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SRPEN 2019

AKTUALITY 
Stali jsme se partnery ReVinylfloor
Fatra podepsala: „ReVinylFloor Industry 
Charter on controlled loops for end-of-life 
flooring products“ (chartu o řízené cirkulaci 
podlahovin s končící životností), která zavá-
dí a stanovuje konkrétní krátkodobé cíle do 
roku 2020, stejně tak i dlouhodobé vize do 
roku 2030. Charta byla zveřejněna v únoru 
2019.

ReVinylFloor je dobrovolné sdružení vý-
znamných firem, které vyrábí, dodávají nebo 
se jinak podílejí na produkci vinylových 
podlah (dále mohou být členy společnosti 
zabývající se recyklací, které společně usilují 
o recyklaci podlahových krytin obsahujících 
PVC). 

Podporuje udržitelná řešení pro recyklaci 
vinylových podlah v Evropě. Klade si za cíl 
prosazovat a rozšiřovat iniciativu recykla-
ce PVC ve prospěch celého průmyslu. Řeší 
kolektivní výzvy v oblasti udržitelnosti, aby 
podpořil průmysl PVC na cestě k udržitelné 
budoucnosti. 

Veletrh FachPack 2019
Letos se již počtvrté zúčastníme Mezinárod-
ního veletrhu obalových technologií Fach-
Pack 2019 v Norimberku, který se uskuteční 
ve dnech 24. - 26. září 2019. 

V rámci naší expozice budou představeny 
zejména barevné BO PET fólie, metalizované 
BO PET fólie a BO PET fólie s nízkým zákalem 
a vysokým leskem.

Pololetní výsledky
Máme za sebou polovinu roku a to už může le-
dasco napovědět o tom, kam směřuje hospoda-
ření celého letošního roku. I když do konce roku 
je daleko a může se toho ještě hodně přihodit. 
Pojďme se však podívat na to, jak se nám dařilo 
v prvním pololetí.

Celkový hospodářský výsledek za první pololetí je 
nad očekávání pozitivní jak proti plánu, tak i proti 
skutečnosti loňského roku. Co za tímto dobrým vý-
sledkem stojí? V prvé řadě plníme plán tržeb za vý-
robky a služby celého podniku. V letošním prvním 
pololetí se nad očekávání daří segmentu PPF, izolač-
ním fóliím a granulátu. V druhé řadě nám pomáhají 
ceny některých surovin, jejichž hodnoty nedosahují 
plánovaných úrovní. To se pak kladně projevuje na 
hospodaření výrobních segmentů. Nutno však po-
znamenat, že ne všechny suroviny zaznamenaly pro 
nás takto dobrý vývoj.

Dále jsme zaznamenali úspory energií proti plánu, 
i když zde se potvrdil očekávaný nárůst cen a tím 
i nákladů proti skutečnosti loňského roku. Pozitivně 
se projevují rovněž přijatá úsporná opatření zejmé-
na v oblasti údržby, kde prozatím šetříme finanční 
prostředky. 

V neposlední řadě se na dobrých výsledcích za první 
pololetí podepisuje i očekávaná výroba předzásoby 
našich výrobků na hlavní prodejní sezónu. V letoš-
ním roce je tato předzásoba větší než v uplynulých 
letech. Věřím však našim obchodníků, že se jim letos 
podaří upokojit všechny naše zákazníky a zásoby do 
konce roku snížit.

Avšak ne ve všech oblastech se nám vede tak, jak 
bychom si přáli. Nedaří se nám uspokojivě řešit ne-
dostatek pracovníků ve výrobě. Důsledkem toho je 
nevyužívání výrobních kapacit a to pak klade zvýše-
né nároky na mistry a předáky, aby zajistili plánova-
nou výrobu. Je to pravděpodobně i jeden z důvodů, 
kdy se potýkáme i s kvalitou našich výrobků. Zde 
však musíme být velmi obezřetní, abychom neztra-
tili dobré jméno u našich zákazníků.

V oblasti investic naplňujeme plán co do objemu, 
tak i harmonogramu. Určité problémy se vyskytují 
i zde, ale daří se je řešit bez dopadu na plánované 
termíny. Růst fixních nákladů a tlak konkurence nás 
pak nutí hledat úspory ve výrobě. Za tím účelem 
byly stanoveny úkoly směřující ke zvýšení efektivi-
ty ve výrobě ať už v Napajedlích nebo v Chropyni. 

Sledujeme plnění i těchto úkolů a lze říci, že zatím 
kroky realizované v této oblasti směřují k vytčené-
mu cíli.

A jaký je výhled do konce roku? 
S ohledem na pozitivní výsledky prvního pololetí 
bylo rozhodnuto o uvolnění zvýšených prostředků 
do oprav zejména výroby a logistiky. Čeká nás plá-
novaná letní a následně i zimní odstávka výroby. To 
se projeví ve zvýšených nákladech společnosti. Dále 
budou probíhat materiálové zkoušky na nových 
technologiích. Budeme nadále sledovat vývoj cen 
surovin. Zkrátka je toho ještě hodně, co může ovliv-
nit konečný výsledek hospodaření v tomto roce. 
Přesto mne dosavadní vývoj naplňuje mírným opti-
mismem a věřím, že nakonec vše dobře dopadne a 
vytčených cílů dosáhneme.

Až se vám dostane do ruky tento článek, někteří již 
budete mít po dovolené, jiní ji budete právě čerpat 
a někteří se budete teprve na dovolenou chystat. 
Přeji tedy všem, ať si užijí léta a načerpají síly do dru-
hé půle roku. 

Luděk Kramoliš
finanční ředitel

Nové kolekce homogenních podlahovin
V srpnu tohoto roku uvádí segment podlaho-
vých krytin na trh novou kolekci homogenních 
podlahovin v rolích i dílcích.

U rolí se jedná o zbrusu novou řadu pod názvem 
Garis. Tento typ podlahoviny je určen pro široké vy-
užití v celém rozsahu komerční výstavby, neboť má 
speciální disipativní úpravu, která umožňuje odvá-
dět statický náboj vznikající na jejím povrchu. Garis 
s těmito vlastnostmi je opatřen vrstvou vodivého 
polyuretanového laku a splňuje veškeré požadavky 
evropských norem. Kolekce má 8 vzorů, ke kterým 
jsou speciálně vybarveny svařovací šňůry. 

Inovovaná řada homogenních dílců PRAKTIK 
vychází z úspěšné kolekce vodivých podlah 
ELEKTROSTATIK  X. Praktik má 6 vzorů, které jsou 
vyráběny ve formátu 608 x 608 mm. Evropské normy 
jsou základním standardem, které všechny naše 
krytiny splňují v  plném rozsahu. Oběma kolekcím 
přejeme hodně úspěchů na evropském i světovém 
trhu.

Miroslav Obdržálek
vedoucí odboru prodeje PK

Upevňujeme své pozice v Rumunsku 
V rámci dlouhodobého záměru kontinuálně 
podporovat zákaznické portfolio HIF na ru-
munském trhu a rozšiřovat je o další nové firmy 
jsme pro naše perspektivní partnery uspořádali 
systémové školení spolu s detailní prohlídkou 
výrobního závodu Fatra Napajedla. 

Mezi společné cíle Fatry a našeho výhradního zá-
stupce pro rumunský trh, firmy S. C. Imperium, ne-
odmyslitelně patří snaha o akvizice nových, zejmé-
na středních a menších aplikačních firem, které by 
adekvátně podpořily naše prodejní výsledky.

Po předchozích úspěších značky FATRAFOL v pro-
jektech pro velké developery a investory, čítajících 
obvykle 20 a více tisíc m2, bychom rádi posílili a 
upevnili naše postavení i u firem, jejichž aplikace 
jsou sice menšího rozsahu, nicméně i tak předsta-
vují podstatnou část tohoto trhu, na kterou chceme 
cílit.  

Bc. Pavel Vojtek
prodejce HIF
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AKTUALITY 
Výstava nafukovacích hraček na Zámku 
ve Slavkově u Brna
Pokud máte cestu kolem Slavkova u Brna, 
známého bojiště tří císařů, můžete se zasta-
vit i na Zámku, kde probíhá výstava nafu-
kovacích hraček z Fatry. Jsou zde vystaveny 
nafukovací hračky, které se v současné době 
vyrábí, i historické harmonikové hračky ze 
šedesátých let minulého století. Ty součas-
né sedací hračky ve tvaru zvířátek je možné 
i osedlat.

Výstava probíhá od 11. 7. do 26. 9. 2019. Bě-
hem července a srpna je otevřeno každý den 
od 9.00 do 16.00. V září, kromě pondělí, také 
od 9.00 do 16.00.

Agrofert rodinný den
Rodinný den a letecká show se budou konat 
dne 14. 9. 2019 již tradičně na farmě Čapí 
hnízdo v Olbramovicích. Těšit se můžete na 
spoustu zábavy pro děti a dospělé a vyni-
kající jídlo od Imoba Cateringu v krásném 
prostředí farmy. O zábavu se postará kapela 
No Name a svou akrobatickou show před-
vede Mistr světa elitní letecké série Red Bull 
Air Race Martin Šonka. Součástí bude také 
rodinný běh Desítka kolem Čapáku, který je 
jedním ze závodů běžeckého seriálu AGRO-
FERT Run 2019. 

Stejně jako loni vám a vašim rodinám na-
bízíme možnost zúčastnit se této akce. Pro 
tyto účely jsou zajištěny autobusy z Napa-
jedel a Chropyně. Pokud byste měli zájem, 
svou účast můžete nahlásit na personálním 
oddělení.

Budování štíhlých procesů v Chropyni
Od konce minulého roku pracujeme v Chropyni 
na projektech, které mají za cíl optimalizovat 
hmotné a informační toky. Jejich realizace pro-
bíhá v rámci interních řešitelských týmů, které 
jsou často vedeny zástupcem externí konzul-
tantské společnosti API. O jaké konkrétní pro-
jekty se jedná? 

• KPI a SFM - řízení na bázi klíčových ukazatelů 
výkonnosti (z angl. key performance indica-
tors, KPI) a shop floor management (termín se 
do češtiny příliš nepřekládá, SFM). Cílem toho-
to projektu bylo zavést víceúrovňové schůzky 
v oblasti vstřikovny plastů (budova 26) tak, aby 
byl kladen větší důraz na včasné řešení problé-
mů a aby se více využívaly přínosy týmové prá-
ce. V praxi se tedy jedná o schůzky na 0., 1. a 2. 
úrovni, kdy nultá úroveň znamená schůzku pře-
daček, první úroveň reprezentuje schůzku mis-
trové a druhá úroveň je spojená se schůzkou 
vedoucího výroby. Setkání probíhají přímo ve 
výrobě, je stanoven konkrétní okruh účastníků 
a diskutuje se na denní bázi vývoj nastavených 
ukazatelů z oblasti bezpečnosti práce, kvality, 
výkonu atd. Každý z účastníků schůzky komen-
tuje vývoj indikátorů, za které nese odpověd-
nost, a v případě neplnění se hledají opatření 
vedoucí k nápravě. Smyslem tohoto projektu je 
sledovat všechny důležité ukazatele a snažit se 
na denní bázi vhodnými opatřeními ovlivňovat 
jejich vývoj. Po „zkušebním provozu“ je v plá-
nu rozšiřovat SFM do dalších oblastí segmentu 
speciálních výrobků. 

• 5S - identifikuje systém pro řízení pořádku na 
pracovišti. Název 5S vznikl z pěti počátečních 
písmen jednotlivých kroků této metody, jež 
mají za následek nastavení a trvalé udržení 
pořádku ve zvolené oblasti. Hlavním cílem to-
hoto projektu bylo nastavit jasná pravidla pro 
vytvoření a udržování čistoty na vybraných 
pracovištích vstřikolisovny. Začali jsme tak, že 
jsme ze zvolených oblastí vytřídili vše přeby-
tečné, poté jsme se zaměřili na správné rozlo-
žení věcí na pracovišti, vše jsme uklidili, vyčistili 
a v onom ideálním stavu nafotili, aby to dále 
mohlo být zaneseno do standardů. Kromě toho 
jsme nastavili systém pravidelných kontrol (au-
ditování) zaměřených na dodržování 5S, aby 
nedošlo k  návratu do původního stavu. Mezi 
hlavní přínosy systému 5S patří pokrok v oblasti 
bezpečnosti a organizace práce, zprůhlednění 
pracovišť, která působí více reprezentativním 
dojmem, a snadnější odhalování abnormalit.

• Zkrácení kontroly materiálu - jak už nám samot-
ný název napovídá, tento projekt byl primárně 
zaměřen na hledání potenciálu při provádění 
kontrolních činností. V oblasti vstupní kontroly 
se jednalo o redukci počtu prováděných zkou-
šek u surovin a režijního materiálu. V otázce 
zkoušení surovin šlo hlavně o to, aby se nám 
podařilo přenést alespoň část zodpovědnosti 
za garanci deklarovaných vlastností vstupní-
ho materiálu přímo na jednotlivé dodavatele. 

Dalším cílem bylo vytipovat a zrušit „méně vý-
znamné“ skupiny zkoušek u vybraných mate-
riálů. Vlivem realizace potřebných akcí se nám 
podařilo snížit počet prováděných kontrol u 
surovin o 45 %, u režijního materiálu nastala v 
tomto ohledu redukce dokonce až o 58 %. Cel-
kový efekt z realizace tohoto projektu s sebou 
přináší časovou úsporu u pracovníků, kteří jme-
nované typy zkoušek provádějí.

• Optimalizace IS SAP - požadavek na zlepše-
ní funkce našeho podnikového informačního 
systému SAP má svůj původ ve zjištění, že se 
spousta informací mezi našimi odděleními pře-
dává v širokém spektru forem (papír, telefon, 
excelovské tabulky, email, IS SAP). Tím pádem 
se nám může snadno stát, že něco, co bylo ře-
šeno po telefonu, se nakonec zapomene, papír 
obsahující důležité informace se někde ztratí, 
nebo se bude v excelovské tabulce duplikovat 
nějaká chyba, která tam byla původně zanese-
na vlivem ručního přepisu dat. Snahou je, aby-
chom se pokusili co nejvíce využít potenciál 
našeho podnikového informačního systému 
tak, aby v mnohém přemýšlel za nás a veškeré 
potřebné informace byly dostupné právě v jeho 
databázi. Výstupem z projektu byl návrh řešení 
nového fungování IS SAP včetně změn a rozší-
ření některých jeho funkcionalit (prognózování 

• a simulace plánu prodeje, generování a pláno-
vání výrobních zakázek aj.). Podaří-li se nám vše 
potřebné do IS SAP zaimplementovat, měli by-
chom mít v ruce nástroj, který bude efektivněji 
řídit informační toky, spousta věcí se zautoma-
tizuje, a tak nebude potřeba udržovat řadu do-
datečných přehledových tabulek.

• SMED - představuje nástroj štíhlé výroby pro 
zrychlení časů přetypování (z angl. single mi-
nute exchange of die, SMED). V současné době 
ke SMEDu přistupujeme tak, že máme pořízeny 
videosnímky různě obtížných scénářů přesta-

veb, které jsme si společně se seřizovači detail-
ně prošli. Z pořízených videosnímků nám vypa-
dl jízdní řád popisující aktuální způsob, jakým 
se výměny dějí (byly identifikovány jednotlivé 
činnosti a délky jejich trvání). Poté byl navržen 
nový jízdní řád po reorganizaci nebo elimina-
ci vybraných činností a po realizaci vhodných 
akcí. V případě, že se dodrží nový návrh přesta-
veb, lze teoreticky ušetřit zhruba 25 % času pů-
vodní délky prostoje, což není špatný výsledek. 
Ostatně, reálnější obraz o možných přínosech 
nám podá až samotné testování nového jízdní-
ho řádu v praxi. Za klady SMEDu lze považovat 
to, že přispívá ke zvyšování kapacity stroje a v 
mnohém pomáhá v usnadnění práce seřizova-
čům (hledá se řešení, jak dělat věci lépe). 

Závěrem je ještě potřeba zmínit to, že veškeré akti-
vity, které v Chropyni provádíme, komunikujeme a 
reportujeme směrem k vedení společnosti. Děje se 
tak v pravidelných měsíčních intervalech na tzv. ří-
dicích komisích. Za sebe vidím jako velké pozitivum 
to, že se vedení společnosti staví k těmto projektům 
aktivně, zajímá se o jejich průběh a má snahu to s 
námi řešit (důkazem toho jsou i návštěvy ředitelů 
na SFM schůzkách přímo ve výrobě, či jejich osobní 
účast na některých z projektových porad). Když už 
tady popisuji pozitiva a to, co se mi konkrétně líbí, 
určitě musím v neposlední řadě vzpomenout i na 
vedoucí jednotlivých projektů a na samotné projek-
tové týmy. Tito lidé berou svěřené úkoly vážně, musí 
je řešit vedle svých standardních pracovních povin-
ností a v podstatě bez jejich vzájemné spolupráce 
bychom nedosáhli ani zdaleka takových výsledků v 
tak krátkém časovém horizontu, jako je tomu dnes. 
Proto bych chtěl také využít tohoto článku k tomu, 
abych všem realizátorům za jejich dosavadní úsilí 
poděkoval. 

Ing. Roman Jánoš
vedoucí projektů zlepšování segmentu SV 

Stěhování skladu obalových materiálů
Investiční akce Nová válcovna se dotkla také 
skladů spadajících do odboru operativního ná-
kupu. V roce 2017 byly přestěhovány sklady ná-
hradních dílů a režijního materiálu z budovy 25 
do nových prostor v budově 32. 

V roce 2018 proběhlo přemístění skladu plynů na 
Zámoraví a aktuálně probíhá stěhování skladu oba-
lových materiálů. Obalový materiál byl doposud 
uložen v západní části přízemí B35 (vedle jídelny) a 
po demolici budov V5, V6 a V7 v severní části areálu 
byl pro uložení části obalového materiálu dočasně 
využíván mobilní stan na ploše mezi budovami 13 
a 23. 

V rámci výstavby nové válcovny vznikly také nové 
prostory pro sklad obalového materiálu - budova 
15, kde je nyní zahájen zkušební provoz a kde bude 
uložen veškerý obalový materiál na jednom místě. 
Sklad je vybaven novým regálovým systémem. 

K dispozici jsou regály konzolové, stacionární a v 
největší míře pojízdné regály, které jsou usazeny na 
pojízdných podvozcích a pohybují se na kolejnicích 
zapuštěných do betonové podlahy. Systém pojízd-
ných regálů zajišťuje přístup ke každé paletě jedi-
nou uličkou, která se otevírá dle potřeby na zákla-
dě nastaveného příkazu a stisknutí spínače. Pojezd 
podvozků je řízen elektronicky. Regály umožňují 
uložení materiálu na paletách ve výšce až 8 m. 

K manipulaci s materiálem je používán vysokozdviž-
ný vozík Retrak, určený pro zakládání do vysokých 
úrovní. Vozík je vybaven kamerovým systémem, 
čímž je zabezpečený přehled obsluhy při manipula-
ci s materiálem i v nejvyšších úrovních regálového 
systému.

Ing. Renata Kubínová
vedoucí odboru operativního nákupu
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FATRAFOL na mezinárodním veletrhu v Číně
Pro FATRAFOL byl trh v Číně vždy velmi zajíma-
vý, ať už z pohledu své obrovské kapacity či per-
spektivy dalšího růstu. 

Již od počátku spolupráce s naším výhradním zá-
stupcem pro tuto oblast, firmou Shandong Star 
Construction, Systems, Ltd., se nám dařilo každým 
rokem své výrobky segmentu HIF prezentovat na 
prestižním veletrhu China International Roofing & 
Waterproofing Expo (R&W).

Mezi specifika tohoto veletrhu patří každoroční 
změna místa jeho konání s cílem maximálně se při-
blížit každé významné oblasti Číny. Po jihočínském 

Guangzhou a hlavním městě Pekingu nastal letos 
čas pro mezinárodní metropoli Shanghai.

Zaměření tohoto veletrhu na střešní materiály a 
hydroizolační systémy vůbec velmi dobře předur-
čuje profil jak návštěvníků, tak i vystavovatelů z řad 
naší přímé konkurence. 
Je tedy více než příznivé, že zde máme své stálé 
místo a dokážeme z Napajedel nabídnout zajímavá 
systémová řešení FATRAFOL zákazníkům až v daleké 
Číně.

Bc. Pavel Vojtek
prodejce HIF

Zástupci tureckého ministerstva zdravotnictví ve Fatře
Ve čtvrtek 20. června 2019 jsme měli tu čest při-
vítat ve Fatře 16 zástupců ministerstva zdravot-
nictví z Turecka, kteří nás navštívili spolu s na-
šimi obchodními partnery z firmy DMD Floor. 

A kde je spojitost Fatry a tureckého ministerstva 
zdravotnictví? No přece v podlahovinách. Jedná 
se o nový vládní projekt, který pro nás zprostřed-
kovala zmiňovaná firma DMD Floor. Doposud jsme 
měli nasmlouvané dodávky pouze na homogenní 
podlahoviny pro oblast zdravotnictví, ale po složi-
tých jednáních se nám podařilo rozšířit spolupráci 
i o podlahoviny heterogenní. 

Přestože tureckým přátelům cestu k nám zkompli-
kovala porucha autobusu na dálnici a dorazili s ně-
kolikahodinovým zpožděním, s návštěvou u nás byli 
spokojeni. Měli možnost zhlédnout výrobu hetero-
genní podlahoviny, odborný výklad zajistil techno-
log Mgr. Rudolf Navrátil. Věříme, že s našimi výrobky 

budou spokojeni a objem prodeje na tureckém trhu 
se několikanásobně navýší. Na návštěvu České re-
publiky měli vyhrazeny 3 dny. V těch dalších dvou 
naši hosté navštívili Prahu, kam jsme je doprovodili. 
Z autobusu s otevřenou střechou si prohlédli histo-
rickou část Prahy, projeli se lodí po Vltavě, navštívili 
typicky české restaurace, ochutnali české pivo - to 
všechno jim umožnilo nasát pohodovou atmosféru 
naší metropole.

Na závěr jedna příhoda - chuťové buňky Turků jsou 
tak odlišné od těch našich, že veškerá snaha zajistit 
jim co nejlepší jídlo v luxusní restauraci nedopadla 
podle našich představ. Nejvíc si pochutnali na hově-
zím burgeru s hranolkami. I přesto v nich návštěva 
České republiky podle jejich slov zanechala velký 
dojem. Věříme, že nebyla poslední.

Ing. Miroslava Müllerová
prodejce PK

Testováno v Antarktidě
Pohorky, čepice, ponožky, ale také nano im-
pregnace a hydroizolační fólie patří mezi výrob-
ky, které nově obstály v drsných podmínkách 
Antarktidy a získaly tak ochrannou známku 
„Testováno v Antarktidě“, kterou uděluje Masa-
rykova univerzita. K loňským třem produktům, 
které se mohou chlubit tímto označením, tak 
letos přibylo dalších šest.

Spotřebitelské testy prováděli členové letošních 
vědeckých expedic na ledový kontinent na celkem 
třech různých místech Antarktidy. Výprava na sta-
nici J. G. Mendela vezla na testování celkem deset 
různých produktů od českých výrobců, ne všechny 
se ale kvůli špatnému počasí podařilo dostat až do 
cíle. Díky tomu, že do Antarktidy jelo více skupin, 
bylo naštěstí možné výrobky testovat na jiných lo-
kalitách.

Možnost vystavit výrobek polárním extrémům při-
náší firmám zpětnou vazbu, jak se osvědčil v nároč-
ných podmínkách, případně jak jej lze dále vylepšit. 
Ochranná známka pak slouží především jako marke-
tingový nástroj, který spotřebiteli ukazuje, že má vý-
robek určité kvality. Jde o spotřebitelský test, jehož 
výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách 
www.testovanovantarktide.cz. Zájemci tam najdou 
informace o tom, v čem podle odborných hodno-
titelů výrobek vynikl, proč si zasloužil ochrannou 
známku nebo jaké jsou jeho rezervy a doporučení. 
Z testovaných výrobků nakonec uspělo a získa-
lo ochrannou známku celkem šest produktů, pět 
z nich bude nosit známku „Testováno v Antarktidě“ a 
výrobce hydroizolační fólie Fatra, a. s., její ekvivalent 
pro Evropu a Rusko „Tested in Antarctica“.

První tři ochranné známky byly uděleny loni po pi-
lotním ročníku testování. Obdržely ji dva produkty 
výrobce termoprádla a obuv do náročných podmí-
nek. 

Mezi výrobky, které získaly ochrannou známku „Tes-
továno v Antarktidě“ letos, patří i naše hydroizolač-
ní fólie. 

FATRAFOL 810
Testována byla hydroizolační fólie FATRAFOL 810 
na bázi měkčeného PVC, vyztužená polyesterovou 
mřížkou pro vysokou rozměrovou stabilitu. Je urče-
na především k provádění jednovrstvých povlako-
vých krytin plochých střech, mechanicky kotvených 
k podkladu. „Když jsme v roce 2014 předávali věd-
cům z Masarykovy univerzity vzorky střešních hyd-
roizolací, byli jsme velmi zvědaví na výsledek. 

Testy v laboratořích společnosti Fatra Napajedla i la-
boratořích CEITEC VUT prokázaly, že jak na vzorku 
z Antarktidy, tak na referenčním vzorku umístěném 
v Brně nedošlo během prvních tří let celoroční ex-
pozice k zásadním fyzikálním změnám. Chemická 
změna sice byla potvrzena, avšak pouze na po-

vrchu všech exponovaných vzorků - do tloušťky asi 
0,1 mm. Protože celková tloušťka izolačních fólií je 
kolem 1,5 mm, nijak to neovlivní celkové aplikační 
vlastnosti hydroizolace. Dosavadní výsledky dávají 
velký předpoklad k zachování dlouhodobé funkč-
nosti i v náročných podmínkách Antarktidy,“ říká k 
testování Ing. Jaromír Novák, vedoucí odboru Vý-
zkumu a vývoje společnosti Fatra, a. s.

Kromě našich fólií v náročném testu uspěly a 
ochrannou známku získaly i následující produkty.

Nano impregnace textilu a kůže
Vysoce účinná impregnace textilu a kůže na ochra-
nu před vlhkostí, promočením a zašpiněním. Přípra-
vek funguje na atomární úrovni. Kolem vláken ošet-
řeného materiálu vytvoří neviditelný ochranný film, 
který je mnohem odolnější než po běžné impreg-
naci a navíc zůstává prodyšný, takže impregnovaný 
materiál dýchá a neplesniví. Díky extrémně odpuzu-

jícímu efektu nano impregnace zabraňuje vniknutí 
vlhkosti i nečistot.

Pohorka Prabos Vagabund S70658L
Nová obuv řady Vagabund českého výrobce Prabos 
plus patří mezi tzv. taktickou outdoorovou obuv. 
Podešev vyniká extrémní přilnavostí a zvyšuje tak 
odolnost proti uklouznutí, při další chůzi se navíc 
dokáže sama čistit. Bota je komfortní a celkový pocit 
z nošení je velmi dobrý, pochvalu sklidila i vodotěs-
nost obuvi a její prodyšnost. Boty byly doporučeny 
do podmínek evropského jara, léta a podzimu, pro 
mírné až středně těžké terény.

Ponožky VoXX Stabil a ponožky VoXX Vision
Ponožky Stabil a ponožky Vision jsou určené pro 
horskou turistiku a trekking v náročných podmín-
kách. Mají polstrované zóny proti otlakům a puchý-
řům, jemný svěr lemu a vynikají vysokou prodyšnos-
tí. Speciální polypropylenové vlákno silproX® s ionty 
stříbra poskytuje antibakteriální ochranu a merino 
vlna obsažená v přízi CLIMAYARN® zajišťuje maxi-
mální tepelný komfort

Pletená Merino čepice KAMA AW54
KAMA je značka českého výrobce, který se od zalo-
žení před 30 lety specializuje na výrobu funkčních 
čepic a svetrů. KAMA plete výhradně ze 100% čis-
tých nebo 50/50 směsových Merino přízí Schoel-
ler. Vlna jako přírodní vlákno v létě chladí a v zimě 
hřeje, i když je vlhká. I při 30% obsahu vlhkosti je na 
omak suchá. Vlna omezuje pachy, je samočisticí a 
samozhášivá. Licenční membrány GORE-TEX a GORE 
WINDSTOPPER zajišťují její nepromokavost a nepro-
foukavost při maximální prodyšnosti. 

Ing. Michael Tupý, Ph.D.
projektový pracovník  
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Rozšíření vstřikolisovny
Technologie procesu vstřikování plastů je velmi 
složitá komplexní činnost. Pro správný výběr 
vstřikovacího stroje existuje spousta argumen-
tů, které je nezbytné na samém začátku projek-
tu zohlednit, aby na konci byl kvalitní výrobek.

Do plánu investic loňského roku bylo zařazeno poří-
zení hybridního vstřikolisu s uzavírací sílou 800 tun 
včetně manipulátoru, etiketovacího zařízení, váhy 
a dalšího příslušenství. Záměrem tohoto projektu 
bylo rozšíření kapacitních možností vstřikovaných 
výrobků v souladu se strategií segmentu. 

Nová technologie byla nainstalována do stávající 
výrobní haly č. 300 v provozovně Chropyně, kde 
probíhá výroba různých plastových produktů.

Dispoziční řešení pro umístění nového vstřikolisu 
navázalo na předchozí koncepci schváleného inves-
tičního záměru „Vstřikovna Chropyně“ a tento hyb-
ridní vstřikolis byl umístěn vedle pěti stávajících lisů.

Jako dodavatel byla vybrána firma Negri Bossi S.p.A. 

z Itálie s termínem dodání zařízení do 31. 5. 2019 a 
jeho následnou instalací dle harmonogramu do 11. 
6. 2019. Tato italská firma je dodavatelem v pořadí již 
šestého vstřikolisu, který v Chropyni provozujeme. 

Jedná se o hybridní vstřikovací stroj s plně elektric-
kým systémem a automatickou regulací uzavírací 
síly během výroby. Ovládání vstřikolisu a komplexní 
řízení celého procesu vstřikování, včetně nastavení 
požadovaných parametrů, probíhá pomocí dotyko-
vého panelu propojeného s výkonnou řídicí jednot-
kou. Pro monitorování spotřeby elektrické energie 
byla nová technologie napojena na centrální dispe-
čink.

Nedílnou součástí projektu byla také příprava po-
třebných médií. Nově instalovaný vstřikolis vyžado-
val napojení na stávající rozvody inženýrských sítí, 
konkrétně elektro, chladicí vodu a stlačený vzduch. 
Protože se jednalo o zásah a návaznost na systém, 
na nějž se stále vztahuje záruka, bylo toto rozšíření 
svěřeno původním dodavatelům.  

Dle vypracované dokumentace pro provádění stav-
by a stanoveného časového harmonogramu byly 
v polovině května postupně zahájeny montážní prá-
ce související s přípravou médií pro napojení nové 
technologie. 

Nový vstřikolis při umístění do stávající haly nevyža-
doval zásadní stavební úpravy s výjimkou opatření 
vyplývajícího ze statického posouzení únosnosti 
stávající podlahy. 

Abychom eliminovali zvýšené zatížení podlahy, 
byl vstřikolis osazen na roznášecí ocelové plotny 
tl. 20 mm.

Dodávce technologických celků předcházela in-
spekční prohlídka u dodavatele za účelem kontroly 
úplnosti a splnění technické specifikace zařízení.

Vlastní dodávka se uskutečnila koncem května. 
Vyložení a umístění této technologie bylo oprav-
du náročné a mnohdy chyběly pouze centimetry, 

abychom se dostali na určené místo. A všechno 
probíhalo za plného provozu. Podařilo se - výroba 
nemusela být odstavena, bezpečnost práce byla 
dodržena. 

Po ukončení instalace a úspěšném oživení vstřikoli-
su byly zahájeny garanční zkoušky v rozsahu trvání 
4 hodin. Po úspěšných garančních zkouškách mohl 
být zahájen předávací proces a dne 11. 6. 2019 po-
depsán protokol o předání a převzetí hybridního 
vstřikolisu včetně příslušenství. A zbývalo pouze 
provést změny komunikačních tras pro dodržení 
bezpečnostních předpisů.

K úspěšné realizaci tohoto projektu významně při-
spěli všichni, kteří se na něm podíleli. Poděkování 
patří nejen externím dodavatelům, ale i celému 
realizačnímu týmu, tzn. pracovníkům výroby, TPV 
i údržby.

Mgr. Eva Benedíková
technik realizace investic

Opět na plný výkon 
Odstávka výroby v době celozávodní dovole-
né představuje náročnou etapu pro celý odbor 
hlavního mechanika. Na toto období se připra-
vujeme již dlouho dopředu v úzké spolupráci s 
kolegy z výroby a dalších oddělení. Výsledkem 
těchto příprav je plán oprav na celozávodní do-
volenou, který letos obsahuje více než tři sta 
položek společně pro Napajedla a Chropyni.

V době odstávky byly realizovány generální, střední 
i drobné opravy včetně kontrol a seřízení výrobních 
zařízení. Velkou většinu prací realizují naši pracovní-
ci z údržby, část oprav pro nás uskutečňují externí 
dodavatelé. Objem práce těchto externích doda-
vatelů má meziročně vzrůstající tendenci, která je 

zapříčiněna nejen zvyšujícím se počtem výrobních 
zařízení, ale i personální optimalizací údržby. 

Z letošní odstávky bych rád zmínil několik velkých 
plánovaných oprav, do kterých mohu zahrnout ge-
nerální opravu dvouválce u linky Comerio III, gene-
rální opravu chladicích věží u budovy 44, výměnu 
kalandrovacího válce u linky HIF 1, opravu licího 
válce u linky A BO PET, opravu centrálního mazání, 
výměnu převodovky a kabeláže elektro u linky B a 
další.

Plánovat opravy od stolu je jedna věc, realita je věc 
druhá. Při opravách strojů naši mechanici zažívají 

různá překvapení, jako například, že nová ložiska 
motorů byla sice objednána podle dokumentace, 
ale při demontáži se zjistí, že tam patří úplně jiná. 
Pak nastává souboj s časem a dodavateli, zvláště 
když zjistíte, že ta správná ložiska se nachází někde 
ve skladě v Německu. Pak se doba určená na opra-
vu protahuje, ale termín jejího dokončení je nutné 
dodržet. 

Tato nepříjemná zjištění, a tak tomu bylo i v případě 
zmiňované generální opravy dvouválce u Comeria 
III, vyžadují trpělivost, obětavost a také profesiona-
litu našich montérů, kterou naštěstí mají. Díky nim 
výrobní linky i přes svůj věk běží bez větších potíží, 

což naší společnosti umožňuje plnit plánované úko-
ly v oblasti prodeje i zisku.

Opravy plánované na letošní celozávodní dovole-
nou se nám z velké části podařilo splnit. Několik, 
ať už z kapacitních nebo technických důvodů, jsme 
jich sice museli přesunou na pozdější dobu, ale 
máme v  plánu je realizovat v nejbližším možném 
termínu. A již nyní se začínáme připravovat na opra-
vy, které nás čekají při zimní odstávce.

Ing. Zdeněk Rozsypálek
oddělení přípravy oprav



POD DROBNOHLEDEM / Seznamte se, odbor 
investic
V dalším článku ze série o našich jednotlivých 
odděleních Vás seznámíme s odborem inves-
tic. Pracovníci tohoto odboru, spadajícího pod 
technický úsek, připravují a realizují novou vý-
stavbu a pořizování nových zařízení a techno-
logií.

Vítejte na investicích, tedy ve druhém patře východ-
ní části budovy 35. Je nás tu celkem devět. Někteří 
z nás řeší spíše technologie, jiní jsou stavaři, a tak se 
soustředí na výstavbu, všichni jsme však jeden tým 
a spolupracujeme s dalšími odbory a odděleními 
napříč všemi úseky. 

Práce na investiční akci zpravidla začíná investičním 
námětem vystaveným ve stejnojmenné aplikaci 
v Lotus Notes. Námět projde schválením přes ředi-
tele žadatele a vedoucího investic k pracovníkovi 
investic, který má pak ve spolupráci s žadatelem či 
širším týmem na starosti přípravu námětu. Cílem je 
ověřit celkové náklady, časovou náročnost realizace 
a dát dohromady podklady pro pořízení požado-
vané technologie nebo stavby, které později slou-
ží jako zadávací dokumentace výběrových řízení. 
V případě stavebních námětů jsou to většinou sta-
vební studie s odhadem nákladů. Pro technologické 
náměty se připravují podrobné technické specifika-
ce, případně i návrhy protokolů o garanční zkoušce 
a poptávají se cenové nabídky na pořízení, instalaci 
a zprovoznění.

Když je daná investice zařazena do Plánu investic, 
který je pro nás každý rok základním dokumentem, 
můžeme připravený námět převést do investičního 
požadavku v aplikaci Investice v Lotus Notes. Inves-
tiční požadavek pak mimo jiné prochází schvalová-
ním odbornými útvary (BOZP, ekologie, ICT apod.) 
až se dostane k pracovníkovi, který má na starosti 
realizaci dané investice. V rámci té je většinou prv-
ním krokem poptávkové nebo výběrové řízení a 
poté vystavení objednávky nebo podpis smlouvy. 

V případě většiny stavebních investic se samozřej-
mě zpracovávají projektové dokumentace. Pak 
následuje samotná realizace tedy stavba nebo do-
dání, montáž a zprovoznění technologie. Práce na 
investici nekončí jejím převzetím a odvedením do 
majetku, ale pokračuje řešením reklamací po dobu 
záruční lhůty zařízení a staveb.

Za poslední roky jsme realizovali velké spektrum 
různých investičních požadavků od drobných labo-

ratorních zařízení přes výměny dílčích částí výrob-
ních linek až po celé nové linky jako je Comerio I. 
V případě staveb pak od klimatizací přes drobnější 
i  rozsáhlejší rekonstrukce až po výstavbu nových 
hal.

Kromě řešení běžných investic je nejvíce skloňova-
ným pojmem a projektem Nová válcovna, která se 
naší prací již čtvrtým rokem vine jako červená stuž-
ka. Jak se v jedné známé písni zpívá „ten dělá to a 
ten zas tohle“ - na tomto projektu se podílí všichni z 
odboru. Naši dva stavaři - sportovní fanoušek Pavel 
Výrostek a milovník nezvyklých žánrů hudby Jaro-
slav Stuchlík - měli na starosti stavbu nových objek-
tů, které významně rozšířily zástavbu areálu společ-
nosti. Služebně z nás nejzasloužilejší fatrák a letošní 
mistr Evropy v tanci ve formacích kategorie senior 
Karel Holásek se zabývá novou válcovací linkou Co-
merio IV s míchacím uzlem. Týmový benjamínek a 
vášnivý cestovatel Jan Jedovnický dohlíží na mon-
táž a zprovoznění nové laminační linky. Služebně 
nejmladší, turista a geocacher Radek Vočadlo, se 
kromě jiného podílel na rekonstrukci budovy 25. 
Společně s nadšencem do amerických automobilo-
vých veteránů Lubošem Kamenčákem pak mají pod 
palcem realizaci veškerých elektroinstalací staveb a 
výrobních technologií. 

Luboš zprovozňoval také technologii pro přípra-
vu chladicí vody a kotelnu pro přípravu oleje, kte-
rý bude vyhřívat linky. Jedna ze dvou žen našeho 
týmu, která občas využije volný čas k cyklistice, 
Eva Benedíková, byla do tohoto projektu zapojena 
nepřímo. Soustředila se na běžné investice a tím 

ostatním kolegům umožnila maximální nasazení 
při realizaci výstavby a zprovoznění Nové válcov-
ny. Jejími nejvýznamnějšími akcemi byly například 
modernizace navažování na válcovně, rekonstruk-
ce přípravy barevných polosměsí dle požadavků 
na výrobu ve výbušném prostředí EX nebo letošní 
pořízení vstřikolisu.

Obdivovatelka umění a zapálená kuchařka Zuzana 
Dujková měla v rámci Nové válcovny na starosti ad-
ministraci včetně přípravy a odvedení do majetku 
dílčích částí tohoto projektu. Jinak se věnuje hlav-
ně přípravě investičních námětů. A co by to bylo za 
projekt, za tým a za oddělení, kdyby neměl svého 
šéfa. Tím je Tomáš Navrátil, jehož největším koníč-
kem za poslední dva roky je postupná rekonstrukce 
domu a který kromě funkce vedoucího odboru in-
vestic zvládá také roli koordinátora projektu Nová 
válcovna.

Na přípravě investičních námětů i realizaci investič-
ních požadavků se podílí celá řada kolegů z ostat-
ních oddělení a úseků, kterým bychom chtěli touto 
cestou poděkovat. Doufáme, že náročný projekt 
Nové válcovny je neodradí od další spolupráce. 

V současné době se začíná připravovat plán investic 
na příští rok, takže uvidíme, co nového nám přinese.

Jako vtip na konec jsme si pro vás připravili společ-
nou fotografii, ze které můžete podle našich koníč-
ků hádat kdo je kdo.

Zuzana Dujková
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AKTUALITY 
Běh Napajedelskou branou
Přijďte v sobotu 21. září 2019 již po čtvrté 
rozhýbat naše krásné město u příležitos-
ti akce „Běh Napajedelskou branou“, které 
jsme partneři. Součástí akce bude bohatý 
doprovodný program, kulturní vystoupení 
a představí se všechny napajedelské spor-
tovní kluby a kroužky. Celý den pak ukončí 
hudební afterparty.

“Mini Wonders: Czech Toys Past and Pre-
sent” - výstava v Sanghaji
Fatrovské nafukovací hračky se společně s 
dalšími objekty vydaly na expedici, tento-
kráte do čínské Sanghaje na výstavu “Mini 
Wonders: Czech Toys Past and Present”. Vý-
stava je zde spojena s výstavou Petra Nikla 
„Dialogy s maminkou“.

Jedinečně navržené hračky se ocitají v po-
hádkovém světě rozloženém v 29 obrazech 
a instalacích a tak otevírají divákům zábav-
ná dobrodružství. Český hračkářský průmy-
sl má více než stoletou historii. Poprvé se 
představil na bruselské výstavě v roce 1958. 
Expozice je první rozsáhlou výstavou čes-
kých hraček a vzorů v Číně.

Výstava se skládá ze dvou částí. První část 
je věnována historii českých hraček od roku 
1919, kterou představí reprezentativní díla 
významných českých designérů hraček. Díla 
jsou nepostradatelnou součástí kulturního 
dědictví České republiky. Hračky jsou stále 
ve výrobě a prodeji.

Druhá část se zaměří na klasická díla Petra 
Nikla, zejména na jeho reinterpretaci návrhů 
jeho matky Libuše Niklové, známé české 
designérky hraček. Hračky staví do nového 
kontextu, protože mezi hračkami probíhá 
úzký dialog. Odhaluje tak nový kanál pro 
diváky pro lepší porozumění české kultuře.

Marie Terezie opět na scéně
Výpravná minisérie o slavné rakouské císařov-
ně měla předloni o Vánocích obrovský úspěch, 
a to zdaleka nejen v Česku. Proto se ve dvou 
nových dílech filmaři opět vrátili nejen do Kro-
měříže a do Valtic, aby v příběhu pokračovali.

Marie Terezie nebude vést pouze válku o habsbur-
ské dědictví, ale i o své manželství s Františkem Ště-
pánem.

Scénář napsala opět Mirka Zlatníková, režie zůstává 
také stejná - natáčení se ujme Robert Dornhelm. 
Nezmění se ani hlavní herci - Marii Terezii ztvární ra-
kouská herečka z Burgtheatru Marie Luise Stockin-
ger, jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského 
Vojtěch Kotek. 

Tři sta let po narození Marie Terezie vznikla na po-
čest této panovnice seriálová podívaná, která sklízí 
příznivé kritiky i výrazný divácký a mediální zájem. 

Čtyři koprodukční státy jsou ale zastoupeny nejen 
mezi herci, ale i mezi tvůrci. Výpravný snímek se 
začal natáčet vloni na jaře, herci do kamery mluvili 
svou mateřštinou, pro verzi konkrétní země pak byli 
předabováni. 

Natáčení se zúčastnil pan Jiří Havlík, zaměstnanec 
údržby Chropyně, který nám poslal pár fotografií.
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ANKETA
Sledujete televizi?
Sledování televize - oblíbená zábava, která krá-
tí dlouhé večery. Nejenže nás dokáže rozptýlit, 
ale umožní nám i rozšířit si znalosti nebo zlepšit 
jazykové schopnosti. Televize nám toho může 
nabídnout opravdu mnoho. Bezpochyby je to 
jeden z nejvýznamnějších a nejpřínosnějších 
vynálezů posledních sta let. Zeptali jsme se, jak 
jsou na tom se sledováním televize naši zaměst-
nanci. 

Sledujete televizi nebo dáváte přednost jiným 
aktivitám? 
Ing. Ivo Sedláček, prodejce SV, stř. 202100
Během pracovního týdne obvykle sleduji pouze 
večerní zprávy na ČT - a to ještě některé pasáže 
zaspím. Výjimkou jsou sportovní přenosy, které 
se snažím sledovat pravidelně, protože mě zajímá 
sport - obzvláště pohledem z gauče. O víkendu pak 
nepohrdnu nějakým pěkným večerním filmem. Ne-
vyhýbám se programově žádnému žánru, dám na 
recenze nebo doporučení přátel. Nicméně mohu-li 
si vybrat, tak pěknou detektivku nebo thriller - ale 
klidně to může být i dobrý romantický film.

Ing. Jaroslav Sup, technik ICT, stř. 933000
Myslím si, že role televize jakožto média strhávající-
ho pozornost a ovlivňujícího názory dnešního člo-
věka je stále zásadní. Přestože část publika převzaly 
online kanály či sociální sítě, televize má výhodu 
v tom, že sama divákovi program servíruje. Jedno-
duše ji zapneme a ono tam pořád něco je. Je pak na 
nás, jak vyhodnotíme kvalitu podávaných informací. 

Pokud bych to měl shrnout za sebe, až na výjim-
ky většina běžných pořadů obsahově kolísá těsně 
kolem nuly, proto si pro relax raději hledám jinou 
činnost. Vůči televiznímu vysílání se ale úplně nevy-
mezuji, občas tam pro mě přece jen něco zajímavé-
ho je. Pokud je ten správný čas a není jiná zábava či 
povinnosti, něco zkouknu. 

Česká komedie, třebaže po stopadesáté, nezklame. 
Rád se podívám na filmové klasiky plné hlášek, na-
příklad „Na samotě u lesa“, „Rozpuštěný a vypuště-
ný“, „Slavnosti sněženek“ atd. Všichni to známe, kdo 
by dnes nerozuměl jasné meteorologické termino-
logii dědy Komárka či obdobné ornitologické zna-
losti průvodce kachní farmy. I když to člověk už zná 

nazpaměť, baví se. Je to typ českého humoru, který 
každého osloví a všichni mu rozumí. Současní filmo-
ví tvůrci komedií to už takhle neumí. 

Také občas sleduji dokumenty z produkce HBO, 
BBC, NG v naučné či hrané podobě, kde se člověk 
něco dozví a snad se i trochu poučí.

Televize je výborný prostředek pro rozptýlení volné-
ho času. Měli bychom ji však brát s rezervou a mys-
let na své zdraví, neboť jak se říká „všeho moc škodí“. 

Monika Kedrová, instruktorka, stř. 150000
Přes léto televizi nesleduji, protože mám u domku 
zahrádku, kde trávím svůj volný čas. Ale pokud pře-
ce jen televizi zapnu, tak se ráda podívám na různé 
dokumenty nebo si vyberu nějakou veselou kome-
dii, abych se u toho zasmála. Přes zimu chodím do 
haly hrát míčové hry nebo posedím s přáteli u dob-
rého vínečka.

Anna Milerová, prodejce profily, stř. 101300
Na televizi nemáme moc čas, mezi naše rodinné 
aktivity patří zejména plavání, jízda na kole, brusle. 
Pro mě je to běh a pro děti gymnastika. Ve volném 
čase jezdíme na výlety hlavně na hory a také do 
ZOO (Lešná a Svatý Kopeček) nebo se jdeme jen 
tak projít, pokaždé se zastávkou na dětském hřišti. 
Mě osobně také baví čtení knížek (polské, anglické 
a české).

Ing. Jaroslav Stuchlík, technik-realizace investic, 
stř. 942200
Sledování televize je mojí plánovanou aktivitou jen 
zřídka a mnohdy ji beru jako kulisu a určité pozadí 
při reprodukci hudby buď z hudebních kanálů nebo 
z You Tube. Často se až k večeru „svezu“ s jiným čle-
nem rodiny, který má vyhlídnutý určitý program 
anebo konkrétní pořad. 

Někdy mne odradí od sledování lákavě znějícího 
filmu množství reklam, které mi takové sledová-
ní dokáže znepříjemnit. Bohužel se toto prolínání 
reklamy s televizním pořadem stalo zcela běžnou 
součástí i sportovních přenosů, takže se stávám k 
promítání reklam postupně víc a víc odolnějším. 

Na co si rád udělám čas, to jsou pořady o technic-
kých zajímavostech anebo dokumenty buď histo-
rické, nebo z přírody, které mne dokáží něčím po-
učit a obohatit. Takže celkově se považuji za zcela 
průměrného diváka, který televizi využívá jak k od-
počinku a zábavě, tak i k poučení a doplnění infor-
mací z různých oborů našeho života.

BAVÍME SE 
Nová paní učitelka si chce ověřit znalosti z 
psychologie a tak se zeptá: „Kdo si myslí, že je 
hloupý ať se postaví.“
Když dlouho nikdo nevstává, tak se postaví 
Pepíček.
 „Pepíčku ty si myslíš, že jsi hloupý?“
 „To ne, ale nechtěl jsem, abyste tu stála tak 
sama.“

Psychiatr vyšetřuje pacienta a ptá se ho:
 „Co by se stalo, kdybych vám uřízl jedno ucho?“
 „Neslyšel bych.“
 „A co by se stalo, kdybych vám uřízl i druhé 
ucho?“
 „Neviděl bych.“
 „Jak to?“ diví se psychiatr.
 „Spadly by mi brejle.“

 „Tak jsem byl vloni v Alpách a manželka otěhot-
něla.
Předloni na Kanárech a žena otěhotněla.
Rok předtím na Šumavě a zase otěhotněla!“
 „A co s tím budeš dělat?“
 „Pro jistotu ji letos vezmu s sebou!“

Sedí muž večer před televizí, najednou se zved-
ne a zvolá: „Stará, oblíkni se, jdu do hospody!“
Manželka s radostí: „A ty mě vezmeš s sebou?“
Manžel: „Ne, ale vypínám topení!“

Lékař apukunkturista a potká chirurga:
 „Ahoj řezníku!“
 „Hele, nech toho popichování!“

Získejte odměnu za nového 
„fatrováčka“.

 
Pomozte nám najít vhodné zaměstnance 
do našich řad. Pokud někoho znáte, dů-
věřujete mu a jste přesvědčeni, že pro nás 
bude přínosem, neváhejte a předejte na 
něj kontakt personálnímu oddělení.

V případě, že se Vámi doporučený zaměst-
nanec osvědčí, můžete obdržet odměnu

ve výši 15 000 Kč 
za zaměstnance kategorie D.

Více si o této možnosti přečtěte v Rozhod-
nutí 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

Moraviaman 2019
226 km neopakovatelných zážitků - 3,8 km pla-
vání, 180 km jízdy na kole a 42 km běhu
 
Byla sobota 22. 6. 8.00 hodin ráno a já jsem opět po 
roce stál na břehu otrokovického Štěrkáče a těšil se, 
jak si společně s Davidem Dalajkou užijeme v bar-
vách napajedelských Slečinek další ročník Moravia-
man.

Ráno jsem ještě stihnul start triatlonové elity a 
pozdravit pár známých. Pak už začala příprava na 
start vlastní. Nejprve jsme s Davidem doladili takti-
ku střídání jednotlivých úseků. Po krátkém rozklu-
sání a pár tempech ve vodě jsem se zařadil na start 
závodu. Nejsem žádný velký plavec a nestojím o ně-
jaký ten kopanec od plaveckých dravců, tak to beru 
hezky do zadní řady. Těším se, ale zároveň mám leh-
ké obavy, jestli to zvládnu. 

V den, kdy jsem naši štafetu přihlašoval (30. dub-
na), jsem ležel se zablokovanými zády a doléčoval 
zánět šlachy v koleně, díky které jsem cca 3 měsíce 
nemohl pořádně běhat. Naštěstí David, až na malou 
svalovou lapálii den před startem, byl v pohodě a 
dle výsledků v jarních závodech měl i poctivě natré-
nováno. David byl jistota.

Start plavecké části jako vždy v 8.00 hod. Po 31 mi-
nutách, šťastný, že i tentokrát jsem to přežil a neu-
topil se, předávám Davidovi. Ten si dal na rozdíl ode 
mě dva okruhy, měl jsem tedy cca hodinku na to 

se vzpamatovat, popadnou dech, něco málo sníst 
a připravit se na kolo. Čekání se o nějakou minut-
ku protáhlo, David nikam nespěchal a šetřil síly do 
zbytku dne. Náš čas 1 hodina 42 minut nebyl oprav-
du nic moc. Na náš cílový čas 11 hodin a 30 minut 
jsme trochu ztráceli, ale věřili jsme, že na kole a 
v běhu to doženeme.

Po předávce jsem se vydal na svou první část na 
kole. Na kole se s Davidem cítíme lépe.  Střídáním 
po 45 km postupně zdoláváme 180 km za 5 hodin 
a 54 minut. Na kole jsme si kromě vzdálenosti uží-
vali slunce, nepříjemný protivítr a David i vydat-
nou dešťovou přeháňku, která ho přepadla 10 km 
před předávkou na běžeckou část. Při tomto čekání 
jsem krásně zmoknul i já. Naštěstí bylo teplo, takže 
pro běh žádný problém. Aspoň se hodily tréninky 
z květnových dnů.

Běželo se mi opravdu dobře a celý svůj první úsek 
jsem držel tempo kolem 4:50 na km. David svůj prv-
ní běžecký úsek zvládl ve stejné pohodě. Náš pláno-
vaný čas do 11 hodin a 30 minut již vypadal hodně 
reálně. Druhý běžecký úsek už mi to tolik neběželo. 
Nohy už přeci jenom začínaly bolet. Ani Davidův 
druhý úsek už nebyl tak pohodový. Puchýře na cho-
didle ho pekelně pálily, ale kousl se a zvládl doběh-
nout bezpečně pod hodinu. Běh 42 km jsme zvládli 
za 3 hodiny a 43 minut.

Po 11 hodinách a 20 minutách jsme společně pro-
běhli cílovou branou. Skvělý pocit, šťastní, i když 
unavení. Dokázali jsme to. Společně jsme zdolali 
226 km Moraviamanu v plánovaném čase. Už teď 
oba víme, že za rok tam chceme stát znovu a v lep-
ším čase.

David Kovář
technik plánování
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V důchodu se nudit nebudu
ROZHOVOR / ANTONÍN STRATIL
Vedoucí odboru elektro-hospodářství pan An-
tonín Stratil plánuje v letošním roce odchod do 
důchodu. Ve Fatře v Napajedlích strávil dlou-
hých 48 let. Zeptali jsme se jej, jak toto své pra-
covní období hodnotí, na co rád vzpomíná a na 
co by naopak raději zapomněl. 

Pane Stratile, do Fatry jste nastoupil v roce 
1971, abyste se tady vyučil profesi provozní 
elektromontér. Po vyučení jste si na 2 roky od-
skočil na vojnu a pak se vrátil zase zpět. Kde jste 
začínal?
Když jsem v roce 1971 končil základní školu, pře-
mlouvali mě učitelé, abych šel pracovat do dolů 
nebo se stal vojákem z povolání. Zajímala mě ale 
elektronika, Fatra, kde byli také zaměstnáni moji 
rodiče, byla blízko, a tak jsem se přihlásil na učební 
obor provozní elektromontér. S dalšími čtyřmi žáky 
mě sem přijali. Během tříletého učebního poměru 
jsem se dohodl, že po vyučení tu budu pracovat dal-
ší 3 roky jako elektrikář. 

Tehdy jsme měli hodně praxe - v rámci výuky jsem 
prošel všechna oddělení elektroúdržby (instalační, 
odd. generálních oprav, údržby na jednotlivých bu-
dovách apod.), v podstatě jsme se seznámili se vše-
mi tehdejšími fatrovskými provozy.

Po vyučení jsem se přihlásil k pětiletému dálkovému 
studiu na SPŠ elektrotechnické v Brně. Tehdejší ná-
rodní podnik Fatra mi jako „pracovní úlevu“ poskytl 
týdně 4 hodiny volna. Za to jsem se zavázal k pětile-
tému zaměstnání ve společnosti po ukončení stu-
dia. 

V dubnu 1978, ještě před ukončením dálkového 
studia, mi nabídli práci v konstrukci. Tam jsem měl 
možnost ve funkci elektro-konstruktér poznat i ji-
nou stránku práce elektro. Navrhovaly se tu stroje, 
které pak vyrábělo oddělení strojírny a elektro. Já 
jsem např. projektoval úpravy u linky Anger nebo 
jsem byl spoluautorem stroje na výrobu tzv. drenáž-
ních trubek.

Jenom pro zajímavost - tehdy ve Fatře existovalo 
i vývojové oddělení, kde se také navrhovaly a vyrá-
běly nové stroje pro výrobu - mělo název „pokusná 
dílna“.

Hned po dokončení studia v červenci 1979 jsem 
musel nastoupit na dvouletou základní vojenskou 
službu. Přijali mne do Armádního uměleckého sou-
boru Víta Nejedlého v Praze, kde jsem vykonával 
funkci technika-osvětlovače. 

Po skončení ZVS v roce 1981 jsem se vrátil zpátky 
do oddělení konstrukce. Z pětice učňů jsem ve Fatře 
zůstal jenom já. Ostatní se rozprchli do jiných pod-
niků, přestože Fatra nabízela různé výhody, např. 
možnost získání bytu na Nábřeží.

V kterém roce jste se dostal do vedoucí funkce? 
V roce 1985 byla ukončena výstavba nové VN roz-
vodny na Zámoraví. Byla vybudována z důvodu po-
krytí zvyšující se potřeby dodávek elektrické ener-
gie (stávající linky 22 kV nebyly dostačující) a já jsem 
projevil zájem tady pracovat. Bývalý energetik Jiří 
Saibert mi nabídl rovnou funkci vedoucího odděle-
ní rozvodny, která měla být původně bezobslužná, 
dálkově ovládaná z Otrokovic. Mým prvním úkolem 
bylo získat sem pracovníky z řad elektroúdržby. Po-
dařilo se a 1. února 1985 byla VN rozvodna dána pod 
napětí. Od té doby plní svou funkci dodnes, stejně 
jako já.

Kolik pracovníků je ve vašem oddělení a co 
všechno máte na starosti? 
Když jsme v tom roce 1985 začínali, bylo nás celkem 
12. Jedno oddělení řešilo ohledně elektro všechno 
včetně technického dispečinku (ve spolupráci s KD 
Brno), manipulaci na zařízeních VVN a VN i jejich 
údržbu. Od té doby jsem zažil spoustu změn. V roce 
2007 jsme se stali součástí Energetiky Chropyně, a. s. 
Vznikl odbor distribuce, kde dispečerům v Chropyni 

i Napajedlích šéfoval pan Gejdoš, a odbor elektro-
-hospodářství, zabývající se údržbou VN zařízení 
také v obou areálech. A ten jsem dostal na starost 
já. Zajímavé bylo, že tady jsem se po letech sešel se 
svými spolužáky z učení, panem Žilínkem a panem 
Otevřelem.

Nyní je odbor elektro-hospodářství součástí úseku 
energetiky akciové společnosti Fatra, je nás tady 
celkem sedm a staráme se o oba areály v Napajed-
lích i Chropyni.

Jakou nejvýznamnější akci se Vám podařilo zre-
alizovat?
V letech 2011-2013 jsme se pustili do rekonstrukce 
hlavní rozvodny velmi vysokého napětí, kterou vidí-
te v části Zámoraví. Tato rozvodna byla vybudována 
před téměř 30 lety a byla zastaralá. Díky rekonstruk-
ci jsme přešli na moderní způsob ovládání, zbavili 
jsme se řízení pomocí tlakového vzduchu a mohli 
tak zrušit i lokální kompresorovnu.

Další a zřejmě historicky nejvýznamnější akcí byla 
rekonstrukce soustavy rozvoden a kabelových roz-
vodů v celém areálu realizovaná v letech 2015-2018. 
Touto investicí jsme kompletně zrušili rozvodnu vy-
sokého napětí ve správní budově na Zámoraví, zre-
konstruovali hlavní rozvodnu vedle ní a obě dvě roz-
vodny VN v areálu. Součástí byla i výměna kabeláže 
a oprava energetického kanálu. Zrušením rozvodny 
ve správní budově na Zámoraví se vyprázdnily pro-
story, byly v nich vybudovány kanceláře, do nichž se 
nastěhovali všichni kolegové z úseku energetiky a 
uvolnili tak pro jiné účely budovu 42. 

Byl jste při obou povodních. Jak na toto nároč-
né období vzpomínáte?
První povodně jsme ve Fatře zažili v roce 1997. 
V pondělí 7. července přišla tzv. první vlna záplav a 
zalila rozvodnu 110 kV.  

Po nějaké době voda odpadla a my jsme se vrhli 
na čištění a hlavně vysušování. Když už se zdálo, že 
je vše na dobré cestě, přišla ve čtvrtek 10. 7. druhá 
vlna. A všechno začalo nanovo. Tehdy jsme byli jed-
no společné oddělení a snažili jsme se postupně 
obnovit dodávku elektrické energie, což se podařilo 
25. 7. 1997. 

Druhé záplavy nás postihly na konci března 2006, 
tehdy to ale naštěstí bylo bez výpadku, pouze jsme 
byli nuceni dodávku elektrické energie omezit. 

Jaké jiné významné události jste ve Fatře zažil?
Bylo to hlavně dění okolo 17. listopadu 1989, kdy 
byla před osobní bránu uvnitř podniku přistavena 
traktorová vlečka, kde se řečníci za Občanské fórum 
vyjadřovali k událostem a politickým změnám v teh-
dejším Československu. To byl významný milník, kdy 
došlo k zásadní změně ve struktuře naší společnosti.

Když se ohlédnete do minulosti, je něco, co bys-
te rád změnil? 

Mám jeden postřeh. Fatra si v minulosti vybudovala 
svoji „vlečku“ na přepravu surovin do závodu, želez-
niční doprava se používala i na export výrobků. Je 
škoda, že se dnes využívá pouze pro přepravu suro-
vin pro výrobu a expedice výrobků se řeší kamiono-
vou dopravou, která je sice rychlejší, ale silnice jsou 
pak přeplněny a zatěžuje se životní prostředí.

Chtěl byste něco zdůraznit?
Ano, chtěl. I když se to netýká přímo části elektro, 
podařilo se nám v rámci energetiky snížit spotře-
bu páry. Dříve byla Fatra zahalena unikající parou 
a čoudícím komínem. Dnes úniky nikde neuvidíte, 
k čemuž jsme nejvýznamněji přispěli přechodem na 
teplovodní vytápění. Zrušení kotelny na spalování 
nekvalitního uhlí a vybudování parovodu z Otroko-
vic významně přispělo ke zvýšení čistoty ovzduší.

Když srovnáte vztahy mezi lidmi a způsob práce 
dříve a nyní, jak to hodnotíte?
Mezi pracovníky Fatry byla větší kolegiálnost, vzá-
jemně jsme si pomáhali a také zažili spoustu srandy. 
Doba byla úplně jiná. Víc jsme se scházeli po pracov-
ní době, např. u piva. 

Jaké máte koníčky?
Dá-li se to nazvat koníčkem, zabývám se střelbou 
z velkorážních zbraní. Jsem členem Klubu vojáků 
v záloze Halenkovice, který nemá nic společného 
s vojenskými zálohami, ale pouze převzal tento ná-
zev po rozpadu bývalé organizace Svazarm. Členem 
mohou být všichni příznivci střelby z těchto zbraní 
včetně žen.

Co je to velkorážní zbraň? Kde máte střelnici, 
kolik máte členů, jak často se scházíte? Musíte 
mít zbrojní pas? 
Velkorážní zbraň má ráži nad 5,6 mm, takové zbra-
ně používají třeba policisté. Nám slouží hlavně pro 
sportovní účely, využíváme střelnice v okolí, např. 
v Napajedlích, v Kvasicích, Kroměříži nebo v Brně.

Každý majitel jakékoliv zbraně musí mít zbrojní prů-
kaz, kterému předcházejí psychologické testy a také 
musí prokázat znalosti v rámci bezpečného zachá-
zení se zbraní. 

Co plánujete ve volném čase? 
Ve společnosti Fatra jsem 3. 7. 2019 odpracoval 48 
let a stávám se státním zaměstnancem - budu pobí-
rat peníze od státu a věnovat se sobě a rodině. Byd-
lím na vesnici, mám vlastní domek a velkou zahradu. 
To mluví snad za vše. Na domku je potřeba pracovat 
téměř celý rok, na zahradě kromě zimy také. A navíc 
Halenkovice jsou součástí Chřibů, mají spoustu po-
zoruhodností, které se nedají obejít ani za několik 
let. Takže v důchodu se určitě nudit nebudu.

Panu Stratilovi děkujeme za rozhovor i za všechny 
roky, které Fatře věnoval, a přejeme mu pevné zdraví, 
spokojenost a hodně vitality do dalších let.

redakce

BAVÍME SE 
Letadlo rolovalo na startovací dráhu, najednou 
se zastavilo a vrátilo se zpátky. Po hodinovém 
čekání znovu odstartovalo. Jeden znepokojený 
cestující se zeptal letušky, co se stalo. Letuška 
na to odpoví: „Ale pilotovi se nějak nelíbil zvuk 
motoru a nám trvalo skoro hodinu, než jsme se-
hnali jiného pilota.“

Sedí psychiatr v ordinaci ve svém křesle a nikde 
ani noha. Najednou se otevřenými dveřmi vpla-
zí chlápek a něco drží v puse. Psychiatr je potě-
šen, že má klienta, a hned začne: 
„Ale dobrý den, kdopak mi to sem přichází, že 
by nějaký pejsek?“ 
Chlápek na zemi jen nesouhlasně zavrtí hlavou.
„Tak že by nějaký červíček?“ 
Chlápek něco nesrozumitelně mumlá a zas ne-
souhlasně kroutí hlavou.
„Tak že by to byla nějaká housenka krásná, ze-
lená?“
Chlap už to nevydrží, vyndá z pusy kabel a šrou-
bovák a povídá: 
„Doktore, já jsem správce sítě a zapojuji vám 
tady internet!“

AKTUALITY 
Oživili jsme Století Fatry
V průběhu prázdnin si mohly děti ve třech 
termínech příměstských táborů, které or-
ganizuje napajedelský Dům dětí a mládeže, 
vyzkoušet naši hru Století Fatry. 

Děti od nás dostaly drobný dáreček, malý 
batůžek, ve kterém měly vše potřebné, aby 
prošly celou osmdesátiletou historii naší 
firmy a poznaly osm zajímavých míst města 
Napajedla. V malých skupinkách pak na jed-
notlivých stanovištích luštily šifry, které jsme 
pro ně nachystali. 

Celkem se účastnilo okolo 90 dětí. Pro nej-
lepší týmy jsme měli přichystané ceny. Děti 
byly ze hry nadšené a nechyběla ani zdravá 
soutěživost.  
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Sportovní areály v Otrokovicích ovládli odboráři
V posledním víkendu měsíce června se členové 
naší odborové organizace zúčastnili 15. spor-
tovních her OS ECHO, které se letos konaly v Ot-
rokovicích. 

Všechny disciplíny se odehrávaly na určených spor-
tovištích na Štěrkovišti, v disciplíně bowling soutěži-
li odboráři na sportovišti U Pichlů v Kroměříži.
 
Zaregistrovaných bylo 260 účastníků z 26 základ-
ních organizací v působnosti OS ECHO z celé ČR. 
Naše ZO měla již tradičně zastoupení ve třech kate-
goriích - malá kopaná, bowling (ženy a muži) a stolní 
tenis. 

V malé kopané ve sportovním areálu Baťov nás re-
prezentovalo devítičlenné mužstvo vedené kapitá-
nem Tomášem Bilíčkem, ve složení brankář Tomáš 
Bilíček, hráči Ondřej Hoferek, Pavel Hoferek, Lukáš 
Jablonický, Filip Liška, Petr Horák, Zdeněk Zimčík, 
Daniel Mráz a Pavel Sedláček. Tento skvělý tým si 
vybojoval nádherné 2. místo a jako nejlepší brankář 
byl jednoznačně oceněn Tomáš Bilíček.

Na sportovišti Bowling U Pichlů nás v bowlingu v ka-
tegorii muži reprezentoval tým ve složení Petr No-
vák, Tomáš Vydržal a Jan Gajdošík. Ocenění 3. místo 
v soutěži jednotlivců mužů obdržel Petr Novák. 

Úspěšné byly ale i ženy. Naše děvčata Klára Dundál-
ková, Martina Krsičková a Radmila Fusková získaly 
pohár a diplom za úžasné 3. místo v ženské kate-
gorii družstev. 

Sportovní disciplínu stolní tenis obhajovala ve spor-
tovním areálu TJ Jiskra Otrokovice trojice našich fan-
tastických mužů Libor Oharek, Ing. Pavel Polanský a 
Jiří Nožička. A byli to znovu právě oni, kteří stejně 
jako loni v Praze dokázali všem protihráčům, že jsou 
nejlepší. I tentokrát své prvenství bezkonkurenčně 
obhájili a právem stanuli na nejvyšším stupni vítězů.

Bilance výsledků našich sportovců byla více jak 
uspokojivá. Celkem naši odboráři převzali z rukou 
místopředsedy OS ECHO Karla Klusáka a předsedy 
ZO OS ECHO Continental Barum Mirka Zavadila 
5 pohárů a 5 diplomů. 

Všichni bojovali s vědomím, že nehájí pouze bar-
vy naší odborové organizace, ale celé společnosti. 
Jsem opravdu ráda, že máme tak bezvadné členy, 
kteří jsou zároveň hrdými zaměstnanci. A za to jim 
všem jménem celé PRO, akciové společnosti Fatra 
i všech sportovních příznivců děkujeme. 

Jana Hrabicová
předsedkyně PRO ZO OS ECHO Fatra Napajedla 
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Motoristické okénko
Dopravní nehody se stávají každým dnem. Jed-
nou je to z nepozornosti nebo únavou z teplé-
ho počasí, jindy se jedná o namrzlou vozovku 
apod. Mnohdy se staneme účastníky doprav-
ní nehody, kterou zavinil někdo jiný. Protože 
nikdy nevíme, kdy nás tato situace potká, je 
dobré znát několik pravidel, které nám mohou 
pomoci.

Obecně vždy platí, že pokud jsem účastníkem do-
pravní nehody, tak musím zastavit a nehodu řešit. 
Ujíždění z místa dopravní nehody je vždy přitěžují-
cí okolností. U méně závažných dopravních nehod 
není dnes nutné volat policii. Toto platí, pokud je 
škoda menší než sto tisíc, pokud nebyl nikdo zraněn 
a nevznikla škoda třetí osobě, např. není poškozena 
silnice ani značení. Máte-li však sebemenší pochyb-
nosti, tak policii raději zavolejte.

Jaké jsou tedy doporučené základní body po-
stupu pro řešení méně závažné dopravní neho-
dy?
1. Zajistěte bezpečí pro sebe i ostatní 
Těsně po nehodě udělejte všechno pro to, aby vaše 
vozidlo někdo další nenaboural. Zapněte výstražné 
znamení směrových světel, tzn. všechny čtyři blink-
ry, oblečte si vestu a dejte za vozidlo do stanovené 
vzdálenosti výstražný trojúhelník. Pokud je v autě 
nějaký spolucestující, ať raději vystoupí a odejde ze 

silnice za svodidla, kde vyčká v dostatečné vzdále-
nosti. 

2. Ověřte, jestli není někdo zraněn 
Okamžitě poté, co zabezpečíte místo nehody, zjis-
těte, jestli nebyl někdo zraněn. Pokud ano, volejte 
záchrannou službu a poskytněte první pomoc. Po-
kud ne, tak začněte zjišťovat škody a to, zda na sil-
nici nevytéká olej nebo benzin. Pokud došlo k úniku 
provozních kapalin, je nutné zavolat hasiče. Každý 
z účastníků by měl odhadnout škody na svém autě. 
Pokud zjevně není škoda na jednom autě vyšší než 
sto tisíc, policii volat nemusíte. I v případě překroče-
ní limitu sto tisíc při následné opravě se nic zásad-
ního neděje. 

3. Čím víc důkazů zajistíte, tím lépe 
Dnes jsou běžné mobilní telefony s fotoaparátem, 
proto je potřeba pořídit dokumentaci poškození 
vozidla a jejich postavení po nehodě na vozovce. 
Pokud jsou svědci, požádejte je o kontakt. Nama-
lujte plánek a vyplňte formulář o nehodě. Současně 
je důležité shodnout se na viníkovi nehody. Když se 
nemůžete domluvit, tak volejte policii. Stejně jako 
v případě, že je někdo opilý, že nechce ukázat dokla-
dy nebo máte jakékoliv nejasnosti či problémy. Za 
příjezd policie i k menším nehodám nebudete nic 
platit, takže nic neriskujete. 

4. Zavolejte na pojišťovnu viníka a nahlašte 
škodní událost 
Výhodou je informovat pojišťovnu rovnou z mís-
ta nehody. Pracovníci pojišťovny vše zaevidují a 
poradí, pokud si nejste jisti, jestli máte k dispozici 
všechny potřebné údaje. Jako viníci nehody byste 
to měli udělat určitě, poškozený může kontaktovat 
pojišťovnu viníka i později. Telefonické nahlášení 
však nenahrazuje povinné oznámení vzniklé škod-
ní události, které by měl udělat viník a bez kterého 
nebude vyplacena náhrada škod. Pojišťovna ho ale 
může pak kontaktovat a vyzvat k řešení nehody, po-
kud s tím sám otálí. 

5. Neopravujte, dokud nebude nafoceno 
Auto nenechávejte opravovat, dokud nebude ho-
tová dokumentace pro pojišťovnu. Likvidátor si vše 
nafotí a zaznamená. Jestli bude poškození opraveno 
bez této fotodokumentace, nemusíte dostat plnou, 
ale jen ‚tabulkovou‘ cenu poškozeného dílu, která 
bývá nižší.

Kdy rozhodně policii volat? 
• dojde-li ke zranění nebo smrti
• pokud je zjevná škoda vyšší než 100 tisíc korun 

na autě (nebo přepravovaných věcech)
• jestliže byla poškozena silnice nebo dopravní 

značení 

• nejste schopni zajistit plynulý provoz v místě 
nehody 

• způsobili jste škodu někomu dalšímu 
• máte jakékoli pochybnosti o tom, že je některý 

z účastníků pod vlivem alkoholu
• nechce-li viník spolupracovat, ukázat doklady 

o vozidle nebo se legitimovat

Pro bezproblémové zvládnutí řešení méně závažné 
dopravní nehody je důležité mít ve vozidle „Záznam 
o dopravní nehodě“, ve kterém jsou veškeré pojiš-
ťovnou požadované údaje. Současně každý účast-
ník musí mít zelenou kartu, tzn. potvrzení o  po-
vinném pojištění motorového vozidla, ze kterého 
zjistíte pojišťovnu viníka. V rámci dopravní nehody 
je každý účastník povinen prokázat svoji totožnost, 
nejlépe občanským průkazem, a předložit doklady 
o vozidle. Současně je doporučeno sepsat uznání 
viny, a to buď na samostatný formulář či papír nebo 
viníka zřetelně označit v záznamu. Uznání viny i zá-
znam musí být podepsané.

Závěrem je možné použít zprofanovanou hlášku 
„Levnější je nebourat“.

Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí autoškoly JaRo

Klub kultury Napajedla
Blíží se největší a nejoblíbenější událost roku, 
která láká davy návštěvníků ze všech koutů 
republiky. Velký historický program zve tento-
krát na dva rytířské turnaje na koních, tradiční 
kostýmovaný průvod a hlavně nabízí nezapo-
menutelnou dobovou atmosféru.

XX. Svatováclavské slavnosti v Napajedlích - 
28. 9. 2019

To nejlepší začne po setmění, kdy se ozvou údery 
bubnů a do ulic města vyjde pochodňový průvod 
v čele s knížetem Václavem na koni a jeho družinou. 
Nebudou chybět rytíři ve zbroji, urozené dámy a 
pánové, žongléři, chůdař a plivač ohně, středověké 
tanečnice, komedianti a další. Večer vyvrcholí dra-
matickými rytířskými souboji, jízdním turnajem a 
velkou ohňovou show. 

V průběhu dne se těšte na velký doprovodný pro-
gram jako Farmářský a řemeslný trh, ukázku tradiční 
práce tkadleny, kováře a písaře, interaktivní program 
pro děti, otevření napajedelských památek nebo 
okružní plavby lodí. Nejmenší děti jistě rády využijí 
možnosti jízdy na dobovém dřevěném kolotoči. 

V odpoledním historickém programu uvidíte ry-
tířský turnaj na koních, šermíře, pásmo dobových 
tanců a kejklíře. Součástí programu bude výstava 
„Objevujte krásu regionu!“. Vše budou doprovázet 
napajedelské folklórní soubory Radovan a Pozdní 
sběr s cimbálovou muzikou Sudovjan.

Tématem jubilejního ročníku je Studna vzpomínek. 
Během historického programu tak můžete spolu 
s  Divadelním souborem Zdeňka Štěpánka zavzpo-
mínat na program, zážitky, některé scénky či ústřed-
ní písně uplynulých ročníků. 

Více informací na www.kknapajedla.cz a facebookové 
stránce Klubu kultury Napajedla.

Nelehká je práce zednická
Jsem zedník. Jednoho dne jsem pracoval sám 
na stavbě domu. Po dokončení mi zbylo asi 250 
kg cihel na střeše. Sešel jsem tedy dolů, tam 
jsem přes kladku vytáhl nahoru po laně prázd-
ný sud, do něhož jsem chtěl uložit zbylé cihly.

Lano jsem dole pevně zabezpečil a šel jsem na stře-
chu naložit cihly do sudu. Po naložení všech cihel 
jsem sešel opět dolů, abych sud s cihlami spustil. 
Jenže jsem si neuvědomil, že vážím pouze 75 kg a 
ve chvíli, kdy lano odvážu a budu je držet jen v ruce, 
zapůsobí gravitace. Sud sám o sobě váží 25 kg a 
naložen byl 250 kg cihel. Moje váha tak těžký sud 
nemohla udržet.

Než jsem na to přišel, už jsem prudce letěl nahoru. 
Sud s cihlami, který byl původně na úrovni střechy, 
naopak letěl dolů. Zhruba na úrovni třetího patra 
jsme se potkali a výsledkem bylo naražení mé hlavy, 
krku a zlomenina lícní kosti.

Nicméně jsem pokračoval směrem vzhůru, až mě 
zastavily prsty v kladce. I přes velkou bolest jsem se 
však stále držel lana. V tom samém okamžiku sud 
s cihlami dopadl na zem a odpadlo mu dno. Já byl se 
svými 75 kg nahoře, sud vážící pouze 25 kg dole. A 
tak to nemohlo zůstat. Okamžitě jsem zas letěl dolů, 
prázdný sud naopak nahoru.

Zhruba na úrovni třetího patra jsme se opět setkali. 
Tím se vysvětlují zlomeniny obou kotníků. Pád dolů 
jsem dokončil a prudce narazil na zem. Výsledkem 
jsou poškozená kolena a sedací kloub.

Hrozná bolest mě konečně donutila pustit lano, na 
jehož druhém konci přes kladku visel prázdný sud 
bez dna. Působením gravitace se naposled ocitl 
v prudkém pohybu dolů, přesně do míst, kde jsem 
bezvládně ležel. To mi finálně způsobilo tři zlomená 
žebra.

Zdroj: web
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Deník otce/Jedno až příííííííliš dlouhé odpoledne 
Jednou to přijít muselo. I na mě došla řada 
v  rámci celkového dohledu nad domácností. 
Stál jsem před ultimátní nabídkou. Buď se budu 
věnovat svým „pokladům“ jedno odpoledne 
nebo neurčitý časový úsek, kdy manželka bude 
v rekreačním zařízení zabývajícím se porucha-
mi osobnosti. Vsadil jsem na jistotu.

Po zaparkování před domem jsem slyšel známé zvu-
ky, ohlašující, že všechno mé potomstvo je vzhůru 
a v plné síle (sousedce prý chybí poslední podpis 
pro kompletaci petice za vystěhování rodu Vaňků 
z bytové jednotky). Po příchodu mě čekal výjev jako 
z Polednice. Klika cvakla, dveře letěly a žena z nich 
se slovy: „Malá má mléko v kuchyni“. Bez zaváhání 
nastoupila do výtahu a odjela vstříc duševní hygi-
eně. V tu chvíli jsem si pomyslel, jak moc hluboko 
jsem v mezipůlčí….

Geroicky jsem si řekl, že ty dva starší kusy zvládnu 
bez problému, stačí motivace, jídlo a zájmová čin-
nost, nejlépe samostatného charakteru, kde budu 
plnit kontrolní funkci stylem: „Téda, ty jsi šikovný, 
zkus pokračovat dál, no moc ti to jde…“, ale soplící 
mimino s poloplnou plenou a rostoucím chrupem, 
to bude výzva. Mé předpoklady se vyplnily, alespoň 
částečně...

Oba divočáci se dožadovali pozornosti formou cí-
lené provokace a naprosté ignorace mých pokynů 

a do toho pěla malá sopranistka Ódu na smutek 
s  chytlavým refrénem: „Mamamamamamam“. V tu 
chvíli byly asi další 3 hodiny stále přede mnou. Bylo 
třeba rychle jednat. Pustil jsem na pozadí film pro 
nedospělé (1 - 6 let), připravil pochutiny, dodržel ba-
revné schéma nádobí, aby nedošlo ke kolizi (je třeba 
říci, že 60 % úspěchu = na čem je zbylých 40 % serví-
rováno) a zaujal pozici na gauči s malým dvojzubým 
šotkem na své hrudi. 

Zněly pouze zvuky mlaskání a spokojeného podu-
pávání nohou pod stolem. Osobně by mě zajímala 
studie, která by monitorovala hodnotu ticha u jed-
notlivých sociálních skupin. Myslím si, že u rodin 
s větším počtem malých dětí, by částky byly astrono-
mické. Po konzumaci se děti zklidnily, což znamena-
lo, že intenzita třísknutí hračky o zem nebo příchodu 
se stížností na zákeřný tělesný atak od sourozence 
se snížila na 1x za 3 minuty. Malá princezna mezitím 
rafinovaně ohlodávala gumovou papuči a pomáha-
la tak na svět nově se deroucím zubům.

Všechny děti byly spokojené. Chlapci pobíhali po 
bytě, malá ohlodávala na střídačku stůl, papuči a 
v  mezičase cvičila úchop, přičemž prováděla in-
tenzivní depilaci mého lýtka. V závěru dne zbývalo 
vykoupat děti, znovu je naučit oblékat se, jelikož to 
údajně zapomněly, nakrmit je, udělat mléko, uložit 
do postelí, politicky vysvětlit, proč je důležité spát a 

proč tatínek ještě spát nebude, a čekat na příchod 
své ženy. 

Při příchodu jsem sklonil ženě poklonu za každo-
denní teror, který musí snášet, a šel si lehnout. Tak 
nějak tuším, že toto nebyla jednorázová akce a 
v brzké době dojde k jejímu zopakování. 

Nechť je tento díl poklonou všem matkám za jejich 
péči, úsilí a hlavně trpělivost, kterou v sobě každý 
den nacházejí. Klobouk dolů…

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

Tip na výlet/Stezka Valaška
Není to stezka v korunách stromů ani stezka 
v oblacích... Je to Stezka Valaška a nabízí adre-
nalin, nezapomenutelné zážitky a nádherné 
výhledy.

Nadzemní panoramatická Stezka Valaška je dlou-
há celkem 660 metrů, přičemž lesní úsek po věž je 
dlouhý 390 metrů a zbytek tvoří chodník na 22 me-
trů vysokou kaskádovitou věž. Součástí je skleněná 
vyhlídková plošina a 150 metrů dlouhý zavěšený 
„himálajský“ chodník.

Stezka mezi stromy stojí u horní stanice lanové 
dráhy na Pustevnách, hned kousek od běžeckého 

areálu, přibližně 250 metrů od lanovky směrem k vr-
cholu Tanečnica. Součástí stavby je rozhledna o výš-
ce 22 metrů, nejvyšší patro věže je ve výšce 1 099 
metrů nad mořem a za dobrého počasí je možné 
z něj dohlédnout na Jeseníky či Velkou Fatru, umož-
ňuje výhled do okruhu až 100 kilometrů a to do tří 
zemí - Česka, Polska a Slovenska.

Celkem tu bylo použito 555 kubíků dřeva, z toho 
jen na věž zhruba 250 kubíků a 2 tuny lepidla. Na 
celé stezce je 140 tun oceli v různých spojovacích 

prvcích. Uprostřed věže je únikové ocelové točité 
schodiště. Během prohlídky si můžete oddechnout 
na několika odpočinkových rampách s lavičkami.

Stezka Valaška je jedinečná svým pojetím adrenali-
nových atrakcí: skleněný skywalk, himalájský zavě-
šený chodník a trampolínové hřiště.

SKYWALK
Nejdelší jednoramenný vyložený skleněný skywalk 
(prosklená lávka) se skleněnou podlahou a skleně-
ným zábradlím je českým unikátem. Sedm metrů 
do prostoru a 30 metrů nad zemí evokuje pocit, že 
člověk stojí ve vzduchu. 

Návštěvníci tak mohou prožít nezapomenutelné 
okamžiky v korunách stromů, odkud je nádherný 
výhled na hřeben Beskyd. Stezka je umístěna ve 
výšce od čtyř do patnácti metrů. Jenom pro zajíma-
vost - skleněná část má rozměr 2,5 x 1,6 m a váží 839 
kg. Podlaha je ze tří vrstev lepeného skla, zábradlí 
ze dvou. 

HIMALÁJSKÝ CHODNÍK
Jedná se o jedinečný zavěšený lanový chodník 
o délce 150 metrů. Jeho nosná konstrukce se skládá 

ze 4 paralelních ocelových lan, každé z nich unese 
35 tun. Na adrenalinové podlaze ze štípaného du-
bového dřeva vám pocit bezpečí zajistí ručně plete-
né síťové zábradlí.

TRAMPOLÍNOVÉ HŘIŠTĚ
Součástí stezky je i u nás nejvýše položené trampo-
línové hřiště s devíti trampolínami ve výšce 12 me-
trů nad zemí. Ale nemusíte se bát - jsou uzavřeny 
v sítích.

Vstupenky lze zakoupit na pokladně platbou v ho-
tovosti nebo kreditní kartou, anebo na e-shopu 
www.stezkavalaska.cz. Stezka je bezbariérová se 
sklonem 2 - 8 % a můžete sem i se psy, ale pouze 
s náhubkem a na vodítku nebo v tašce. 

Tak co? Zaujali jsme vás? Někteří z nás Stezku Valaška 
navštívili a vrátili se nadšení. Jsme přesvědčeni o tom, 
že se bude líbit i vám.
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