhodí nahoru, je to hnědé a když
to spadne dolu, je to bagr. Co je to?
Kinder vajíčko.
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8:00 Otevření areálu a zahájení prezence pro závodníky
9:00 Start dětské Sportarény – DŽUNGLE, malování
na obličej, doprovodné stánky a občerstvení
9:45 Start dětských běhů
10:45 Vyhlášení vítězů dětských běhů
11:30 Start Impuls rodinného běhu 1 km
12:00 Start Fatra desítky okolo komína 10 km
14:00 Vyhlášení vítězů Fatra desítky okolo komína

Hlavní
mediální partner

Generální
mediální partner

www.agrofertrun.cz

/agrofertrun
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Dáma s lucernou
Těžkou a vysoce odbornou práci zdravotních
sester připomíná Mezinárodní den ošetřovatelství. Připadá na 12. května, kdy se v roce 1820,
tedy před 190 lety, narodila zakladatelka moderního ošetřovatelství Florence Nightingale.
Tato britská zdravotní sestra ovlivnila zdravotní
péči 19. a 20. století v celém světě a její odkaz platí
i v dnešní době. Měla se vdát a věnovat se mateřským povinnostem. Místo toho se šlechtična Florence Nightingaleová stala průkopnicí v oblasti ošetřovatelství.
Její životní příběh se začal psát v italském Toskánsku.
Narodila se v roce 1820 do bohaté rodiny britských
šlechticů, kteří tehdy pobývali ve Florencii a jméno
pro dceru zvolili právě podle zmíněného města.
Dostalo se jí klasického vzdělání, ovládala několik
jazyků a měla mimořádné matematické nadání, jež
jí později značně pomohlo při práci. Navíc už v raném věku projevovala silné sociální cítění a během
dospívání se chodila dobrovolně starat o chudé a
nemocné. Šlechtický původ mladou dívku předurčoval, aby důsledně plnila společenské povinnosti.
Na přání rodičů se měla dobře vdát a po celý život
pečovat o domácnost, svobodomyslná Florence
však odmítla být manželkou a matkou.
Když ovšem oznámila rodičům, že bude zdravotní
sestrou a nepřeje si předem naplánovanou svatbu,
nereagovali nijak nadšeně. Ještě v první polovině

19. století totiž povolání ošetřovatelky představovalo jednu z nejméně společensky uznávaných profesí. Jako zdravotní sestry zpravidla pracovaly vdovy
či bývalé služebnice, které lepší místo nesehnaly.
Florence však rodičovského zákazu nedbala a ve 24
letech odjela navzdory veškerým konvencím s přáteli do zahraničí. Několikaletý pobyt na cestách, během nějž navštěvovala nemocnice po celé Evropě,
zakončila krátkým studijním pobytem v Německu.
Do vlasti se vrátila v roce 1850 a její kariéra započala
velmi úspěšně - nastoupila na pozici vrchní sestry
v londýnském Institutu péče o nemocné dámy. Právě tam zahájila boj za osvětu, vědoma si otřesných
podmínek, které tehdy panovaly ve většině zdravotnických zařízení na starém kontinentu. Nedodržování hygieny a nedostatečné vzdělání ošetřujícího
personálu bilo Florence do očí, a sama proto přišla
s návrhem reformy celého systému, kterým zaujala
řadu vysoce postavených osob.
Rostoucí napětí mezi carským Ruskem a Osmanskou říší přerostlo v roce 1853 v tzv. krymskou válku,
do níž se postupně zapojila řada evropských států,
včetně Velké Británie. Tisíce vojáků umíraly na těžká zranění, zásoby vybavení, jídla i zbraní se rychle
tenčily a v jeden z nejpalčivějších problémů se brzy
proměnila chybějící lékařská péče.
Florence shromáždila 38 zdravotních sester a 15 jeptišek a trajektem s nimi absolvovala 550 kilometrů

dlouhou plavbu do Istanbulu, aby osobně přispěla
ke zlepšení tamní situace. Byla připravena na nejhorší, ale podmínky ve válečných táborech předčily
její nejtemnější očekávání.
Provizorní vojenská nemocnice postrádala základní
hygienická opatření. Zranění vojáci leželi ve vlastních výkalech na nosítkách chaoticky rozmístěných
po zemi, mezi hlodavci a hmyzem. Neexistoval
žádný systém přidělování jídla či vody, alarmující
byl absolutní nedostatek zdravotnického vybavení,
včetně obvazů či dezinfekce. Voda kontaminovaná
všudypřítomnou špínou vytvářela živnou půdu pro
infekce, takže se mezi pacienty rychle šířily smrtelné
choroby jako cholera a břišní tyfus. Jen během první
zimy podlehlo v krymské válce zranění 4 077 vojáků,
desetkrát víc jich však zabily druhotné infekce.
Florence Nightingaleová dokázala děsivá čísla podstatně snížit. Hned po příjezdu zavedla důsledné
dodržování zásad, jako byla pravidelná výměna ložního prádla, důkladné větrání a dohled nad tím, aby
se vojákům dostávalo vydatné stravy.
Práci se věnovala velice zapáleně. Zatímco ostatní
po celodenní dřině usínali, ona ještě v noci za svitu lampy neúnavně obcházela zraněné a nemocné.
Tehdy jí vojáci začali přezdívat „dáma s lucernou“.
Výsledkem jejího pobytu u Černého moře se stalo
snížení úmrtnosti pacientů z hrozivých 42 na pouhá
2 %.

Pobyt ve válečné vřavě sice přinesl Florence nespočet výzev, zároveň si však do vlasti přivezla i jeden
nevítaný „dárek“. Krátce po návratu vážně onemocněla a s následky choroby se potýkala do konce
života. Dnes se odborníci domnívají, že ji postihla
těžká forma brucelózy - infekce napadající různé orgány bez ohledu na jejich funkci. Nemoc ženu dlouho poutala na lůžko, kde ji sužovaly deprese.
Navzdory této indispozici usilovně pokračovala
v práci. Vybudovala si pověst špičkové odbornice a
pro radu k ní přicházeli politikové i zástupci léčebných zařízení. Florence se zasloužila o důkladnou
reformu zdravotnictví nejen v Británii, ale také v dalších částech impéria, například v Indii. Spolupracovala na návrhu desítek nemocnic a pomohla zdravotníkům zvládat hygienické zásady.
V závěrečných deseti letech života bohužel postupně oslepla a její intelekt slábl, přesto se dál veřejně
angažovala. Zemřela v srpnu 1910 ve svém londýnském bytě.
A právě datum narození této obdivuhodné ženy
připomíná nelehkou, ale významnou práci všech
zdravotních sester, bez jejichž namáhavého a zodpovědného nasazení by žádná nemocnice ani žádný
lékař nebyli schopni plnit své poslání.

Zdroj: 100+1 zahraničních zajímavostí

Ruce vzhůru!
Měly vikingské přilby rohy? A je morgenštern
čarovné zaklínadlo? Napojte svou zvědavost. To
nejlepší ze sbírek nadšenců vojenské historie je
od 28. 3. do 26. 5. k zažití v Muzeu Napajedla.
Antické meče, štíty, vikingské sekery, rytířské kopí
či tarasnice. Kolekce zbraní vedoucího skupiny historického šermu Petra Čimbury a Evžena Petříka
z uniformovaného sboru ostrostřelců vás zaručeně

vtáhnou do historie. Atmosféru doplňují fotografie
Michala Žíly zachycující příběhy dávných časů.
Výstava z Deníku válečníka je určena všem, dospělým i dětem, kteří mají v srdci dobrodružnou touhu
po poznání. Na speciální doprovodný program se
můžete navíc těšit i o rytířské Muzejní noci v pátek
24. 5.

Rytířská Muzejní noc
Pozor, pozor! Na vědomost se dává, že v pátek
24. 5. od 18.00 do 21.00 se v Muzeu Napajedla
uskuteční tradiční Muzejní noc.
Zveme všechny rytíře a princezny i s jejich družinou,
aby si přišli pohrát a zasoutěžit. Těšit se mohou na
průvodce v kostýmech i na speciální program na nádvoří Nového Kláštera kde si děti i dospělí vyzkouší
souboj s mečem, šerm, střelbu z historických zbraní

a nejšikovnější budou pasováni na rytíře. Zdarma si
mohou pohrát ve všech komnatách muzea a otevřená bude i Klášterní kaple a kostel sv. Bartoloměje a
to v rámci Noci kostelů.
Více informací o událostech na www.muzeum.napajedla.cz
Srdečně zve Muzeum Napajedla

KONCERT: Billow & Kalle
Letní sezónu městské kavárny Café Klášter zahájíme již tradičně hudbou pod širým nebem
v pátek 17. 5. ve 20.00 na Nádvoří Nového Kláštera.
Dreampopová čtveřice Billow vznikla v rodném Veselí nad Moravou. Po dvou singlech vydali v roce
2017 kompletní debutovou desku Maps. Billow
svoje mapy kreslili pomalu a komplikovaně, album
vznikalo v průběhu posledních dvou let v prostředí
pražských bytů a zkušeben, ale také na předměstí
Varšavy, v malebných Bílých Karpatech nebo americkém Seattlu. Celé album zní křehce i zarputile
zároveň a devět písní tvoří dohromady poutavě
Noviny Fatra
noviny zaměstnanců
společnosti Fatra, a. s.

konzistentní mozaiku. V současnosti kapela dokončuje své druhé album, které by mělo vyjít na podzim
2019.
Alternativní hudební duo Kalle z Tábora nebude
jistě pro nikoho žádnou neznámou. Skupina v roce
2014 a 2017 vyhrála žánrovou cenu Anděl v kategorii Alternativní hudba. „Hudbou chceme lidem předávat radost,“ říkají mladí hudebníci.
Předprodej v Informačním centru Napajedla.
Více informací na www.kknapajedla.cz
Těší se na vás Klub kultury Napajedla
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