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

NOVINY
DO PRÁCE NA KOLE

POD DROBNOHLEDEM

NOVÝ KO-HNĚTIČ

AGROFERT RUN 2019

NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT

SEZNAMTE SE, SVAŘOVANÉ VÝROBKY

ROZŠÍŘENÍ KAPACITNÍCH MOŽNOSTÍ A
ZVÝŠENÍ KVALITY

SPORTOVNĚ-RODINNÝ DEN SE OPĚT VYDAŘIL
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Mongolští pracovníci posílí naše výrobní týmy
Ve dnech 17. - 23. května 2019 se uskutečnila
delší dobu plánovaná pracovní cesta do Mongolska. Jejím účelem bylo navázání spolupráce
s mongolskými univerzitami, seznámení studentů s možnostmi zajištění odborných stáží
u nás, informativní návštěva českého velvyslanectví v Ulánbátaru a v neposlední řadě seznámení se s našimi potenciálními mongolskými
zaměstnanci.
S ohledem na nepříznivou situaci na trhu práce se
nám nedostatek zaměstnanců na dělnických pozicích nepodařilo doplnit ani za pomoci personálních
agentur. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k zásadnímu rozhodnutí, a to k využití zahraničních zaměstnanců. Různí zprostředkovatelé, s větším či menším
renomé, nám nabízeli pracovníky ze všech koutů
jižní či východní Evropy. S tímto druhem zaměstnanců jsme ale neměli zkušenosti a chtěli jsme se
vyvarovat jak souvisejících legislativních komplikací, tak zejména možných problémů, které by mohly
vzniknout mezi lidmi na jednotlivých pracovištích.
Rozhodli jsme se proto využít zkušeností některých
jiných společností, které již od roku 2016 zaměstnávají mongolské pracovníky. Ohlasy na jejich pracovní morálku byly více než příznivé, a proto jsme
se koncem března tohoto roku rozhodli nabídnout
práci mongolským uchazečům.
Během dubna se společným úsilím všech osob na
personálním úseku podařilo vyřídit nezbytné dokumenty požadované naším Ministerstvem průmyslu
a obchodu. A když byla dne 13. května 2019 v 9:00
hod. spuštěna druhá vlna přijímání žádostí, podařilo
se nám řádně zaregistrovat 13 uchazečů, kteří měli
o práci u nás zájem.
Celkem bylo uvolněno pro Českou republiku 181
uchazečů a během snad 30 vteřin byla tato kvóta
vyčerpána. Následně během týdne byla naše žádost
přijata jako řádná, splňující veškeré podmínky pro
zaměstnání mongolských uchazečů a byli jsme informováni, že v termínu od 22. do 25. července 2019
se mají všichni adepti dostavit na české zastupitelství k vyřízení potřebných formalit, aby mohli v České republice pracovat legálně. Kromě jiného musí
předložit i uzavřenou pracovní smlouvu a potvrzení
o zajištění ubytování, které jim za úplatu poskytneme.
Na základě pracovní smlouvy je pak zaměstnáme
jako kmenové zaměstnance a pomůžeme při výuce českého jazyka i při adaptaci na české prostředí.
V současné době procházejí v Mongolsku intenziv-

strana 9

ČÍSLO
MĚSÍCE

13

Počet mongolských zaměstnanců, které se
nám podařilo zaregistrovat dne 13. 5. 2019
pro naši společnost v rámci tzv. druhé vlny
projektu „Režim ostatní státy pro pracovníky z Mongolska“ realizovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR z celkové
kapacity 180 uchazečů uvolněných pro
Českou republiku.

AKTUALITY
ními kurzy češtiny a seznamují se s realitou života
v Česku tak, aby byli na práci u nás co nejlépe připraveni.
Jedním z bodů programu služební cesty do Mongolska byla i návštěva tohoto přípravného kurzu a
pohovory s kandidáty zejména o jejich pracovních
zkušenostech, odbornosti, motivaci a jazykových
znalostech. Myslím, že naše setkání bylo vzájemně
užitečné, naše nastávající zaměstnance jsem seznámil se společností Fatra i městem Napajedla, s jejich
budoucími pracovními podmínkami a zodpověděl
všechny dotazy. Jedná se o mladé lidi ve věku mezi
25. až 30. rokem života, všichni mají minimálně
střední odborné vzdělání, někteří i bakalářské tituly
a pracovní zkušenosti z Číny či Jižní Koreje. Jsou mezi
nimi 3 manželské páry, jejichž snahou je zajistit si takový život, který jim v budoucnu umožní vychovávat
své děti a třeba i studovat.
Za účelem navázání intenzivnější spolupráce došlo
i k setkáním s představiteli Chemické fakulty Mongolské státní univerzity, Mongolské technické univerzity, Mongolského svazu chemického inženýrství
a technologie, dále se zástupci Mongolského svazu potravinářského průmyslu a v neposlední řadě
i s členy českého diplomatického sboru na Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru, v čele s konzulem panem Václavem Dobešem.
Ačkoliv byla na programu spousta různých jednání,
našli jsme čas i na seznámení se s tradičním kočovným způsobem života mongolských pastevců ve
stepi. Navštívili jsme jejich jurty, poznali jejich zvyky, ochutnali tradiční jídla a mohli jsme si vyzkoušet
i jízdu na koni, jakovi či velbloudovi. Vzhledem k ne-

příznivému počasí jsme rádi využili možnost obléknout si jejich oděv a zimní kožešiny.
Ulánbátar je hlavním městem Mongolska. Rozkládá se na poměrně velké ploše v údolí řeky Tuul. Má
vlastní mezinárodní letiště zvané Čingischánovo,
poblíž centra je také vlakové nádraží.
Přímo v blízkosti centra Ulánbátaru, které je obklopeno moderními mrakodrapy, se nachází původní
budhistický klášterní komplex Gandan z roku 1911
s 26 m vysokou pozlacenou sochou Budhy. Samotné
město leží v nadmořské výšce 1 300 m n. m. a je jedním z nejchladnějších hlavních měst světa.
Mrzne tu od září do května a průměrná teplota je
-10 °C. Během pobytu jsme poznali jak tyto chladné
dny, tak i následně třicetistupňové teploty a zejména všudypřítomný smog.
Díky naší mongolské průvodkyni paní Adži, která
v současnosti žije v Praze, jsme mohli poznat i běžný
život lidí v ulánbátarském jurtovišti.
Závěr našeho pobytu patřil společenskému setkání
při slavnostní večeři za účasti zástupců navštívených
univerzit, českého velvyslanectví a několika českých
studentů, studujících v Mongolsku.
Závěrem bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že zaměstnání mongolských pracovníků bude pro nás všechny správnou volbou a přínosem. Věřím, že až v srpnu
přijedou, přivítáme je jako své kolegy, kteří nám budou pomáhat při dalším rozvoji naší společnosti.

Zlin Design Week ve znamení Revoluce
Letošní ročník Zlin Design Week měl hlavní ústřední motiv, kterým byla designová
revoluce. Akce probíhala v rámci krajského
města Zlín od 3. 5. do 10. 5. a nabízela návštěvníkům zajímavý program v podobě výstavních modulů, konferencí a soutěží. Tato
každoroční akce promění nejrůznější místa,
pozmění ulice a zapojí celé město do svého
dění. Výstavy, galavečer Best in Design, celodenní Konference design & marketing jsou
každoroční součástí této velkolepé show.
V roce 2018 měla naše společnost možnost
představit vinylové podlahy ve zcela jiném
pojetí. Podlahová krytina Thermofix vykrojená do tvaru vinylové desky poukázala na
evoluci využití vinylu v průmyslové výrobě a
celkovou transformaci tehdejšího průmyslového odvětví. V tomto roce se Fatra představila „revoluční“ formou přímo ve středu dění
v parku Komenského ve Zlíně, kam bylo
umístěno 20 nafukovacích psů Bulíků bílé
a 1 černé barvy. Tím realizace plně podtrhla jedinečnost a podstatu celého konceptu
konference REVOLUCE. Mít vlastní směr a
vizi. To je to, co z Fatry dělalo tak úspěšný
podnik po celou dobu její existence.

Mgr. David Čuda
personální ředitel

V pátek 3. 5. také proběhl Galavečer Best
in Design, který oceňuje mladé designéry
v oblastech Industrial, Fashion, Product a
Communication design. Pro dekoraci hlavního pódia byly využity naše technické a
BO PET fólie, což vedlo k dokonalému vizuálnímu efektu založenému na nasvícení
překrývajících se spuštěných rolí. Realizační
tým ZDW opět prokázal své kvality a ukázal
světu, že i Fatra má ve světě designu své
oprávněné místo.

UDÁLOSTI
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Fatra získala hlavní cenu v soutěži Stavba
roku 2018 Zlínského kraje
Prestižní soutěž Stavba roku 2018 Zlínského
kraje má za sebou 17. ročník.
Na slavnostní vyhlášení výsledků, které se konalo 16. května 2019 ve velkém sále Domu kultury
v Uherském Brodě, jsme i my obdrželi pozvánku,
neboť se stavbou Nová válcovna nás sem přihlásila
naše dodavatelská společnost PSG Construction a. s.
Stavba Nová válcovna získala 1. místo v kategorii
průmyslové a zemědělské stavby.

V rámci nominovaných finálových staveb se jednalo
o investičně výrazně největší objekt, který byl postaven v rekordně krátkém čase.
Vítězné ocenění získává investor (Fatra, a. s.), dodavatel (PSG Construction a. s.) a projektant (Centroprojekt Group a. s.). Pro každou z těchto společností
je to důležité uznání, které významně zvyšuje jejich
reputaci.

Do soutěže z oblasti stavitelství se v rámci 7 kategorií přihlásilo 48 subjektů. Jako každoročně ji vyhlásila Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů
ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka.
Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel

Systém WMS znamená zefektivnění práce
Moderní sklady se dnes již neobejdou bez odpovídajícího softwarového vybavení a systém
WMS je jedním z nich. Zkratka znamená mezinárodní označení Warehouse Management System. Jedná se o systém pro plnou automatizaci
a řízení všech skladových operací.
Umožňuje podle algoritmů nastavené logistické
strategie dynamicky řídit veškerou práci ve skladu
tak, aby docházelo k vyšší výkonnosti, přehlednosti
a přesnosti celé logistiky od zvýšení výkonnosti pracovníků až po snížení logistických reklamací.
Sofistikovaný systém pro řízení skladu lze nasadit
jako nadstavbu na libovolný ERP systém. U nás je
napojen na nadřazený podnikový informační systém SAP, komunikace probíhá automaticky (online) a je oboustranná - data v obou systémech jsou

vždy shodná. Správně nastavený ŘS (řídicí systém)
minimalizuje chyby při provádění skladových operací - např. špatné množství, záměna zboží atd. Základním prvkem je jednoznačná identifikace zboží,
manipulačních jednotek a skladových pozic - k této
identifikaci používáme čárový kód (lineární) nebo
DM (Data Matrix).
Náš systém řídí všechny skladové operace, tzn. příjem, výdej, přeskladnění, změny skladových pozic,
nakládku, inventury, vytíženost skladů, reporty. Inventury jsou rychlejší a jednodušší, zaručují kontrolu každé manipulační jednotky a výrobku.

mu WMS probíhá dle schváleného harmonogramu
a postupně bude zaveden na všechny sklady hotových výrobků, sklady surovin i režijních materiálů.
Závěrem mohu říct, že celkově nový systém především přináší zvýšení průchodnosti skladu. S WMS se
nám celkově zrychlují logistické procesy, sledovatelnost a dohledatelnost výrobků na skladech. Znamená zefektivnění práce skladové obsluhy, především
nulovou chybovost při manipulaci (zejména v expedici) a úsporu času. Dalším přínosem zavedení WMS
je sjednocení paletových štítků do jednoho vzoru,
který obsahuje všechny důležité informace.

Pro snímání dat z paletových štítků používáme čtečky čárových kódů, které pracují online přes WiFi síť
nebo přes GSM - mobilní data. Implementace systé-

Martin Jelínek
vedoucí odboru logistiky

Květnová výzva „Do práce na kole“
Během měsíce května se již tradičně konala po
celé České republice výzva „Do práce na kole“.
Cílem této výzvy je motivovat co nejvíce lidí,
aby jako dopravní prostředek používali jízdní
kolo nebo jakoukoli jinou bezmotorovou formu
dopravy včetně běhu a chůze. Jak již název (ne)
napovídá, ve výzvě se mimo kolo dá soutěžit
také v kategorii chůze, kam se letos přihlásilo
30 % všech soutěžících.
Letos jsme si svou premiéru vyzkoušeli také ve Fatře
a přispěli do celkového počtu 19 576 účastníků svými 81 zaměstnanci, což je na první ročník velmi pěkné číslo. Společně naši zaměstnanci během měsíce
května nachodili a najezdili obdivuhodných 19 244
km a ušetřili tak 2 500 kg CO2.
Abychom měli vhodné zázemí pro tuto výzvu, byla
provedena během dubna celková revitalizace kolárny v Napajedlích a částečná revitalizace zázemí pro
kola v Chropyni. Kolárna v Napajedlích tak byla navýšena z původní kapacity 120 na 180 míst.
Pro ještě větší motivaci byly zorganizovány doprovodné akce. Jednou z nich byla snídaně pro účast-

níky na obou našich provozovnách. Abychom spojili příjemné s užitečným a ujeli ještě více kilometrů,
byla zorganizována akce „Pivo na půli cesty“, čímž
byla spojena myšlenka propojení zaměstnanců
mezi Chropyní a Napajedly. Restaurace Sport Areál
v Kvasicích u hřiště nám poskytla zázemí a zajistila
pro každého účastníka pivo nebo kofolu zdarma.
I když počasí během května nebylo to, co bychom si
mohli pochvalovat, i tak naprostá většina ze všech
účastníků výzvy pojala tuto akci velmi zodpovědně.
K motivaci jim také přispěl fakt, že byly vyhlášeny
interní soutěžní kategorie, a tak bylo o co „jezdit a
chodit“. Kategorie, ve kterých mohli zaměstnanci
soutěžit, byly výkonnostní (kolo a chůze) a pravidelnostní (kolo).
Ve výkonnostní kategorii cyklo ovládli 1. místa pan
Svatopluk Jurásek (1 306 km/měsíc) a paní Jitka Mazůrková (785 km/měsíc), co se týče výkonnosti chůzí, zde dominoval pan David Kovář (108 km/měsíc)
a absolutním vítězem jak ve Fatře, tak ve Zlínském
kraji, byla paní Lucie Zborovančíková Nováková,
která nachodila 224 km za měsíc květen.

AKTUALITY
Chropyně má zlato
Ve dnech 10. a 11. května 2019 se v Olomouci, ve Sportovní hale UP Olomouc, uskutečnilo Mistrovství ČR TeamGym 2019.
TeamGym je gymnastická disciplína vyvinutá UEG (European Union of Gymnastics)
z původního formátu soutěže, který vznikl
ve Skandinávii. Jedná se o soutěž týmů (tým
se skládá z 6 - 12 gymnastů), které musí
předvést společný program na hudbu ve
třech disciplínách - pohybová skladba, akrobacie a trampolína.
Soutěžit mohou mužské týmy, ženské týmy
a mix týmy (polovina mužů, polovina žen)
v kategoriích Senior a Junior. V rámci ČR je
kategorie Junior navíc rozdělena do dvou
věkových podkategorií - Junior I a Junior II.
Tento ročník se Mistrovství zúčastnilo
52 týmů z celé České republiky. Domácí
chropyňský oddíl měl zástupce ve všech
3 kategoriích. Družstvo Junior I si vybojovalo 9. místo v silné konkurenci 18 týmů. Gymnastky z družstva Junior II se díky svému
výkonu staly vicemistryněmi pro rok 2019,
zlato jim nešťastně uteklo jen o 0,4 bodu.
Naše nejstarší závodnice si odvezly zlaté
medaile a titul mistryně ČR. Děvčata předvedla krásnou akrobacii, naprosto perfektní
trampolínu s dvojnými salty s obratem 180°
a 540°. Na závěr svého excelentního vystoupení s úsměvy na tváři zacvičila působivou
pohybovou skladbu. Své konkurentky nechaly za sebou s náskokem 4,75 bodu.

O prvenství mohly soutěžit také týmy, kde v kategorii výkon chůze dominoval tým Výhledy Napa
(Jaromír Novák, Lucie Zborovančíková Nováková),
výkon cyklo tým Jezdci (Radek Chvíla, David Kovář)
a v pravidelnosti cyklo dominoval s přehledem tým
Rychlé špice (Martin Mašláň, Magdaléna Plachá,
Pavel Hána, Stanislav Čevora a Marie Horká), kde
členové tohoto týmu jezdili během května s 89%
pravidelností do práce.
Vítězné týmy i jednotlivci byli oceněni během závěrečného vyhlášení výsledků ve Fatře a každý zúčastněný zaměstnanec obdržel originální sportovní
šátek s logem firmy.
Velmi mě těší, s jakým odhodláním se naši zaměstnanci do této výzvy hned napoprvé pustili a nastavili tak vysokou laťku konkurenci. Není důležité, kdo
vyhrál, ani kolik kdo nasportoval kilometrů, ale kolikrát jsme nechali auto doma. Díky, že jste s námi
(byli) v jednom kole!
Bc. Eva Gajdošíková
personalistka

Pořadatelem letošního Mistrovství ČR se stal
oddíl SG TJ Chropyně ve spolupráci s ČGF za
velké finanční podpory města Chropyně a
spousty dalších sponzorů, mezi kterými byla
také Fatra, a. s. Přejeme oddílům SG TJ Chropyně do budoucna další podobné úspěchy.

FATRA A MY
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V životě jsem měl spoustu domácích mazlíčků
ROZHOVOR / ING. MATĚJ SLOVÁČEK
Jak dlouho a na jaké pozici ve Fatře pracujete?
Aktuálně pracuji ve Fatře na pozici technik výroby.
Zaměstnancem jsem teprve osm měsíců. Nicméně
jsem s firmou spolupracoval už na vysoké škole, kdy
jsem více než rok dojížděl do Chropyně pracovat na
diplomové práci jako stážista.

Kdo Vám s chovem pomáhá? Co na to Vaše manželka?
Musím říct, že nejčastěji mi opravdu pomáhá moje
manželka. Mám velké štěstí, že i ona sdílí radost
k těmto tvorům. Vždy při stěhování, krmení, páření
anebo čištění ochotně asistuje. Navíc mě v tomto
koníčku velmi podporuje.

Jak jste se k tomuto koníčku dostal?
Před přibližně 12 lety kamarád zasvětil mé starší
bratry do chovu těchto exotických stvoření. Mé bratry nicméně chov po nějakém čase rychle omrzel a
tak jsem tyto tehdy 3 sklípkany „adoptoval“. Od té
doby jsem jich velké množství koupil a část i úspěšně odchoval.
Kolik jich máte?
V tuto chvíli je to 108 sklípkanů z čeledi Theraphosidae (z toho xx rodů a xx druhů). Vlastním jak norové,
zemní, tak i stromové druhy. Jde o druhy z celého
světa, žijících od pouští v Jižní Americe, přes deštné
pralesy nebo rovníkovou Afriku, až po silně jedovaté
druhy z asijské džungle. Jedním z pro mě z nejvzácnějších druhů jsou kusy Monocentropus balfouri,
které pocházejí z hor ostrova Sokotra. Kromě tohoto
ostrova nežijí na světě nikde jinde.
V čem, jak, kde a za jakých podmínek sklípkany
chováte? Čím je krmíte?
Většinu druhů je nutné chovat odděleně po jedinci,
nejčastěji od malých plastových krabiček až po skleněná terária. Vlastním ale také vzácnější druhy, které
umožňují skupinový chov.
Pro každý druh je zapotřebí co nejlépe napodobit
podmínky z přirozeného prostředí. Je potřeba využít vhodný typ substrátu (písek, hrabanku, rašelinu,
jíl atd.), připravit dostatečnou ventilaci pro správnou
cirkulaci vzduchu, udržovat potřebnou vzdušnou
vlhkost a denní teplotu včetně nočního poklesu. Krmení je podle možností velice pestré. Lze krmit nejrůznějšími červy, cvrčky, kobylkami, sarančaty, ale i

NAPAJEDLA IN-LINE 2019
Velmi zajímavý je ale také proces svlékání. V určitém
prodlužujícím se intervalu provází sklípkany tyto
svleky celý život. Tím, že je povrch jejich těla tvořen
velmi tvrdou kutikulou, není schopen jedinec v průběhu mezi svleky růst. Teprve, až přijde čas na svlékání, sklípkan odhodí starou „kůži“, pod kterou má
novou kutikulu. Ta je v prvních 10 - 14 dnech velmi
měkká, díky čemuž je sklípkanům umožněn růst. Po
zatuhnutí je opět do dalšího svleku růst pozastaven.

Doslechli jsme se, že chováte doma nějakou
„havěť“, o jakou se jedná?
Mými favority jsou a asi vždycky budou sklípkani.
V životě jsem ale měl velkou spoustu nejrůznějších
„domácích mazlíčků“. Od těch běžných (morčata,
rybičky, želvy atd.) až po sklípkany, agamy, hady, africké šneky, štíry nebo skákavky. Při studiu však bylo
nutné kvůli času celý chov zredukovat, tudíž zůstali
jen nenároční a oblíbení sklípkani.

šváby nebo myšími holátky. Dospělí jedinci větších
druhů jsou schopni pozřít i dospělou mastomyš
nebo kus syrového masa. Pro krmné účely proto
chovám 3 kolonie švábů Shelfordella tartara.
Má chov sklípkanů nebo samotní sklípkani nějaká specifika?
Nejznámější z této oblasti je asi skutečnost, že po
páření samička často samce sežere a využije jej tak
na doplnění živin pro stavbu kokonu a odchov mláďat. Samec navíc žije v dospělosti přibližně rok, ve
výjimečných případech až dva (poté umírá, pokud
není již dříve sežrán některou samicí). Samice ovšem žije v dospělosti klidně i 20 let (nejčastěji druhy
z Jižní Ameriky).

Víme o Vás, že chov není Váš jediný koníček?
Mohl byste nám prozradit Vaše další hobby?
Mám velmi rád motorky, a to celkově. Obzvláště ale
staré stroje, které mohu skládat a opravovat. Když se
podaří, seženu starší motocykl, který nejdříve opravím a oživím. Potom následuje rozebrání na úplnou
kostru (tzv. do šroubku) a dlouhé večery oprav a
skládání zpět. Zatím mi prošly rukama vždy běžnější motocykly nebo mopedy české výroby. Babetty,
pionýry nebo Jawy/ČZ. V blízké době mě čeká další
skládačka, tentokrát se jedná o ČZ 250/455 1961,
kterou jsem nedávno dovezl.
Panu Slováčkovi děkujeme za zajímavý rozhovor a
přejeme mu, aby se mu havěť množila a prospívala a
jeho koníčky ho stále těšily.
redakce

V případě rozmnožování udělá samice po úspěšném páření velký kokon, který je tvořen hlavně pavoučím vláknem, žahavými chloupky a často kousky
substrátu nebo zeminy. Takovýto kokon poté střeží,
dokud nedojde k vyvinutí mláďat. Samice poté
kokon roztrhne a mláďata vypustí (někdy se jedná
i o množství přesahující 1 000 ks - Lasiodora parahybana. Naopak jsou druhy, které mají vajíček pouze
10 - 15 a z toho přežije pár jedinců - Typhochlaena
seladonia).

Ještě před 20 lety byla klimatizace v automobilu
považována za luxus, který byl součástí standardní výbavy pouze u vozů vyšší třídy (naopak u těch
menších se jednalo o jednu z nejnákladnějších
příplatkových položek). S rostoucími nároky zákazníků a uživatelů na jízdní komfort (a také kvůli
čím dál většímu výskytu horkých jarních a letních
dnů) se ale tato situace začala rychle měnit a dnes
je „klima“ samozřejmým prvkem výbavy i vozů nižších tříd.
Neudržovaná klimatizace je však ideálním místem pro růst bakterií a plísní, které nejenže způsobují zápach, ale mohou vyvolat bolesti hlavy, záněty
průdušek a mají i velký vliv na únavu. A to jsou pouze malé následky, v horším případě se můžete nakazit přemnoženou bakterií Legionella, která může
být i smrtelná.
Do ventilace se během provozu dostává pyl, smog,
viry a další nečistoty. Ty se usazují v potrubí venti-

lace a výměníku klimatizační jednotky, kde je vlhké
prostředí, množí se a po zapnutí klimatizace pronikají do interiéru auta.
Co s tím?
Jak je výše uvedeno, je nutné se o klimatizaci starat
pravidelně. Pokud byste ji však zanedbali, nutnost
jejího vyčištění zaručeně rozpoznáte. Ve vašem voze
to bude nepříjemně páchnout, auto se bude odmlžovat velice pomalu, stejně se bude pomalu chladit.
Dalším důkazem nutnosti zajet do servisu je hlučnost klimatizace a podráždění dýchacích cest pasažérů během cesty ve voze. Pokud vás při jízdě v autě
pálí v krku, štípou vás oči či vás to nutí ke kašli, je
načase provést údržbu.
Pokud se rozhodnete ji provést sami, nejlevnější variantou je použití pěnového čističe s hadičkou. Další
rychlé, jednoduché a účinné řešení, jak odstranit
bakterie a zápachy z autoventilace i celého interiéru automobilu, je pomocí biocidního dezinfekčního
přípravku ve spreji. Oba tyto způsoby ale mají menší
účinnost, než když si necháte provést dezinfekci klimatizace ozonem nebo speciálním roztokem v autorizovaném servisu.
Ozon má výjimečně silné oxidační a dezinfekční

Napajedla se v sobotu 1. 6. opět proměnila
v závodní kolbiště a Fatra byla znovu u toho.
Tradičně se zde konaly závody v inline bruslení v rámci seriálu Moravská inline tour.
Hlavním cílem je podpora a rozvoj nejen
inline bruslení, ale sportu jako takového, a
to zejména u mladších ročníků. Jako první
odstartovaly závody vozíčkářů na 400 m,
kde všichni prokázali bojovného ducha.
Součástí celé akce byly také 400 m dlouhé
tratě pro koloběžky a soutěž nejmladších na
odrážedlech za doprovodu rodičů.
Hlavního závodu na 21,47 km se zúčastnilo
162 závodníků. Ti nejlepší zdolali tuto vzdálenost pod 38 minut. Doufáme, že v příštích
letech se soutěže zúčastní větší počet startujících a zájem o tento sport bude stále stoupat. Děkujeme organizátorům za skvělou
akci a těšíme se na další spolupráci.

Den pro rodinu
Uherskohradišťská nemocnice připravila
na sobotu 8. 6. 2019 pro své zaměstnance
i širokou veřejnost tradiční Den pro rodinu.
Ve starém areálu, plném stromů a zeleně
opět čekala na děti i jejich rodiče zábavná
stanoviště, na kterých musely děti prokázat
šikovnost, obratnost a často i malou dávku
odvahy.

Pečujte o autoklimatizaci
Trávíte za volantem vašeho vozu hodně času?
Pokud ano, zajisté používáte zejména v těchto
letních měsících klimatizaci. Abyste neohrozili
své zdraví a vdechovali čistý vzduch bez bakterií a zápachu, je třeba ji alespoň dvakrát ročně
vyčistit a vydezinfikovat.

AKTUALITY

schopnosti, proto se již mnoho let využívá k úpravě vody, neutralizaci pachů, likvidaci bakterií, virů a
plísní. Proniká do všech míst a pórů v materiálech a
vyčistí a odstraní zápachy organického i neorganického původu.
V servisu také zkontrolují těsnost klimatizačního
systému, doplní do něj chladivo, olej do kompresoru, odsají starou náplň chladiva a vymění kabinový
filtr.
Automobilovou klimatizaci je ale také třeba správně
používat: lékaři doporučují, aby byla kabina automobilu ochlazována maximálně o 5 °C (ve srovnání
s teplotou okolního vzduchu), při větších teplotních
rozdílech totiž cestujícím hrozí nachlazení, bolesti
v krku apod. Je také třeba počítat s tím, že zapnutá
klimatizace odebírá trochu výkonu z motoru a tím
také mírně zvyšuje spotřebu paliva. To je ale zanedbatelné ve srovnání se zvýšenou úrovní cestovního komfortu při zapnutém chlazení. Tak tedy neváhejte a pusťte se do toho.
S dobrou náladou a správně vyladěnou klimatizací
hodně letních kilometrů bez nehod přeje
redakce

Součástí toho byl i Český červený kříž a
všechny složky integrovaného záchranného
systému - policie, hasiči nebo záchranáři. Ti
všichni pro zájemce přichystali úkoly a všem
s velkou ochotou umožnili nahlédnout na
jejich pracovní vybavení a techniku. Tradičně nechyběl skákací hrad nebo jízda na koni,
co se ovšem v programu objevilo poprvé,
byla jízda na segwayi nebo možnost prohlédnout si zázemí koše horkovzdušného
balonu. Let balonem pro dvě osoby byl také
hlavní cenou slosování.
Děti i se svými rodiči tady mohly strávit den
plný zábavy. Jednalo se o prestižní akci, která přiblížila nemocnici v úplně jiném světle,
než je běžné v každodenním životě. Stejně
jako v předcházejících letech i letos jsme
se zařadili mezi sponzory a přispěli dětem
drobnými dárky.
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Vytvoření „záchranářské uličky“

Policejní hlídka staví osobní automobil. Paní
sedící vedle řidiče se ptá: „Vezmeme je?“

Odstavný pruh na dálnici, kdy se v podstatě jedná
o rozšířenou krajnici, má hned několik funkcí. Nejen
umožnit v případě nezbytnosti odstavit nepojízdný
nebo havarovaný automobil, ale také se stát únikovým prostorem při vytváření tzv. záchranářské uličky. V České republice již platí cca 2 roky nové znění
odst. 8 § 41 zákona 361/2000 Sb., které doslovně
říká:
„Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla
s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z
důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na
střední dělicí pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více
než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi
jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí
vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící
k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“
Zjednodušeně řečeno, měli bychom vytvořit volný
průjezd o šíři 3 metrů vždy mezi levým pruhem vozidel, které mohou využít až středního dělicího pásu,
a ostatními pruhy vpravo, které se mohou posunout
až na krajnici, tedy odstavný pruh. Podstatné je, že
povinnost vytvořit prostor platí už v okamžiku, kdy
vůz s právem přednosti v jízdě dojíždí ke stojící koloně (v případě popojíždějící je to doporučeno) ve
dvou a více pruzích.

„Pane řidiči, už potřetí vám dneska říkám, že
vám teče chladič.“
„Pane policisto, já vám potřetí opakuji, že
jsem kropicí vůz.“
Na silnici tlačí zpocený muž z posledních sil
auto, žena za volantem se ho ptá: „Už můžu
povolit tu ruční brzdu?“

Obecně vytváření záchranářské uličky v ČR není
nový jevem, ale její vytváření mezi jízdními pruhy
se změnilo a teprve relativně nedávno se sjednotilo
s ostatními evropskými zeměmi. Z tohoto důvodu
se některým řidičům u nás tato záležitost plete. Pro
jednoduchost je možné si pomoci pravou rukou,
kdy prostor pro projetí vytvořím mezi palcem a
ostatními prsty.
A jaká platí pravidla pro vytváření záchranných
pruhů v Evropě?
Rakousko
U našich jižních sousedů mají i speciální výraz pro
danou situaci a průjezd vozidel s právem přednosti
- pravidlo Rettungsgasse. Nedodržování povinnosti
vytvořit takzvanou záchrannou uličku se velmi přísně trestá, a to pokutou až do výše kolem 2 000 euro.
Podstatné je, že uličku záchrany je povinnost vytvořit do příjezdu například záchranné služby ke stojící
nebo pomalu jedoucí koloně.

Německo, Slovinsko, Švýcarsko
Princip ve své podstatě velmi podobný jako v Rakousku, tedy, že v případě dvouproudé dálnice
nebo silnice je nezbytné vytvořit záchranný pruh
uprostřed, v případě tří a víceproudých silnic vlevo.
Tedy mezi levým pruhem a zbylými vpravo. V Německu je pro vytvoření záchranného pruhu vyžadováno zastavení provozu. Proto je důležité, aby jednotlivé vozy při zastavení dodržovaly dostatečnou
vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla.
Francie, Španělsko
Podobný režim jako v Rakousku, je však pouze stanoveno, že musí být vytvořen prostřední pruh pro
záchranářská a další vozidla. Další upřesnění není.
Itálie, Nizozemsko
Neexistují žádné zvláštní předpisy.
Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
autoškola JaRo

ANKETA

Blíží se léto a s ním jsou spojené výlety
Máte nějaké město, které byste kolegům doporučili k návštěvě? Pokud ano, co je na něm zajímavého, co mohou vidět, zažít, poznat?
Ing. Peter Pivko, prodejce BO PET, stř. 202300
Jsem spíše na hory, kolo a přírodu, proto bych nejraději doporučil nádherné výlety v zemích českých a
slovenských. Moje oblíbená místa pro klid a relaxaci
jsou hlavně v Beskydech, Jeseníkách, Bílých Karpatech a také Vysokých Tatrách, odkud pocházím a je
to moje srdcovka.
Z českých měst bych osobně doporučil Český Krumlov, který mě předloni zaujal nejvíce. Zámek v Českém Krumlově je velkolepý a s návštěvou dalších
památek, procházkou kolem Vltavy a starobylým
městem lze prožít příjemné chvilky. Ubytování bych
doporučil na Třeboňsku, kde jsme využili spoustu
nádherných cyklotras kolem rybníků a navštívili
i krásný zámek v Hluboké nad Vltavou.

Z evropských měst mohu doporučit z vlastní zkušenosti Stockholm, označovaný za „Benátky severu“.
Vábí i milovníky dobrého jídla a kávy. Cenově jsou
dražší, ale památky, atmosféra a lidi jsou skvělí, stojí
za to se tam podívat.
Osobně se chystám letos v létě s rodinou za starší
dcerou do Londýna, který je nejnavštěvovanějším
evropským městem, takže se máme určitě na co těšit. Přeji všem zaměstnancům vydařené léto.

Ing. Miroslava Müllerová, prodejce PK,
stř. 101100
Doporučuji jako rodinný výlet návštěvu Medvědí
soutěsky v Rakousku. Medvědí soutěska se nachází
ve Štýrsku. Výstup do soutěsky je z vesnice Mixnitz.
Celou trasu jsme zvládli s mojí dcerou, pro kterou to
bylo velké dobrodružství. V létě je soutěska přeplněná lidmi, proto doporučuji návštěvu mimo sezónu.
Z České republiky jezdí zájezdy do Medvědí soutěsky na jeden den, ale přijde mi lepší naplánovat
si pobyt na více dní, kdy máte možnost ve Štýrsku
navštívit spousty zajímavých míst a navíc si můžete
vše lépe prožít.
Doporučené odkazy: https://soutesky.cz/medvedi-souteska-styrsko/
Námi vyzkoušené ubytování: Ferienhof Kalchergut
Lukáš Vavruša, prodejce PK, stř. 101100
Já bych doporučil jeden hezký výlet, který je vhodný
pro turisticky založené rodiny. Jde o výšlap na rozhlednu Velký Lopeník v Bílých Karpatech. Rozhledna
je 22 metrů vysoká, je postavená z dubového dřeva
s kamennou základnou. Povídá se, že dubová konstrukce rozhledny začala po několika málo letech od
postavení podléhat hnilobě a plísni. Díky drsnému
horskému počasí se technický stav rozhledny začal
rychle zhoršovat, proto se obec Lopeník rozhodla,
že ji nechá natřít volskou krví, která by měla dřevěné části ochránit. Nátěr ale nakonec proběhl jenom
symbolicky, protože se nepodařilo sehnat dost dárců.
Když překonáte 101 schodů, tak za dobré viditelnosti dohlédnete na vrcholy Bílých Karpat, Chřibů,
Hostýnských a Vizovických vrchů, uvidíte Beskydy,
Pálavu a Jeseníky. Na slovenské straně je vidět Strážovské vrchy, Malou Fatru, Považský Inovec a Malé
Karpaty.
U rozhledny je postavený turistický přístřešek, na
ohništi si můžete opéct vlastní špekáčky a v lese je

i pramen s pitnou vodou. Na vrchol Velkého Lopeníku se můžete dostat několika výstupovými trasami
- nejfrekventovanější z Mikulčina vrchu (5 km), cesta
po žluté a zelené turistické značce od chaty Lopeník
z obce, kde se dá parkovat, a opuštěná náročnější
trasa vede od západu po zelené značce z Bošácké
doliny. Rozhledna je otevřená celoročně.
Luděk Stoček, mistr, stř. 111000
Uchvátila mě Kutná Hora. Trpím trochu na historii
a architekturu. Kutná Hora nabízí jak tu historickou
část, tak v kontrastu i tu novější. Samozřejmě ta historická je vhodná na prohlídky. Setkáte se tam se
zárodky finačního státu. Václav II. tam nechal zřídit
Vlašský dvůr a sjednotit měnu v českých zemích.
Takže je tam možnost vidět způsob, jak se razily
peníze u nás pod dohledem panovníka. Zajímavý
je i způsob těžby stříbra, z něhož byly tyto mince
raženy, v dole Oslík, který se nachází uvnitř domu
Hrádek. Je zde možnost si důl projít a s ním prohlédnout i muzeum, kde jsou informace, jakou hodnotu
měla česká měna.

Jinak Kutná Hora je zajímavá i tím, že v době jejího
největšího rozkvětu se tam budoval Chrám sv. Barbory, který se jako jediný může blížit kráse Chrámu
sv. Víta v Praze. Historie Kutné Hory je protkaná zajímavými lidmi, např. Mikulášem Dačickým, jehož příběh byl i zfilmován (Cech panen kutnohorských se
Zdeňkem Štěpánkem v hlavní roli). Historické jádro
nabízí ještě spoustu skvostů, které si každý může
dohledat na stránkách města a které by měl určitě
každý Čech vidět.

Nasedne opilec do taxíku a povídá: „Prosím
domů!“ „Můžete to nějak upřesnit?“ ptá se
taxikář. „Do ložnice.“
Přijde chlápek z hospody a manželka chce
vyzkoušet, jak moc pil. Postaví před něj židli a ptá se: „Kolik je tu židlí?“ Manžel odpoví:
„V které řadě?“
Stěžuje si policista: „Můj pes pronásleduje
každého člověka na kole. Co s ním mám dělat?“
„Seber mu bicykl.“
Novomanžel se ptá své ženy: „Proč už půl hodiny držíš tu husu za krk?“ Manželka odpoví:
„V kuchařce se píše, tři čtvrtě hodiny mírně
dusíme...“
Potkají se dva kamarádi: „Proč máš spálené
ucho?“ „Žehlil jsem si košili a zvonil telefon.“
„A proč máš spálené i druhé?“ „Volal jsem
přece pohotovost, ne?“

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 si o této možnosti přečtěte v Rozhodnutí ředitele PÚ č. 04, vydání 2.

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:
•
•
•
•

DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY
PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK
PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK
ELEKTROMONTÉR

Více informací naleznete na:

www.fatra.cz/kariera
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POD DROBNOHLEDEM / Seznamte se, svařované výrobky
Nechybělo mnoho a mohly zůstat jen vzpomínkou na mládí jedné generace. Nafukovací
hračky z PVC, které se v dobách své největší
produkce prodávaly po celé Evropě, do USA,
Venezuely, Egypta, Indie, Kuvajtu a Barmy, dokonce prý i na ostrovy Fidži. V celkovém objemu
výroby představovaly necelé jedno procento,
ve vývozu byl jejich podíl desetiprocentní.

pomoci v rámci celkové estetiky produktu nebo
i v pevnosti svarů. Může se jednat například o úpravu zakřivení části svařovací elektrody nebo posun
místa požadovaného sváru.
Kolik svařovacích elektrod, které se požívají
k výrobě, máte?
Martina: Přestože se výroba zredukovala ze tří pater
na jedno a došlo k výraznému snížení počtu elektrod, pořád jich máme tolik, že se nevlezou ani do
deseti regálů. Ne všechny k výrobě používáme, ale
v budoucnu mohou i ony najít své uplatnění. Výroba
nových elektrod je velmi nákladná a pokud dochází
k vývoji a realizaci nových hraček, snaží se technoložky o maximální využití těch stávajících.

Rodný list malých nafukovacích hraček nese letopočet 1948, v roce 1953 byla zahájena výroba nafukovacích míčů. V roce 1956 byl vyroben první nafukovací bazén a od roku 1962 byly hračky potiskovány
technologií sítotisku. V soutěžích a na veletrzích
získalo ocenění celkem 56 vzorů, např. modrý slon
a kajak Alfréda Kluga, buvol a žirafa Libuše Niklové.
Výroba nejen nafukovacích hraček ale i pláštěnek
měla vyhrazenu celou jednu budovu, v níž pracovalo na dvě směny kolem tří set lidí. Po revoluci došlo
k vytyčení nových cílů, které s výrobou nafukovacích
hraček nepočítaly. Nebyly lukrativním sortimentem
a i kvůli importu podstatně lacinějších plastových
hraček např. z Číny, kterým nebylo v našich silách
konkurovat, byla jejich výroba v roce 2000 ukončena a technologie svařováním se omezila na reklamní
nafukovací předměty.
Impulsem pro obnovení výroby hraček byl ohlas veřejnosti na výstavu díla designérky Libuše Niklové,
která byla v rámci udílení cen Czech Grand Design
2011 uvedena in memoriam do Síně slávy. V roce
2013 byla výroba retro hraček doplněna o nové vzory mladých designerů.
Všechny námi vyráběné hračky se pyšní certifikáty
Česká kvalita a Bezpečná hračka.
Jak oživování zvířátek v oddělení svařovaných výrobků probíhá v současné době, na to jsme se zeptali Martiny Krsičkové, která má celé oddělení na
starosti, a MgA. Veroniky Vaňhové, mladé technoložky, která je v současné době na mateřské dovolené.
Řídit takové oddělení určitě není jednoduché.
Co vaše práce všechno obnáší?
Martina: Určitě mi každý potvrdí, že práce s lidmi je
vždycky náročná, ale já jsem prostě mezi lidmi ve
svém živlu. Moje práce spočívá zejména v komunikaci. S prodejci plánujeme výrobu, nákupci nám
zajištují materiál, dále komunikuji s výrobou ve válcovně, která pro nás vyrábí fólie.
S děvčaty realizujeme vlastní výrobu. Kontrolu výrobků pak provádíme společně s technickou kontrolou.
Samozřejmostí je spolupráce s technoložkou a
elektrikářem, skladem surovin a HV, logistikou, vnitropodnikovou dopravou. Důležitá je pro nás také
pomoc strojních údržbářů. Spolupráce se všemi je
výborná.
Kolik nafukovacích hraček za rok vyrobíte? Který model je nejvíce oblíbený? Máte výrobou
hraček zaplněné kapacity na celý rok?
Martina: Ročně vyrobíme desítky tisíc hraček. Nejoblíbenější jsou určitě nadčasové sedací hračky
(slon, buvol, žirafa, housenka, prasátko, koník). Nejprodávanější jsou slon a buvol. Celou výrobní kapacitu nám hračky určitě nezaplní, vyrábíme i určitá
množství reklamních předmětů, obaly, ložní vložky,
terapeutické válce různých velikostí a podstatnou
část naší produkce tvoří výroba vojenských pláštěnek, která nám v loňském roce zabrala téměř půl
roku.
Hračky se vyrábějí z naší válcované fólie. Jak
probíhá kontrola finálních výrobků?
Martina: Kontrola každé hotové hračky resp. výrobku se provádí jejím nahuštěním (nafouknutím) a
pokud do druhého dne nezmění svůj tvar a objem,
vyfoukne se, poskládá a zabalí.
Bezpečnost hraček je velmi důležitým faktorem. Co všechno musíte v této oblasti posuzovat a řešit?

Veronika: Tato oblast je dána legislativou, především rozsáhlou normou EN-71. Mimochodem se
jedná historicky o vůbec první evropskou normu.
Je v ní definována celá řada požadavků, které musí
každá hračka splňovat. Především se jedná o složení
všech použitých materiálů. To je třeba oblast, která
není většinou ze strany asijských výrobců plněna,
protože zajištění požadavků této normy mj. znamená použití většinou dražších surovin. Naše hračky
v plném rozsahu nároky na složení z pohledu požadavků pro děti splňují. Stejně tak i ostatní kritéria,
která zahrnují např. možnost uvolnění malých částí
apod.
Znamená to, že i všechny další případné komponenty, které bývají součástí hračky, musí splňovat
řadu požadavků. Ani například ventilek, molitan
nebo zip nesmí dítě nijak ohrozit. Záleží i na tom,
k jakému účelu a jaké věkové kategorii je hračka
určena. Nejpřísnější kritéria jsou u hraček pro děti
do tří let.
Pro výrobu nafukovacích hraček se používá fólie
991 D, která svým složením splňuje přísné normy
o zdravotní nezávadnosti, především na výskyt nebezpečných ftalátů.
Nové hračky necháváme testovat nezávislou certifikovanou laboratoří. Spolupracujeme s ITC ve Zlíně,
kde s pracovníky z oddělení certifikace můžeme
zkonzultovat nový výrobek již během jeho vzniku a
předejít tak případným komplikacím a úpravám při
konečném testování.
Jak byste ohodnotila kvalitu našich nafukovacích hraček ve srovnání s těmi asijskými?
Veronika: Rozdíl je především v garanci nezávadnosti. Už na obalu hračky z Asie lze často poznat,
že hračka nebude s největší pravděpodobností
testovaná. Často chybí označení CE nebo je symbol
zdeformován, což je nepřípustné. Pokud je vůbec
uveden na obalu hračky doporučený věk, je většinou od tří let výše, i když se jedná třeba o rukávky
do vody pro kojence. Posledním alarmem je zápach,
který ucítíte po otevření obalu. Naše hračky takový
chemický odér rozhodně nemají.
Jaké nafukovací reklamní předměty se v minulosti vyráběly? Je o ně zájem i dnes?
Veronika: Často jsme zpracovávali poptávky na velké makety kosmetických produktů jako jsou spreje
na vlasy, šampony nebo tuby s pastou. Těch už je
v dnešní době minimum. Zato míče a kruhy do vody
s potiskem loga dané firmy vyrábíme velmi často.
Jsme schopni uspokojit totiž i zákazníky, kteří potřebují například jen sto kusů, a to třeba již za tři týdny.
Tato menší množství se poptávají v Číně jen těžko a
jejich dodání je jistě komplikované.
Ve vaší dílně vyrábíte i esoplasty, campingové
a vojenské pláštěnky. V minulosti se vyráběly
pláštěnky dětské, od těch nejmenších batole-

cích až po velikosti 164. Byly kvalitní a moc pěkné, vyvážely se i do zahraničí. Vzpomínám si na
jeden nápad zástupců PZO Exico Praha, kteří
přišli s tím, aby pláštěnky s potiskem např. jahod i vydávaly jejich vůni. Nápad vyšuměl, tehdy to byla utopie. Dnes by to možná šlo. Nemyslíte, že je škoda, že se i jejich výroba zrušila?
Veronika: Campingové pláštěnky pro dospělé jsme
úspěšně obnovili minulý rok a jsou v prodeji i na našem firemním e-shopu.
Co se týká dětských pláštěnek, ty jsou v dnešní
době téměř jednorázovými výrobky. I když v průzkumech většina lidí tvrdí, že preferuje české výrobky, při koupi se rozhoduje podle ceny. A v případě
pláštěnek pro děti je cena opravdu rozhodující a
jakékoliv byť atraktivní vylepšení výrobek pro trh
neúnosně zdraží. Ani u jednoduchých pláštěnek
nemohou naše ceny, dané výrobními náklady, těm
asijským konkurovat.
Podaří se vždy převést design nové hračky
nebo jiných nafukovacích předmětů z prvotního nákresu do fyzické podoby? Stalo se někdy,
že jste museli realizaci vzdát, protože předmět
byl tzv. v praxi nevyrobitelný?
Veronika: S tímto problémem se setkáváme velmi často, protože zákazník, který má svou vlastní
představu, nemá většinou dostatečné znalosti naší
technologie. Snažíme se vždy vyjít vstříc a pokusit
se najít třeba i nějaký kompromis, jako je zmenšení velikosti výrobku nebo eliminovat počet svárů
a výrobek tak zjednodušit, abychom o potenciální
zakázku třeba nepřišli. Bohužel, i tak musíme někdy
poptávku již na začátku odmítnout, protože díky
našim zkušenostem ihned vidíme, že by někde nastal při realizaci neřešitelný problém.
Ideální je, když od prvopočátku posuzuje návrh
technolog. Pak je možné dojít ke kompromisnímu
řešení, které při respektování specifických vlastností
materiálu po nafouknutí přinese uspokojivý výsledek.
Používáte k rozkreslení návrhu a vytvoření
technických výkresů pro výrobu tužku a papír
nebo pracujete s grafickými programy? Od kdy
a v čem vám počítačová technika pomáhá?
Veronika: Tužka bude mít vždy nezastupitelné
místo v rámci vývoje a hraje stále hlavní roli. Je to
nejrychlejší způsob, jak přenést myšlenky na papír.
Počítačové programy však napomůžou především
v přesnosti. Využívají se nejčastěji při vytváření
technických výkresů pro realizaci nových svařovacích nástrojů nebo urychlí přípravu pracovních
schémat potřebných pro sériovou výrobu. Využíváme je již několik posledních let.
Prochází v průběhu let provedení/design jednotlivých hraček nějakými úpravami nebo se
vůbec nemění?
Veronika: Kvalitu a způsob zpracování nafukovacích
výrobků vždy nejlépe prověří praxe. Opravdu se
tedy občas stane, že přijdeme na nějakou drobnost,
která se dá zoptimalizovat. Tato vylepšení mohou

Který svařovaný výrobek z našeho sortimentu
je nejsložitější na výrobu? Z kolika komponent
se skládá? Kolik pracovních operací na něm musíte provést?
Martina: Náš nejsložitější výrobek je určitě nafukovací traktor. Skládá se ze 17 dílců a na jeho výrobu je
třeba přes 30 svárů. Jen pro srovnání, při výrobě slona je svárů 10. Když k tomu přičteme ještě krájení a
sekání jednotlivých dílců, foukání 5 částí při zkoušce
těsnosti (tělo a čtyři kola), je to opravdu velmi náročná výroba.
Kterou hračku z našeho sortimentu máte nejraději a proč?
Martina: Mám ráda všechny hračky, ale pro mě „top“
je určitě slon. Jak už jsem napsala, je to nejprodávanější hračka, rukama nám prochází při výrobě
nejčastěji, a pravděpodobně i z toho důvodu mi přirostla k srdci nejvíc. A jako bonus má moji oblíbenou
modrou barvu.
V současné době mají děti a rodiče na výběr
z nepřeberného množství hraček a mnozí se nespokojí jen tak s něčím. Myslíte si, že si s našimi
nafukovacími hračkami budou hrát další generace dětí? V čem je, podle vás, jejich kouzlo?
Martina: Hračky z Fatry milovaly už generace před
námi, velkou oblibu mají dnes a určitě zůstanou populární i pro další generace.
A v čem je jejich kouzlo? Lehká, praktická, nafukovací s krásným designem, která nadchne každého.
Na oddělení jste samé ženy. Kolik vás je, na kolik směn pracujete a jak spolu vycházíte?
Martina: Je nás tu 8 a pracujeme v jedné směně. Pokud je větší objem práce s krátkým termínem výroby, vypomáhají nám děvčata z jiných provozů, popř.
brigádnice.
Všechno je o lidech a o komunikaci. Jsme tu, jak se
říká „na pětikoruně“, takže dobré vztahy jsou tím víc
důležité, a u nás v oddělení jsme jednoduše v pohodě. Holky ví, že za mnou smí s čímkoliv přijít, a
pokud je to v mých silách, snažím se jim vyhovět
a pomoct. Je to vzájemné. Ví, že se na mě mohou
spolehnout a já zase na ně. Za to bych jim chtěla ze
srdce poděkovat.
Plánujete nějaké novinky?
Martina: Pro mě jako zástupce výroby je novinkou
schválený výrobek, který jde poprvé do výroby. Tou
poslední, kterou jsme začali vyrábět letos v dubnu,
je kolekce čtyř výrobků FRENCHIE (nafukovací kolo,
nafukovací kroužek, nafukovací frisbee a nafukovací
míč).
A teď k číslům. Jaký objem z celkové výroby
představují hračky? Vyvážíme i do zahraničí?
Na to jsme se zeptali vedoucího spotřebního segmentu, kam svařované výrobky patří,
Ing. Davida Mňačka.
Za rok se vyrobí a prodá řádově přes 2 tisíce kusů
našich hraček. Nejvíce oblíbené a nejprodávanější
hračky jsou již dlouhodobě Slon, Buvol, Žirafa, Housenka a také různé nafukovací míče.
Hračky jsou stále velmi populární také v zahraničí,
vyvážíme například do takových států, jako jsou
Německo, Velká Británie, Portugalsko, Francie, USA
či Japonsko.
Pokračování na straně 6
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Pokračování ze strany 5
Historicky jsou spojovány s dlouholetou tradicí Fatry, s nadčasovým designem a také ojedinělou ruční
výrobou. Toto jsou hlavní důvody přetrvávajícího
zájmu o naše produkty jak doma, tak v zahraničí.
V zásadě to znamená, že nafukovací hračky nevyrábíme za účelem velkých zisků, ale se snahou zachovat světově uznávanou značku. A zároveň je to pro
nás také velmi dobrá image a celofiremní reklama.
Zmíním například, že naše housenka a míč plave
v bazénu v krátkém reklamním šotu jedné renomo-

vané pojištovny, který běží na televizních obrazovkách v hlavních vysílacích časech. To potěší.
Oddělení svařovaných výrobků však neznamená
pouze výrobu nafukovacích hraček. Z pohledu realizovaných tržeb činí podíl objemu nafukovacích
hraček na celkové výrobě segmentu technických
fólií zhruba 2 - 3 % a další jeho nedílnou součástí
je například výroba pláštěnek, ložních vložek pro
nemocnice, sprchových závěsů, obalů na prapory a

dalších výrobků, které známe z běžného života. Rád
bych tady zmínil i výrobu svařovaných produktů na
zakázku. Jedná se většinou o předměty pro reklamní
účely, kdy si u nás zadá zákazník základní parametry
výrobku a naši technici jim následně navrhnou optimální tvar z pohledu svařitelnosti. Jsme samozřejmě
takové produkty i schopni potisknout na míru dle
přání zákazníka, např. jeho logem či jiným motivem.
Tímto jsme schopni oslovit velkou skupinu odběratelů a je to každopádně velmi silná stránka celého

úseku. Podíl objemu svařovaných výrobků na celkové výrobě segmentu technických folií z hlediska
tržeb činí zhruba 12 %.
Děkujeme všem za zajímavé informace a oddělení
svařovaných výrobků přejeme spoustu zakázek i nových nápadů, a to nejen k radosti našich dětí.
redakce

Energetické úspory - naše priorita
Opatření ke snížení energetické náročnosti se
začala realizovat v Napajedlích i Chropyni od
roku 2008. Hlavním záměrem bylo snížení provozních nákladů a tím zvýšení naší konkurenceschopnosti. To však nebyl jediný cíl, snížení
emisí CO2 je úkolem každého z nás a někteří ho
berou hodně osobně, jde přece o budoucnost
nastupující generace, našich dětí.
Jednou z prvních akcí byl přechod z parního topení
na teplovodní systém, který se prováděl v několika
etapách. Tehdy to zaznamenali asi všichni naši zaměstnanci, neboť od té doby se již z radiátorů neozývají nepříjemné kovové zvuky. Součástí projektu
bylo i vybudování předávacích stanic, nová parní
přípojka, využití odpadního tepla z kondenzátu válcovny a z odtahů linky BO PET, rekonstrukce kompresorové stanice, monitoring a zavedení energetického managementu. Závazek snížení emisí CO2
o 6 510 t/rok byl s velkou rezervou splněn.

v ČR realizovala v tak velkém měřítku průmyslové
LED osvětlení, a to v kombinaci s nouzovým osvětlením, které při výpadku napětí nasvětluje výrobní
prostory na 10 % plného provozu.
Podobně tomu bylo i s návrhem a realizací na instalaci tepelného čerpadla pro využití odpadního tepla
z chladicí vody technologie HIF 2 s výstupní teplotou 70 °C. Pojem tepelné čerpadlo je hodně známý,

ale průmyslovou technologii s požadovanými konkrétními výkony a výstupní teplotou nikdo doposud
nerealizoval.
I přes vysoké investiční náklady se nám vynaložené
prostředky vrátily. Roční produkce tepla z tepelného
čerpadla dělá budovu 44 téměř nezávislou na jiných
zdrojích tepla a přebytky jsou navíc distribuovány
do b. 34. Úspora CO2 činí 401 t/rok.

Za zmínku určitě stojí i uskutečnění první etapy rekonstrukce vzduchotechnických jednotek výrobní
haly válcovny. Zde byl dlouhé roky problém s filtrací
znečištěné vzdušiny a zpětným využitím odpadního
tepla. I tady vzniká úspora na vývinu skleníkových
plynů a také se zlepšilo prostředí válcovny pro naše
zaměstnance. Již nyní pracujeme na druhé etapě a
tím bude celá vzduchotechnika výrobní haly válcovny zrekonstruovaná.
Do úsporných opatření nesporně paří i akce se zateplením obálky budov, kde jsme v mnoha případech měnili okna, zateplovali či rekonstruovali střechy i střešní světlíky. Jsou to z hlediska návratnosti
méně výhodná opatření, ovšem s přihlédnutím ke
stávajícímu stavu nutná.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří k realizaci úsporných opatření přispěli. S každým spotřebičem zapomenutým v zapnutém stavu přidáváme
kapku do pomyslného oceánu emisí CO2 a je jen na
nás, zda nezůstaneme lhostejní k problematice plýtvání energiemi a tím k stále většímu znečišťování
atmosféry.

Při dalších realizacích jsme se pustili i do aplikací nových technologií, jako byla např. rekonstrukce osvětlení s použitím LED svítidel. Dnes už každý z nás považuje LED světelné zdroje za samozřejmost, ovšem
v roce 2011, kdy jsme s rekonstrukcí osvětlení začínali, nebyly reference průmyslových realizací s LED
osvětlením k mání. Fatra jako jedna z prvních firem

Jiří Parák
vedoucí oddělení energetický management

Nový KO-hnětič
Po úspěšné instalaci a splnění všech garančních zkoušek byla zahájena výroba na nově instalované válcovací lince Comerio I. Již během
prvních týdnů se ale potvrdila předpokládaná
nedostatečná kapacita KO-hnětiče, jehož maximální výkon byl výrobcem udáván do 2 000 kg/
hod. Nedostatečný výkon tohoto zastaralého
zařízení negativně ovlivňoval celý proces válcování fólií na nové lince.
U většiny produktů jsme nebyli schopni dosáhnout
optimální rychlosti válcování, a to především u fólií
v šířích 2 m a tloušťkách vyšších než 0,8 mm, takže
kapacitní možnosti nové válcovací linky nemohly
být plně využity.

zdemontovat všechny ocelové plošiny a konstrukce
a především vybourat stávající základy a podlahy.
Následovala výstavba nových základů, vybudování
energetických kanálů a nové ocelové plošiny s novou jeřábovou drážkou. Poslední srpnový týden dorazil do Fatry ze Švýcarska dlouho očekávaný nový
extruder. Všechny stavební práce byly dokončeny,
proto mohla být za přítomnosti švýcarského šéfmontéra začátkem září zahájena jeho instalace.

jit potrubní rozvody a kompletní elektroinstalaci
včetně hlavních elektrorozvaděčů. Na začátku října
byl nainstalován řídicí SW a poté zahájeny první
zkoušky s materiálem. Ještě v tom samém měsíci
proběhly tři úspěšné garanční zkoušky z celkových
pěti. Jednalo se o produkty ze segmentu HIF - jezírková fólie dr. 805 a dva polotovary pro laminovanou
střešní fólii dr. 810, a to z čisté směsi i s obsahem
vratných matriálů.

Během následujících čtyř týdnů se nám podařilo
nainstalovat extruder, temperační jednotky, připo-

Po těchto zkouškách nám na základě písemné dohody dodavatel umožnil zahájit výrobu. Současně

probíhaly v blocích zkoušky s materiálem pro výrobu spodních vrstev PK, nutné pro dokončení zbývajících dvou garančních zkoušek, a to ze 100% směsi
a s obsahem vratného materiálu. Jedná se o směsi
s vysokým stupněm plnění, které není jednoduché
zpracovávat. Předchozí extruder byl schopen tyto
směsi zpracovávat pouze v případě menšího obsahu plniva nebo s podstatně nižším výkonem. Úspěšné zvládnutí zbývajících garančních zkoušek bylo
pro nás velkou výzvou, se kterou jsme se museli jako
vývojáři poprat. V průběhu zkoušek jsme snad denně otevírali komoru šneku a měnili jeho segmenty
tak, abychom sestavili jeho optimální konfiguraci.

Proto bylo rozhodnuto o pořízení nového, výkonnějšího extruderu. Po mnoha jednáních s různými
možnými dodavateli byla ve VŘ vybrána švýcarská
firma X-Compound a v únoru 2017 jsme s nimi podepsali smlouvu na dodání nového KO-hnětiče, který bude mít na rozdíl od původního dvojnásobný
výkon.

Ve spolupráci se švýcarským technikem bylo dokonce dohodnuto, že nám firma X-Compound vyrobí
speciální typy šneků a části komory, které běžně
nedodávají. Každá změna nás posunula vždy o malý
kousek kupředu a asi po třech měsících se nám podařilo dojít do cíle. V polovině února jsme úspěšně
absolvovali dvě poslední garanční zkoušky a o den
později byl podepsán předávací protokol.

Projekt nepředstavoval pouze prostou výměnu strojů kus za kus, ale vzhledem k většímu výkonu nového zařízení a hlavně jeho rozměrům bylo nutné navrhnout novou dispozici umístění extruderu i jeho
příslušenství v daném prostoru. Jen pro představu,
délka zařízení je téměř sedm metrů, výška v nejvyšším bodě stroje se blíží třem metrům a celková
hmotnost je přes deset tun.

S tímto zařízením se nám otevřely nejenom nové
kapacitní možnosti, ale především se značně zvýšila
kvalita rozpracování směsi před vstupem materiálu
do samotné válcovací linky. Výkonové spektrum se
u polotovarů pro segment podlahových krytin zvýšilo na dvojnásobek při zachování vysokého stupně
plnění směsi, u produktů z regranulátů se zvýšil výkon o více jak jednu třetinu, což je skvělý výsledek.

Celá akce byla zahájena 16. 7. 2018. Válcovací linka
Comerio I byla odstavena z provozu, a ještě ten den
započala demontáž již dosluhujícího extruderu, který byl v provozu víc než 20 let. Zároveň bylo nutno

Závěrem děkuji všem zúčastněným za dobrou spolupráci na tomto projektu.
Ing. Martin Talafa
projektový pracovník
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Krása vánočních dekorací a výhled ze Štramberské Trúby
Napajedelská PRO pořádá tradičně vždy v první polovině roku jednodenní zájezd nejen pro
odboráře, ale i zaměstnance. Letos jsme vsadili
na tip na výlet od našeho odboráře Milana a navštívili Štramberk a jeho okolí.
Na programu dne byla exkurze ve výrobním družstvu IRISA Vsetín, návštěva výrobny „Štramberských
uší“ U Hezounů, výstup na Štramberskou Trúbu a
posezení s degustací piva Trubač v pivovaru Štramberk.
Naše první zastávka byla ve Vsetíně ve firmě IRISA,
která je rájem pro všechny milovníky Vánoc a vánočních dekorací. Závod má dlouholetou tradici,
byl založen roku 1954 a je zaměřen na ruční výrobu
vánočních ozdob. Patří mezi největší výrobce a jejich produkty jsou prodávány po celém světě.
Kolekce je prezentována v sídle firmy a nabídka obsahuje více jak 15 000 vzorů. V podnikové prodejně
byla možnost zakoupení vánočních ozdob rozmanitých tvarů, barev a velikostí. I když nás všechny čeká
teprve letní dovolená, nikdo z nás neodolal vystavené kráse a téměř každý si udělal radost a něco
zakoupil, ať už pro sebe nebo své blízké.
Druhým cílem byla návštěva cukrárny a výrobny
Štramberských uší U Hezounů. Zde nás s historií tohoto pekařského výrobku specifické chuti seznámil
majitel výrobny pan Ladislav Hezký. Coby osmiletý
kluk začal pomáhat své mamince při pečení a od
roku 1976 začali Štramberské uši vyrábět i pro širokou veřejnost. Jako jedni z mála výrobců, kteří vlastní licenci, vyrábí uši klasickým váleným způsobem.
Jeho zajímavý a vtipný výklad byl zakončen posezením při lahodné kávě a čerstvém upečeném oušku.
Polední obědový čas jsme strávili společně při výborném obědě v místním Hotelu Gong.

Odpoledne byl prostor pro návštěvu jeskyně Šipka,
výšlap na známou Štramberskou Trúbu nebo procházku po romantickém štramberském náměstí.
Nachází se zde zajímavé architektonické stavby, které díky svému půvabu posunuly město Štramberk
na vyhlášenou městskou památkovou rezervaci. Na
štramberském náměstí se nachází Městský pivovar,
který obnovil vaření piva po 150 letech.

Dnes se zde vaří kvasnicový 11° ležák Trubač, třísladové pivo lehce karamelové barvy, a 14° speciál
Ušák, který je typický svou přichutí štramberských
uší. Společné posezení nás všech v historickém sklepě tohoto Pivovaru u teplých škvarků a lahodného
moku bylo přímo gurmánským zážitkem.

A to bylo v našem krásném poznávacím dni zastavení poslední a my všichni jsme plni pěkných a zajímavých dojmů a zážitků spokojeně odjížděli k domovu. Doporučení od kolegy Milana absolvovat tento
poznávací den jsme ohodnotili na jedničku s velkou
hvězdičkou.
Radmila Fusková
PRO Fatra Napajedla

Do Evropy byly přivezeny až francouzskými korzáry
v 17. století po objevení Ameriky. Za vznik současných jahod je zodpovědné křížení druhů zahradníkem Ludvíka XV.

druhou stranu byste v posledních třech případech
neměli používat příliš cukru, neboť tím jejich pozitivní účinky na lidské zdraví snížíte. Toto chutné a
příjemně voňavé ovoce lze každopádně použít i do
mnoha sladkých pokrmů, včetně nejrůznějších dortů, moučníků nebo populární bublaniny. Navíc se
výtečně hodí do ovocných smoothies.

Blahodárné účinky jahod
Jahody u nás patří k velmi oblíbenému druhu
ovoce. Pomyslnou nejvyšší příčku žebříčku obsadily nejen kvůli své chuti, ale i kvůli velkému
obsahu vitamínu C. Jeho obsah je srovnatelný s
citrusovými plody. Kromě toho jsou také bohatým zdrojem vitamínu A, B, E a organických kyselin (jako například kyseliny jablečné, citrónové, chininové, šťavelové, salicylové či ellagové,
která působí v prevenci nádorových chorob).

Z minerálních látek je v jahodě zastoupen převážně draslík, zinek, hořčík, síra, vápník a pak některé
netypické prvky jako je bor, fluor, kobalt či molybden. Mají vysoký obsah antioxidantů a jsou také výrazným zdrojem tekutin, jelikož plody jsou tvořeny
z 87 % z vody.
Oproti ostatním druhům ovoce obsahují malý podíl přírodních cukrů. Výborné jsou tedy pro lehkou
dietu. Hrníček jahod obsahuje více než 13 % doporučené denní dávky vlákniny a jen 43 kalorií. Vláknina obsažená v jahodách pomáhá našemu pravidelnému zažívání a dává nám pocit sytosti.
Jahody byly známé již v době kamenné. Pro širokou konzumaci se ale začaly používat až v pozdním
středověku, kdy byly pěstovány převážně mnichy.

Dříve byly považovány pro svou chuť za královské
ovoce, či za ovoce lásky, neboť jejich konzumace měla podporovat chuť k sexu. Na území Čech a
Moravy se jahody začínají v širší míře pěstovat až
v 19. století v oblasti Neveklovska (okres Benešov).
Konzumace jahod pomáhá při onemocněních ledvin, jater, srdce a cév, zácpy nás také dovedou zbavit.
Nejlepší jsou samozřejmě čerstvé, ale ani zamražené, kompotované či v marmeládách, sirupech a
džemech neztrácejí příliš mnoho účinných látek. Na

Obsahují i velké množství manganu, který je prospěšný pro pevnost a růst vlasů a pokožky, proto se
využívají i v kosmetice.
Zužitkovat můžeme i jejich listy k přípravě čaje.
I v tomto případě je použití velmi široké, nejčastěji
se využívají při zánětech sliznice střev či ke zmírnění
průjmů, ale podpůrně také třeba proti ledvinovým
kamenům.
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Výlet za Šíleně smutnou princeznou
Je sobota 6. dubna, půl šesté ráno, a spousta
dětí s maminkami čeká v Otrokovicích na přijíždějící vlak do Prahy. Zabíráme skoro celý vagón, kterým se linou natěšené radostné dětské
hlásky.
Cesta nám rychle ubíhá, počasí nám přeje. Dopoledne má každý svůj vlastní volný program. Někteří se
potkávají s rodinou, další jdou hledat youtubery, jiní
se vydávají za pražskou historií. Naším cílem je vidět
celou Prahu v krátkém čase, proto volíme rozhlednu Petřín. Cestou střídáme metro, tramvaj i lanovku
a děti si to užívají. A již před námi stojí, v celé své
kráse, Petřínská rozhledna, se svou výškou 65,5 m.
Zdoláváme 299 schodů a máme celou Prahu jako
na dlani. Počasí je opravdu letní a děti se osvěžují
výbornou zmrzlinou. Jdeme se ještě upravit a pobavit do zrcadlového bludiště a poté již spěcháme
za princeznou na Václavské náměstí. Usedáme do
pohodlných sedadel Divadla DVA a tu již přijíždí
princ Václav s mobilním telefonem v ruce a dělá si
„selfie“ se svým otcem králem. Děti se smějí a mně je

jasné, že tahle moderně pojatá muzikálová pohádka se bude dětem moc líbit. Princ Václav v podání
Jana Ciny utíká, veze se na krávě, padá do rybníku
a je uvězněn. Princezna Helena v podání Bereniky
Kohoutové se postupně zamilovává do neznámého
vězně a v touze zrušit plánované zásnuby předstírá na truc smutek. Ale jako každá správná pohádka
i tato má šťastný konec. Předem domluvené focení
s hlavními herci probíhá k radosti nejen dětí.
Je sobota 6. dubna, čtvrt na šest večer, a všichni již
sedíme ve vlaku na cestě domů. Mezi dětmi to šumí
zážitky z pěkně prožitého dne. My, maminky, hodnotíme den jako velmi zdařilý. Se svými dětmi jsme
si užili nejen trochu turistiky, historie a nádherného
počasí, ale hlavní byl krásný kulturní zážitek. Děkuji
odborům ZO OS ECHO Fatra Napajedla za zajištění
výhodných lístků a budu se těšit na další podobnou
akci.
Klára Dundálková
předsedkyně ZR č. 4

Ze sportovní činnosti napajedelských odborářů
Sportovní komise při PRO ZO OS Fatra Napajedla organizuje každým rokem tradičně Odborářský turnaj v malé kopané.
Letos se uskutečnil v sobotu dne 11. května 2019 na
fotbalovém hřišti FS v Napajedlích. Souboj mezi sebou svedly dva silné týmy, a to Válcovna a HIF.
O vítězi letošního turnaje tentokrát rozhodly až konečné penalty. Putovní pohár a ocenění vítězného
týmu si nakonec po velké zásluze převzalo družstvo
„Válcovna“ s kapitánem Janem Mičulkou, nejlepším
brankařem byl vyhodnocen Jan Hruboš (tým Válcovna) a nejlepším střelcem se stal Daniel Mráz (tým
HIF).

Celý turnaj se odehrál ve správném sportovním duchu a nasazení. Dobrou náladu podpořilo i pohodové sluníčkové počasí a obrovská sportovní dravost
každého hráče. Odměnou pro všechny byla radost
ze sportovního zážitku. Hráči se na sebe mohli navzájem spolehnout, hra probíhala férově a hlavně
bez zranění.
Poděkování za skvělou přípravu této akce patří všem
zúčastněným odborářským pořadatelům v čele s Petrem Horákem a také rozhodčímu Tondovi Rožkovi.
Generálnímu řediteli Ing. Pavlu Čechmánkovi děkujeme za sponzorský příspěvek na tuto tradiční sportovní aktivitu.
Jana Hrabicová
PRO ZO Napajedla
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Agrofert Run 2019
Již čtvrtý ročník běžeckých závodů a rodinného dne Agrofert Run jsme uspořádali v sobotu
8. června v Napajedlích.
Pro účastníky byla připravena dětská Sportaréna –
džungle, malování na obličej, ukázky hasičské a manipulační techniky a zejména běžecké závody odstupňované od nejmenších až po dospělé účastníky.
Tratě vedly tradičně centrem našeho areálu, děti si
mohly poměřit své síly v bězích od 200 m do 1 km,
následoval rodinný běh na 1 km a vrcholem byla
Desítka kolem komína, kterou v pravé poledne odstartovala starostka Napajedel paní Irena Brabcová.
Počasí nám letos přálo, bylo teplo a slunečno, jen na
10 km se zatáhlo a drobné mrholení běžcům přišlo
spíše vhod. Na start se postavilo dohromady 173 závodníků v dětských kategoriích, rodinného běhu se
zúčastnilo na 220 účastníků a do závodu na 10 km
odstartovalo celkem 195 běžců.

Vítězství v hlavním závodě si s velkým náskokem
odnesli mezi muži Lukáš Kučera v čase 34:56 a mezi
ženami Irena Pospíšilová v čase 41:40. Vyhlášeni byli
i nejlepší zaměstnanci Fatry na 10 km, kterými se
stali Stanislav Chadim a Erika Machová. Všem gratulujeme.
Kromě sportovní stránky měla i letos celá akce charitativní podtext, neboť v rámci podpory regionu
Fatra věnovala finanční dary dvěma středním školám v našem okolí, a to Střední průmyslové škole
Otrokovice a Centru odborné přípravy technické
Kroměříž. Zástupci obou škol při závěrečném vyhlášení převzali z rukou generálního ředitele své symbolické šeky.
Věříme, že se všem účastníkům letošní sportovně-rodinný den ve Fatře líbil a užili si hezký letní den.
Petr Pernička
ředitel logistiky
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Deník otce
Když jsem se v dubnu zamyslel nad tím, o čem
budu v pokračování Deníku otce psát, nedokázal jsem si odpovědět. Vidím ale, že osud (a zřejmě i čtenáři) se baví příhodami, které se v mém
životě odehrávají, a proto mně a mé ženě připravil poměrně „výživný“ květen.
Svatba na Slovensku. Co k tomu dodat? Pětihodinová jízda vozem, neplánované čůrací pauzy, přestože
jsme míjeli restaurace a čerpací stanice s jasným dotazem, zda někdo nemá potřebu, netrpělivé dotazy
dětí, kdy už budeme na Slovensku, a půlhodinová
debata, že Slovensko je zcela něco jiného než město
Stará Ľubovňa (ostatně tento problém jsem řešil ve
spojení FC Fastav Zlín a Česká republika, kdy starší syn fandil obecným pokřikem: „Česko do toho!“,
čímž vzbudil zájem kolemsedících, zda neprobíhá
souběžně zápas naší reprezentace).

Dalšího dne probíhaly přípravy na svatbu klasickým
způsobem - ženy se strojily, muži dohlíželi na děti,
aby nedošlo k úrazu a tím i zpestření fotografií svatebčanů. Vše proběhlo naštěstí poklidně a po ceremoniálu požehnání rodičů se mohlo jít do kostela.
Během obřadu jsme s manželkou a dětmi stáli raději mimo zorné pole kamer a diváků, abychom na
sebe nestrhávali zbytečnou pozornost, která patřila
v té době ještě svobodnému páru, a uchýlili jsme
se do zákristie. Chlapci vycítili příležitost a začali
nás drze vydírat - žvýkačku, chci si sednout, chci si
stoupnout, chci se tam jít podívat apod. Vrcholem
všeho bylo, že i přes poměrně intenzivní předchozí
dotazování na stav trávicího ústrojí mi mladší synátor sdělil, že chce kakat. Následovala kvapná chůze
směrem k restauračnímu zařízení, následně demontáž několika vrstev oblečení včetně gumových šlí a

vítězný posed. Jsem rád, že jsme nejdůležitější část
svatby nepros nepropásli. Svatební hostina byla
skvělá, schovávaná pod stoly vč. zběsilých úprků úzkými uličkami lemovanými čely židlí byla předzvěstí
šikmého razítka přes obličej. Naštěstí pouze mladší
syn důsledně vyleštil asi metrový pruh dlažby svou
čistě bílou košilí.
Tento den byl zatěžkávacím testem pro další nadcházející svatbu, která se konala 1. června. Po návratu zpět do naší vlasti jménem Zlín jsme si řekli, že
se v mezičase podíváme na filmovou tvorbu v rámci
Zlín Film Festivalu. Děti si užijí atrakce, ochutnáme
něco z filmové gastronomie. Konečně začne klidné
období a načerpáme síly na další svatbu. S manželkou jsme se těšili, že budeme moci odběhnout od
všedních starostí a nadechnout se ovzduší spole-

čenského života, ale bohužel, to bychom nesměli
být my a nemít naše ratolesti. Naše marné naděje
rozehnaly v den zahájení ZFF plané neštovice nejstaršího z potomků. Vzhledem k tomu, že máme 3
děti, vidím to na velmi záživný měsíc, který bude
testem našich psychických, ale i fyzických sil. Osobně si myslím, že většina z vás si při čtení těchto příhod myslí, že vše je upravené tak, aby to bylo čtenářsky zajímavé. Musím vás zklamat a říci, že všechny
příběhy jsou zcela pravdivé a jakákoliv podobnost
se skutečnými postavami či událostmi je faktická.
Přeji všem krásné prázdniny a snad i my v době vydání tohoto článku budeme mít tuto „úžasnou etapu“ rodinného života za sebou.
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

Čtvrtá průmyslová revoluce

Vědecké ověření vektorové a skalární síly volného
pádu z hrany hliníku bývalé cihelny. Robot Jarda byl
nainstalován do doma vyrobené minikáry, instruován o povinnosti zapamatovat si veškeré technické
parametry volného pádu, a těmito pak nakrmit řídicí
a ověřovací centrum, tedy mě. Robot Lojza byl záložní variantou, kdyby něco snad nedopadlo, ale stejně
byl využit pro ověření výsledů robota Jardy.

Oldies party ve stylu 60. - 70. let
V sobotu 20. 7. ve 20.00 hod na radničním
nádvoří

V dalším vědeckém bádání jsme se zaměřili na ověření fyzikálních témat, jako je např. elektrická vodivost různých v domácnosti snadno dostupných materiálů. Při tomto pokusu jsme na obecní nadzemní
vedení nízkého napětí, tedy stručně elektrické dráty,
postupně instalovali různé šňůrkové materiály, jako
např. konopný provázek, kožené řemínky a také měděný drátek. Tuto činnost opět vykonávali již známí
roboti Jarda a Lojza a můžu říci, že odpovědně.
Celý ověřovací pokus probíhal tak, že na domácí
obuv mého staříčka byl navázán konkrétní materiál
a ze střechy kůlny ve dvoře přehozen přes veřejné
vedení NN tak, aby spojil minimálně dva dráty. Jak
správně očekáváte, první dva materiály nevodily.

Bez takových altruistů by nebylo pokroku a ani ta
čtvrtá průmyslová revoluce. Takže ne v Německu,
ale v Pohořelicích na Dolním konci na Močidle, tam
lze dislokovat její počátek. Kdo ví, co ještě vznikne
na Močidle?
Stanislav Zátopek

LETNÍ KINO
ČERVEN NAPAJEDLA
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PO ČEm mUžI TOUžÍ

Začátek prOjekcí 21.00
VStUpnÉ 80 kč

*
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***deadpOOl 2
*

/ daBing

Baťa,
prVní glOBaliSta

— 23. 8.

** ZrOdila Se HVĚZda

/ daBing

HOtel tranSylVánie 3:
pŘíŠeróZní dOVOlená / daBing

— 4. 7.

Vrchol večera The Pohoda + Aventis. K dispozici
bude opět autentický fotokoutek a speciální projekce dobových fotek z kulturního života v Napajedlích pak doladí celkovou atmosféru.

— 11. 7.

/ zDARmA / cyKLUS: KINEDOK

— 12. 7.

*

žENy V BěHU

*

JOHNy ENgLISH zNOVU zASAHUJE / DABINg

— 14. 7.
— 19. 7.

Nebojte se oháknout a užijte si retro večer ve stylovém kostýmu.

f

***

BIg LEBOwSKI / TITULKy

kino.napajedla.cz
kinonapajedla

f

— 24. 7.

*

JAK VycVIČIT DRAKA 3 / DABINg

— 26. 7. KINO NASLEPO / DABINg

***HOROR JAmESE wANA

Více na www a facebooku Klubu kultury Napajedla.

— 28 . 7.

** BOHEmIAN RHAPSODy
Noviny Fatra
noviny zaměstnanců
společnosti Fatra, a. s.

Namátkou ještě vzpomenu další revoluční úkoly,
jako třeba ověření závislosti nosnosti padáku na
jeho ploše o hmotnosti robota nebo nalezení tzv.
„mrtvého bodu“ při průvěsu špatně napnutého lana
mezi dvěma stromy. V tom posledním případě jsem
již roboty neměl čím uplácet, takže jsem pokus prováděl sám. Soused byl blízko a já jsem ještě dýchal,
když mě sundával dolů.

nádVOŘí nOVÉHO kláŠtera

zAČÁTEK PROJEKcÍ 21.30

Napajedelské bigbítové revival kapely The Pohoda a Dlouhý proces vám zahrají hitovky, které
bouraly příčky hitparád.

Z výše uvedeného je nad slunce jasnější, že byla
prokázána vodivost měděného drátku a naopak nevodivost konopného provázku i koženého řemínku.
Dobrá zpráva na konec, robotům se opět nic nestalo, jen já jsem si dva dny nemohl sednout a spával
jsem na břiše. Ale co - vědě je nutné přinášet oběti.

NÁDVOŘÍ NOVÉHO KLÁŠTERA

ČERVENEc

Zveme všechny milovníky skvělé hudby na stylově laděný retro večer, kdy se společně vrátíme do
dob 60. a 70. let!

Nejenže papuč nedopadl na zem a zůstal někde
na střeše, ale měděný drátek krátce krásně zasvítil
a proud nešel na Dolním konci až do večera. Štěstí
měl robot Lojza, který drátek pustil z ruky, protože
byl příliš krátký.

......

Naše vesnická knihovna neměla mnoho svazků
s vědecko-technickou tématikou a Leninovy spisy
mě neposouvaly tím správným směrem. I když jeho
vskutku revoluční způsob zvýšení kapacity výroby

Problematika zajištění funkčních robotů byla vyřešena, alespoň v lokaci Močidla. Oba mí roboti, pracovně jsem je pojmenoval Jarda a Lojza, byli mým
vědeckým ambicím zcela oddáni. No, někdy ne zcela, ale prostě museli. Jak nám se dařilo propojovat
sílu lidského ducha s robotickou poslušností, nelze
ani vypovědět. Snad několik příkladů za všechny.

Výsledek pokusu byl zaznamenán ve „vědeckém
deníku“ a minikára byla odtažena na smetiště. Stav
obou robotů byl vcelku uspokojivý, domů došli po
svých. Vyhodnocením šifrovaných výsledků bylo
prokázáno, že skalárová síla byla příliš malá pro zásadní poškození robotů, ale přílliš velká pro totální
destrukcí minikáry. Již zde bylo dokázáno, že robotizace má budoucnost, kdežto zastaralé výrobní prostředky nikoliv.

Papuč s plácnutím dopadl na zem ze strany ulice a
provázek i řemínek s ním. Zcela jiný průběh měl však
pokus s měděným drátem.

......

V útlém mládí jsem poměrně brzy získal základní
dovednost té doby. Byl jsem schopen číst text a rozumět mu. Pravda ve dvaadvaceti je to trochu později, než je obvyklé, ale ne každé dítě se narodí jako
génius. Četl jsem všechno, co mi přišlo pod pravou
ruku. Levou, po prodělané dětské obrně, která ještě
nebyla v té době zcela vymýcena, se mi špatně obracely stránky. Hltal jsem všechny technické i vědecké
informace a sám se pokoušel posouvat tyto obzory
dále. Nebylo to snadné.

Četl jsem zkrátka všechno. Byl jsem si však dobře
vědom toho, že bez empirie není možné vědecké
poznatky a ideály implementovat do praxe. A již
tehdy jsem pochopil nezbytnost propojení robotiky
a lidského ducha a tím základní princip čtvrté průmyslové revoluce. Měl jsem obrovské štěstí na mladší kamarády, kteří sdíleli adresy velmi blízké mému
bydlišti. Již zde je nezanedbatelná zmínka o „sdílení
adres“, která však našla uplatnění až s rozvojem internetu.

Pravda, po volném pádu rozjeté káry i s robotem do
hloubky cca 3,5 m nebylo snadné Lojzu přesvědčit
k ověřovacímu pokusu, navíc Jarda dole stále nevysílal výsledky, ale po dvou šumivých tabletách
a dvou kouscích kačeního mýdla byl ochoten sjet
z hrany hliníku znovu i pozpátku.
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Dalo by se říct, že pro nás poněkud dříve narozené
to již není náš šálek čaje. Nicméně, i my jsme kdysi
dávno přispěli svou „troškou do mlýna“ poznání a
technického pokroku, který je nezastavitelný a současně nepředstavitelný.

v leningradském závodě na šicí stroje o 700 % jenom tím, že včas vykládali vagony, mě ovlivnil na
dlouhou dobu.

......

Poslední dobou tento termín slýcháme poměrně často. Co to vlastně znamená a co lze od toho
očekávat? S tímto konceptem přišli jako první
sousedé z Německa. Hlavním cílem „čtvrté průmyslové revoluce“ je hlubší propojení fyzického a kybernetického světa, především v průmyslové sféře, a tím zefektivnění průmyslové
výroby. Konkrétně tento pojem představuje
vznik tzv. „chytrých továren“, v nichž bude naplno využívána automatizace, lidskou pracovní
sílu nahradí roboti a zvýšenou efektivitu zajistí
digitalizace a analýza velkých dat (big data).

mediální partner
mEDIÁLNÍ PARTNER

***
***

PŘÍSTUPNÉ BEz OmEzENÍ
NEVHODNÝ PRO DěTI DO 12 LET
NEPŘÍSTUPNÝ mLÁDEžI DO 15 LET

V PŘÍPADě NEPŘÍzNě POČASÍ SE PROJEKcE RUŠÍ
A BUDE STANOVEN NÁHRADNÍ TERmÍN

***
***

pŘíStUpnÉ BeZ OmeZení
neVHOdnÝ prO dĚti dO 12 let
nepŘíStUpnÝ mládeŽi dO 15 let

V pŘípadĚ nepŘíZnĚ pOčaSí Se prOjekce rUŠí
a BUde StanOVen náHradní termín
UpOZOrnĚní: V rámci akce BUdOU pOŘiZOVány fOtOgrafie a VideOZáZnamy
SlOUŽící k prOpagačním aktiVitám pOŘadatele.

UPOzORNěNÍ: V RÁmcI AKcE BUDOU POŘIzOVÁNy fOTOgRAfIE A VIDEOzÁzNAmy
SLOUžÍcÍ K PROPAgAČNÍm AKTIVITÁm POŘADATELE.
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