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AKTUALITY 
S Fatrou vlakem
Nemějte strach, nejedná se o společný vý-
let vlakem. S Fatrou vlakem je slovní spoje-
ní pro nový benefitní program - Smile club 
business, který byl zařízen ve spolupráci se 
společností Leo Express. 

Každý z našich zaměstnanců má od srpna 
tohoto roku možnost čerpat slevu na vlaky a 
autobusy společnosti Leo Express ve výši až 
30 % / třída Economy a 15 % / třída Business 
nebo Premium.

Informace o přihlášení do účtu zaměstnance 
naleznete na firemním intranetu v záložce 
zaměstnanecké výhody. 

Zmrzlina
Dny se pomalu krátily, léto se chýlilo k zá-
věru, a tak jsme se rozhodli, že si ten návrat 
z dovolených zpátky do práce osladíme. 
Zmrzlina se zdála být jako nejlepší volba. 

Zmrzlinář pan Janů z Hvozdné u Zlína, který 
byl vybrán na základě rozhodnutí „degustač-
ní“ komise personálního oddělení, dorazil se 
svým pojízdným výdejním stánkem 29. 8. do 
naší provozovny v Chropyni a o den později 
do Napajedel. 

Můžeme konstatovat, že výdej zmrzliny do-
slova roztočil. Celkem bylo za oba dny vydá-
no 1 042 zmrzlin a nejoblíbenější příchutí, 
jak tomu již bývá, byla vanilková. Akci hod-
notíme jako velmi úspěšnou.

Změna v odpadovém hospodářství - důležitá 
součást strategie společnosti
Třídění odpadů není nic nového, všichni to zná-
me z domova. Začalo tříděním na to, co hoří a 
nehoří (a někteří s tím vystačí bohužel i dnes). 
Jak vzrůstá produkce odpadů v domácnostech 
- zejména po vynálezu PET lahve a jiných jed-
norázových obalů namísto vratných skleněných 
- tak vzrůstá i potřeba většího třídění odpadů 
pro jejich další zpracování.

V domácnostech není problém umýt kelímek od 
jogurtu a vhodit jej do kontejneru či popelnice na 
plast. A barevnými nádobami na plast, papír a další 
využitelné odpady se to na sídlištích a ulicích jenom 
hemží. Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tří-
děný odpad je 91 metrů. V domácnostech jsme se to 
naučili celkem dobře. Třídí více než 73 % Čechů. Ale 
co v práci? Třídíme? 

Takto vypadá vytříděný komunální odpad? 

Moc mi to jako roztříděný odpad nepřipadá. A není 
to jenom o ekologii, ale i o ekonomice. Není nesmysl 
platit za odpady, které můžeme prodat? Máme sice 
ve firmě odpadové techniky i odpadového hospo-
dáře, kteří zodpovídají na svých úsecích za správné 
roztřídění a označení odpadů, ale to by museli u vol-
ně stojících kontejnerů stát jako hradní stráž.

V roce 2018 Fatra zlikvidovala 95 tun komunálního 
odpadu. Část z toho mohla být odprodána a využita 
k dalšímu zpracování.

Jak tedy zlepšit třídění odpadů ve Fatře? 
Nezbývá nic jiného než změnit stávající systém. 

Co nás tedy čeká nového?
- Rozmístění nových nádob na tříděný odpad - 

zrušení košů na jeden druh odpadu na šatnách 
a v kancelářích.

- Zavedení jednotného barevného značení odpa-
dů - vybraným druhům odpadů bude přiřaze-
no barevné označení nádoby a barva pytle do 
koše.

Žlutá
PET láhve, čisté obaly od nápojů a potravin, PE sáč-
ky, polystyren

Bílá                
Plastové obaly znečištěné zbytky potravin a ostatní 
výrobky z plastu

Modrá
Papír a lepenka

Černá
Komunální odpad

Zelená
Skleněné láhve od nápojů a potravin, tabulové sklo                                         

Hnědá
Kovové plechovky od nápojů a potravin, drobné ko-
vové předměty            

- Zrušení volně přístupných kontejnerů na ko-
munální odpad - veškerý komunální odpad se 
bude odvážet na sběrný dvůr pod vodojem.

- Zavedení sběrného dvora pod vodojemem - 
zde budou přebírány vytříděné odpady a špat-
ně vytříděné posílány zpět původci.

- Zapojení úklidové firmy do svozu odpadů - od-
pady ze šaten a kanceláří bude svážet firma za-
jišťující úklidové služby.

Jenže i když na chodby a dílny postavíme nové ná-
doby (a věřte, že to vůbec nebude malá částka za 
pořízení), ten lidský faktor tam prostě zůstane. Při-
mět některé lidi, aby odpad roztřídili hned na počát-
ku, nebude vůbec jednoduché.

Člověk někdy fakt přemýšlí, jestli je to schválnost 
nebo jen lenost, když se nám objevují ve žlutých 
kontejnerech na PET láhve věci jako drát, vysypané 
vajgly od cigaret, případně stavební suť. Opravdu 
bychom mohli vyprávět. 

Tím, že se bude směsný komunální odpad vozit do 
příslušných kontejnerů pod vodojem ovšem nik-
terak nezmenšuje povinnost vozit na sběrný dvůr 
řádně vytříděný odpad! V opačném případě pytle 
nebo oktabíny poputují zpět k původcům odpadu, 
aby ho znovu a tentokrát pořádně vytřídili.

OS 09 Nakládání s odpady hovoří jasně: Do odpado-
vého hospodářství se vozí pouze roztříděné odpady. 
Ono to souvisí možná s obecným mylným povědo-

mím, že na třídění odpadů nebo dokonce jejich 
odvoz od středisek jsme my. Je to jinak. Správně 
roztříděné odpady pod vodojemem nebo v budově 
č. 45 shromáždíme a připravíme pro jejich konečné 
odstranění, což znamená likvidaci, zpětný odběr 
nebo (a to je ten nejlepší případ pro nás) k dalšímu 
využití neboli odprodeji. 

To je naše práce. S tím souvisí i lisování papírových 
pytlů a polyetylenových fólií, aby se tzv. na autech 
nevozil vzduch a také se zvýšila výkupní cena. Nyní 
máme zapůjčený od firmy Suez dvoukomorový tři-
cetitunový lis na lisování objemově až trojnásob-
ně  větších balíků. Uvidíme, jaké s ním budou zku-
šenosti.

K úkolům odpadového hospodáře patří i poraden-
ství. Někdy je docela složité rozhodnout, pod jaké 
katalogové číslo odpad zařadit, aby to bylo správně 
a ne zbytečně drahé. Likvidace některých nebez-
pečných odpadů stojí až 7 300 Kč/t. 

V současné době nás nejvíc bolí a hlavně bude bolet 
likvidace směsného komunálního odpadu. Cena za 
skládkování se více než zdvojnásobila a připravuje 
se jeho úplný zákaz. Původně vše směřovalo k roku 
2024, ale zákonodárci si uvědomili, že tohle se stih-
nout nedá a termín posunuli.

Problém směsného komunálu lze docela rozumně 
řešit důsledným tříděním: pokud se nebude v kon-
tejneru na směsný komunál objevovat např. plast, 
papír a dřevo, bude toho odpadu míň. Chce to jen, 
abychom v sobě našli dostatek odpovědnosti, než 
ze svých rukou upustíme do sběrné nádoby nějaký 
odpad. Číst umíme všichni.

Zavedení nového systému sběrných nádob a skla-
dování směsného komunálního odpadu pouze pod 
vodojemem jistě nebude bez běžných průvodních 
komplikací, ale snad to přinese ten efekt, který od 
toho čekáme. Hodně bude záležet na vedoucích 
oddělení a odpadových technicích. 

Na popularitě jim to asi nepřidá, ale nám v odpa-
dovém hospodářství také ne. Doufejme, že to půjde 
a nakonec tuhle filozofii přijmou za svou i ti, které 
zatím tato problematika vůbec nezajímá.

Jaroslav Trvaj, odpadový hospodář
Josef Tomaštík, vedoucí paletového a odpadového 

hospodářství

Plastové pásky - odpad
Papírová lepenka - odpad

PE fólie - odprodej
Papírová lepenka - odprodej

Dřevěná židle - objemný odpad

ČÍSLO 
MĚSÍCE
7,7
je historicky nejvyšší příkon elektrické ener-
gie v  megawattech, kterého bylo doposud 
v napajedelském areálu dosaženo v souvis-
losti se zprovozněním nové válcovny.
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AKTUALITY
Showroom
Segment podlahových krytin je jednou z na-
šich nejdůležitějších komodit již několik de-
sítek let. Z tohoto titulu si zaslouží moderní 
a důstojnou prezentaci, která poskytne kaž-
dému návštěvníkovi ucelený přehled o jed-
notlivých kolekcích. 

V 1. patře AB bude proto zřízen nový sho-
wroom, který bude věnován podlahovinám 
a doplňkovým prvkům. 

Tyto reprezentativní prostory budou sloužit 
pro zákazníky, odbornou veřejnost i koneč-
né spotřebitele. Nabídnou nejen fyzické 
vzorky, ale i možnost ve virtuálním prostředí 
si vyzkoušet namodelovat jednotlivé vzory a 
druhy podlahoviny v uživatelských prosto-
rách.

Showroom bude zprovozněn přibližně od 
měsíce února 2020.

S Fatrou na hokej
Od 15. 9. 2019 jsme pro naše zaměstnance 
připravili slevu 20 % na domácí zápasy ho-
kejového celku PSG Berani Zlín. 

Tu lze uplatnit pouze skrze portál www.
ticketportal.cz. O  tom, jak ji můžete využít, 
se dočtete na intranetu společnosti Fatra.

BO PET na FachPacku
Již počtvrté, a věřím že ne naposled, se seg-
ment BO PET zúčastnil veletrhu FachPack v No-
rimberku.

Jedná se o největší obalářský veletrh v Německu, na 
němž vystavuje okolo 1700 firem a navštíví jej v prů-
běhu tří dnů zhruba 40 000 lidí z oblasti profesioná-
lů z celé Evropy a Blízkého východu.

Veletrh se opakuje každé dva roky po sobě a pak 
si dává jeden rok pauzu. V této pauze se koná jiný 
veletrh, InterPack. Letoškem jsme uzavřeli 5 let vy-
stavování našich výrobků a novinek v oblasti potra-
vinových a jiných obalů. 

Letos jsme se rozhodli dát stánku nový, inovativní 
styl. Prolnuli jsme plastickou část tvořenou našimi 
metalizovanými fóliemi jen se základními údaji 
o výrobních možnostech technologie BO PET. Volný 
prostor, lesk a umístění v blízkosti vstupních dveřích 
pavilonu pak zajistil viditelnost bez nutnosti využí-
vání dalšího marketingu. 

Na stánku jsme uvítali více než 40 našich stávajících 
zákazníků a podařilo se nám domluvit velmi slibné 
nové projekty. Zaujali jsme i zákazníky, kteří od nás 

v minulosti odešli, a dohodli s nimi nové obchody 
přímo na stánku. Jedná se například o bývalého od-
běratele, který se při jednání zavázal k objednání za-
jímavého množství bílé fólie. Na stole máme i další 
plány pro nové projekty a jejich realizaci jsme stále 
blíž. 

Veletrh nám umožnil jednat také na stáncích našich 
potenciálních zákazníků s ukázkou výsledných pro-
duktů, což nám dodá lepší představu ohledně mož-
nosti využití jiných vlastností fólií, než na jakých náš 
zákazník trvá. Ty mohou být v důsledku přidanou 
hodnotou k úspěšnému vstupu k novému odběra-
teli.
Získali jsme přes 55 nových kontaktů, které bude 
nutné využít a přeměnit ve spolupráci. Tak jako 
na nás se přišli podívat naši konkurenti, i my jsme 
obhlédli jejich stánky. Byli tam zástupci z Evropy 
i z Blízkého východu, zajímavé byly informace o vý-
robcích s předponami jako bio-, recycle-, sustanable 
atd.

Stejně jako v předchozích letech jsme na stánku 
propagovali i profily. Jejich prodejce Tomáš Zmrzlík 
si veletrh pochvaloval a odnesl si příslib zajímavých 

zakázek. Věřím, že se mu je podaří zrealizovat. Také 
jemu veletrh pomohl zjistit, co nového nabízí kon-
kurenti. Velké obavy z oslabování německé ekono-
miky a automobilového průmyslu se projevily v dis-
kuzích i na našem stánku a jen další měsíce ukážou, 
jak moc ovlivní výrobu u nás ve Fatře.

Ing. Miroslav Večerka
vedoucí odboru prodeje BO PET

Návštěva výrobního závodu KIA
V měsíci srpnu měli zaměstnanci výrobního 
úseku možnost exkurze ve výrobním závodu 
společnosti KIA v Žilině. Cílem návštěvy byla 
„automatizace a robotizace“. Kde jinde než 
v automobilovém průmyslu lze najít rozmanité 
varianty využití robotů, automatů a automati-
zace obecně.

Společnost KIA postavila svůj výrobní závod na ze-
lené louce. Investice do výstavby se pohybovala na 
úrovni 1,8 mld. €. Výroba probíhá v třísměnném pro-
vozu pondělí - pátek a zajišťuje ji cca 3 800 zaměst-
nanců. Hlavní díl tvoří zaměstnanci ze Slovenska. 
Jako další pracovníky, mimo části manažerů z Ko-
reje, lze najít zaměstnance z Ukrajiny (1,9 %) a Bul-
harska (0,7 %). KIA ve výrobním závodě vyrábí dva 
typy automobilů ve čtyřech motorizacích s vývozem 
do 90 krajin celého světa. Automobilový průmysl na 
Slovensku tvoří asi 47% podíl na HDP a zaměstnává 
asi 375 tisíc pracovních pozic, ať už přímých či ne-
přímých.

Samotná výroba začíná svařováním karoserie, kde 
se z předem navezených součástek bez zásahu lid-
ské ruky svaří kompletní kostra daného modelu. Po 
výstupní mezioperační kontrole postupuje karose-
rie dále do lakovny. Následně pokračuje do dalšího 
výrobního procesu bez dveří. Dveře se k samotné-
mu autu připojí až na závěr celého výrobního pro-
cesu. V další hale na čtyřech nezávislých linkách do-
chází k postupné kompletaci daného modelu.

Největším překvapením nebyla snad ani samotná 
automatizace, která samo sebou byla na vysoké 
úrovní napříč celým výrobním procesem, ale to, že 
jsme na jednotlivých linkách viděli za sebou jdoucí 
různé modely aut, které se lišily vybavením, moto-
rizací, kapotáží i barevným provedením. Operátoři 
měli pro každý jeden model a typ automobilu vy-
chystánu konkrétní součástku, kterou měli na sta-
rost do automobilu nainstalovat. Vše se na jedné 

lince potkalo pro daný model/typ. Když si uvědo-
míme, z kolika jednotlivých součástek se automobil 
skládá a jak se postupně při každé operaci instaluje 
konkrétní díl, je těžko pochopitelné, jakou přesnost 
a důslednost je nutno pro přípravu a vychystání 
daných součástek pro operátory zajistit. Součástí 
takovéto přípravy je i fakt, že asi 14 dní dopředu je 
známa přesná skladba výroby. Čili, ve dvoutýden-
ním předstihu je známo, jaký typ, výbava, karose-
rie i barva se v daný okamžik bude vyrábět. Nikde 
jsme neviděli, že by došlo k zaváhání, protože ne-
byl připraven správný díl. Napříč výrobou jsme měli 
možnost vidět různé stupně automatizace i to, že 
operátoři měli svobodnou vůli v tom, zda danou 
mechanizaci využijí, či nikoli. To samozřejmě plati-
lo u operací, které lze zajistit i bez pomoci robotu 
s ohledem na komplikovanost či hmotnost.

Až na samotném konci výrobního procesu jsme si 
mohli plně uvědomit neskutečný takt výrobního 
procesu. Každou minutu sjelo z výrobního pásu 
jedno auto. Různý typ, karoserie, výbava i barva. 
Zároveň jsme nikde ve výrobě neviděli prostor vy-
hrazený kuřákům. Na dotaz, jak se problematika 
kouření ve výrobě řeší, nám bylo odpovězeno, že 
samozřejmě lze najít vyhrazené prostory ke kouře-
ní. Nicméně při daném taktu a faktu, že každý jeden 
pracovník má na starosti konkrétní operaci, jej nikdo 
z jeho nekuřáckých kolegů nezastoupí. Kouřící pra-
covník nepracuje a jeho práci musí někdo udělat, a 

jelikož každý je zodpovědný za svůj díl práce, není 
prostor na „záskok“.

Po sjetí automobilu z linky podstoupí každý vůz tzv. 
testovací jízdu na polygonu, který je součástí are-
álu a následně se opět vrátí do výroby. Posledním 
krokem je výstupní kontrola a mokrý test těsnosti 
jednotlivých dílů auta.

Samotný závod je doplněn školicím i zdravotním 
střediskem. Ve zdravotním středisku je pro všechny 
zaměstnance k dispozici jak lékař, tak různé druhy 
rehabilitačních metod, jako například ultrazvuk, 
elektroléčba, laserová terapie či vodoléčby. Součás-
tí střediska je i první pomoc. Denně je možno zajis-
tit péči pro asi 25 lékařských prohlídek pro nemoci 
z povolání a až 140 preventivních cvičení. 

Mezi další benefity se řadí například: příspěvek na 
stravu, vánoční příspěvek, různé druhy očkování, 
podpora volnočasových aktivit, společnost zajišťuje 
dopravu do zaměstnání z různých míst v okolí svo-
zovými autobusy a další.

Závěrem lze říct, že z exkurze si neodnášíme ani tak 
jednotlivosti, ale celkový pohled na proces výroby a 
filozofii, se kterou lze moderní výrobu pojmout.

Ing. Tomáš Peprníček
vedoucí TPV



Fatra a Responsible Care
Zásadami programu Responsible Care se naše 
společnost řídí už od roku 1994. Program „Re-
sponsible Care - Odpovědné podnikání v che-
mii“ je dobrovolná celosvětově přijatá a rozví-
jená iniciativa chemického průmyslu zaměřená 
na podporu udržitelného rozvoje vstřícným zvy-
šováním bezpečnosti provozovaných zařízení, 
přepravy výrobků, zlepšováním ochrany zdraví 
lidí a životního prostředí. Responsible Care je 
etickou normou a také závazkem přijatým s cí-
lem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, kte-
ré je zásadní pro zvyšování životního standardu 
a kvality života.

Na základě výsledků v oblasti ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti práce Svaz chemického prů-
myslu ČR propůjčil Fatře oprávnění používat logo 
Responsible Care poprvé v roce 2011 na období 
dvou let. Následně Fatra obhájila toto právo v letech 
2013 a 2015. Vždy po stanovené době musí každá 
organizace zapojená do programu prokázat, že vý-
voj za předchozí období ve sledovaných oblastech 
opravňuje žádat o prodloužení práva používat logo 
Responsible Care. Stejně tak tomu bylo i ve Fatře v 
letošním roce. Museli jsme projít procesem externí-

ho ověřování dosažených výsledků a provedeného 
tzv. sebehodnocení. Vyhodnocována byla rovněž 
úroveň plnění požadavků stanovených v programu 
Responsible Care a posun od minulého stavu. 

Fatra v současné době dosahuje úrovně plnění 
požadavků 96,1 %, přičemž se jedná o zlepšení od 
minulého hodnocení. Někdo by se mohl ptát - co 
se změnilo na požadavcích za poslední 4 roky od 
předchozího hodnocení? Ano nastaly změny. Větši-
na z vás jistě zachytila diskutovanou problematiku 
omezování plastů v obalech. Svaz chemického prů-
myslu ČR prostřednictvím programu Responsible 
Care reagoval již před několika lety na situaci v pre-
venci znečišťování vodních toků a moří plasty. Dale-
ko dříve, než došlo k mediální smršti a začala se tím 
zabývat legislativa EU. Program Responsible Care již 
vyžaduje od zúčastněných organizací provádět pre-

venční opatření proti úniku nejen plastových obalů, 
ale hlavně požaduje předcházet úniku plastových 
surovin (pelet, granulí) do životního prostředí. I v sa-
motném programu Responsible Care nastanou do 
budoucna změny v přístupu k systému hodnocení. 
Začíná se např. testovat systém hodnocení založený 
na mezinárodní metodice CEFIC.

Podrobnější údaje o programu Responsible Care a 
organizacích zapojených do tohoto programu může 
zájemce najít na webu www.responsiblecare.cz, kte-
rý provozuje SCHP ČR.

Pro úplnost nutno ještě zdůraznit další úspěch na 
poli prevenčních přístupů. Již v minulosti se Fatra 
stala laureátem „Ceny udržitelného rozvoje“ jako 
osmá organizace SCHP ČR, která toto ocenění zís-
kala. 

Toto prestižní ocenění je udělováno představen-
stvem Svazu chemického průmyslu České republiky 
členským organizacím SCHP ČR, které se význam-
nou měrou zasloužily o rozvoj chemického průmys-

lu a svojí činností přispívají k ochraně životního pro-
středí, bezpečnosti práce, ochrany zdraví, zasloužily 
se o rozvoj regionu a dlouhodobě plní kriteria daná 
programem Responsible Care.

Na tomto místě musím poděkovat všem kolegům 
ve Fatře, kteří se podílejí na plnění povinností da-
ných programem Responsible Care. To, že jsme opa-
kovaně obstáli a byl nám udělen certifikát, svědčí 
o dobré spolupráci mezi jednotlivými odděleními, 
která svojí činností požadavky programu naplňují.

A na konec malá připomínka ze světa chemie. Vzpo-
mínáte na školní léta, kdy jste se učili o periodické 
tabulce prvků či jinak o periodické soustavě prvků, 
nebo ještě jinak o periodickém zákoně? Tak letos 
je to právě 150 let od zveřejnění Mendělejevovy pe-
riodické tabulky prvků. Na počest 150. výročí publi-
kace periodického zákona prohlásila OSN rok 2019 
za Mezinárodní rok periodické tabulky prvků.

Ing. Ivo Špaček, Ph.D.
vedoucí oddělení ekologie 
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Kotelna a kompresorovna pro Novou válcovnu
V první polovině tohoto roku byla jako součást 
investiční akce Nová válcovna zrealizována 
nová plynová kotelna a rozšířila se kompreso-
rová stanice. Obě technologie jsou nyní ve zku-
šebním provozu.

Srdcem pro Novou válcovnu je plynová kotelna 
umístěná v B25c. Jako palivo slouží zemní plyn při-
váděný plynovodem přes redukční stanici ke kot-
lům. Každý z dvojice třítahových plynových kotlů 
OPX 1000 REC s předehřevem spalovacího vzduchu 
má svůj vlastní kouřovod napojený do komínového 
tělesa, které je vyvedené nad atiku.

Diatermický olej, který můžeme ohřát až na 260 °C, 
sloužící k přenosu tepla dopravujeme do anuloidu. 
Odtud čerpadly s frekvenčním měničem zásobuje-
me olejem válcovací linku Comerio IV a laminační 
linku. Z anuloidu je také napojena expanzní nádoba 
sloužící k zachycení změny objemu oleje umístěná 
v B25 ve 3. NP. Součástí hydraulického systému je 
i  beztlaká zásobní nádrž, která je umístěna v pro-
storu kotelny, plnící funkci příjmu a provozní zásoby 
topného oleje o objemu až 15 000 litrů.

Vše je plně automatizováno včetně řídicích a zabez-
pečovacích prvků a dozorováno z centrálního dis-
pečinku. Kotelna je koncipována jako bezobslužná 
s občasným dozorem. 

Z realizace Nové válcovny vyplynula potřeba roz-
šíření stávající kompresorové stanice o jeden sta-
cionární kompresor, kondenzační sušicí stanici a 
adsorpční sušicí stanici. 

Toto rozšíření bylo nutné s ohledem na nové spo-
třebiče tlakového vzduchu na zařízeních válcovací 
a laminační linky i na zvýšení odběru při přepravě 
sypkého materiálu pomocí pneudopravy pro zabez-
pečení výroby Nové válcovny.

Kompresor s plynulou regulací výkonu až 1 800 m3/
hodinu a rekuperací tepla o výkonu 130 kW je za-
pojen do kaskády stávajících kompresorů přes nově 
dodaný řidící systém s grafickým displejem komu-
nikující s dispečinkem. Vznikla nová tlaková hranice 
7 Bar s TRB -40 °C nezbytná pro provoz válcovací a 
laminační linky, odebíraná z adsorpční sušicí stani-
ce.

Všechna nová odběrná místa mají měření spotřeby 
tlakového vzduchu pro monitorování a vyhodnoco-
vání spotřeb.

Ing. Robert Bajaja
vedoucí tepelného hospodářství

70 let zpracování plastů v Chropyni
Čas rychle letí a tak nám v Chropyni přišlo 
správné ohlédnout se zpátky a zavzpomínat na 
uplynulé období. V letošním roce to bude právě 
70 let, kdy byla zahájena výroba v novém che-
mickém závodě.

Do malého hanáckého městečka vtrhla průmyslová 
revoluce na konci 19. stolení nebývalou silou. Nej-
prve se v roce 1867 začalo se stavbou cukrovaru, 
který už následující rok zpracovával první řepnou 
kampaň. V roce 1869 byla dokončena Severní Fer-
dinandova dráha a Chropyně získala přímé vlakové 
spojení do Brna a Přerova. S těmito změnami přišlo 
mnoho nových obyvatel, kteří se stěhovali za prací. 
Jejich nárůst se v budoucnu ještě několikrát zopa-
koval.

Cukrovar měl svá období růstu i úpadku, vždy podle 
toho, kdo stál v čele a jak hospodařil. V roce 1949 už 
se ale jednalo o největší cukrovar na Moravě. Přesto 
padlo rozhodnutí, že k 1. 7. 1949 bude zrušen a 
v jeho prostorách se zavede nová chemická výroba, 
vznikne továrna na zpracování plastů. 

Musím uznat, že zahájení výroby 5. 12. 1949 pro 
mne představuje skutečný organizační i technický 
zázrak.

Mezi první výrobky patřily celuloidové panenky, vý-
robky z bakelitu. K datu 1. 1. 1950 měl nový závod již 
400 zaměstnanců. Výroba nabírala na obrátkách a 
malé město nebylo schopné pojmout takové množ-
ství nových obyvatel.

Začalo se s výstavbou sídliště na Dílech. Čím více 

rostla firma Technoplast, tím více přibývalo nových 
bytů a rozrůstalo se i město. Největšího stavebního 
rozmachu dosáhla továrna i Chropyně v 70. letech 
minulého století. Byly postaveny nové budovy, za-
vedena nová výroba. Největší mediální podpory se 
dostalo tehdejší výrobě Barexu. Firmu Technoplast 
a Chropyni navštívilo několik státních delegací. 

Nejvýznamnější byla v roce 1970 návštěva prezi-
denta Ludvíka Svobody a v roce 1973 generálního 
tajemníka ÚV KSČ a budoucího prezidenta Gustáva 
Husáka.

Ohlédnout se za érou společnosti Technoplast jste 
mohli v uplynulém týdnu v Městském kulturním 
středisku v Chropyni, kde jsme uspořádali malou vý-
stavu dobových fotografií a dřívějších výrobků této 
společnosti.

Zájem z řad obyvatel města a okolí, ale také býva-
lých zaměstnanců, byl veliký. Vždyť firma v období 
svého největšího růstu zaměstnávala okolo 2 600 
pracovníků. Na výstavě se podíleli samotní občané 
města i současní zaměstnanci, kteří zapůjčili většinu 
exponátů. 

Přestože byl chropyňský archiv v minulosti několi-
krát stěhován a velmi necitlivou rukou téměř zničen, 
bylo se na co dívat. Většina návštěvníků zavzpomí-
nala na své kolegy, jednotlivou výrobu i výrobky, 
které tehdy byly součástí jejich životů.
      
   Martina Kunčarová

personalistka



POD DROBNOHLEDEM / Seznamte se, expedice a sklady HV
Sklady jsou významnou součástí výrobního 
podniku, neboť zajišťují, aby se správné finální 
výrobky dostaly ve správný čas a za správnou 
cenu na správné místo. Je to vlastně takový me-
zičlánek mezi výrobními linkami a konkrétním 
zákazníkem. 

Je důležité mít zde funkční tým, který dokáže dobře 
spolupracovat. A ve fatrovských skladech hotových 
výrobků, kde probíhá skladování, manipulace a ko-
nečná expedice, takových týmů mají několik. Šéfuje 
jim Ladislav Dujíček, kterého jsme trochu vyzpoví-
dali.

Pane Dujíčku, náš výrobní sortiment je velmi 
široký a aby vše správně fungovalo, musí být 
sklady pro jednotlivé výrobky dobře zorgani-
zovány. Jak se v tom všem orientujete? Kolik 
na to máte zaměstnanců? Jakou techniku máte 
k dispozici?
Nejprve bych uvedl na správnou míru informaci 
o tom, že mám na starosti všechny fatrovské sklady. 
Dříve tomu tak bylo, ale cca před třemi lety došlo 
k  rozdělení zodpovědnosti za sklady hotových vý-
robků v Napajedlích a Chropyni. Sklady v Chropyni 
má od té doby na starosti kolegyně Kateřina Juře-
nová.

V Napajedlích na 5 skladových úsecích pracuje cel-
kem 20 skladníků, kterým další podporu (kromě 
mne) poskytují 4 techničtí pracovníci. 

Orientovat se na skladech není zase tak složité, 
i když musím uznat, že mi k tomu hodně napomoh-
la i skutečnost, že jsem ve skladu hotových výrob-
ků (HV) již pracoval před cca 30 lety jako skladník. 
S většinou vyráběného sortimentu jsem se tudíž již 
setkal a pracoval s ním.

V současné době k lepší orientaci a přehledu určitě 
napomohly investiční akce, které se vedení společ-
nosti rozhodlo realizovat. Tou první byla moderni-
zace budovy V17, která umožnila přesun velké čás-
ti materiálu a vytvoření tzv. „podlahářského“ centra 
v části Zámoraví. Nachází se zde nejen všechny vy-
ráběné druhy podlahových krytin, ale i podlahové 
profily a různé doplňky. Další investiční akcí, která 
vedla ke zkvalitnění a rozšíření skladových ploch, 
byla výstavba nových skladovacích hal v severní 
části areálu. Do nich se přesunula většina vyrábě-
ných HIF, které jsme mohli donedávna vidět různě 
uložené prakticky po celé části areálu. 

Na všech skladových úsecích je nutné manipulovat 
s paletami, jejichž hmotnost se blíží až ke 2 tunám. 
A to by nešlo bez techniky. Používáme elektrické 
motorové a nízkozdvižné i vysokozdvižné ručně ve-
dené vozíky. Při manipulaci v regálových systémech 
používáme „retraky“, které nám umožní práci ve výš-
ce do 9 metrů. Nesmím také zapomenout na starý 
dobrý „paleťák“.

Ale nejvíce nám všem k lepší orientaci a hlavně pře-
hledu o uložení materiálů pomohl implementovaný 
systém WMS (Warehouse Management System - 
evidence přes čárové kódy), který neustále rozvíjí-
me.

Co si máme představit pod pojmem expedice? 
Myslím si, že většina zaměstnanců si pod tímto po-
jmem představuje jen odjezd naloženého kamionu.
Ale tak jednoduché to zas není. S expedicí je spoje-
na spousta činností, na kterých se podílí vždy něko-
lik zaměstnanců.

Základ tvoří správný příjem a zaskladnění materiálu 
z výroby (fyzicky i v informačním systému). Pak při-
chází na scénu pracovníci obchodního úseku, kteří 
vystavují požadavek na přepravu vč. dodacích listů. 
Následně skladník musí všechen materiál uvedený 
na DL vychystat a zabalit. Mezitím operátorka pře-
pravy objedná vozidlo u smluvních přepravců. Po 
příjezdu vozidla jsou řidiči předány v kanceláři expe-
dice přepravní doklady a přistavuje vozidlo do místa 
nakládky. Tu provádí pracovníci nakládky, popř. sa-
motní pracovníci skladu. Naložený materiál při od-
jezdu z podniku ještě kontrolují pracovníci ostrahy.

Toto je stručný postup, který je ve skutečnosti 
o něco složitější a vstupují do něj ještě další pracov-
níci… 

Jak vypadají vaše běžné pracovní dny? Míváte 
nějaké pravidelné dispečinky? Musíte úkoly 
přidělovat nebo každý ví, co má dělat? 
Začínám kontrolou a schvalováním docházky v do-
cházkového systému. Každé ráno se scházíme na 
pracovním dispečinku odboru logistiky (sklady HV, 
sklady surovin, paletové a obalové hospodářství, 
doprava). Vyřizuji mailovou komunikaci, vystavuji 
požadavky na různé materiály, opravy. Procházím 
a schvaluji vystavené faktury za přepravu. Řeším 
reklamace přepravy, sporné záležitosti s přepravci 
a ty záležitosti, se kterými si neví rady mí podřízení 
nebo nejsou v jejich kompetenci. Účastním se růz-
ných porad a jednání. Kontroluji činnost svých pra-
covníků a diskutujeme o problematice jednotlivých 
úseků a připravovaných akcích.

V případě absence pracovníků skladu nemám pro-
blém je zastoupit a plnit jejich pracovní povinnosti.
Úkoly přiděluji v případech, když je nutné jejich 
mimořádné plnění. Běžné každodenní činnosti 
nemusím nikomu přikazovat. Jsem totiž obklopen 
týmem schopných spolupracovníků, kteří vědí, co 
mají dělat a nemusí se jim to každý den připomínat. 
Respektuji všechny a vážím si jejich práce, ať už to 
jsou pracovníci kategorie „D“ nebo „THP“.  

V oddělení máte i referentky expedice. Co mají 
na starosti?
Na této pracovní pozici mám 2 děvčata, se kterými 
se naši zaměstnanci mohou (nebo již mohli) setkat 
v kanceláři expedice, která se nachází hned u vstu-
pu do B43 ze severní strany.

Jedna kolegyně má hlavně na starosti komunikaci 
s řidiči, kteří přijíždějí do podniku na nakládku na-
šich výrobků. Její práce samotná s těmito řidiči začí-
ná ve chvíli, když se prezentují správným ID kódem 
nakládky, který se generuje v okamžiku vystavení 
požadavku na přepravu. Ten vystavují nejen pracov-
níci prodejního oddělení, ale i nákupu, údržby, TPV 
atd.

V případě, že se řidiči prezentují špatným ID kódem 
(nebo ho neznají vůbec), nakládka se neuskuteční a 
takové řidiče posílá pryč. Jakmile se přihlásí správ-
ným ID, vyřizuje s ním veškerou papírovou doku-
mentaci a směruje ho na místo nakládky. 

Dále má na starosti:
• zpracování podkladů pro kusové zásilky (sběr-

nou službu), které musí navíc evidovat ve spe-
ciálním systému přepravce

• založení faktur pro zákazníky i zaměstnance při 
odběru zboží na platbu v hotovosti

• příjem hotovostních plateb, popř. plateb přes 
platební terminál

• případný příjem materiálu objednaný nákupci, 
který se u nás objeví díky špatným (nebo vůbec 
žádným) údajům o příjemci

K tomu všemu je nutná správná komunikace se vše-
mi účastníky expedičních procesů. V jejím případě 
to jsou hlavně naši skladníci a pracovníci prodej-
ního oddělení. Musí prostě zajistit bezproblémový 
průběh všech expedičních požadavků.

Druhá kolegyně má na starosti reklamace výrobků a 
kontejnerovou přepravu. K její pracovní náplni patří:
• příjem a vyřizování reklamací od našich zákaz-

níků,
• jejich zavedení do informačního systému, vy-

tváření dodacích listů a faktur
• expedici náhradního zboží
• organizaci nakládání reklamovaného zboží

Musí úzce spolupracovat s manažery prodeje, pra-
covníky zákaznického centra i skladníky při příjmu 
reklamovaných materiálů na sklad a vystavování 
potřebných dokladů.

Její pracovní portfolio je navíc rozšířeno o eviden-
ci a objednávání kontejnerové přepravy, s čímž je 
spojena i komunikace s partnery, kteří se zabývají 
tímto druhem přepravy. Dále připravuje podklady 
pro hodnocení KPI - ukazatelů pro hodnocení pře-
pravních služeb. Navíc v době nepřítomnosti své 
kolegyně ji musí plnohodnotně zastoupit.

Co dělá celní deklarantka?
Zdá se mi, že tak náročné problematice není u nás 
věnována taková pozornost, jakou by si zasloužila a 
jakou by měla určitě mít, vč. personálního obsazení. 

Jediná pracovnice na této pozici má na starosti:
• operativní zajištění zaclení a vyclení zásilek do 

třetích zemí (mimo EU) na základě požadavků 
jednotlivých útvarů v Napajedlích i Chropyni

• komunikaci s mandatářem STAR Zlín při zajiš-
tění celní problematiky, popř. s Celním úřadem 
ve Zlíně,

• zprostředkování vystavení dokladů o původu 
našich výrobků na Krajské hospodářské komo-
ře ve Zlíně

• evidenci a archivaci vývozních dokladů o pů-
vodu našich výrobků (Schválený vývozce, A.TR. 
pro Turecko, systém REX)

• kontrolu a archivaci „Dlouhodobých prohlášení 
o původu“ od našich dodavatelů surovin a zbo-
ží, všech vývozů mimo EU + fakturací za tyto 
služby od STARu Napajedla

• sledování „devizových kalkulací“ (procentuální 
rozpad surovin ve výrobku k ceně za výrobek)

• spolupráci s odborem ZVL při zařazování vý-
robků a zboží do Kombinované nomenklatury 
(TARIC) a

• pravidelné sledování Úředního věstníku EU 
(EUR-Lex), nařízení EU a webových stránek Cel-
ní správy ČR.

K dalším jejím povinnostem patří i kontrola a jeden 
ze stupňů schvalovacího procesu došlých faktur za 
uskutečněné přepravy našimi smluvními partnery. 
V  době nepřítomnosti zastupuje operátorku pře-
pravy.

Co znamená funkce specialista logistiky?
Příjem, evidence, prodej výrobků a zboží přes čárové 
kódy (systém WMS) se v naší společnosti zavedl před 
pár lety. Do té doby neměl nikdo ve firmě  s  touto 
problematikou a systémem žádné zkušenosti. S při-
bývajícími zkušenostmi a poznáváním systému, na 
jehož implementaci jsem se zpočátku také podílel, 
se zjistilo, že je nutné nastavení systému pravidelně 
kontrolovat, ještě více doplnit a rozšířit. Mít prostě 
někoho, kdo bude komunikovat s programátory 
firmy, která systém zavedla, a bude schopen nejen 
radou pomoci uživatelům systému. Proto bylo roz-
hodnuto o doplnění týmu o 2 pracovníky, kteří byli 
zařazeni do mého oddělení. Na starosti mají rozšíře-
ní systému po celé firmě (v Napajedlích i Chropyni) 
nejen na skladech HV, ale i skladech surovin a režij-
ního materiálu. 

Aby tito pracovníci mohli odvádět kvalitní práci, 
musí dobře znát systém WMS a všechny logistické 
procesy s návazností na ostatní oddělení (hlavně 
prodej a výroba), SAP SD (prodej) a MM (nákup a 
sklady). V ostatních modulech SAP a v MES (výrobní 
systém) je nutná základní orientace. Dokonale musí 
ovládat práci s PC, tiskárnami, čtečkami (HW i SW) a 
orientovat se v přenosu dat (wi-fi, datové připojení) 
atd.

Musí být rovněž schopni pochopit a popsat souvis-
losti mezi procesy prováděnými napříč podnikem, 
vč. procesů v SAP, MES, WMS. Na základě toho na-
jít způsob řešení standardních, nestandardních a 
nových procesů a aplikovat je ve WMS (MES) a SAP. 
K  tomu musí umět definovat požadavky na nasta-
vení a úpravy systémů a „přeložit“ je do řeči konzul-
tantů.

K jejich důležitým činnostem rovněž patří správné 
testování nových nastavení, musí mít schopnosti 
najít chyby a umět je také definovat.

Jestli se nepletu, tak v současné době pracují na 
úkolech spojených s optimalizací vstřikolisovny a 
správným fungováním optozávory v Chropyni, na-
stavení procesů na nové válcovně a na PPF, EDI ko-
munikaci. Dalším úkolem je rychlé dokončení pro-
cesu inventarizace, abychom ho mohli již na konci 
měsíce použít při provádění ročních inventur na 
skladových úsecích, kde systém WMS již používáme.
A jak už jsem myslím zmínil, poskytují podporu 
všem uživatelům systému WMS, čteček čárových 
kódů a systému SAP (SD).

Co zajišťují operátoři dopravy a přepravy? 
Musím Vás opravit. U mne na oddělení máme pouze 
1 pracovnici, která zajišťuje tuto oblast pro Napajed-
la i Chropyni. U ní se shromažďují všechny vystavené 
požadavky na zajištění přepravy. Na jejich základě 
zajišťuje u smluvních přepravců přistavení vozidel. 

K jejím úkolům tedy patří:
• zpracování objednávek na přepravu a jejich 

odeslání ve správném a kompletně doplněném 
stavu vč. stanovení cen

• optimalizace cen („mezitarify“, slučování zási-
lek)

• zpracování cenových poptávek
• řešení nestandardních (hlavně časově) přeprav
• kontrola a evidence (případně urgence) naklá-

dek a vykládek

Stal se vám někdy nějaký „průšvih“?
Vzpomínám… Před cca 30 lety, když jsem pracoval 
na skladu HV, jsem potřeboval na konci směny na-
ložit volně (bez palet) asi 120 rolí HIF, které se v té 
době ukládaly na paletu do pyramidy. Pracovníci 
nakládky již neměli čas, tak jsem se rozhodl naklád-
ku zabezpečit sám. Protože jsem si chtěl nakládku 
ulehčit a urychlit, zvolil jsem nestandardní a zaká-
zaný způsob. VZV jsem zvedl paletu nad bočnice 
vozidla, paletu naklopil a rukou vyrazil krajní roli. 
Tím všechny role začaly samovolně padat na korbu 
vozidla. Když už jsem měl skoro všechny role tímto 
způsobem naloženy, byla korba skoro plná. Při po-
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Fatra se stala členem asociace Vinyl Foundation
Udržitelný rozvoj lze definovat jako zlepšení 
životních podmínek lidí s ohledem na životní 
prostředí a omezenost přírodních zdrojů. 

Tématem udržitelného rozvoje, a to v oblasti PVC, 
se zabývá i asociace Vinyl Foundation, jejímž novým 
členem je od června letošního roku i Fatra. 

Stali jsme se součástí společného projektu více než 
200 evropských výrobců, zpracovatelů a recyklátorů 
plastů, kteří si společně stanovili dobrovolné závaz-
ky v oblastech:

•   zvýšení recyklace plastů, 
• redukce emisí,
• využívání aditiv, která nemají negativní vliv na 

lidské zdraví nebo životní prostředí,
• snižování spotřeby energií,
• zlepšení povědomí o životním prostředí.

Společnosti, sdružené v asociaci, zrecyklovaly 
v  rámci svých dobrovolných závazků v roce 2018 
739 525 tun PVC. Toto množství představuje 16% 
nárůst oproti předcházejícímu roku. Spolehlivost 
uváděných čísel jednotlivými zpracovateli PVC je 

každoročně kontrolována auditorskou organizací.
Přínosy recyklace jsou nesporné. Nejedná se jen 
o úsporu primárních zdrojů, ale také o zásadní úspo-
ru energie, které se při recyklaci spotřebuje o 90 % 
méně než při výrobě primární suroviny. 

Dlouhodobá strategie Fatry v navyšování podílu 
recyklátů ve výrobcích při zachování jejich kvality je 
ve shodě s tímto celoevropským trendem.  

Do roku 2020 je cílem Asociace zrecyklovat 800 000 
tun PVC a do roku 2030 dokonce 1 milion tun. Cílem 
Asociace do roku 2040, který byl stanoven společně 
s Evropskou komisí, je zrecyklovat 50 % veškerého 
plastového odpadu. Tento závazek zahrnuje i recyk-
laci 70 % plastových obalů. Asociace pracuje na 
několika vývojových projektech, zaměřených na na-
lezení nejvhodnějších technologií pro chemickou i 
mechanickou recyklaci a Fatra na těchto projektech 
participuje, protože udržitelný rozvoj, tedy pod-
nikání s ohledem na budoucí generace, se dotýká 
každého z nás. 

Ing. Olga Vyčánková
technická ředitelka
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slední paletě však došlo k nehodě. Uvolněné role 
se na korbě zkřížily, jedna z nich se odrazila od již 
naložených rolí směrem ke mně a přirazila mi prsty 
obou rukou k bočnici, které jsem se držel. Nakládku 
jsem sice dokončil, ale s prsty bylo zle. Tedy po dvou 
prstech na každé ruce. Tehdejší vedoucí skladu mne 
zavezl na úrazové oddělení, kde mi dali obě ruce po 
lokty do sádry. A takto mne pak dovezl domů.

Na druhou stranu však musím říci, že jsem šel druhý 
den do práce, abych nedělal problémy vedoucímu a 
ani sobě. Vykonával jsem všechny pracovní úkony, 
vč. nakládání rolí (do dutinek jsem vsouval zdravé 
prsty). Na tento průšvih mám dodnes památku - 
tehdy poraněné prsty nemohu úplně ohnout.

Vy sám osobně jste fatrovským zaměstnancem 
už 37 roků, z toho jako vedoucí skladu hotových 
výrobků pracujete 7. rok. Co se za tu dobu změ-
nilo? A byly to změny k lepšímu?
Nevím, jestli se to dá vůbec porovnávat. Pamatuji si, 
že jen v Napajedlích bylo zaměstnáno cca 2800 za-
městnanců. Pracovalo zde hodně rodinných přísluš-
níků. Fatra byla brána jako takový „rodinný“ podnik. 
Prakticky skoro všichni se znali. Dnes je nás tady ko-
lem 850 a faktem je, že neznám většinu. Fluktuace 
zaměstnanců je obrovská. 

Tehdy byla prostě jiná doba. Byly jiné mzdy, které 
se vyplácely na základě zkušeností a počtu odpra-
covaných let. Něco podobného bylo s nárokem na 
čerpání ŘD. Těžko by dnes někdo pochopil, že mladý 
člověk (do 23 let) má nárok pouze na 10 dní ŘD za 
rok. A ti o kousek starší (do 33 let) na 15 dní. Nebyly 
mobilní telefony, elektronická pošta, počítače. Na 
druhou stranu byl větší respekt ke starším, zkuše-
nějším kolegům a také k vedoucím. Co se domluvilo 

ústně nebo telefonicky, to platilo. A nikdy se nesta-
lo, že by vám někdo tu dohodu zapřel. Dnes, pokud 
nemáte všechno písemně potvrzeno, si nemůžete 
být jisti. A proto velké množství času dnes trávíme 
u počítačů a píšeme, a píšeme, a píšeme…

Začátky na skladě si pamatuji velmi dobře. Největší 
rozdíl je v počtu pracovníků. Tehdy nás bylo jen na 
budově 43 kolem padesáti. Dnes tady pracuje pou-
ze 5 zaměstnanců. Dodací listy se kompletně vypi-
sovaly ručně, což bylo u vícepoložkové zásilky časo-
vě velmi zdlouhavé. Na druhou stranu většina zboží 
odcházela ihned z podniku železničními vagony, 
aby se uvolnily skladovací prostory. A to v okamži-
ku, když bylo na skladě tolik objednaného materiá-
lu, které se vešlo do vagonové jednotky. 

Dnes děláme takové služby zákazníkům, že jejich 
zboží skladujeme v našich prostorách do té doby, 
než je potřebují. A navíc je posíláme v minimálním 
množství. Na vše máme počítače, různé systémy a 
aplikace. Pokrok se prostě nedá zastavit. Každopád-
ně si myslím, že by mělo zůstat v platnosti motto, 
které dlouhá léta viselo na nástěnce na nádvoří: 
„Největším bohatstvím firmy jsou její lidé“. A podle 
toho by se všichni měli chovat.

Jak byste ohodnotil naše současné skladové 
možnosti?
Jsem celkem spokojen. Ale nikde není napsané, že 
nemůže být lépe. Hodně nám pomohly již zmiňova-
né investiční akce, které přinesly do podniku nové 
způsoby skladování. Tím mám na mysli skladování v 
pojízdných regálových systémech. 

Je něco, co se vám nepovedlo?
Na tuto otázku by snad měli odpovědět mí nadřízení. 

Z mého pohledu:
• nepodařilo se mi na vedení společnosti prosa-

dit zákaz kouření v celém areálu,
• nepodařilo se mi prosadit zateplení obvodové-

ho pláště haly V14 na Zámoraví,
• nepodařilo se mi prosadit navýšení mezd u ně-

kterých svých pracovníků.

Je něco, nad čím v poslední době přemýšlíte?
Přemýšlím nad tím, jestli na skladu HV nemáme za-
čít zaměstnávat opět ženy, když jsou muži nedostat-
kovým zbožím. A to i díky finančnímu ohodnocení.

Práce na skladě může být pro ženy fyzicky ná-
ročná. Máte nějaké úseky, kde by mohly praco-
vat?
Ano, mám. Musely by pracovat na úsecích granulá-
tu, profilů nebo PPF. Ostatní úseky jsou fyzicky ná-
ročné, tudíž pro ženy nevhodné.

Jste hodně kritický. Je vůbec něco, co Vám v po-
slední době udělalo radost?
Jednoznačně moje 1,5letá vnučka Ella. Zvláště, když 
na otázku: „Elli, co jsi dědova?“, dokáže odpovědět: 
“Jahůdka a koblížek“. To pak děda „taje“.

Máte nějakou úsměvnou historku?
Ta se vztahuje k oné nešťastné události před 30 lety, 
když jsem chodil do práce s oběma rukama v sádře. 
Všichni, kdo mne potkali, měli jen jeden dotaz. Pa-
radoxně je nezajímalo, jak se najím, jak se umývám, 
jak píši dodací listy. Jen je zajímalo, jak si s takovýma 
rukama utírám zadek…

Jo, a z dnešní doby. Měl jsem pracovníka, který mi 
při společném hovoru tvrdil, jak je rád, že může 
u nás pracovat, že chápu jeho problémy a jak mu ve 
všem vycházím vstříc. A pak mne udal na Inspekto-

rátu bezpečnosti práce, že preferuji zaměstnance, 
kteří porušují bezpečnostní předpisy. To je trochu 
„černý“ humor. Naštěstí již tento pracovník není za-
městnancem našeho podniku.

Jaká jste parta a jak spolu vycházíte? Scházíte 
se i mimo práci?
Jak už jsem říkal, cením si práce všech pracovníků. 
Vážím si všech. Jsou pro mě součástí týmu, kterému 
jde o společnou věc. Snažím se být ke všem upřímný 
a spravedlivý. To také očekávám od nich. Snažím se 
s nimi vycházet co nejlépe, protože se vzájemně po-
třebujeme. Ale neříkám, že někdy svůj hlas nezvý-
ším. Ti, co mne znají, ví, že jsem občas dostatečně 
hlasitý.

Mimo práci se s nimi osobně nescházím. To ale ne-
znamená, že se spolu ostatní pracovníci nescházejí. 
Aspoň ti, kteří společně pracují na společných úse-
cích.

Naše rozhovory vždy končíme vtipem. Tak ať 
stojí za to!
Vtipy mám rád a rád se jim zasměji. Moc si je ale ne-
pamatuji. 

Tak snad jen tento:
Na náměstí jednoho krajského města se provádí 
anketa o partnerském soužití. Tazatelka si vyhlédne 
jednoho respondenta středního věku, od kterého 
očekává rozumnou odpověď. Zastaví ho a ptá se: 
„Máte dvě možnosti. Za a) Zůstat se svojí ženou po 
celý život, nebo za b)…“
Pán ji skočí do řeči a odpovídá: „Bé, Bé, Bé. Rozhodně 
Bé…“

Pokračování ze strany 4

Ohlédnutí za cyklistickou sezónou Fatra MTB Teamu
Čtvrtého ročníku seriálu Kola pro život se účast-
nil i náš Fatra MTB Team. 

Původně jsme měli v plánu všech 15 vypsaných zá-
vodů, ale z časových důvodů jsme tuto výzvu museli 
přehodnotit. Největší počet závodů odjel Jirka Mo-
ravčík. Bylo jich 8 a zároveň i patřily mezi ty nejtěžší.

Pro nás všechny byl nezapomenutelný zážitek ze 
závodu konaného v září ve Znojmě s příhodným ná-
zvem „Znojmo Burčák Tour“. 

Předpověď počasí byla původně optimistická - mír-
ný déšť. Ale ani letos se meteorologům jejich pro-
gnózy moc nedaří, nakonec z toho byl pořádný liják. 

Trasa, která vedla malebnými vinicemi, se proměnila 
doslova v peklo. Bláto jsme měli úplně všude. Kola, 
která na sebe nabalovala úrodnou jílovitou půdu, 
nebyla schopná se točit a museli jsme je na mnoha 
úsecích tlačit nebo dokonce nést na zádech! Tento 
závod jsme si přejmenovali na „Kola o život“.

Ale čtvrtý ročník nám samozřejmě přinesl i příjemné 
zážitky a já děkuji všem, kdo si udělali čas o víken-
dech a reprezentovali naši společnost. Budeme se 
těšit na příští rok.

Bc. Martin Jelínek
vedoucí odboru logistiky

The volume of PVC waste recycled within the VinylPlus framework reached 739,525 tonnes in 2018, a 15.6% rise from the previous 
year. That was achieved in spite of increasing constrains at the regulatory level.
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Rodinný den na Čapím hnízdě 
Dne 14. 9. 2019 se uskutečnil očekávaný Rodin-
ný den a letecká show spojený s během kolem 
Čapáku, který zval rodiny s dětmi k návštěvě 
Čapího hnízda. 

Letos, stejně jako loni, byly vypraveny vedením na-
šeho podniku 2 autobusy z Napajedel a 1 z Chropy-
ně. Cesta uběhla docela rychle a už jsme parkovali 
na odstavných parkovištích. Každý účastník výletu 
šel vstříc zážitkům, který tento den sliboval.

Program byl opravdu bohatý. Pro děti byla připra-
vena spousta zajímavostí - nafukovací hrady, ská-
kací atrakce, pohádková cesta s plněním úkolů, 
Jungle aréna, kterou znají děti i z fatrovského běhu 
kolem komína, a spousta dalších workshopů, před-
stavení a show. Žádný kluk určitě nemohl chybět při 
dechberoucí parkour and bike trial exhibici. 

Velkou zajímavostí byla letos Wood art show, která 
představila velké řezbářské umění. Obdivovali jsme, 
co všechno tihle mistři s motorovou pilou a kusem 

dřeva dokáží. Během dne si mohl každý návštěvník 
zkusit uřezat plát ze dřeva. 

Všichni jsme se těšili na leteckého akrobata Martina 
Šonku a na jeho nebeské kousky. Mistr světa elitní 
letecké série Red Bull Air Race, mistr Evropy a více-
mistr světa v letecké akrobacii kategorie unlimited-
-free style, člen reprezentace České republiky v le-
tecké akrobacii kategorie unlimited opět předvedl 
precizní výkruty, u kterých se tajil dech, a perfektní 
přelety, které se zdály být až v nedohlednu. Pro kaž-
dého návštěvníka to byl určitě velký zážitek. 

Letošním velkým lákadlem byl koncert známé slo-
venské kapely No Name. Jedná se o šestičlennou 
pop-rockovou skupinu, která byla založená v srpnu 
1996 v Košicích trojicí bratrů Timkových. Jejich nej-
známějšími hity jsou Žily, Čím to je, Ty a tvoja sest-
ra, S láskou atd. Já osobně jsem se na kluky z Košic 
moc těšila. Zahráli a zazpívali všechny svoje největší 
pecky, roztančili téměř každého návštěvníka včetně 

premiéra pana Andreje Babiše s jeho paní Moni-
kou  Babišovou. Kdo měl zájem, mohl se s panem 
premiérem osobně setkat a pozdravit, ba i vyfotit.

Na menší děti čekal ještě kouzelnický program 
s  Honzou Popletou. Bubliny létaly vzduchem, kouz-
la se nesla areálem. 

My jsme na závěr zavítali do místního Ecocentra, 
kde je nejenom spousta zvířátek, ale i lanové cent-
rum, naučná stezka, indiánské týpí a velký dřevěný 
čáp z dílny pana Jiřího Halouzky z Jeseníků.

Den plný zábavy rychle utekl a byl čas na návrat 
domů. Autobusem zněly zážitky dětí i dospělých, to 
proto, že všichni měli dobrý pocit ze skvěle stráve-
ného dne s rodinou a přáteli. 

 Klára Dundálková
předsedkyně ZR č. 4 

Western pro děti
Již každoročně patří jeden prázdninový den dě-
tem a jejich rodičům. Letos byl v režii kovbojů 
z  Divokého západu ve westernovém městečku 
v Kostelanech. 

Šerif s koltem u pasu nás přivítal hned na parkoviš-
ti a kovboj Riči s Terkou nás poté vzali na prohlídku 
celého městečka včetně hřbitova. Jejich povídání o 
Divokém západě bylo zajímavé nejenom pro kluky, 
kteří si určitě občas hrávají na kovboje a indiány, ale i 
pro děvčata. Všichni pozorně poslouchali, co všech-
no v té době bylo možné.

Při vyprávění historek na místním hřbitově byly 
všechny děti vzorné, protože nikdo nechtěl probu-
dit místního zlodějíčka, „známou firmu“, který zde 
byl pochován a z hrobu mu stále trčely boty.

Povídání o koních bylo obzvláště zajímavé. Dovědě-
li jsme se, že ve westernovém městečku v Kostela-
nech chovají průměrně 38 koní převážně plemene 
Quarter horses. Říká se jim také americký kovbojský 
kůň a je to jedno z nejstarších amerických plemen.

Některá děvčata nám prozradila, že chodí do jez-
deckého kroužku, a opravdu to bylo znát na jejich 
vědomostech, protože znala všechny odpovědi na 
každou Ričiho otázku. Ten den jsme měli velké štěs-
tí, protože jsme mohli vidět, jak kováři čistí koním 
podkovy. To byl určitě zajímavý zážitek.

Po prohlídce nás čekalo zručnostní kovbojské pro-
zkoušení, jako např. chytání mladého býčka lasem, 
hod tomahawkem, lukostřelba i toužebně očekáva-
ná jízda na koni.

Děti i s rodiči si mohly všechno vyzkoušet a zjistit, že 
kovbojové to neměli vůbec jednoduché. 

Po výtečném obědě nás čekalo odpoledne plné 
soutěží, ukázek a scének. Děti si na vlastní kůži vy-
zkoušely, jak se musí šerif umět rychle obléct včetně 
nasazení opasku, jak musí býček rychle utíkat, aby 
nebyl chycen, nebo že držet nafouknutý balónek 
čely k sobě a čekat, kdy ho šerif praskne lasem, není 
jednoduché. 

Jack se šerifem nám předvedli triky s lasem a všich-
ni sehráli velmi zábavnou přestřelku. Závěrem nám 
pomohli rozdat dětem diplomy s odměnami, pro-
běhla autogramiáda kovbojů a hurá domů. 

Další krásně vydařený letní den. Cestou domů si již 
děti v autobuse plánovaly, kam by se mohlo jet zase 
příští rok. Nechte se překvapit, ale už dnes víme, že 
se můžete určitě těšit.

Klára Dundálková
předsedkyně ZR č. 4 
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Včely potřebuje k životu každý z nás
ROZHOVOR / MICHAL KRÁTKÝ
Včelařství je jedním z nejstarších oborů lidské 
činnosti. Včelí produkty byly pro člověka důle-
žitou složkou potravy od samého začátku vývo-
je a své místo ve výživě si udržují dodnes.
 
Od včely medonosné kromě toho hlavního produk-
tu, kterým je med, získáváme i vosk, propolis, pyl, 
mateří kašičku a včelí jed. Stejně důležitá je i její 
schopnost opylovávat kvetoucí rostliny. 

Život včelího společenství a chov včel je nesmírně 
zajímavý. Včelařství se věnuje i náš zaměstnanec 
Michal Krátký. Ve Fatře pracuje 16 let, momentálně 
na pozici mistra ve válcovně. Položili jsme mu pár 
otázek.

Michale, jak dlouho včelaříte a čím to začalo?
Včelařím 10 let. Začalo to, když jsem objevil včelí roj 
na stromě. Volal jsem místní včelařský spolek, ať si 
pro roj přijdou, že je to škoda a navíc je na místě, kde 
chodí děti do školy. Dnes už vím, že neznámé roje se 
musí dle veterinárního zákona likvidovat, aby se za-
bránilo šíření nemocí. A protože mě příroda zajímá, 
začal jsem hledat na internetu informace o včelách a 
postupem času se přihlásil do místního včelařského 
spolku. Pak už to šlo samo.

Je jednoduché stát se včelařem? Co je potřeba 
k založení včelstev? Jak je to finančně náročné?
No složité to samo o sobě není. Stačí podat přihláš-
ku na členství ve včelařském spolku, který s tím 
musí souhlasit. Samozřejmě musíte projít kurzem 
pro začínající včelaře, nastudovat odbornou lite-
raturu. Také je důležitá odpovědnost, neboť svým 
včelařením ovlivňujete i včelaření ostatních členů. A 
hlavně se na ně nesmíte dívat jako na zdroj financí, 
ale věnovat se mu z lásky k přírodě. Dále potřebuje-
te nakoupit včelstva a včelařské vybavení: včelí úly, 
medomet, včelařské rámky, voskové mezistěny, roz-
pěrák, ochranný oblek, nerezový drátek, nádoby na 
med, mateří mřížky, tavidlo vosku… Finančně ná-
ročné to samozřejmě je, ale existuje i možnost získat 
dotaci Zlínského kraje nebo dotaci EU. 

Jak velká včelstva a jaké druhy medů máte? 
Včelstva mám umístněná v zámeckém parku v Na-
pajedlích. Dalo by se říct, že mám zámecký med. 
Snažím se mít 4 + 1 včelstvo, více je už časově ná-
ročnější. Druhy medu mám: květový, lipový, smíšený 
a 1x za 5 let medovicový. Nejraději máme ten první 

jarní. Spotřebu medu máme kolem 50 kg/rok. Cukr 
u nás nenajdete, vše se snažíme nahradit medem. 

Co říkáte na med, který nám nabízejí supermar-
kety? Je srovnatelný s tím naším? 
Med je 100% včelí produkt a je otázka, jaká pravidla 
či normy pro med v dané zemi, odkud se k nám do 
supermarketů dováží, platí, jak dlouho cestuje, jak je 
skladován atd. Nejlepší je kupovat med od místního 
včelaře, který osobně ručí za jeho kvalitu.

Co je potřeba k chovu včel? Existují nějaká ome-
zení, speciální povolení? Nějaká místa, kde se 
musí chov nahlásit?
Registrace proběhne při přihlášení do včelařského 
spolku, kde každý včelař dostane vlastní registrační 
číslo, to samé platí i pro stanoviště včelstev. Počet 
včelstev se včelařskému spolku hlásí 2x ročně, exis-
tuje i např. povinnost nahlásit stanoviště na obec 
kvůli postřikům zemědělců. K omezením a záka-
zům dochází hlavně při výskytu moru včelího plodu 
(MVP), které vyhlašuje krajská hygienická stanice. 
Jedná se hlavně o zákaz kočování a přemísťování 
včelstev, aby se zabránilo šíření nemoci.

Jaké nemoci mohou včely dostat? 
Nemocí existuje hodně. Nejproblémovější je mor 

včelího plodu (MVP) a varroáza. Mor způsobuje bak-
terie, která rozkládá tkáňovou strukturu larev včel. 
Dospělé včely jsou odolné, ale roznáší nemoc do 
dalších včelstev. Léčit napadená včelstva je skoro 
nemožné. Při zjištění moru ve včelstvu (vyšetření v 
laboratoři) je nařízená prohlídka včelstva, jestli se 
zjistí že se jedná o MVP, hygiena nařizuje likvidaci 
stanoviště ohněm. Poté se vyhlašuje karanténa - 5 
km okruh (dolet včel) a všichni, kdo mají v tomto 
okruhu včelstva, musí povinně na laboratorní vyšet-
ření. Napajedla toto potkalo před pár lety.

Varroáza je onemocnění způsobené roztočem var-
roa destruktor. Roztoč napadá plod ale i dospělce, 
které oslabuje sáním lymfy (včelí krev). Proti varroá-
ze se bojuje léčbou, kterou musí povinně ze zákona 
každý včelař pravidelně vždy na podzim provádět. 

Existuje včelařská sezóna?
Včelařská sezóna se řídí vegetací a tím, jaké rostliny 
začínají kvést nebo odkvétají (fenologický kalen-
dář). Sezóna začíná v březnu a končí v srpnu-září. 
Brzo na jaře se začíná prohlídkou, rozšiřováním včel-
stva, nasazováním medníků, rojením, medobraním 
(duben-červenec), zakrmováním, následuje zazi-
mování, léčení včelstev.

Co dělají včely v zimě? Jak je připravujete na 
zimu?
Včely dělnice jsou v zimě dlouhověké a starají se o 
matičku královnu, aby mohla na jaře zaklást další 
generaci včel. V zimě se provádí opravy, nátěry, vý-
roba rámků (lipový rámeček nejčastěji o rozměru 39 
x 24 cm propletený nerezovým drátkem, na něj se 
taví vosková mezistěna, na mezistěnu včely u úlu 
vystaví dílo, do kterého ukládají med) atd. 

Může počasí ovlivňovat náladu včel?
Stejně jako lidi ovlivňuje počasí i včely. Např. před 
bouřkou jsou trochu nervózní, víc bodají a nejedno-
mu včelaři se stalo, že od nich musel doslova utéct. 
Jinak počasí hlavně na jaře ovlivňuje kvetení rostlin 
a tím i včely. 

Říká se, že existují dva tábory českých včelařů. 
Jedni zastávají spíš tradiční metody a používají 
více chemické prostředky, druzí se snaží jít spí-
še přírodní cestou... Ke kterým patříte vy?
O žádných dvou táborech nevím, ale je pravda, že 
stejně jako drobní zemědělci mají snahu o ekologic-
ké hospodaření, tak se snaží i někteří včelaři využívat 
jiné léčivo, než chemii - třeba teplo. Já jsem někde 
uprostřed. 

Může být včelaření i nebezpečné? Dostal jste 
někdy žihadlo? 
Nebezpečné není, pokud člověk není alergický. 
Žihadlo někdy dostal snad každý, ale je pravda, že 
včelaři jich schytají mnohem víc. Ale od toho jsou 
ochranné pomůcky a mělo by to být v pohodě. Včelí 
jed je jedním z dalších včelích produktů a je proka-
zatelně léčivý.

Jak je takový koníček časově náročný? Pomáhá 
vám někdo? Co na to vaše rodina?
Který koníček není časově náročný? Snažím se udr-
žet rozumný počet včelstev. Beru to jako dar. Ne 
každý chce být včelař, ale včely k životu potřebuje 
každý z nás pro jejich opylovací schopnost. Litera-
tura uvádí, že opylení z 80 % zajistí včely. A co na to 
rodina? Mám štěstí - děkuji milované manželce za 
její podporu.

My také děkujeme za zajímavý rozhovor a přejeme 
zdravé včely a hodně medu.

redakce

Výlet za krásami Liberecka
Na letošní rok odbory naplánovaly třídenní vý-
let do Libereckého kraje. Vyrazili jsme v pátek a 
první zastávka byla v Mladé Boleslavi, kde jsme 
navštívili ŠKODA Muzeum s komentovanou 
prohlídkou. Měli jsme možnost si prohlédnout 
exponáty historické i současné. Poté násle-
dovala exkurze do výrobního závodu ŠKODA 
AUTO. Všechny nás velmi zaujala hala s polo ro-
botizovaným systémem výroby.

Plni dojmů jsme se pak jeli ubytovat do Liberce na 
vysokoškolské koleje, kde jsme se někteří vrátili do 
svých studentských let. Večer byl ještě v nedohled-
nu, proto se každý vydal objevovat krásy města.

V sobotu ráno nás čekal společný výlet lanovkou na 
vysílač Ještěd, který je dílem architekta Karla Hubáč-
ka. Za toto dílo získal několik prestižních ocenění. 
Počasí nám přálo, relaxovali jsme u výborné kávy a 
obdivovali výhled do Německa a Polska. Po dobrém 
obědě jsme se těšili na další program našeho zá-
jezdu - prohlídku města s průvodkyní. Významnou 
památkou Liberce je novorenesanční radnice - sídlo 
magistrátu. Dominantou budovy je věž s hodinami 
ze 17. století. Čas byl bohužel neúprosný, proto jsme 
se vydali někteří do liberecké ZOO, jiní do botanické 
zahrady. Místní ZOO proslula chovem bílého tygra 
tzv. albína. 

Večer završilo posezení ve společenské místnosti, 
kde jsme zhodnotili uplynulý den a podělili se o zá-
žitky. Nechybělo ani předání pamětního listu a tom-
bola s malým dárkem. 

Nedělní program pokračoval v Dětenicích prohlíd-
kou nově zrekonstruovaného zámečku a místního 
pivovaru. Pivovarem nás provedla tamější čaroděj-
nice, která nám zatancovala a zazpívala. Na závěr 
prohlídky jsme ochutnali jejich nefiltrované světlé 
a tmavé pivo s ojedinělou původní recepturou, tzv. 
pivo lásky. Celková atmosféra se nesla ve velmi vese-
lém duchu. Oběd v této krčmě byl velkým zážitkem 
pro všechny díky atmosféře, která navozovala drsný 
středověk. Měli jsme možnost si koupit místní dě-
tenické pivo a ve stánku se suvenýry si každý mohl 
vybrat nějakou maličkost na památku pro děti nebo 
přátele.  

Celý víkend nabitý programem rychle utekl a byl 
čas jet domů. Díky řidiči autobusové dopravy Kieryk 
jsme se bezpečně vrátili v podvečerních hodinách 
domů. Po cestě zpět se již plánovalo, kam bychom 
vyrazili příští rok. Pár dobrých tipů padlo, ale nechá-
me se překvapit. Za rok zase na viděnou. 

   Radka Fusková, 
místopředsedkyně ZO PRO
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ANKETA
Trávíte svůj čas s vnoučaty?
Vnoučata jsou pokračováním našeho života a 
prarodičovství nám může přinést hodně štěstí 
a radosti. Dnešní generace babiček a dědečků 
však bohužel většinou ještě pracuje a tak i mož-
nosti, jak se vnoučatům věnovat, jsou omezené. 
A navíc - v každé rodině si babičkovství před-
stavují jinak, někde o ně možná ani nestojí. Jak 
jsou na tom fatrovské babičky a dědečkové? Ze-
ptali jsme se v naší anketě.

Lubomír Petřík, vedoucí stř. údržby elektro a MaR, 
stř. 908200
Vnuci jsou jedním z nejcennějších darů a jako k daru 
bychom se k nim měli chovat. Ne každý má to štěstí 
a možnost si pokračování „své krve“ užívat. Dnešní 
prarodiče jsou sice často ještě v produktivním za-
městnaneckém věku, ale toto má více rovin. Ano, 
pracující babičky a dědečci mají relativně méně 
času, jsou více pracovně zatěžováni, ale zase mohou 
s vnoučaty trávit volný čas v rámci své lepší fyzické 
kondice i větších možností zájmových, materiálních, 
cestovatelských.

Děti by měly na babičku a dědečka vzpomínat jako 
na někoho hodného, kdo se jim v dětství věnoval a 
„všechno“ jim dovolil. Vnuci a vnučky jsou na „roz-
mazlování“. Na výchovu mají rodiče. Samozřejmě, 
toto je s trochou nadsázky, poněvadž ani výchovu 
prarodiči nelze podceňovat. O vnuky a vnučky máte 
větší strach a „zodpovědnost“ za ně při „hlídání“ je 
také mnohem větší, než byla „zodpovědnost“ za 
svoje vlastní děti.

Naši vnuci a vnučky s mojí ženou a se mnou tráví 
relativně dost času. S manželkou určitě víc, neboť 
je již doma. Tři máme poblíž a dva jsou vzdáleni asi 
tři hodiny cesty autem. Ve chvíli, kdy se u nás objeví 
vnuk a vnučka ze vzdálenějšího bydliště, jsou u nás 
okamžitě i ti „z blízka“ a jsou spolu většinou po celou 
dobu návštěvy u nás. Moje žena jim věnuje i hodně 
času v rámci „vyprávění si s nimi“, a to nejen před 
večerním usínáním, ale i během dne, a je fantastic-
ké, jakými jsou posluchači. Zajímá je všechno. Svět 
zvířat, rostlin, vesmír, sport, budoucnost, ale i naše 
dětství a minulost. Některé jejich dotazy i odpovědi 
jsou neskutečné a my žasneme, co všechno se v je-
jich hlavičkách rodí. Spousta jejich poznámek, vět a 
myšlenek by si zasloužila zapsat, neboť ta paměť...

Naši přátelé vědí, že si svých vnoučat s manželkou 
užívat dokážeme. Rádi s nimi jezdíme na hory, v létě 
třeba na Malou Fatru, která byla a je naší „srdeční 
záležitostí“ ještě z dob, kdy jsme tam jezdili s jejich 
maminkami, nebo na Pulčínské skály, propast Maco-
chu, Cimburk.

V zimě jsme s nimi byli týden lyžovat a chystáme se 
znovu příští rok v březnu.To však s námi pojedou 
i jejich rodiče abychom byli týden všichni spolu. 

Dva vnuci „z blízka“ hrají fotbal za přípravku Zlína a 
na spoustu tréninků a zápasů je vozím autem, po-
něvadž „dědeček přece musí vidět, jak vyrůstá nová 
hvězda Barcelony nebo Liverpoolu“. I děti sní své 
sny.

Všichni naši vnuci mají rádi rozhledny, lanovky, zří-
ceniny, jeskyně, les, vodu, sníh, stavebnice Lego, 
bunkry z polštářů, peřin a dek, noc a baterky a také 
třeba noční spánek na poli, ve stodole na seně s tro-
chou strachu, který absolvovali v průběhu letošních 
prázdnin s oběma babičkami. I to byl zážitek, který 
se musí zopakovat.

Vnuci, vnučky a děti obecně potřebují zážitky a 
hlavně to, aby se jim někdo „věnoval“. V podstatě je 
jedno kde, kdy, v jaké destinaci... Samozřejmě po-
třebují i tablety, notebooky a chytré telefony, bez 
nichž jsou nejen ve škole „společensky nemožní“, 
potřebují Internet, YouTube, Minecraft, WhatsApp a 
mnoho jiných aplikací..., i to patří k dnešnímu dět-
ství. Ale myslím, že je potřeba to i trochu časově 
omezovat. Toho si v životě užijí ještě dostatek, ale 
dětství mají pouze jedno a ještě k tomu relativně 
krátké.

A my, babičky a dědečci, bychom se měli snažit je-
jich dětství prožívat s nimi a věnovat jim zážitky. Čas 
strávený s vnuky a vnučkami i nám může přinést 
třeba jiný pohled na současný život.

Irena Zaoralová, referent - asistentka, stř. 910000
Našeho vnoučka Honzíka milujeme. Bude mít 
2  roky, zatím máme jenom jeho a jezdíme za ním 
s  manželem po dohodě s mladými pravidelně 2x 
týdně. A kromě toho, samozřejmě, jak je potřeba. 
Od letošního jara chodíme hlavně na procházky, 
malý ťapká rád a všechno jej zajímá. Bereme s sebou 
i Miu, fenku jorkšíra. Po cestě pozdravíme všechny 
topolské psy, někdy potkáme i kočičku, sledujeme 
ptáčky, motýly a v jezírku zkontrolujeme rybičky. 

Nedávno si v jednom baráku pořídili automatickou 
sekačku a Honzík je z ní nadšený. Tam pokaždé sto-
jíme u plotu, Honzík v náručí sleduje, jak sekačka 
zastavuje u chodníku nebo záhonu. Děláme při tom 
„bam“ a on se směje na celé kolo.

Když jsme doma, hrajeme si třeba na schovávanou 
(já s ním na rukou lítám a schováváme se za závěsy 
a za dveře, děda nás hledá a dělá na nás „hu“), nebo 
si Jeníček vleze do plastové bedny a my jej „vozíme“ 
po kuchyni a obýváku. Nejlepší jsou zatáčky. 

Pot z nás teče, lapáme po dechu, střídáme se a Jen-
da je velice spokojený.

Ale máme i klidné hry. Třeba stavíme komíny, pro-
hlížíme si obrázkové knížky nebo Honzík  montuje 
auta. To si i na chvilku odpočineme.

A občas někam vyrazíme na výlet. Naposledy jsme 
byli na výstavě Floria ve Věžkách. Ani ne kvůli 
kytkám, ale hlavně kvůli Honzíkovi. Mají tam totiž 
vždycky zvířátka a bezvadné atrakce pro děti. Tady 
se náš chlapeček opravdu vyřádil.

Je krásné sledovat, jak ten malý človíček roste a 
každým dnem se mění. Vážíme si každé chvilky, kdy 
můžeme být s ním, a snažíme se jich urvat co nejvíc.

Ing. Jaromír Novák, vedoucí oddělení VaV, stř. 
948000
My máme zatím jen jednoho vnuka, který měl letos 
na Václava již 11 let. Díky tomu, že od svého naroze-
ní žije v naší bezprostřední blízkosti, skutečně jsme 
si ho, v tom dobrém slova smyslu, užívali a užíváme. 
Když byl maličký, jako bychom se v čase vrátili zpět 
ke svým dětem. A to bylo krásné. 

V současnosti, když to vyjde, jej občas doprovázím 
na tréninky a fotbalové zápasy. Chytá za napaje-
delské žáčky. S manželkou s ním jezdíme na výlety 
autem nebo na kole. Byli jsme s ním i na různých 
dovolených. Na druhou stranu nám teď už on občas 
pomáhá na zahrádce. Jenom se obávám, že vzhle-
dem k jeho věku ho brzy „přestaneme bavit“.

Dagmar Zábojníková, finanční referentka, stř. 
935000
Chtěla bych být tou opravdovou babičkou, na kte-
rou budou má 4 vnoučátka ráda vzpomínat. Zatím 
jsou to předškoláci a volný čas využíváme k vycház-
kám do přírody, většinou po boku našeho čtyřnohé-
ho kamaráda Agiho, k výletům do okolí, návštěvám 
ZOO, aquaparku nebo společným dovoleným. 

Nechybí ani sportovní aktivity a domácí tvoření. 
Pokud jsou u nás jako nocležníci, usínají při čtení 
oblíbených pohádek a já s dobrým pocitem, že se 
jim u nás líbí.

ZAJÍMAVOSTI
Zdraví, které chutná
Šípky patří k posledním darům, které nám pří-
roda v průběhu roku štědře nabízí. Syrové šípky 
se nedají jíst, ale po tepelné úpravě dostanou 
jedinečnou chuť, díky níž mají ve venkovské 
kuchyni od pradávna čestné místo. Šípek je 
nejdostupnějším vydatným zdrojem vitaminů, 
například vitaminu C nebo A, a minerálů.

Jejich příznivé působení popisuje už anglo-
saský herbář z 11. století, šípky bývaly nedílnou 
součástí lidového léčitelství. Naši předkové po-
užívali šípek pro jeho chuť, dostupnost a léčeb-
né i preventivní účinky. 

Nejlepší období pro jejich sběr je po prvním 
mrazíku, kdy jsou plody nejsladší. Sbírat se mají 
vyzrálé a dobře vybarvené šípky bez stopek. 
Díky kombinaci obsaženého vápníku, rutinu a 
vitaminu C jsou jedním z nejlepších přírodních 
léků proti paradentóze a onemocnění dásní.

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
• ŘIDIČ MANIPULAČNÍHO MOTOROVÉ-

HO VOZÍKU
• PROVOZNÍ ELEKTROMONTÉR
• DĚLNÍK SKLADU
• DĚLNÍK SKLADU SUROVIN
• DĚLNÍK SKLADU – PALETOVÉ A 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Více informací naleznete na:
www.fatra.cz/kariera

Ragby v roce 2019
Tento donedávna opomíjený sport zažívá vel-
ký vzestup v celosvětovém měřítku, a to nejen 
díky novozélandskému tanci Haka v podání All 
Blacks. 

Pochopit hru, kdy 15 hráčů běží dopředu a hází 
šišku (balón) dozadu, se zdá být zcela nemožné, 
ale nemusí tomu tak být. Ragby propadlo již velké 
množství zarytých nesportovců, a to především 
díky povaze tohoto sportu - je to hra opravdových 
gentlemanů. Postavení v tomto sportu mají již také 
ženy, které letos reprezentovaly Českou republiku 
na Mistrovství Evropy v ragby 7´s (7 hráček). 

V této hře neuvidíte žádné zákeřné fauly a neusly-
šíte urážky mezi soupeři, ba naopak čestnost a fé-
rovost je doménou hráčů tohoto anglického sportu. 
Pokud nevěříte, že i protihráči se mohou přátelsky 
držet za ramena, sledujte letošní Světový šampionát 
v XV ragby, který odstartoval na konci září. Na finá-
lový zápas nejlepších týmů se můžete podívat 2. 11. 
2019. Třeba Vás tento sport nadchne stejně jako hrá-
če a hráčky ze všech 34 klubů v ČR. Nejbližší kluby 
ragby jsou ve Zlíně, kde klub funguje od roku 1944, 
a také v Olomouci nebo Brně. 
Ragby zdar! 

Eva Gajdošíková
personalistka
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Bavíme se s blondýnami
Mezi Češkami je údajně nejvíce brunet, a to až 
30 %. Po nich s 12 % následují blondýnky, ženy 
s mahagonovými vlasy jsou zastoupeny 8 % a 
zrzky s černovláskami mají vždy 4% zastoupe-
ní. Zbývající procenta žen prý mají na vlasech 
nejrůznější melíry.

Majitelky světlých vlasů jsou údajně hezké, něžné a 
vášnivé, citlivé a romantické. Stereotyp však praví, 
že blondýny jsou hloupé. I když o nich koluje bezpo-
čet nelichotivých vtipů, opak je prý pravdou - velká 
část nositelek blond kštice je podle odborníků velice 
inteligentní.

Hloupost přece není otázka barvy vlasů. Stejně jako 
mezi blondýnkami, tak i mezi tmavovláskami a zrz-
kami jsou takové, které mají IQ nižší. Podle barvy 
vlasů bychom tedy inteligenci rozhodně posuzovat 
neměli. Ale když už ty vtipy o blondýnách existují, 
proč se u nich nepobavit?

Na hranicích se ptá pasová kontrola blondýnky: 
„Slečno, můžete se identifikovat?“
Blondýnka vytáhne zrcátko, podívá se do něj a říká: 
„Ano, jsem to já.“

Blondýna jde po ulici a přemýšlí. Potom se zeptá jed-
noho pána: „Prosím vás, kde je druhá strana ulice?“ 
Pán ukáže na druhou stranu a blondýna na to: „No 
tak to vidíte, a tam mi zase řekli, že tady!“

Zrzka, bruneta a blondýnka se ucházejí o práci natě-
račky středových čar na vozovce. Protože je ale jen 
jedno místo, zaměstnavatel jim řekne, že vezme jen 
tu nejlepší, která při třídenní zkoušce natře nejdelší 
úsek. Dívky začnou soutěžit: zrzka natře první den 4 
km, bruneta 5 km a blondýnka 10 km. Zaměstnava-
tel ji chválí: „Hmm, dobrý, jestli tak budete pokračo-
vat, tak vás vezmu.“ 
Druhý den natře zrzka 6 km, bruneta 7 km a blon-
dýnka jen 4 km. 
Zaměstnavatel: „No, trochu jste se zhoršila, ale máte 
náskok, tak si to můžete dovolit.“
Třetí den natře zrzka 8 km, bruneta 9 km a blondýn-
ka jen 1 km.
Zaměstnavatel: „No, je mi líto, tak pěkně jste začala, 
ale smůla. Místo dostane bruneta. Ale jen tak mimo-

chodem, proč jste se tak zhoršila?“
Blondýnka: „No, ze začátku byl ten kýbl s barvou v 
pohodě, ale víte, co to potom bylo za fušku za ním 
běhat?“

Brunetka se ptá blondýnky: „Odpustila bys nevěru?“
Blondýna odpoví: „Sobě ano, ale jemu ne.“

Přijde blondýna do obchodu s televizemi a ptá se 
prodavače: „Máte barevné televize?“
„Ano.“
„Tak mi dejte oranžovou.“

Policajt se baví s druhým policajtem o ženách: „Sly-
šel jsem, že jsou blondýnky hloupé. Co myslíš, je to 
pravda?“
„To je nesmysl. Moje manželka je blondýnka a před-
stav si, že má IQ stodvacetkrát vyšší než já.“

Potká policista blondýnku se psem a přísně ji kárá: 
„Slečno, proč ten pes nemá košík?“
Blondýna v klidu odpoví: „Ale my nejdeme nakupo-
vat.“

V parku uprostřed města pracují dvě blondýny. Jed-
na vždy vyhloubí jámu a druhá, která jde za ní, ji zase 
vykopanou hlínou zaplní. Pracují tak s vervou celý 
den bez odpočinku, jedna vykopává díry, druhá je 
zase zahazuje.

Kolemjdoucímu to nedá a po chvíli se jich zeptá: 
„Oceňuji vaši píli, slečny, ale byly byste tak laskavé a 
vysvětlily mi, jaký smysl vaše práce má? Vy vykopete 
jámu a vaše kolegyně ji zase hlínou zahází.“
Ta první se zastaví, utře pot z čela a povídá: „Víte, 
normálně pracujeme ve třech, jenomže kolegyně, 
která do těch jam sází stromky, je dnes nemocná.“

Dvě blondýnky se pozdě v noci vracejí z párty. Mají 
to domů daleko a protože jdou zrovna kolem gará-
že dopravního podniku, rozhodnou se, že ukradnou 
autobus a svezou se. Jedna jde dovnitř, druhá zůsta-
ne venku hlídat. Jenomže už to trvá hodinu a první 
blondýnka se pořád nevrací. 
Kamarádka se tedy jde podívat dovnitř, co se děje. 
V garáži se úspěšně sejdou a první blondýnka říká: 
„Dvacítku jsem nenašla. Budeme muset ukrát dvaa-
třicítku a vystoupit u nádraží.“

Baví se dvě blondýny: „Tak co? Složila jsi zkoušku na 
řidičák?“
Druhá odpoví: „Ne, vyhodili mě.“
„Vážně? A proč?“
„No, protože před kruhovým objezdem bylo na 
značce napsáno 30, tak jsem ho třicetkrát objela.“
„A nepřepočítala ses?“

Vybráno z vtipů blondýny Ivy Pazderkové

Deník otce/Hurá, prázdniny skončily
Prázdniny jsou snem dětí a noční můrou rodi-
čů. Samozřejmě se to netýká těch, jejichž děti 
jsou samostatné, vypomáhají v domácnosti a 
nebýt snídaně, oběda a večeře, tak ani nevíte, 
že s vámi žijí v jedné domácnosti. Nejapný žert 
politiků spočívající v nesouladu zákonem dané-
ho počtu dnů dovolené a dvojnásobného počtu 
dnů prázdnin vytváří prostor pro Nerudovskou 
otázku „Kam s nimi?“.

Poslat dítka s věkovým rozptylem 1 - 5 let na tábor 
nebo na pobyt k prarodičům bez naší přítomnosti je 
Mission Impossible. Předpokládám, že představovat 
trojčlenné komando hromadného ničení v podobě 
mých dětí je již zbytečné. Člověk slyší ze všech stran, 
že s přibývajícím věkem to bude lepší a lepší, ale 
s politováním musím podotknout, že se stupňujícím 
se vývojem a touhou poznávat svět se dítka zaměři-
la na poznávání hranic psychického zhroucení svých 
rodičů, kdy se ze zcela vyrovnaných sangviniků stá-
vají cholerické líté šelmy nahánějící řehotající se po-
lojedince po bytové jednotce. 

Tyto prázdniny jsme si s manželkou každý „užil“ po 
svém. Vzala na sebe břímě hodné středověkého reka 
a odjela s dětmi na kočovný výlet. 2 týdny u mých ro-
dičů a 2 týdny u svých. Já jsem měl mezitím za úkol 
zajistit rekonstrukci podlah a dvou stropů. Vše jsme 
měli pečlivě naplánováno a spustila se akce. Jakmile 
proběhlo vylodění na severní Moravě, čekalo na mě 
stěhování nábytku, demontáž plovoucích podlah, 
odstranění dlažby a sundání polystyrénových rozet 

včetně silikonu z obou stropů. Alespoň takto to na 
první pohled vypadalo.

Po přestěhování nábytku zcela zmizela ložnice, ze 
které se stala temná komora s nulovým slunečním 
svitem díky skříňovým hradbám a z obývacího po-
koje se stal neobývací. S páčidlem a jiskrou v oku 
jsem se tedy pustil do podlah uvolněných pokojů. 

K mému velkému překvapení bylo pod plovoucí 
podlahou mimo kluznou podložku i pěkně uleželé 
lino s filcem. Tento fakt silně zahýbal s mou psychic-
kou pohodou a časovým harmonogramem, který 

jsem měl tak krásně připravený. Fatru miluji díky 
tomu, že jsou v ní lidé, kteří jsou srdeční a neváhají 
podat pomocnou ruku, případně pomocné nástro-
je. Po příchodu z práce mě čekala každodenní ruti-
na v podobě rozebrání podlahy, strhnutí části lina a 
několikahodinového škrabání povrchu. To vše jsem 
prokládal odbíjením dlažby a škrabáním stropu. 
Myslím, že touto akcí jsem překonal veškerá očeká-
vání svých sousedů. 

Večer jsme se ženou soutěžili, kdo měl horší den. 
S klidným srdcem můžu říct, že to byl jednoznačný 
výsledek 11:0 pro mou ženu. Po dvanáctidenním 

pobytu zbytku mé rodiny na severní „frontě“ jsem 
zajistil hromadný přesun na Slovensko. Cesta trvala 
7,5 hodiny…, bez komentáře… Na Slovensku děti 
jednoznačně posílily svou pozici přibráním sestřeni-
ce (6 let) a bratrance (2 roky) do svého týmu.

Opět jsem se vrátil zpět na staveniště a pokračoval 
ve svém oblíbeném stěhování, demontáži podlah a 
škrabání podkladu. V průběhu okupace východní 
fronty zedníci upravili stropy (přičemž neskutečným 
bordelem upozornili na to, že tam ve skutečnosti 
byli a svou práci provedli), položil se zbytek podlah. 
Poslední fáze v podobě malování stropů a stěn pro-
bíhala již v plném obsazení a větší adrenalinovou 
akci jsme si ani dopřát s manželkou nemohli.

Otisky dětských rukou na čerstvě natřené stěně, bílé 
šlápoty na nezakryté zemi a neustálá touha stát za 
zadkem, nakukovat a nesmyslnými dotazy rozpty-
lovat vaši pozornost. Nemožné se ovšem stalo sku-
tečností a víkendové malovánky proběhly bez větší 
úhony.

Velký dík patří nejen mé manželce, ale také východ-
ní a severní frontě, kde se nám podařilo navzdory 
dlouhodobému pobytu udržet mírový stav. 

Doufám, že jste měli na rozdíl od nás léto plné slun-
ce a relaxace.

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

BONUSOVÝ TERMÍN 
přednášky Černobyl 
Autentické zážitky cestovatele, novináře a 
fotografa Tomáše Kubeše shrnuté v pořadu 
s názvem Černobyl - spící peklo si můžete po-
slechnout v pátek 8. listopadu ve 20:30 v Kině 
Napajedla. 

První termín byl pro velký zájem během chvíle vy-
prodaný, šanci tak nyní mají i ti, na které se v prvním 
čase od 18:00 místo nedostalo. 

Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak to 
vypadá dnes v zakázané zóně a jaké jsou příběhy 
lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku živo-
ta vybrali zakázanou zónu jako svůj domov? Těšte se 
na povídání a diskusi!

Kino Napajedla
Foto: Tomáš Kubeš
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Agrofert spustil reklamní kampaň
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

již delší dobu se znepokojením sleduji, jak se 
celý koncern AGROFERT, včetně firem, v nichž 
pracujete i Vy, stává nástrojem politického 
boje, a jak je neustále vláčen médii, aniž by 
k tomu byla jakákoli racionální příčina. 

V dnešní době je bohužel běžné, že se média u té-
mat spjatých s koncernem AGROFERT nestarají o to, 
kde je skutečná pravda, ale naopak často vytvářejí 
různé pseudokauzy a mediální lynč, jehož výsled-
kem má být snad vytvoření veřejného mínění, že 
jsme loupežníci, kteří navíc podnikají špatně a proti 
pravidlům. Toto musím rozhodně odmítnout! Celou 
současnou situaci považuji za vyhrocenou a nechá-
pu, jak je možné, že se leckdy i veřejnoprávní média 
nepokrytě staví do role soudců a navíc účelově ma-
nipulují s fakty.

Z toho důvodu se představenstvo koncernu AG-
ROFERT rozhodlo pro vytvoření nové komunikační 
kampaně, která má české veřejnosti ukázat naše 
podnikání takové, jaké skutečně je. Rád bych Vám 
tuto kampaň nyní představil.

My všichni musíme den co den vstávat a vykonávat 
práci, aby v České republice, bez přehánění, bylo co 
jíst, aby se zde měl kdo starat o zemědělskou půdu, 
aby zde zůstala zachována tradiční chemická výro-
ba, nebo aby se měl kdo postarat o hospodářská 
zvířata a nemuseli jsme jednou vzpomínat na časy, 
kdy jsme v tuzemsku ještě dokázali vyrábět potra-
viny. Každý z Vás se každodenně podílí na úspěchu 

koncernu AGROFERT a nám zkrátka přijde nefér, že 
Vaši práci hanobí někdo, kdo zemědělskou techni-
ku, montérky nebo výrobní halu viděl tak nanejvýš 
na obrázku. Proto je naším záměrem ukázat veřej-
nosti pomocí reklamního videospotu a tištěné in-
zerce alespoň několik vybraných profesí, které jsou 
v koncernu AGROFERT běžné. 

V kampani se snažíme také o to, aby si veřejnost 
uvědomila, že v AGROFERTu nejde jen o zisk z pod-
nikání, ale i o udržení a rozvoj tradičních řemesel, 
která se přenášejí z generace na generaci. Právě 
díky tomu si ráno můžeme v obchodech koupit tře-
ba právě čerstvé pečivo.

V kampani vystupují zcela reální lidé, naši skuteč-
ní zaměstnanci z různých firem našeho koncernu. 
Reklamní spot se natáčel koncem srpna, například 
v pekárně Penam v Olomouci, v provozovně Hodice 
v Masozávodu Krahulčí, v mlékárně Tatra Hlinsko a 
v několika našich farmách na Vysočině.    

Celá kampaň má jednotný slogan – Ještě, že vás 
máme. Nezastírám, že tento slogan může mít růz-
né interpretace, ale primárním významem má být 
poděkování Vám, našim zaměstnancům, že Vás sku-
tečně máme. V širší interpretaci jde o poděkovaní ze 
strany veřejnosti, spotřebitelů, konzumentů našich 
výrobků. Za to, že pro ně vyrábíte pečivo, mléko, 
maso, uzeniny a mnohé další výrobky.   

S reklamní kampaní se na televizních obrazovkách 
setkáte od 20. září letošního roku. Najdete ji ale také 

na stránkách novin a časopisů. Souhrnný přehled 
o kampani Vám nabídneme v podzimním vydání 
AGROFERT magazínu. Veřejnost může naši kampaň 
sledovat v podstatě během celého podzimu až do 
konce listopadu. A mohu prozradit, že touto součas-
nou reklamní kampaní naše komunikační aktivity 
určitě nekončí. 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, závěrem chci 
Vám všem ještě jednou poděkovat za práci, kte-
rou každý den odvádíte. Velice si jí vážím. Úspěch 

koncernu AGROFERT i práci Vás všech oceňuji nejen 
já, ale i naši obchodní partneři, zákazníci, ale i širší 
veřejnost. Věřím, že pomocí naší nové komunikační 
kampaně ukážeme, že AGROFERT je moderní čes-
kou společností, která navazuje na tradice, a díky 
práci svých zaměstnanců se významně podílí na 
ekonomickém úspěchu České republiky.

Váš
Zbyněk Průša

předseda představenstva AGROFERT, a. s.

Díky všem zaměstnancům skupiny AGROFERT, kteří ještě věří 
svému řemeslu a poctivé práci, i když vám občas dává pořádně 

zabrat. Ať už pracujete v zemědělství, potravinářství, chemickém 
průmyslu nebo dalších segmentech našeho podnikání,  

vaše práce zajišťuje základní potřeby obyvatel  
naší země a je pro ni přínosem.

 

Děkujeme všem 32 730 zaměstnancům skupiny                            za každý den poctivé práce.

DÍKY VAŠÍ PRÁCI MŮŽEME RÁNO VSTÁT, 
 V POHODĚ SI UŽÍT CELÝ DEN  

A VEČER ZAKONČIT TŘEBA RODINNOU OSLAVOU.
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