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Počet stromů, které byly za poslední dva 
roky vysazeny v areálu v Napajedlích. To vše 
v rámci náhradní a doplňkové výsadby zele-
ně v souvislosti se stavbou Nové válcovny.

INVESTICE V ROCE 2019

VÝSLEDKY USILOVNÉ PRÁCE JSOU JIŽ 
ZJEVNÉ
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PROSINEC 2019

Energetický sloupek

Energetický management je řídicí systém, 
zabývající se hospodařením s energiemi s cí-
lem optimalizace jejich spotřeby, dodávek 
a výroby a s důrazem na omezení plýtvání. 
Další významnou činností je navrhování 
úsporných opatření, která vedou k omezení 
spotřeb energií a tím snížení tvorby sklení-
kových plynů. 

V tomto sloupku se v dalších vydáních zamě-
říme na nedostatky zjištěné při pravidelných 
kontrolách provozů, které zapříčiňují plýtvá-
ní energiemi.

Jako příklad uvedu zjištění z června letošní-
ho roku, kdy se obsluha výrobní linky v hor-
kých letních dnech chladila tlakovým vzdu-
chem. Tlakový vzduch nesmí být používán 
k těmto a podobným účelům z důvodu vy-
soké energetické náročnosti při jeho výrobě, 
nehledě na možnost zranění apod. 

Jiří Parák
vedoucí odboru energetický management

Aby člověk šel kupředu, musí někdy i prohrát
ROZHOVOR / ING. PAVEL ČECHMÁNEK
Tentokrát jsme pro vás připravili rozhovor s na-
ším generálním ředitelem. Ing. Pavel Čechmá-
nek nastoupil do Fatry na podzim roku 1995 
jako technický pracovník. Ve finančním úseku 
začal pracovat v roce 1999 a z pozice finančního 
ředitele byl dne 1. 9. 2013 jmenován do funkce 
generálního ředitele. Položili jsme mu několik 
otázek.

Pane řediteli, o manželství se říká, že 7. rok je 
krizový. Vy právě 7. rok na pozici generálního 
ředitele naší společnosti začínáte. Jak tento 
svazek hodnotíte?
Ve vlastním manželství jsem zvládl 7 let již třikrát a 
věřím, že si stejně dobře poradím i s tím prvním sed-
mým firemním rokem. Možná se to bude zdát jako 
klišé, ale bez správného týmu, který mám kolem 
sebe, by to určitě nešlo. Receptem je udržovat tým 
pokud možno v ideální rovnováze a starat se o jeho 
správnou motivaci. Jinak samozřejmě ve firmě řeším 
spoustu konfliktů mezi jednotlivci/odděleními/úse-
ky. Některé konflikty jsou i zdravé, protože přinášejí 
nová řešení nebo se při nich tzv. vyčistí vzduch. Ně-
kdy si připadám, že se ze mě stává psycholog, ale 
obecně mě práce s lidmi baví a nemám problém se 
pobavit s každým, kdo o to požádá. Nakonec velmi 
důležité a cenné informace se dovídám od kolegů 
přímo v terénu ve výrobě, na chodníku, ve skladě 
nebo jídelně.

Co považujete za největší úspěch v době vaše-
ho působení?
Opravdu hodně těžká otázka. Protože těch pozitiv-
ních i negativních věcí byla spousta. Tím největším 
ale bylo přesvědčit hodně kolegů ve Fatře a násled-
ně i představenstvo Fatry a Agrofertu, že má smysl 
se pokusit o významný rozvoj Fatry s hlavním cílem 
postavit novou válcovnu v Napajedlích. Myslím, že 
ze začátku tomu nikdo moc nevěřil a čekal, že zpra-
cované studie, projekty, ekonomické propočty a 
strategie skončí v koši. Jsem rád, že se to podařilo, 
a také jsem přesvědčen, že jsme vybudovali nový 
pevný základ pro další pozitivní budoucnost Fatry.

Co se naopak nepovedlo?
Aby člověk šel kupředu, tak je nutné někdy i pro-
hrát, poučit se z chyb a mít v sobě zakódovanou ur-
čitou pokoru. Rád s oblibou říkám „kdo nic nedělá, 
nic nepokazí“. Z mého pohledu se nám nepovedlo 
přesvědčit spoustu lidí ve firmě o tom, že se při roz-
hodování musí chovat stejně nebo podobně, jako 
kdyby rozhodovali doma (být správným hospodá-
řem), a to platí pro všechny zaměstnance bez roz-
dílu pracovního zařazení.  Ještě bych zmínil jednu 
věc. Je zde vystavěno stále hodně „barikád“ mezi 
jednotlivými odděleními a úseky, které se mi nepo-
dařilo úplně prolomit. Je potřeba si stále pamatovat, 
že máme společný cíl a jsme všichni ve stejném dre-
su. Proto je nutné neustále připomínat a dodržovat 
zásady spolupráce, vzájemnosti a partnerství mezi 
zaměstnanci naší společnosti.

Jak hodnotíte uplynulý rok?
Rok 2019 ještě není úplně u konce, ale již nyní můžu 
hodnotit tento rok jako úspěšný. S velkou pravdě-
podobností splníme plán zisku, i když dosažený zisk 
bude nižší než v předchozím roce. Zároveň musím 
zmínit, že se celoročně potýkáme s nedostatkem 
zaměstnanců na některých vícesměnných provo-
zech a také registrujeme zvýšenou úroveň pracov-
ní neschopnosti. Proto jsem rád, že jsme se na jaře 

tohoto roku rozhodli zajistit zahraniční pracovníky 
z  Mongolska. Celý proces získávání těchto nových 
zaměstnanců byl velmi náročný a stál v přípravné 
fázi hodně úsilí především kolegů z personálního 
úseku a správy majetku. Dále musím poděkovat 
zaměstnancům výroby, kteří tyto zaměstnance 
perfektně přijali a pomohli k jejich rychlé adaptaci 
přímo u linek. S  ohledem na český trh práce je to 
v tuto chvíli opravdu jediná cesta, jak zajistit spo-
lehlivé zaměstnance pro plnění výrobních zakázek. 
Věřím, že to naši noví kolegové budou potvrzovat i 
v dalších období.

Nová válcovna - hodně skloňovaný pojem, kte-
rý znamená především obrovskou investici a 
spoustu práce. Co všechno nám realizace toho-
to projektu může přinést?
Již jsem o tom hovořil v jedné z předchozích odpo-
vědí. Tato investice se určitě stane velmi význam-
nou pro budoucnost Fatry. Nové technologie nám 
umožní kromě stávajících produktů vyrábět i nové 
výrobky, zároveň nám významně narostou výrobní 
kapacity a také dosáhneme lepší produktivity výro-
by.

Plánujete do budoucna nějaké další velké in-
vestiční akce?
Rádi bychom dále rozvíjeli Fatru. Ale nyní musí přijít 
určité období konsolidace, kdy budeme muset být 
investičně trochu skromnější, protože od roku 2020 
začneme splácet investiční úvěr, který jsme potře-
bovali pro realizaci projektu nové válcovny. Co se 
týká konkrétních investic v příštím roce, tak můžu 
prozradit, že se zaměříme především na segment 
BO PET sadou investic do aglomerace, na moderni-
zaci řezačky a také bychom rádi zahájili i kompletní 
výměnu klimatizace.

Jaká je podle vás budoucnost Fatry?
Fatra má zcela jistě perspektivní budoucnost, pro-
tože zde pracují zaměstnanci, na které se Fatra vždy 
mohla a věřím, že i v budoucnu bude moci spoleh-
nout. 

Naše společnost má bohatou historii, je úzce 
spjata se jménem Jan Antonín Baťa. Byl pro vás 

tento československý podnikatel někdy inspi-
rací?
Firma Baťa pod vedením J. A. Bati dokázala úžasné 
věci a stala se ve své době jednou z největších glo-
bálních firem. O firmě Baťa jsem toho i hodně načetl 
z knížek. Baťa je inspirací pro mnoho manažerů a 
stal se inspirací i pro mě už jenom proto, že ve Fatře 
můžeme nyní pracovat a pokračovat v tom, co tady 
J. A. Baťa začal.

Vaše práce je náročná z hlediska psychiky. Zna-
la jsem jednoho pána na vyšším postu, který 
byl v práci samý úsměv a doma se na něj potom 
báli promluvit. Jak to máte vy, jak se vypořádá-
váte se stresem?
Je pravda, že je člověk na této pozici pod velkým tla-
kem a bez zvládání stresu by takovou pozici nebylo 
možné dlouhodobě zvládat. Co se týká vztahu prá-
ce vs. domov, tak u mě se to například projevuje tak, 
že když přijdu domů z práce, moje manželka je již 
zvyklá, že první hodinku moc nekomunikuji a také 
méně naslouchám. 

Jak nejraději relaxujete?
Mojí každodenní relaxací je procházka s naším pej-
skem, při které si vyčistím hlavu a zároveň něco udě-
lám pro své zdraví. Jinak ze sportu už jen rekreační 
aktivity typu kolo, plavání a fotbálek s kamarády a 
vždy se těším na dovolené nebo prodloužené ví-
kendy na horách.  

Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům, bez 
jejichž podpory, pochopení a leckdy i tolerance by-
chom spoustu věcí nedokázali uskutečnit. Přeji vám 
všem prožití Vánoc v příjemné atmosféře, v kruhu 
nejbližších, ve zdraví, štěstí, lásce a porozumění. A 
co popřát do roku nového? Ať do něj vstoupíme 
s  chutí a je naplněn radostí a pohodou, a starosti 
i trápení ať se nám obloukem vyhýbají.

Děkujeme panu řediteli za rozhovor a i my se připoju-
jeme s přáním všeho dobrého a nový rok ať nám přine-
se jenom samé úspěšné dny.

redakce

Hadice s tlakovým vzduchem napojená na 
trubku s tryskami namířená na stanoviště 
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Stravovací anketa
V průběhu letošního října proběhla v naší spo-
lečnosti anketa na téma stravování.

Zaměstnanců jsme se ptali, jak často chodí do jídel-
ny, na otázku cenotvorby, na oblast chlazené stravy 
a rovněž na věci týkající se bufetů.

Velmi mile nás překvapila návratnost dotazníků, kdy 
zpět se vrátilo celkem 753 anketních lístků, což činí 
víc než 59 % všech zaměstnanců. Ze všech, co hlaso-
vali, chodí do jídelny pravidelně 80 % lidí, z toho 2/3 
v Napajedlích a 1/3 v Chropyni.

Na klíčovou otázku jaké nastavení ceny základního 
menu by do budoucna preferovali, odpovědělo cel-

kem 637 hlasujících, z nichž více než 70 % hlasovalo 
pro přechod ze stávající průměrné ceny na cenu kal-
kulovanou a současně s tím by souhlasilo se zvýše-
ním ceny základního menu (hlavní jídlo + polévka) 
na úroveň 30 - 35 Kč. Často zmiňovanou podmínkou 
ovšem bylo, že příp. zvýšení ceny jídla se musí proje-
vit na jeho množství a kvalitě.

Z dalších odpovědí potom vyplynulo, že by strávní-
ci ocenili i větší výběr v oblasti chlazené stravy, a to 
včetně možností více cenových úrovní.

V otázkách týkajících se bufetů se nejvíce objevova-
ly odpovědi týkající se dřívější otevírací doby v Na-
pajedlích, celkově rozšíření sortimentu zejména 

v oblasti nabídky ovoce a zeleniny, posílení nabídky 
pečiva v Chropyni a celkově přehodnocení aktuálně 
nastavené cenotvorby v obou kantýnách.

Se závěry ze stravovací ankety byla seznámena po-
rada vedení i zástupci odborů a byly projednány ve 
stravovací komisi. Nová cenová úroveň základního 
menu v jídelnách je nyní součástí kolektivního vy-
jednávání a bude po dohodě nastavena v prvních 
měsících r. 2020.

Děkujeme všem zaměstnancům za aktivní účast 
v této anketě.

Petr Pernička
ředitel logistiky

Příprava a realizace investic v roce 2019
Rok se pomalu chýlí ke konci a nastal čas na 
ohlédnutí se za jeho průběhem. Na odboru in-
vestic jsme prožili další hektické období, které 
se neslo ve znamení přípravy a realizace běž-
ných investic a zároveň dokončování staveb-
ních prací v nové výrobní hale. V letošním roce 
se také instalovaly a zprovozňovaly válcovací a 
laminační linka.

V průběhu roku bylo kromě projektu Nová válcovna 
postupně ukončeno dvacet přecházejících investic 
z roku 2018 a zahájeno dalších osmdesát nových in-
vestičních akcí. Některé z těchto akcí bych vám rád 
představil v následujících řádcích.

Kompresorová stanice. Kvůli potřebě navýšení 
kapacity výroby tlakového vzduchu v areálu Napa-
jedla bylo řešeno doplnění stávající kompresorové 
stanice o kompresor, chladicí zařízení a propojení se 
systémem řízení kompresorovny. Součástí akce byly 
také dílčí stavební úpravy budovy 33a. Zhotovite-
lem byla společnost Montenergo Brno s. r. o., která 
zajistila ve zkrácené době připojení nového zdroje 
tlakového vzduchu do celého systému, aniž by vý-
robní provozy zaznamenaly neplánované výluky 
v dodávkách vzduchu.
 
Nástrojárna pro údržbu a opravy forem v Chro-
pyni. Hlavním cílem investice je vybudování nové 
nástrojárny ve stávající budově 300. Nová nástro-
járna bude určena a vybavena novými přístroji a 
zařízeními pro provádění základní údržby a oprav 
vstřikovacích forem vlastními prostředky. Komplet-
ní servis forem je nyní zajišťován prostřednictvím 
externích firem, ovšem tyto opravy jsou finančně 
náročné, zdlouhavé a způsobují zpoždění dodávek. 
V současné době probíhají výběrová řízení na poža-
dovaná zařízení a zpracování projektové dokumen-
tace pro provedení stavby včetně dispozičního ře-
šení stávajícího prostoru. Ukončení tohoto projektu 
je plánováno na I. pololetí příštího roku.

Rozšíření skladovacích kapacit. Sklad v budově 
300 v Chropyni bude nově vybaven konzolovým 
regálem téměř na celou jeho délku ze strany výroby 
BO PET. Výběrové řízení vyhrála společnost Proman 
s. r. o. a montáž se uskuteční do konce roku 2019.

Modernizace sil v budově 24. Cílem investiční 
akce je modernizovat stávající pneudopravu syp-

kých materiálů. Jedná se zejména o výměnu stáva-
jící elektroinstalace, měřicích a řídicích prvků, systé-
mu řízení a dále výměnu strojních částí potrubních 
systémů a souvisejících souborů. V současné době 
se na tuto akci připravuje projektová dokumentace 
s termínem předání do konce roku 2019. Realizace 
by měla probíhat na etapy v roce 2020 a 2021. Akce 
bude náročná vzhledem k rozsahu díla a skutečnos-
ti, že bude probíhat plně za provozu bez odstávky 
výroby.

Přístřešek pro PK. V souvislosti s očekávaným za-
hájením provozu Nové válcovny bylo nutné vyře-
šit předávání hotových výrobků z výrobních linek 
do  skladu. Z tohoto důvodu byly posouzeny čtyři 
varianty a nakonec bylo rozhodnuto o realizaci pří-
střešku v severní části u nově vybudované výrobní 
haly. Stavba byla zahájena na začátku listopadu a 
měla by být dokončena do konce letošního roku.

Diagnostika ložisek Chropyně. Cílem akce je reali-
zace diagnostiky ložisek klapek dloužicí dráhy TDO. 
Sledováním a vyhodnocením stavu ložisek klapek 
dloužicí dráhy TDO se bude předcházet opotřebení 
vodicích lišt a souvisejících komponentů linky A při 
výrobě BO PET. Pro diagnostiku dloužicí dráhy TDO 
budou aplikovány dvě metody technické diagnos-
tiky - vibrodiagnostika a akustická emise. Výsledky 
měření budou zobrazovány v nástavbě stávajícího 
SW. Realizace bude probíhat v polovině prosince.

Serverový cluster Chropyně. Cílem akce je poří-
zení nových serverů, jejich propojení do clusteru 

a pořízení centrálního datového úložiště, které je 
nezbytné pro clusterové řešení. Po realizaci bude 
serverová infrastruktura řešena obdobným způso-
bem jako v Napajedlích. Probíhá VŘ na dodavatele 
v aplikaci Promitea, předpokládaný termín dokon-
čení je 12/2019.

Rekonstrukce podlahy v objektu V14. Akce byla 
realizována s ohledem na nevyhovující stav stáva-
jící podlahy, která omezovala stohování palet a tím 
snižovala skladovací kapacitu skladu. Stavba byla 
zahájena na konci října a termín dokončení byl do-
hodnut na konec letošního roku. Součástí realizace 
je také instalace ovíjecího zařízení a manipulátoru 
pro balení a manipulaci dvoumetrové podlahové 
krytiny.

Hybridní vstřikolis. Cílem investiční akce bylo poří-
zení hybridního vstřikolisu s uzavírací sílou 800 tun 
včetně manipulátoru, etiketovacího zařízení, váhy 
a dalšího příslušenství. Záměrem tohoto projektu 
bylo rozšíření kapacitních možností výroby. Nová 
technologie byla instalována do stávající budovy 
300 v Chropyni.

Přepojení linky KW na termoolej. V souvislosti 
s připravovanou rekonstrukcí vytápění areálu a pře-
chodu z parního na olejové vytápění byly zahájeny 
přípravné práce a přepojení ohřevu linky KW na 
termoolej je jednou z prvních akcí, která se bude 
v rámci celého projektu realizovat. V letošním roce 
byla připravena projekční dokumentace, provede-
no výběrové řízení a podepsány smlouvy s dodava-

teli. S ohledem na finální jednání s realizátory akce 
bylo dohodnuto posunutí termínu realizace z pů-
vodně plánovaného prosince 2019 na letní měsíce 
příštího roku.
   
Nožový mlýn BO PET. Původní drtič byl nainstalo-
ván v roce 1991 a po 28 letech provozu byl na konci 
své životnosti. Na dodavatele proběhlo výběrové 
řízení, ve kterém zvítězila firma Hosokawa-Alpine. 
Instalace a zprovoznění proběhlo v režii firmy M.E.Z. 
Pohony, a.s. a Montema s. r. o. v červenci letošního 
roku.

Aglomerace BO PET. Cílem projektu je pořízení 
nového plastkompaktoru pro zpracování vratných 
materiálů z výroby BO PET za účelem navýšení vý-
robní kapacity, zvýšení provozní jistoty aglomerace 
a dále k eliminaci prostojových časů při přejezdech 
barevných a transparentních vratných materiálů. 
Smlouva s firmou Pallman byla uzavřena v listopa-
du letošního roku a vlastní instalace se plánuje na 
přelomu května a června roku 2020.

Vedle zmíněných investičních akcí byla zrealizová-
na celá řada dalších menších i větších projektů, ale 
největší výzvou stále zůstávalo dokončení realizace 
Nové válcovny. Na přelomu roku 2018 a 2019 byla 
zahájena instalace válcovací a laminační linky. Kro-
mě vlastní montáže výrobních linek byla současně 
realizována instalace a zprovoznění souvisejících 
profesí pro výrobní technologii. Jednalo se zejména 
o technologickou vzduchotechniku, potrubní roz-
vody, ocelové konstrukce, elektroinstalace a v  ne-
poslední řadě také o instalaci a zprovoznění nové 
kotelny s diatermickým olejem. 

V létě bylo zahájeno oživování linek a začátkem lis-
topadu se podařilo úspěšně realizovat první garanč-
ní zkoušky na válcovací i laminační lince. V polovině 
listopadu tak můžeme konstatovat, že po dlouhé 
cestě, kterou jsme společně prošli, můžeme poprvé 
vidět první plody usilovné práce celého týmu lidí, 
kteří se na instalaci a zprovoznění linek podíleli.
  
Tímto bych chtěl poděkovat všem ve Fatře za spolu-
práci a popřát úspěšný konec roku, klidné svátky a 
šťastný nový rok.

Ing. Tomáš Navrátil a kol.

Posuvné regály b. 15 Zásobník a čerpací stanice požární vodyRekonstrukce podlahy V14Přístřešek pro PK 
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Co do kanalizace nepatří
Jednou z vymožeností naší moderní doby jsou 
vlhčené ubrousky určené pro osobní hygienu 
nebo snadnější úklid. Ale tak jako má každá 
mince dvě strany, vlhčené ubrousky jsou nejen 
výborným pomocníkem, ale představují i ur-
čitý problém. Jsou totiž vyrobeny z materiálu 
na bázi plastu, který se v přírodě rozloží až za 
stovky let. 

Přestože tento výrobek často nese označení „spla-
chovatelný“ či „rozložitelný“, ve vodě se rozpadne až 
po velmi dlouhé době. Textilní zkušební ústav v Brně 
otestoval dvanáct různých vzorků vlhčených toalet-
ních papírů, aby zjistil jejich rozložitelnost ve vodě.
A výsledek? Žádný z testovaných vzorků se nerozlo-
žil. Některé sice měly určitou tendenci ztrácet me-
chanickou pevnost nebo uvolňovat drobné částeč-
ky, ale i po deseti minutách míchání zůstávaly téměř 
beze změn.

Klasický toaletní papír se obvykle ve vodě za pár 
minut rozpadne na jemnou drť, ale některé z testo-
vaných vzorků vlhčených ubrousků by bylo možné 
i po delší době z kádinky klidně vytáhnout a znovu 
použít. 

Vlhčené papíry, vatové tyčinky, hygienické vložky, 
dětské či odličovací ubrousky mají tendenci ulpí-
vat v záhybech či kříženích stokové sítě a vytvářejí 
tak vysoce odolnou kompaktní masu. Není potřeba 
příliš fantazie, abyste si představili, jaké problémy 
mohou vzniklé chuchvalce v kanalizaci napáchat. 
Snižují průtok, zanášejí česla, ucpávají čerpadla a 
vyřazují z činnosti čidla nejrůznější měřicí techniky. 

Proto byla vydána Směrnice o zákazu jednorázo-
vých plastů, kterou 21. května 2019 schválila Rada 
Evropské komise. Jejím cílem je ochránit životní 
prostředí před jednorázovými plasty, které dnes 
tvoří více než 80 % mořského odpadu přímo ohro-
žujícího řadu mořských živočichů. Členským státům 

tak vznikla povinnost do roku 2021 zakázat uvádění 
jednorázových plastových výrobků na trh. 

Další nevhodné látky v kanalizaci
Nesprávným používáním kanalizace často způso-
bují lidé problémy sami sobě nebo sousedům. Ne-
příjemné následky může mít také olej. Ten totiž v 
kanalizaci ztuhne a v kombinaci s vlasy či textilem 
vytvoří pevnou zátku. Do kanalizace v žádném pří-
padě nepatří ani pleny či zbytky jídla, včetně těch, 
které prošly domácím drtičem odpadů. Jsou totiž 
lákavým pokrmem pro potkany.

Toaleta není odpadkový koš
I to je jedno z klíčových témat, která zmiňuje vzdě-
lávací program DOODPADU, zaměřující se na pro-
blematiku odpadních vod. Tím, že něco vyhodíme 
nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž problém 
nemizí, ale začíná (více na na www.doodpadu.cz). 
Ucpaná kanalizace může mít nepříjemné následky 
pro viníka, tedy toho, kdo nesprávnou věc či látku 
do kanalizace vypustil. Pokuta může být v případě 
fyzických osob až 100 tis. Kč, v případě právnických 
osob dokonce až 200 tis. Kč.

Co tedy do kanalizace v žádném případě nepa-
tří? 
• biologický odpad, tj. zbytky jídel včetně těch 

z kuchyňských drtičů,
• tuky včetně fritovacího oleje,
• hygienické potřeby, tzn. vlhčené ubrousky, 

dámské vložky, dětské pleny, vatové tyčinky 
apod.,

• chemikálie a léky,
• pevné předměty jako jsou PET lahve, dřevěné 

předměty apod.

A na závěr ještě jedna informace. Přestože výrobce 
na obalu vámi používaných ubrousků píše, že je mů-
žete po použití spláchnout do WC, nedělejte to. Je 
to odpad, který patří do koše.

Do naší čistírny odpadních vod v Napajedlích den-
ně přiteče přes 220 kubíků odpadní vody, v níž jsou 
také obaly od pracích prášků, plastové obaly, hadry 
a hlavně ty zmiňované vlhčené ubrousky/kapesníč-
ky. Malou část zachytí mříž, část česla a něco pro-
jde dál do čerpadel. Tam se tento odpad namotá a 
vytvoří zátku, která totálně čerpadlo ucpe. Pro naši 
čistírnu to znamená zvýšené náklady na údržbu a 
spoustu práce navíc.

Chovejme se proto odpovědně a ekologicky, chraň-
me naše životní prostředí. Vždyť nás to nic nebude 
stát a budeme to dělat pro sebe.

 Radek Jevický
vedoucí odboru vodního hospodářství

FATRAFOL přispěje ke snižování emisí CO2
V rámci našich obchodních aktivit s hydroizo-
lační fóliemi a systémem FATRAFOL se nám opět 
podařilo obstát ve velmi náročném tendru. 

Tentokrát se jednalo o Skandinávii a jejich prestiž-
ní projekt NORTHVOLT. V subarktickém městě 
Skellefteå, které leží zhruba 800 km na sever od 
Stockholmu, pomůžeme zajistit střešní hydroizo-
lační povlak pro významnou investici přesahující 
náklady 50 miliard korun. Bezmála 120 000 m2 naší 
hydroizolační fólie FATRAFOL tak přispěje k realizaci 
projektu doposud úplně největšího výrobního zá-
vodu baterií pro automobilový průmysl. Samotná 
stavba byla již zahájena a první dodávky hydroizo-
lačních materiálů FATRAFOL započaly. 

Těšíme se tedy, že již brzy na celkové ploše 50 hekta-
rů, které jsou pro NORTHVOLT připraveny, budeme 

schopni zajistit komplex dobře fungujících střech 
pro více než 3 000 volných pracovních míst, které 
s sebou tento projekt přinese již v nadcházejícím 
roce. Ačkoliv naplno fungující výroba s kapacitou 32 
GWh bude spotřebovávat až 1,5 % veškeré elektric-
ké energie vyrobené ve Švédsku, přínos pro snížení 
emisí CO2 je obrovský. 

Nejenže jsme úspěšně zvládli obchodně podchytit 
tento projekt, ale zároveň, a i když jen nepřímo, se 
budeme podílet na snižování škodlivých emisí. Re-
alizací této zakázky jsme potvrdili, že hydroizolační 
systém FATRAFOL, jeho kvalitu a výhody zákazníci 
ve Skandinávii dobře znají a mohou se na něj spo-
lehnout.

Bc. Pavel Vojtek
prodejce HIF

Nový katalog referencí hydroizolačních fólií
Oddělení marketingu připravuje nový katalog 
referencí segmentu hydroizolačních fólií. V ka-
talogu se představí zajímavé stavební objekty, 
na jejichž izolaci byly použity fólie FATRAFOL. 

Katalog bude důležitým doplňkem pro obchod-
níky, aby mohli potenciálním zákazníkům prezen-
tovat možnosti využití našich produktů přímo na 
hotových realizacích. Jde především o výrobní haly, 
obchodní centra, sportovní areály, rodinné domy, 
jezírka, nádrže na pitnou vodu apod.  Budou zde 
stavby nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, 
Maďarska, Polska, Řecka, Anglie, Ruska, Bulharska a 
dalších zemí. 

Výrobní hala Škoda Auto, VrchlabíDomy s asistovanou péčí, Winnersh, AnglieObchodní centrum MAX, Trnava, Slovensko

Čistírna odpadní vod - chuchvalec vlhčených ubrousků

Přečerpávací stanice - ucpané čerpadlo           
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ZAJÍMAVOSTI
Něco málo o Mongolsku
Mongolsko, oficiálním názvem Stát Mon-
golsko, se rozkládá ve střední Asii mezi Rus-
kem a Čínou. Země zaujímá plochu 1 566 
500 km², ale s počtem 2,6 milionů obyvatel 
nepatří mezi hustě zalidněné země.

Velkou část Mongolska pokrývají stepi, kde 
hlavním zdrojem obživy je kočovné paste-
vectví. Kromě vývozu vlněných tkanin (na-
příklad kašmíru) a výrobků z kůže je důleži-
tou složkou hospodářství těžba nerostných 
surovin (wolfram, hnědé a černé uhlí, měď, 
ropa).

Hlavní město Mongolska je Ulánbátar, je-
hož počet obyvatel představuje jednu tře-
tinu populace země. 

V Mongolsku převažují tři náboženství - 
Šamanismus, Lidové náboženství a nejvíce 
praktikující náboženství Buddhismus. Také 
se tu objevují náboženství menšin - Islám, 
Křesťanství a další.

Hlavním pokrmem je maso a muži ho, 
podle tradičního uspořádání, prý musí mít 
minimálně dvakrát denně, naopak lehké 
zeleninové nebo sladké jídlo pro ně nepři-
padá v úvahu. To je vhodné maximálně pro 
ženy, děti a pro ty osoby, které moc fyzicky 
nepracují.

Prakticky celá Asie je krmena rýží, ale Mon-
golsko je v tomto výjimkou. Ne, že by rýži 
neznali, ale hlavní surovinou jsou různá těs-
ta, která se vykrajují a tvarují do kapes a plní 
mletým masem se směsí zeleniny. Takové 
kapsy se vaří nad párou, někdy i pečou.

Hodně se zde upravuje maso skopové, a je 
jakousi tradiční surovinou při přípravě po-
krmů, stejně jako mléko, ale ne kravské, jak 
jsme třeba u nás zvyklí, ale kobylí či kozí. 
Vyrábí se z něj kvalitní sýry. Používají čes-
nek, cibuli, mrkev, z koření zázvor, hřebíček, 
bobkový list a mnoho dalšího.

Ač je to pro většinu z nás nepředstavitelné, 
v Mongolsku se poměrně často konzumují 
svišti, kteří jsou v těchto krajinách považo-
váni za pochoutku. A pokud byste chtěli 
ochutnat nějaký ten sladký pokrm z tra-
diční mongolské kuchyně, s největší prav-
děpodobností vám nabídnou boorcog, což 
jsou malé smažené koblížky.

Rozhovor s mongolským manželským párem
Noví spolupracovníci z Mongolska se dnes už 
u nás stihli zabydlet i zapracovat, proto jsme je 
požádali o rozhovor. Vyzpovídali jsme manžel-
ský pár - Khash-Erdene Erdene-Ochir, s přezdív-
kou „Jerry“ a Nemekhbayar Nyamsuren s  pře-
zdívkou „Endží“.

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli vycesto-
vat za prací? Proč zrovna Česká republika?
Naší hlavní motivací bylo vydělat peníze, abychom 
mohli našim dětem umožnit studium v Evropě. Jako 

první nám přišla nabídka práce v České republice. 
Zaujalo nás to a začali jsme si zjišťovat, jaké jsou 
podmínky pro vycestování. Jedním z rozhodujících 
kritérií byl poměrně „jednoduchý“ proces vyřizování 
nezbytných formalit. Kromě toho jsme na internetu 
zjistili, že Česká republika patří mezi 10 nejvstřícněj-
ších zemí co se týká přijímání zahraničních zaměst-
nanců s rodinami a umožňuje jejich začlenění do 
společnosti. Takže bylo rozhodnuto.

Absolvovali jste intenzivní kurz češtiny, jehož 
součástí bylo i seznámení se s životem v naší re-
publice. Pomohlo vám to? Domluvíte se trochu?
Ano, absolvovali jsme 2 týdny intenzivního kurzu 
češtiny, kterému předcházelo úvodní školení o kul-
tuře v České republice, o jeho zdravotnictví, daňo-
vém systému apod. 

Co se týká jazykového kurzu, za 2 týdny se člověk 
samozřejmě mnoho nenaučí. Ale Vaší řeči jsme se 
hodně přiblížili, dostali jsme do uší intonaci a pří-
zvuk, umíme pozdravit a poděkovat, prostě už váš 
jazyk pro nás není tak cizí. 

Jaké máte vzdělání? Na jakých pozicích jste pra-
covali v Mongolsku?
„Endží“
Vystudovala jsem geografickou vysokou školu, po 
jejím absolvování jsem mohla jít pracovat na kata-
strální úřad. Ale naskytla se mi možnost nastoupit 
na personální oddělení do výrobní společnosti vy-
rábějící kašmír.  
„Jerry“
Vystudoval jsem informatiku a pracoval jsem jako 
technik IT/internetový poskytovatel kamerových a 
zabezpečovacích systémů ve firmě Intercoms. 

Jak se vám líbí v České republice?
V České republice se nám líbí. Zvykli jsme si na vaše 
prostředí, problém nám ze začátku dělal časový 
posun a také jsme měli problém s pracovním reži-
mem - směnností. Ale už jsme v pohodě, člověk je 
přizpůsobivý.  

Jak se vám věnovali zástupci Fatry v době vaší 
adaptace?
Byli jsme příjemně překvapeni srdečným přijetím 

Mongolští zaměstnanci mají o práci zájem 
V červnu 2019 personální úsek informoval o zís-
kání 13 zaměstnanců z Mongolska a v průběhu 
září a října byli všichni tito uchazeči o zaměst-
nání zařazeni k našim výrobním linkám. Z toho-
to počtu se jednalo o 10 mužů a 3 ženy. Jak to 
bylo náročné a co všechno bylo potřeba zařídit, 
na to jsme se zeptali personálního ředitele a 
právníka v jedné osobě, pana Davida Čudy.

Pane Čudo, jak to vlastně celé probíhalo?
Příjezd mongolských zaměstnanců byl provázen 
nejistotou, protože nikdo z nás neměl praktické 
zkušenosti s integrací zahraničních pracovníků do 
výrobní společnosti, která se doposud opírala pou-
ze o české zaměstnance. Měli jsme informace, že se 
v Mongolsku na kurzech připravovali na příjezd do 
Česka, ale jaké budou jejich pracovní zkušenosti, 
pracovní morálka a jazykové vybavení, to jsme ne-
byli schopni odhadnout. Ve výsledku jsme však byli 
příjemně překvapeni, protože se na svých pracov-
ních pozicích rychle zaučili, mají o práci zájem, jsou 
komunikativní a vstřícní i vůči našim zaměstnancům 
a zatím jsou s nimi spojeny pozitivní ohlasy.

Co všechno bylo potřeba vyřídit?
Před příjezdem jsme museli zajistit překlady nezbyt-
né pracovní dokumentace do mongolštiny, připra-
vit vhodné ubytování a rozmístit po areálu cedulky 
s bezpečnostními a jinými upozorněními v mongol-
štině. Ta hlavní prvotní část odpovědnosti za úspěš-
né zvládnutí procesu integrace spočinula na bed-
rech našich personalistek a díky aktivnímu přístupu 
zejména paní Adély Mořické a slečny Evy Gajdošíko-
vé se vše podařilo, za což bych jim chtěl ještě jednou 
poděkovat. Díky patří i paní Evě Janoškové, která se 
podílela na přípravě ubytovacích kapacit pro naše 
nové zaměstnance.

Další neméně významnou a klíčovou etapou adap-
tace bylo zapojení mistrů, předáků a zaměstnanců 
u  jednotlivých linek, kteří se nováčkům věnovali 
i nad rámec svých běžných povinností a jedině díky 
nim došlo k plynulému začlenění a úspěšnému za-
pojení do pracovního procesu. 

Dne 11. 9. 2019 jsme pronajatým autobusem dopra-
vili nové zaměstnance do Napajedel, kde se ubyto-
vali. Další den proběhla legalizace jejich pobytu na 
Odboru azylové a migrační politiky ve Zlíně, kde se 
museli osobně přihlásit, požádat o povolení k po-
bytu a nahlásit se cizinecké policii. Před nástupem 
do zaměstnání se všichni podrobili vstupní lékařské 
prohlídce a dalším odborným vyšetřením. Absolvo-
vali vstupní školení v překladech do mongolštiny. 
S  každým byla následně uzavřena nájemní smlou-
va. Dohodnutá výše nájemného je jim strhávána 

ze mzdy. Teprve poté s nimi byly uzavřeny pracov-
ní smlouvy za stejných podmínek, jaké se uzavírají 
s ostatními zaměstnanci na stejných pracovních 
pozicích, a byli zařazeni do výroby. Muži k linkám 
Comerio, Briem, Alpina, KW, Anger a ženy k lisova-
né podlahovině. K lepší adaptaci a zlepšení znalos-
ti českého jazyka byl ve spolupráci s Integračním 
centrem ve Zlíně pro naše zaměstnance domluven 
bezplatný dobrovolný kurz češtiny, který probíhá 
vždy v úterý odpoledne. Pro pomoc s jazykovou 
bariérou byly zajištěny koordinátorky, a to dočasně 
slečna Delgermaa Baljinnyam, s přezdívkou „Digi“, a 
výrazně nám pomáhá i stávající zaměstnankyně Fat-
ry paní Narangerel Bednářová. Na tuto roli se připra-
vuje paní Nemekhbayar Nyamsuren s přezdívkou 
„Endží“, původně personalistka z Ulánbátaru. 

Co bude dál?
V průběhu července 2019 byla spuštěna další vlna 
žádostí o získání zaměstnanců z projektu „Režim 
Mongolsko“, kdy se nám podařilo zprostředkovat 
další 3 zaměstnance, kteří přijeli do Napajedel v ne-
děli 17. 11. 2019, a po provedení nezbytných vyšet-
ření a školení byli k 22. 11. 2019 zařazeni do výroby. 

Od září 2019 došlo ke změně legislativních podmí-
nek procesu získávání zaměstnanců ze třetích zemí 
a byl zahájen „Program kvalifikovaný zaměstnanec“, 
v jehož rámci spolupracujeme se Svazem průmyslu 
a dopravy ČR, který je naším garantem. Při spuště-
ní listopadové vlny žádostí se mu pro nás podařilo 
zajistit dalších 7 mongolských zaměstnanců, kteří 
by mohli posílit naše řady v Napajedlích do konce 
prvního čtvrtletí 2020.  

Na základě dosavadních zkušeností a přetrvávající-
ho nedostatku zaměstnanců doufáme, že se mon-
golští zaměstnanci časem objeví i v Chropyni.

Abychom měli informace kompletní, zeptali 
jsme se Ing. Petra Hromadníka, výrobního ma-
nažera, jaký je názor výroby.

Od října 2019 byli mongolští zaměstnanci přiděleni 
ke konkrétním linkám. Ženy k výrobě lisované pod-
lahoviny, muži k válcovacím a laminačním linkám 
a také k drticí lince Alpine. Již od první chvíle byla 
u všech patrná obrovská chuť pracovat a vydělávat 
peníze - zabezpečit sebe a své blízké.

Každý mongolský pracovník má přiděleného jed-
noho kmenového zaměstnance, většinou předáka, 
který mu pomáhá se zaučením, s adaptací a jazy-
kem.  Jednak z důvodu jazykové bariéry, jednak díky 
náročnosti práce na dvouválci a dalších složitějších 
zařízeních sice zatím nejsou všichni schopni 100% 
zvládat svěřenou práci, ale je vidět, že mají snahu a 
zájem se co nejdříve zapracovat.

Na druhou stranu ve výrobě lisované podlahoviny, 
u drcení a na laminačních linkách mohou již vedoucí 
středisek a mistři počítat a také počítají s mongol-
skými zaměstnanci jako s plnohodnotnými pracov-
níky.

Děkujeme za zajímavé informace a věříme, že i nadále 
bude vzájemná spolupráce pro obě strany prospěšná.

redakce

AKTUALITY
Kultura Compliance
Od roku 2011 je ve společnosti Fatra, a.s., 
aplikován systém Compliance, a to směr-
nicí OS 38 Program Compliance reflektující 
směrnici společnosti AGROFERT, a.s., Řád 08 
Program Compliance v koncernu AGROFERT.

Účelem směrnice je stanovit pravidla chová-
ní jak společnosti, tak i jejích zaměstnanců 
dle závazných standardů a předpisů v kaž-
dodenním podnikání. Tento systém v sobě 
zahrnuje daná pravidla chování reflektující 
evropské předpisy, zákony, interní předpisy, 
etický kodex, etickou linku Tell Us a zejména 
funkční Compliance management, který se 
zodpovídá představenstvu AGROFERT, a.s. 

Rozhodne-li se zaměstnanec řešit svoji stíž-
nost, může se obrátit na etickou linku ve 
společnosti Fatra (odkaz na etickou linku 
společnosti Fatra, a.s., je k dispozici na adrese 
www.fatra.cz v zápatí úvodní stránky) nebo 
telefonicky přímo na řídicího Compliance 
officera AGROFERT na telefonním čísle 272 
192 999 nebo na etickou linku Tell Us formou 
webového formuláře, který je k dispozici na 
adrese www.agrofert.cz/compliance. 

Pokračování na straně 5



POD DROBNOHLEDEM / Seznamte se, odbor výzkumu a vývoje
V odboru výzkumu a vývoje dochází od 1. led-
na 2020 k organizačním změnám. Z důvodu 
zjednodušení struktury a zajištění jednotného 
řízení přechází činnosti oddělení vývojových 
laboratoří přímo pod vedoucího odboru VaV. 
Na tuto pozici nastupuje Ing. Martina Manová, 
které jsme položili několik otázek.

Martino, co si máme představit pod pojmem vý-
zkum a vývoj?
Definice pojmů výzkum a vývoj je uvedena v zákoně 
č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentál-
ního vývoje a inovací, ale tou vás nebudu zatěžovat. 
Z našeho praktického hlediska do vývoje zahrnuje-
me širokou paletu činností, které vedou k novým 
výrobkům, ke zlepšení vlastností stávajících výrob-
ků (inovace) či zlepšení technologických postupů 
a procesů výroby. Spadá sem návrh konstrukce 
výrobků, design, vývoj nových receptur nebo jejich 
úpravy s ohledem na dosažení požadovaných změn 
vlastností výrobků, návrh technologických postu-
pů pro nové výrobky, řešení povrchových úprav a 
podobně. Vývoj je v podmínkách Fatry realizován 
nejen odborem VaV, ale také odborem technické 
přípravy výroby.

Jaké činnosti nebo úkoly řešíte? 
Hlavní vývojové úkoly a cíle jsou pro každý kalen-
dářní rok stanoveny v Plánu technického rozvoje 
(PTR). Zde jsou nová vývojová témata formulována 
do individuálních projektů/úkolů. U každého úkolu 
je určen cíl, etapy řešení, časový i finanční rámec a 
samozřejmě řešitelský tým. 

Kromě individuálních úkolů PTR obsahuje vždy 
dva průřezové úkoly - „Zákaznický vývoj“ a „Surovi-
ny“. V oblasti zákaznického vývoje se řeší v každém 
produktovém segmentu množství specifických po-
žadavků jednotlivých zákazníků, které průběžně 
během roku přicházejí. Nejčastěji se jedná o změ-
ny parametrů stávajících výrobků, jako je tloušťka, 
tvrdost, vybarvení, povrchová úprava atd. V této 
oblasti se na vývoji velkou měrou podílejí kolegové 
z odboru TPV. Surovinový vývoj zahrnuje testování 
nových materiálů pro vyvíjené výrobky, testování 
technologických ekvivalentů, kdy se sledují zejmé-
na cenové úspory, nebo se cíleně hledají suroviny 
s  lepšími vlastnostmi, zpracovatelsky či environ-
mentálně příznivější alternativy. Pro každou novou 
surovinu jsou definovány testy a zkušební postupy, 
které umožňují posoudit vhodnost materiálu pro 
zamýšlený účel použití.

Kolik takových projektů/úkolů za rok řešíte a 
jak jsou časově náročné?
U individuálních úkolů PTR se nejedná o kvantitu, 
ale hlavně o kvalitu. Dobrá myšlenka realizovaná ve 
správný čas je k nezaplacení. V letošním a příštím 
roce je největší důraz kladen na úspěšné předání 
nových technologií válcování a laminace do běžné 
výroby. Jedná se o dva úkoly navazující na probíha-
jící investiční akci Nová válcovna. Kromě nich PTR 
obsahuje 8 dalších individuálních úkolů a 2 dotační 
projekty, ale ty už letos končí. Na rok 2020 je v plánu 
navrženo 5 nových úkolů a dalších 5 bude pokračo-

vat v řešení z letošního roku. Individuální projekty 
jsou obvykle jednoleté nebo dvouleté.

V oblasti zákaznického vývoje se ročně řeší okolo 
150 inovačních námětů zákazníků. Zde je snaha 
vyhovět zákazníkovi co možná nejrychleji. Nicméně 
i tady jsou případy, kdy zdánlivě jednoduchý poža-
davek představuje vývojový oříšek, který spotřebu-
je hodně invence, práce a času.

V surovinovém vývoji se jedná přibližně o 250 ná-
mětových listů. V závislosti na typu materiálu může 
dokončení řešení jednoho námětového listu trvat 
několik měsíců, rok i déle. Je to dáno tím, že se vět-
šinou čeká na správný okamžik pro realizaci výrobní 
zkoušky, případně je třeba realizovat více výrobních 
zkoušek. Samotné testování v laboratorním měřít-
ku zabere obvykle několik dnů, s výjimkou zkoušek, 
kde je normou stanoveno provádění testu s delším 
časovým odstupem. Vyhodnotit vhodnost třeba 
změkčovadla od nového dodavatele představuje 
provedení až 15 různých laboratorních zkoušek, 
v případě pozitivních výsledků následuje provedení 
jedné nebo více výrobních zkoušek (v různých vý-
robcích) a na to navazuje vyhodnocení vlastností 
produktů, tj. 10 - 18 testovaných parametrů pro kaž-
dý jednotlivý typ výrobku. Při větším počtu vzorků 
může vyhodnocení zabrat i měsíc práce.

Kolik vás v odboru je a kdo se čím zabývá?
Celkem je nás 18. Služebně nejstarší je Ing. Jaromír 
Novák, pod jeho odborným dohledem se nyní rea-
lizuje technologická část projektu Nová válcovna. 
Přestože J. Novák už může zaslouženě pomýšlet na 
důchod, jsem velmi ráda, že se rozhodl s námi ještě 
zůstat a bude se podílet na dokončení některých 
rozpracovaných projektů. Projektovými pracovníky 
jsou Tomáš Petříček, aktuálně zodpovídá za část 
laminace projektu Nová válcovna, a Martin Čech, 

u stejného projektu zodpovídá za část válcování. 
Další projektový pracovník je Michal Pálka, který 
spolupracuje na více úkolech zejména v oblasti vy-
hodnocování vzorků.

Druhou skupinu pracovníků odboru tvoří specia-
listé na PVC materiály a produkty, jsou to vývojoví 
pracovníci Petr Mertlík (segment HIF), Petr Stuch-
lík (granuláty a profily), Jan Kováč (technické fólie) 
a nová posila týmu Martin Janovec (podlahoviny). 
Jejich denním chlebem je vyhodnocování vlastnos-
tí nových materiálů, tvorba receptur a spolupráce 
s TPV na úpravách vlastností stávajících výrobků. 
S nimi úzce spolupracují laborantky Marie Mikulko-
vá, Radmila Fusková a Ivana Fryštáková, které per-
fektně ovládají provádění velkého počtu zkoušek 
na více než 30 zařízeních, které používáme v labora-
tořích v Napajedlích. Další laborantkou je Lenka Ma-
chálková, specializuje se na provádění zkoušek na 
zařízení GC/MS, což je jedno z našich nejsložitějších 
analytických zařízení. 

Vývoj založený na jiných materiálech, než je PVC, za-
jišťuje Bedřich Zapletal pro segment paropropust-
ných fólií, polyolefinických profilů a vytlačovaných 
výrobků pro zákazníka IKEA. Jarmila Gašpaříková 
v laboratoři v Chropyni provádí a vyhodnocuje řadu 
testů na surovinách i nových výrobcích segmentu 
BO PET. V Chropyni samostatně pracuje také Kate-
řina Vrabcová, která řeší námětové listy surovin pro 
recyklační linku a vstřikované výrobky. Na těchto 
segmentech momentálně nemáme laborantky, 
takže vývojoví pracovníci sami provádějí potřebné 
zkoušky, v případě potřeby jim občas vypomůžou 
kolegyně z technické kontroly.

V odboru máme dvě administrativní specialistky. 
Katarína Častová zavádí do informačního systému 
receptury, výrobky a zboží, a služebně nejmladší 

členka týmu Ludmila Vaňharová zastává pozici ad-
ministrátora surovin, kromě zavádění surovin do IS 
SAP spravuje veškerou dokumentaci ke všem suro-
vinám ve Fatře.

Co považujete ve vývoji za nejdůležitější?
Možná čekáte, že řeknu nápady, ale není to tak. Sku-
tečně fungující vývojové týmy jsou postaveny na 
třech pilířích: informace - komunikace - spolupráce. 
Informace užitečné pro vývoj musejí přicházet ze 
všech směrů, klíčové jsou pro nás podněty z marke-
tingu, prodeje, nákupu, TPV, výroby i ekologie. 

Každý denně slyší od dodavatelů, zákazníků i spo-
lupracovníků řadu potenciálně užitečných informa-
cí, přitom si ani nemusí uvědomit jejich důležitost. 
Jsou to takové ty mimoděk pronesené poznámky 
při jednáních, když dodavatel/zákazník řekne „po-
malu přecházíme od X k Y…“, „stále víc odběratelů 
požaduje…“, „teď jsme vyvíjeli pro jednoho zákazní-
ka novou věc…“ apod.

Komunikaci nesmí blokovat předsudky, averze k no-
votám, strach ze změn, názorové neshody. Je jedno, 
kdo novou myšlenku prezentuje, jaké má zkuše-
nosti, na jaké pozici pracuje. Důležitý je jen obsah 
myšlenky. Spolupráci považuji za nejdůležitější, z ji-
ného úhlu znalostí a zkušeností posuzuje problém 
vývojář, z jiného technolog, technik kvality, technik 
ekologie. Věřím, že když se informace propojí se 
znalostmi a zkušenostmi, pak je možné vývoj po-
souvat dopředu.

Máte pro čtenáře nějaký vtip o výzkumu?
Vtip se si momentálně žádný nevybavuje. Ale velmi 
často si uvědomuji, jak trefné a pravdivé jsou někte-
ré Murphyho a jiné životní zákony, například: 
Celý úspěch řešení spočívá v umění najít správného 
řešitele.
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i  pozitivním přístupem. Podobné to bylo i na jed-
notlivých pracovištích. 

Jak jste spokojeni s bydlením? Je jiné, než na co 
jste byli zvyklí?
My spokojení jsme. Sice uspořádání bytu je jiné, než 
na co jsme byli zvyklí doma, jednotlivé místnosti 
jsou u vás oddělené (kuchyň, koupelna), náš byt 
v Mongolsku byl jeden velký prostor. Ale vyhovuje 
nám to. 

Co české jídlo? Jak vám chutná v naší jídelně? 
Po jakém vašem jídle se vám stýská?
Líbí se nám, že v jídelně je poměrně široký výběr a 
vždycky si vybereme, co nám chutná. Doma vaří-
me jen mongolsky. Některé asijské suroviny se dají 
koupit i u vás, ale výběr je omezený. Takže musíme 
improvizovat. 

České hovězí maso se nedá srovnat s mongolským. 
V Mongolsku jsme si jej kupovali přímo od chova-
tele a tím, že bylo čerstvé, bylo i vydatnější. S vaším 
kuřecím a vepřovým masem jsme spokojeni, chutná 
nám. Chybí nám sušené maso, z něhož jsme doma 
vařívali polévku. Takto připravený silný vývar nám 
dodal hlavně v zimních měsících, když je člověk 
hodně unavený, potřebnou energii.

Jak jste spokojeni na vašich pracovištích. Není 
pro vás práce náročná? Co vaši kolegové? Jak 
se s nimi domluvíte? Jsou na vás hodní, snaží se 
vám pomoct?
„Jerry“
Vyloženě těžkosti nemáme. Na nepřetržitý pracov-
ní režim jsem si chvíli zvykal. S kolegy se jakž takž 
domluvím, něco znám a někdy pomůže překladač. 

„Endží“
U pana Pěčka je výborný kolektiv, práce není těžká, 
dobře zorganizovaná. Kolegyně jsou hodné a vstříc-
né, dobře si s nimi rozumíme. 

Učíte se česky? Co vám pomáhá?
Pomáhá nám jazykový kurz ve firmě, doma se učíme 
na internetu, tam se dají dělat i testy. Prospěšné je i 
sledování televize. 

Jaké máte zájmy a záliby?
„Endží“
Máme rádi sport, hrajeme basketbal s ostatními 
Mongolci ze Zlínského kraje. Také mě baví 
učit se česky.
„Jerry“
Také hraju basketbal, ale kromě toho i rád opravuji 
elektroniku.  

Blíží se Vánoce a Nový rok. Jakým způsobem je 
slavíte doma?
U nás Vánoce neslavíme. Naším hlavním svátkem je 
oslava nového roku podle lunárního kalendáře. Tato 
oslava se nazývá Tsagaan Sar (v překladu znamená 
Bílý měsíc). Obvykle se slaví koncem ledna nebo 
začátkem února. V předvečer Nového roku se každá 
rodina se chystá na velkou hostinu, kde je spousta 
jídla. Jedná se o svátek, pro který je typické právě 
velké hodování.

Brzy ráno v první den nového roku se všichni ob-
lékají do tradičních kroje, dělají se tradiční obřady, 
které mají zajistit štěstí. Blahopřeje se nejdříve nej-
starším, oslavy začínají.

Je vám smutno po domově?
Ano. Je nám smutno po našich dětech. 

Pokračování ze strany 4
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Z podzimní činnosti základní organizace OS ECHO Fatra 
Napajedla 
Podzimní akce, které jsou uvedeny v letošním 
katalogu činností a aktivit pro naše odboráře, 
byly zahájeny již tradičním jednodenním zájez-
dem pro aktivní odboráře/důchodce a jejich ro-
dinné příslušníky. O tento organizovaný zájezd 
je každoročně vždy ze strany bývalých zaměst-
nanců/odborářů obrovský zájem, protože je to 
jedna z mála možností, kdy se mohou společně 
sejít, pozdravit se a strávit tak v kolektivu krás-
ný den s plněhodnotným programem.

Letos ve středu dne 11. září se plně obsazený 
autobus vydal směrem Vsetín a Štramberk. Pro-
gram  byl jasný, exkurze ve firmě IRISA Vsetín, kde 
všichni mohli obdivovat výrobu foukaných a ručně 
malovaných vánočních ozdob rozmanitých tvarů 
a velikostí. Tady si každý účastník mohl zakoupit 
překrásné ozdoby nebo speciální sady pro ruční 
originální malování baněk, pro sebe nebo třeba pro 
vnoučátka. Pokračování poznávacího dne směřova-
lo do Štramberka, kde všichni mohli zhlédnout ruční 
válení těsta a přípravu vyhlášených štramberských 
uší v Cukrárně U  Hezounů. Tady byl každý po se-
známení se s historií o vzniku těchto uší obdarován 
majitelem panem Hezkým čerstvým, ještě teplým 
ouškem a chutnou kávou. 

Společné posezení při dobrém obědě v místní re-
stauraci Hotelu Gong bylo také příjemným zážit-
kem. Následně mohli účastníci navštívit obchůdek 
ve Vánoční chalupě u paní Jurákové a udělat si tak 
další radost zakoupením drobného dárku nebo ori-
ginální dekorace, nebo si vyšlápnout na Štramber-
skou Trúbu a pokochat se krásným pohledem do 
širokého okolí.

Poslední společné posezení bylo v místním Pivova-
ru Trubač, kde každý mohl ochutnat několik vzorků 
jejich místního piva. 

A protože opravdu chutnalo, většina si pořídila i ně-
jaké domů. Na závěr, jako vždy na každém zájezdě, 
následovalo společné focení všech zúčastněných. 
Letos to bylo na krásném historickém štramberském 
náměstí. 

A pořízením této společné fotografie den končil. 
Podle opakovaného a hlasitého názoru všech účast-
níků to byl prý opět velmi vydařený a krásný výlet, 
za který všichni organizátorům PRO děkovali. 

Já děkuji naopak jim, že byli úžasnými a milými spo-
lečníky, kteří nikdy v tomto směru nezklamali, a dá-
vali celou dobu najevo, jak je důležité v této dnešní 
uspěchané době najít si čas a strávit jej třeba tímto 
způsobem. 

Také děkuji kolegyni Martě Mlýnkové za její velkou a 
hodnotnou spolupráci při organizaci pěkného dne. 
Tak to tedy bylo takové malé ohlédnutí za jednou 
z našich mnoha vydařených akcí, a protože se opět 
rok chýlí ke svému konci, dovolte mi, abych poděko-
vala i Vám všem za trpělivost, podporu a obětavou 
práci pro naši společnost a našim odborářům za je-
jich důvěru a přízeň.

Jménem celé odborové organizace Vám přeji, aby 
celoroční shon, napětí a někdy i stres nahradila vá-
noční pohoda a klid, a u stromečku abyste se sešli 
se všemi, na nichž Vám záleží, jsou Vám blízcí a máte 
je rádi.

Do nového roku Vám ze srdce přeji hlavně pevné 
zdraví, štěstí, spokojenost a hodně úspěchů. 

Jana Hrabicová, 
předsedkyně PRO Fatra Napajedla 

Další zajímavou akcí bylo zajištění požadavku 
ze strany odborářů na odpolední posezení v pi-
vovaru. První říjnový pátek jsme tedy vyrazili 
do pivovaru Hrádek ve Slavičíně. 

Jedná se o malý pivovar s velmi příjemným a s vý-
jimečným znalcem piva panem sládkem, který nás 
seznámil s výrobou místního proslaveného piva. 
Měli jsme možnost ochutnat vzorky jejich piva, po-
sedět a popovídat si s přáteli. Pivovarnictví ve Sla-
vičíně sahá hluboko do historie, až do 16. století, a 
byla to určitě dobrá volba toto místo navštívit.

Díky dobré spolupráci naší PRO s vedením Slovácké-
ho divadla v Uherském Hradišti se nám i přes téměř 
pořád vyprodané lístky na jejich divadelní předsta-
vení podařilo i letos zajistit pro naše odboráře a je-
jich rodinné příslušníky vstupenky na nejlepší hrané 
představení letošního roku. 4. října tak mohlo zased-
nout 60 odborářů a jejich rodinných příslušníků do 
prvních pěti řad na velmi žádané a trvale vyprodané 
představení „Dva úplně nazí muži“. Naši odboráři 
nás opět přesvědčili, že rádi chodí za kulturou, pro-
tože o vstupenky byl opravdu velký zájem. 

A že tato komedie za to stála by určitě potvrdil kaž-
dý z nás. Do konce roku před Silvestrem se můžete 
těšit ještě na jedno představení ve Slováckém diva-
dle. Na jaké? Nechte překvapit a těšte se.

Již podruhé v tomto roce jsme 22. listopadu připra-
vili a kapacitně zajistili plný autobus zájemců na 
předvánoční nákupy do rakouského obchodního 
domu G3 Primark v městečku Gerasdorf u Vídně. 
Tento výlet za velkolepými nákupy, hlavně za pěk-
nou, levnou a stylovou módou, se stal velmi oblíbe-
ným, a to nejen mezi ženami. 

Po pětihodinovém maratónu v Primarku a různých 
obchodech odjížděl, jako vždy, autobus plně nalo-
žen nákupními taškami s úložným prostorem využi-
tým do posledního místa. 

Zpáteční cestu domů si pak každý, i když hodně 
unavený, užíval s dobrým pocitem spokojenosti, že 
je zase o kousek blíž k letošním Vánocům a má zajiš-
těnou spoustu krásných a originálních dárků pro své 
blízké. Tento nákupní den stál opravdu za to.

 

Dne 19. listopadu 2019 bylo s vedením společ-
nosti Fatra zahájeno první kolo kolektivního 
vyjednávání podmínek PKS na rok 2020. 

Celkové přípravě všech požadavků, které jsou z ob-
lasti navýšení mezd, odměn, různých příplatků, pří-
spěvku na PP, benefitů a jiných jsme věnovali velké 
úsilí a věříme, že se nám podaří uzavřít takovou 
dohodu, která se bude co nejvíce přibližovat našim 
představám a přispěje ke spokojenosti všech za-
městnanců.  

Klára Dundálková
předsedkyně ZR č. 4
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VÍTE, ŽE...
... smrk opadá nejdříve a nejdéle vydrží 
borovice?

... jedle kavkazská je nejkrásnější mezi jed-
lemi a ve své domovině dorůstá až do výše 
60 m?

... smrk pichlavý roste do výšky 180 cm dlou-
hých 10-13 let, smrk ztepilý 9-10 let a boro-
vice černá 8-9 let? Jedle kavkazská dorůstá 
do stejné výšky 10-15 let? A celou tu dobu 
produkují kyslík?

... jedle kavkazské dovezené z Dánska mají 
širší kmeny, takže udrží více živin a déle vy-
drží?

... jedle kavkazské mají tmavozelené, husté, 
lesklé jehličí, které při rozmělnění v dlani 
voní po ovoci?

... náklady na vypěstování vánočního strom-
ku činí sice asi 200 korun, ale nájmy prodej-
ních prostor před obchodními centry a vý-
platy pro prodejce jsou vysoké.

ANKETA
Stromeček živý nebo umělý?
Vánoční stromek je nepostradatelným sym-
bolem Vánoc. V českých domácnostech se kaž-
doročně rozsvítí téměř 1,5 milionu přírodních 
stromků, třetina je ze zahraničí, především 
z Dánska. Zatímco přírodní jehličnan si ozdobí 
51 procent Čechů, plastový stromek má dalších 
43 procent obyvatel. 

V posledních letech za živé stromky utratíme téměř 
miliardu korun. Jejich vysoké ceny přitom nejsou 
neoprávněné. Pro několik dní svátků je borovice 
na plantáži pěstována i osm, jedle dokonce 15 let. 
K těm nejlevnějším se tradičně řadí borovice, nejob-
líbenější je však kavkazský druh jedle.

Je lepší živý, nebo umělý? To je otázka, kterou si 
každoročně klade mnoho z nás. Výběrem živého 
stromečku provoníte domov dřevem a umocníte 
vánoční atmosféru vaší domácnosti. Koupí umělého 
stromečku si zase ušetříte předvánoční starosti na 
roky dopředu. Zeptali jsme se našich spolupracov-
níků, jak je to o Vánocích u nich. 

Ing. Jana Kaláčová, nákupce, středisko 104010
Každý rok, už 10 let, co se narodila dcera, jezdíme 
vybírat vánoční stromek na Mladcovou. Stromky 
tam mají položené vedle sebe - smrčky, jedličky 
i borovice. A stejně, jak si každý rok říkám, že to chce 
změnu, vždy odjedeme s borovičkou. Tedy s tou ze-
lenou, voňavou. I když věřím, že by prodejce našel 
i tu ve skle. Borovice je pro mě a pro celou rodinu 
symbol Vánoc.

Od doby, kdy dcera a nyní i syn dokážou chodit a 
mluvit sami za sebe, už nevybíráme stromek my 
s manželem, nýbrž naše děti. Stromek zdobíme den 

před Štědrým dnem. Manžel jej dá do podstavce a 
donese do domu, já na něj pověším světýlka a baň-
ky. Ostatní ozdoby jsou v rukou našich dětí.

Eliška Šimoníková, instruktorka, stř. 170010
U nás doma slavíme Vánoce s živým stromečkem, 
protože máme rádi, jak krásně provoní dům a dodá 
vánoční atmosféru. Každoročně jej vybíráme spo-
lečně s dětmi.

S dětmi jej zdobíme vždy na Štědrý den při sledová-
ní pohádek. Ozdoby máme několik let stejné, jsou 
sladěny do zelenobílé barvy. Před dvěma lety nás 
napadlo vytvořit novou tradici, a to každý rok koupit 
jednu novou baňku. Zatím máme dvě, ale určitě jich 
ještě hodně přibude.

Vratislav Matula, manipulační dělník, stř. 951000
I když se mi živé vánoční stromečky líbí, máme 
doma umělý. Je pravdou, že živý stromeček provo-
ní obývák, ale také začne vlivem tepla (tedy větši-
na z  nich) opadávat. A pak skončí Vánoce a všude 
u popelnic se povalují stromky, což mi chuť koupit 
živý stromeček dost zkazí. Raději mám, když jsou 
stromky v lese a rostou vesele dál. Stromeček zdobí-
me v podstatě stejným stylem, jen občas změníme 
barevné kombinace podle toho, co zrovna objevíme 
na vánočních trzích.

Radmila Fusková, laborantka, stř. 107010
Vánoce bez voňavého stromečku si umí představit 
málokdo. Stal se symbolem tradičních českých Vá-
noc. Ovšem jestli ozdobit stomeček umělý nebo 
živý - u nás vítězí na plné čáře ten živý. Jeho vůni 
nedokáže nahradit žádný parfém...

Dříve, když byly dcery menší, bylo zdobení stromeč-
ku zcela v jejich režii. Nestačili jsme se divit, jak jsou 
vynalézavé. Hemžilo se to u nás barevnými papíry, 
ze kterých lepily ozdobné řetězy, upečené perníčky 
musely mít co nejmenší velikost, aby se dobře věše-
ly, a co se týká barevnosti světýlek, u nás se naku-
povaly všechny možné druhy - prý aby stromeček 
hodně blikal. 

Po jejich odstěhování se vracím ke zdobení slamě-
nými ozdobami různých velikostí, sušenými jablíčky, 
v pečení miniperníčků pokračuji a přikláním se k pří-
rodním a tradičním věcem. 

Každý má jiný vkus, ale mě nikdy neoslovovaly na-
blýskané ozdoby. I když po exkurzi v Irise Vsetín 
smekám před výrobou a hlavně ručním zdobením 
baněk a jiných skleněných ozdob.

Určitě se shodneme, že způsobů, jak ozdobit svůj 
vánoční strom je opravdu nepřeberné množství. 
U  nás teď nastává období, kdy odrůstají vnučky, a 
„vše se vrací do starých kolejí“. Zase začínáme vyrá-
bět řetězy z barevných papírů, pečeme spolu per-
níčky (i 5x do Vánoc). Historie se opakuje.

Už dávno vím, že Vánoce nejsou o velkých darech, 
naleštěné domácností a přeplněném stole. Největ-
ší darem jsou rozzářené oči vnuček, pohoda, klid, 
zdraví a společné setkání celé rodiny. 

A totéž přeji i vám s blížícími se vánočními svátky 
- zdraví, klid a pohodu. Vychutnávejte si vánoční at-
mosféru plnými doušky a mějte se rádi.

Symboly Vánoc
Přesný důvod použití jehličnatého stromu jako 
vánočního symbolu není přesně znám. Snad 
je to proto, že strom spojuje všechny tři části 
světa. Svými kořeny zasahuje do země (Peklo), 
kmen symbolizuje materiální svět (Očistec) a 
větvě sahají do nebe (Nebesa). Jehličnany jsou 
věčně zelené, tedy symbol věčného života.

Do Čech se tradice zdobení vánočního stromu do-
stala v 19. století z Německa. Poprvé jej postavil pro 
své přátele v roce 1812 ředitel pražského Stavovské-
ho divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zá-
mečku Šilboch. Nový zvyk se však začal prosazovat 
jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v boha-
tých pražských měšťanských rodinách. 

Do venkovských stavení pronikaly ozdobené vánoč-
ní stromečky ještě pomaleji. Až do první světové vál-
ky bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená 
smrková nebo jedlová větev. 

Zdobení stromečku záviselo na krajových zvyklos-
tech a na sociálním postavení dané rodiny. Na vý-
robu ozdob se používaly pouze přírodní materiály, 
na strom se zavěšovala jablíčka, v mouce obalené 
ořechy a šišky, z papíru se vyráběly hvězdy, řetězy 
a různé květy. Na stromek se věšelo také různé vá-
noční cukroví, pečivo, perníčky, figurky a preclíčky, 
barvený cukr, křížaly. Všechny ozdůbky se věšely na 
tenkou červenou stužku.

Zřejmě roku 1860 se na stromečcích v Čechách po-
prvé rozsvítily lojové svíčky. 

Skleněné baňky se objevily až koncem 19. století 
jako výrobky českých sklářů. Výhradně českou vá-
noční ozdobou jsou čokoládové figurky.

Na náměstí ve městech se často umísťují velké vá-
noční stromy. Poprvé byl postaven na brněnském 
Náměstí svobody spisovatelem Rudolfem Těsno-
hlídkem. Pohnula ho k tomu událost, kdy s přáteli 
nalezli v zimě v roce 1919 v lese prochladlé děvčát-
ko. Tento zážitek ho zasáhl natolik, že se o Vánocích 

v roce 1924 rozhodl vztyčit na náměstí strom, a pod 
ním uspořádat sbírku na pomoc všem opuštěným 
dětem.

Betlém
Místo, kde přišel na svět Ježíš. Tradice stavění betlé-
mů je starší než zdobení stromečku. Založil ji Fran-
tišek z Assisi, když v roce 1223 při oslavě narození 
Krista postavil v jeskyni živé jesle se zvířaty a lidmi. 
Tato tradice se pak rozšířila do celého světa. V růz-
ných krajích se stavěly jiné betlémy, nejčastěji se 
usazovaly do kostela, kolem 18. století se ujaly také 
v domácnostech šlechty a nakonec pronikly i mezi 
venkovský lid.

Jako materiál se používalo dřevo, papír, těsto, kuku-
řičné listy, vosk, sádra, hlína. Těžištěm betlému byly 
jesličky s děťátkem, Panna Marie, svatý Josef, vůl, a 
osel. Kolem byli pastýři, ovečky, Tři králové a další 
postavy ze života.

Jmelí
Jmelí k Vánocům neodmyslitelně patří. Bylo kdysi 
součástí i pohanských obřadů, je mu přisuzována 
magická moc a je opředeno řadou pověr. Není divu, 
vždyť jmelí roste vysoko na stromech, které opada-
jí, avšak ono zůstává stále zelené. Dozrává v zimě, 
kdy nedozrává téměř nic, a jeho plody vypadají jako 

perly. Po utrhnutí jmelí časem zežloutne a připomí-
ná tak slunce a jeho životodárnou sílu. 

Jmelí zavěšené v domě přináší dovnitř štěstí a lás-
ku, ochraňuje proti čarodějnicím a zlým duchům. 
Ochraňuje proti ohni. Čím více má bobulek, tím více 
štěstí přináší svému majiteli. Jeho kouzelná moc se 
zvyšuje, pokud je jmelí darováno, ne zakoupeno. 
Podle starých Keltů jmelí přináší plodnost, od nich 
tedy přišel zvyk líbat se pod zavěšeným jmelím. Lidé 
věřili, že jmelí má moc vyvolat a udržet vztah muže 
a ženy pohromadě díky svým lepivým kuličkám.

Vánočka
Jaké by to byly Vánoce bez vánočního cukroví? Ten-
to zvyk je až z konce 19. století. Podle něj by na stole 
mělo být sedm nebo třináct druhů vánočního cuk-
roví. U chudších lidí tvořily vánoční cukroví i obyčej-
nější druhy pečiva, jako vdolky, koláče, buchtičky, 
záviny a samozřejmě perník. Nejvýznamnější vá-
noční pečivo je vánočka, o které jsou zmínky již ze 
16. století a váže se k ní hodně pověr. 

Vánočka se pletla z devíti pramenů, přičemž čtyři 
spodní znamenaly slunce, vodu, vzduch a zemi. Tři 
prameny uprostřed symbolizovaly rozum, cit a vůli 
a vrchní dva prameny představovaly lásku a moud-
rost. Někde se do Vánočky zapékala mince a kdo 
ji našel, zajistil si tím zdraví a hojnost na další rok. 
Pokud se vánočka při pečení natrhla nebo připálila, 
nevěstilo to nic dobrého.

BAVÍME SE
Právo není vždycky jen nuda, i sem občas za-
bloudí humor. Doufáme, že vtipné hlášky a 
historky ze soudních síní pobaví i vás.

„Vdaná?“ zeptal se soudce. Svědkyně 
vzdychla.
„Svobodná,“ nadiktoval soudce zapisovatel-
ce.
„Ženatý?“ ptá se soudce druhého svědka. 
Svědek si povzdychnul.
„Ženatý,“ diktuje soudce.“

Tu výlohu rozbil zbytečně. Mohl přece po-
znat, že mi ten kožich nebude přes prsa. 
Vždyť jsme se znali už od 7 hodin večer.

K rodinné bitce došlo poté, když syn před-
stavil rodině nevěstu a babička utrousila: „To 
vás Pánbůh trestá za to, že se nemodlíte.“

Když jsem dal manželce několik políčků, oto-
čil jsem se od ní, a protože jsem předpoklá-
dal, že tímto naše nedorozumění skončilo, 
chtěl jsem se věnovat svým zájmům. Co bylo 
dále, si nepamatuji. Procitl jsem až v nemoc-
nici s těžkým otřesem mozku.

Manžel mě doma tloukl. Když jsem mu řekla, 
že to půjdu dát k soudu, řekl, ať jdu třeba do 
prdele. Tak jsem tady.

S průběhem manželství nejsem spokojena. 
Odpůrce jen zabírá místo v posteli někomu, 
kdo by si to více zasloužil.

U stánku se zdravou výživou jsem vypil asi 
čtyři vodky. 

Obviněný doznává, že nakupoval dolary. Na 
svoji obhajobu uvádí, že chtěl skoupit všech-
ny dolary, aby Američanům nic nezbylo na 
zbrojení. 

Za obžalovaného se chceme zaručit, neboť 
je to výborný pracovník a pořádný člověk, 
který kromě zameškaných směn, pozdních 
příchodů a rvačky na pracovišti nemá na 
svědomí žádné delikty a chová se prvotříd-
ně. 

Trpí duševní poruchou. Občas se věší a když 
dlouho nikdo nejde, tak se sám uřízne.
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FATROVÁČEK

Deník otce/Drsné ráno
Psát o tom, jak úžasné a zároveň strastiplné je 
vychovávat 3 potomky s věkovým rozdílem do 
5 let, je naprosto zbytečné. Ostatně o tomto 
faktu svědčí všechny mé předešlé díly. 

Zajímalo by mě však, zda jsou naše ratolesti od těch 
vašich něčím výrazně odlišné. Ti, kteří doposud děti 
nemají, nechť se při čtení tohoto článku dívají na své 
kolegy/ně a sledují výrazy v tvářích s až „sviňskou“ 
radostí, že vás tato zkouška života bude také čekat. 
Prosím o vyplnění následujících otázek a prosím 
o následnou diskuzi v kruhu svých mimorodinných 
blízkých.

Délka paměti dítěte (jednotlivec), když mu sdě-
líte, že něco by se zrovna tímto způsobem dělat 
nemělo (jezdit autem s olejovými barvami po 
bílé stěně a dělat nesmazatelné čáry):
a) Dlouhodobá (aspoň 1 den)
b) Střednědobá (aspoň 1 hodinu)
c) Krátkodobá (aspoň než vyjdu z pokoje)

Způsob snězení pokrmu (průměrný jogurt s vá-
hou cca 140 g sladké chuti):
a) Důstojný přístup (lžíce, ruce, ústa zcela čisté, kelí-
mek řádně „vyškrabkán“)
b) Chvályhodný přístup (lžíce, ruce, ústa s náznakem 
jemných skvrn, nutno omýt)
c) Gurmánský přístup (ruce, pusa, lžíce zasviněné, 
stopy jogurtu na tričku, náznak novodobé batiky, 
rukávy utřená ústa namísto klasického omytí v umy-
vadle)

Způsob projevování se na veřejnosti (procház-
ka v parku a ve městě):
a) Dítě jde spořádaným krokem vedle rodiče, ptá 
se přiměřenou silou hlasu na věci, které si zasluhují 
řádnou odpověď 
b) Dítě jde spořádaným krokem protkaným poska-
kováním a broukáním, zajímají ho okolní věci a kla-
de logické otázky
c) Dítě pobíhá jako splašené, při zadržení je motivo-
váno ještě více pobíhat, vyhledává možnost se co 
nejvíce „zaprasit“, během cesty šahá na předměty 
(zábradlí, listí, větve, kamení, výlohy aj.), klade otáz-
ky, na které jste již několikrát během cesty odpově-
děli.

Při příchodu z práce vás dítě:
a) Láskyplně nechá odpočinout a čeká, až sami při-
jdete a proberete s ním jeho den

b) Pozdraví, představí v krátkosti svůj denní režim a 
následně si jde hrát v tichosti do pokojíčku
c) Při cvaknutí klíče ve dveřích slyšíte dupot, řev 
oslavující vjezd Cézara do Říma, protidrogovou kon-
trolu kapes a tašek, zda jste něco nepřivezli, krátko-
metrážní dramatické vystoupení obsahující velké 
množství zvukových efektů na téma denní režim

Při sdělování důležité informace dítě:
a) Sleduje vaši tvář, upřeně dává pozor a dokáže po 
vás zopakovat hlavní prvky sdělení
b) Sleduje vaši tvář, upřeně dává pozor a dokáže po 
vás zopakovat více než 50 % sdělení
c) Sleduje vaši tvář, ale dívá se skrze vás, hledá sti-
mulující prvky během konverzace (knoflíky vaší ko-
šile, šňůrky od kalhot, míru oholení…), po pokynu 
zopakovat vámi sdělenou informaci přeskočí na 
zcela odlišné téma

Při ukládání dětí do postele:
a) Děti spořádaně nakráčejí do postele, poslechnou 
si pohádku a usnou
b) Děti spořádaně nakráčejí do postele, poslechnou 
si pohádku, vyprosí si přídavek v podobě další po-
hádky a usnou
c) Děti s nechutí nakráčejí do postele, přičemž vás 
zasypávají otázkami typu „Proč my musíme a vy 

ne…“, poslechnou si pohádku, vyprosí si přídavek a 
předstírají, že spí. Při extrémním hluku a asi osmé 
návštěvě je třeba pohrozit únosem fiktivními zápor-
nými postavami

Při probuzení děti:
a) Dávají rodičům prostor a možnost se prospat do 
doby, než rodiče samovolně vstanou
b) Dávají rodičům prostor a možnost se prospat do 
doby, než začne venku svítat (obecně 6:00)
c) Dávají rodičům prostor si vychutnat plný časo-
vý potenciál dne a vzbudit je rachotem, hádkami 
o hračky a obohatit jejich den vpichem do chodidla 
o výsuvný plastový žebřík hasičského autíčka, to vše 
v 05:00 při naprosté tmě

Pokud jsou vašimi odpověďmi téměř samá „céčka“, 
tak jsme na tom stejně a mám radost z toho, že si 
tímto obdobím prošel (některé to stále ještě čeká) 
téměř každý z nás. 

Pokud ovšem vaše odpovědi obsahují převážně od-
povědi a) a b), pak navrhuji sepsat příručku a maso-
vě ji vydat jako bestseller.

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

BAVÍME SE
Když jsem se vracel s oběma jezevčíky z po-
hostinství, našel jsem vrátka uzamčená a 
rozhodl jsem se přehodit jezevčíky přes plot 
a pak přelézt sám. Až když jsem přehazoval 
již dvanáctého jezevčíka, teprve jsem všiml, 
že se mi dírou pro slepice zase vracejí zpátky. 

Sice jsem přikývl, když se soused ptal, zda 
může použít náš záchod. Později jsem ale 
zjistil, že si vzal dvířka a několik prken na tá-
borák. 

Když mě lákal do parku, tušila jsem, že 
o něco přijdu, ale že to bude kabelka, to mě 
nenapadlo.

Dotyční mne napadali proto, že jsem jako 
porodní asistentka na Štědrý večer nereago-
vala na jejich hulákání, že se narodil Kristus 
Pán. Stejně jsem tehdy neměla službu.

Když jsem tam vola vedl a obviněného jsme 
potkali, zeptal se nás provokativně: „Kampak 
vy dva?“

Přiznává, že při závodech vběhl na okraj 
vozovky a mával na kamaráda. To, že svým 
kostkovaným sakem způsobil ukončení zá-
vodu, si vůbec neuvědomuje.

Pachatel vnikl do prodejny oknem. Po vypití 
láhve destilátu si lehl na pult a začal hlasitě 
bědovat, že má málo pod hlavou.

Obžalovaný uvedl, že nebyl 14. minulého 
měsíce v zaměstnání a procházel se kolem 
závodu. Prý zkoušel, zda bez něho budou 
moci pracovat.

Advokát: „Váš nejmladší syn, ten dvacetiletý, 
kolik mu je let?“
Svědek: „Je mu 20, stejně veliké je očividně 
vaše IQ.“

Soudce: „Jak skončilo vaše první manžel-
ství?“
Svědek: „Smrtí.“
Soudce: „A čí smrtí skončilo?“
Svědek: „Zkuste hádat…“

10. Cestovatelský mišmaš 
NEKOTVÍME, CESTUJEME! A jinak tomu nebude 
ani na 10. ročníku cestovatelského festivalu! 

Uskuteční se 18. 1. 2020 ve 14 hodin již tradičně 
v  Kině Napajedla.

Známí i neznámí světoběžníci a dobrodruzi se 
s vámi podělí o zážitky ze svých cest. Program bude 
nabitý a těšit se můžete na cestovatelské besedy, 
mini food festival, kuchařskou show a tombolu 
o atraktivní sportovní ceny.

Více informací o události na www.kknapajedla.cz
Změna programu vyhrazena

Usnadněte ptáčkům zimu
Zimní období je časem, které přežití ptáků kom-
plikuje. 

Krátký den, zmrzlá půda a sněhová pokrývka zne-
snadňují získávání potravy. Aby zimu ve zdraví pře-
žili, měli bychom jim přilepšit. 

Ptáky potěší, když najdou v krmítku například oves-
né vločky, slunečnicová semínka, proso, jeřabiny, lo-

jové koule či rozinky. Poblíž můžete položit rozkro-
jená jablka, takový kos je moc rád vyzobává. Mějte 
však na paměti, že do krmítek byste neměli dávat 
žádné potraviny upravované v kuchyni.

Obyvatelé našich zahrad se nám pak odvděčí na jaře 
svým zpěvem.

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
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Vánoční akce lákají
Vánoční trhy a jarmarky patří k vánoční atmo-
sféře a mohou přispět ke zklidnění předvánoč-
ního bláznění. Zvláštní kouzlo pak mají zvláště 
ty na hradech a zámcích. Abyste měli z čeho vy-
bírat, přinášíme vám několik typů.

NAPAJEDLA
V napajedelském zámku naplánovali na termín 
15. 12. 2019 pro všechny návštěvníky „Adventní ne-
děli“. A bude jistě zajímavá. Ochotnický spolek měs-
ta Napajedla pod vedením paní Havalové představí 
v historických sálech zámku vystoupení na téma 
„Zámek plný skřítků“.
Připraveno mají 8 hraných scének týkajících se vá-
nočních skřítků, trpaslíků a šotků. Začátek předsta-
vení pro veřejnost bude od 13 hod (délka vystou-
pení cca 40 minut), a poté každou hodinu až do 17 
hodin. Vstupné pro dospělé osoby 100 Kč, senioři/
studenti 80 Kč, děti do 15 let vstup zdarma.
Po dobu konání akce ochotnického spolku bude 
otevřena zámecká kavárna, která nabídne příjemné 
předvánoční posezení nad šálkem vynikající kávy 
s lahodným vánočním cukrovím.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Vánoční trhy v Uherském Hradišti patří k nejoblí-
benějším ve Zlínském kraji. Pravidelně se konají na 
největším Masarykově náměstí a i letos přinesou 
spoustu vánoční atmosféry. Můžete je navštívit ve 
dnech od soboty 1. 12. 2019 do 23. 12. 2019. I když 
program a stánky na náměstí zůstanou až do Tří krá-
lů 6. 1. 2019. 
A aby to celé bylo ještě zamotanější, tak vánoční jar-
mark s řemesly a prodej rukodělného zboží se bude 
konat mezi daty 8. až 23. 12. 2019. Právě v tyto dny 
se vyplatí nejvíc vydat se do Hradiště, protože toho 
bude také nejvíce k vidění. Nabídka stánků s origi-
nálním zbožím bude velká a program v tyto dny bo-
hatý. Na většinu dní jsou připravena vystoupení od 
10 do 18 hodin.
Poslechnout si můžete např. Countrio, country ka-
pelu Je nás moc, Frajery, Děvčice, Benefit Bluegrass 
Band, FiHa, Anetu Poláchovou a další.

ZLÍN
I ve Zlíně jsou vánoční trhy velmi oblíbené. Konají 
se pod názvem „Adventní Zlín” a pořádá je samotné 
město od 2. do 23. 12. 2019. Konají se na historickém 
náměstí Míru hned vedle magistrátu.
Bude zde více než 50 stánků se vším možným. Sa-
mozřejmě hlavně jídlem. Vánoční výzdobu nebo 
drobné dárečky si ale tady také můžete zakoupit. 
Součástí bude opravdu bohatý kulturní program a 
řemeslný jarmark s prodejem krásných rukodělných 

výrobků, jako jsou řezbářské výtvory, kovové výrob-
ky a dekorace přímo od kováře nebo třeba také tex-
tilní výrobky. Tento jarmark ale startuje později, a to 
až 8. 12. 2019. Dál už bude probíhat jako trhy.
Program trhů bude tradičně velmi bohatý. Vrcho-
lem bude vystoupení hudebníků a skupin jako Vašo 
Patejdl, GIPSY CZ, Marek Ztracený, Fragile nebo Pre-
mier. 

KROMĚŘÍŽ
Adventní čas je kouzelným obdobím blížících se 
Vánoc plným trochu tajemného očekávání, ochut-
návání, nasávání vůní, setkávání… Místem, kde 
můžete tohle všechno zažít, bude letos i nádvoří 
kroměřížské radnice. „Advent na radnici“ - v pořadí 
již čtvrtý - se letos bude konat od pátku 13. do ne-
děle 22. 12.
Návštěvníci tu najdou vše, na co jsou zvyklí z před-
chozích ročníků - hudební vystoupení, divadelní a 
filmová představení, dílničky, betlém, stánky s vá-
noční výzdobou, drobnými dárky, vánočními i ne-
vánočními dobrotami, cukrovím, punči, svařáky, ale 
i zajímavé novinky.  Přijďte si užít sváteční atmosfé-
ru. Třeba jen na skok… Uvidíte, že „Advent na radni-
ci“ má své kouzlo i originalitu.

BRNO
Vánoční trhy v Brně patří k opravdu vyhlášeným ak-
cím. Moravská metropole ožije světly, vůní svařáku 
i zajímavým programem.
Ročník 2019 připadá na 23. listopadu až 23. prosin-
ce 2019. 
Jako už tradičně v samém centru Brna na náměs-
tí Svobody a také na nedalekém Dominikánském 
náměstí. Hlavní scénou ale bude Náměstí Svobody 
s pódiem, na němž proběhne bohatý kulturní pro-
gram.

Brněnské trhy sice nepatří k těm největším, ale 
na náměstí najdete 36 prodejních stánků, 24 
gastrostánků, zimní bar a 4 stánky s raw, vegan a 
bezlepkovovými pochutinami. Brno je vůbec mo-
derní město a takový zimní bar s koktejly jenom tak 
nikde nenajdete.
Těšit se můžete na bohatý hudební program. Bude 
se hrát především pop a folk. Místo ale dostanou 
i další žánry jako například rock, jazz, swing. 
Program vánočních trhů bude hodně lokálně zamě-
řený a vystoupí na něm především místní umělecké 
školy a kulturní uskupení. Dokonce bude i předvá-
dění zvířátek ze ZOO Brno. Velmi hezké bývají krea-
tivní dílničky pro nejmenší.

OLOMOUC
Vánoční trhy v Olomouci patří mezi nejvyhlášeněj-
ší v České republice. Historické jádro Olomouce je 
druhé největší v Česku a nabízí tak opravdu nád-
herné kulisy, které dokáží v lidech probudit sváteční 
atmosféru klidu a míru. Vánoční trhy se konají v sa-
mém srdci města na Horním a Dolním náměstí od 
25. 11. do 23. 12. a vystoupí na nich spousta zná-
mých jmen a skupin (Ready Kirken, Petr Spálený, 
Vilém Čok, Debbie, Marek Ztracený, Turbo a další).
A co můžete očekávat? Nabídky tradičních řemesl-
ných výrobků (řezbářské, kovářské i krejčovské prá-
ce), obrovský sortiment jídla od tradičních klobás 
a masa až po moderní kebab. Stejně tak pití, kde 
nemůže chybět hlavně svařáček, punč nebo horká 
medovina. A určitě se zde dočkáte i moderních spe-
cialit jako je například horký cider. 
Kromě toho tady mají jednu specialitu. Jako jediné 
vánoční trhy v Česku totiž nabízí originální Norim-
bersk svařák a punče. Toto víno podléhá těm nej-
přísnějším nárokům, stejně jako jeho tradiční způ-
sob přípravy na Vánoce.

Vánoční trhy Olomouc patří bezpochyby k nejhez-
čím vánočním trhům v republice. Mají opravdu hod-
ně co nabídnout. Hravě předčí i trhy pražské. Atmo-
sféra a velikost těchto trhů je jedinečná. Za nás vám 
jejich návštěvu můžeme jenom doporučit, protože 
opravdu stojí za to. Vyplatí se za nimi vydat i z větší 
dálky.

HRAD BUCHLOV
Většina hradů a zámků bývá v zimním období ná-
vštěvníkům uzavřena a nejinak je tomu i na středo-
věkém Buchlově. Jedinou výjimkou je 26. prosinec, 
kdy se brána Buchlova od 10 do 15 hodin návštěv-
níkům otevře a hrad Buchlov se na Štěpána stane 
již tradičně místem pro setkání s přáteli, známými a 
kamarády, kteří si zde mohou připít hřejivým pun-
čem, svařákem, medovinou nebo čajem z buchlov-
ské lípy. 
Ani letos nebude chybět živý betlém a speciální 
prohlídky purkrabství, kde ve slavnostně vyzdobe-
ných prostorách mohou návštěvníci vidět, jak vypa-
daly Vánoce u posledních majitelů hradu, u hrabat 
Berchtoldů.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm 
nabízí v Dřevěném městečku lidovou hru o narození 
Ježíše podle Evangelia sv. Matouše. Toto představe-
ní můžete zhlédnout 21. a 22. 12. v době od 17 do 
18 hodin. 
Účinkovat budou tanečníci, zpěváci a muzikanti 
z  rožnovských souborů Javořina, Radhošť a Soláň, 
Žesťový kvintet Josefa Blinky a členové Jezdeckého 
klubu Valašsko, slovem bude provázet Zuzana Vaš-
ková.
Přijďte se podívat na živý betlém a vánočně se nala-
dit. Vstupné základní 100 Kč, dětské 50 Kč, rodinné 
200 Kč.

ZÁMEK VIZOVICE
Zámek Vizovice zve všechny na další ročník oblíbe-
né vánoční akce, kterou je výstava betlémů v zámec-
ké kapli. Přijďte si rozsvítit světlo k betlému a zažijte 
tak neopakovatelnou atmosféru Vánoc v prostředí 
působivého interiéru zdejší kaple Pany Marie Dobré 
Rady.
Letos se zámecká kaple otevře 22. prosince a bet-
lémy budou moci návštěvníci obdivovat pak i od 
24. do 29. 12., vždy odpoledne v době od 13.30 do 
16.30 hodin. Ve výstavních prostorách u pokladny 
zámku se chystá výstava Vánoční pelíšek, která bude 
překvapením pro všechny návštěvníky.

Sváteční koncert - Musicorum Aurum Ensamble
Musicorum Aurum Ensamble je komorní an-
sámbl ze Zlína, který se specializuje na starou 
hudbu. 

Skládá se z pěvců, smyčcového kvarteta, cembala 
a příležitostných hostů, jako jsou varhany či flétna. 
Jde výhradně o profesionální hudebníky, věnující se 
studiu a interpretaci hudby 17. a 18. století. 

Uměleckým vedoucím je dlouholetý člen Filharmo-
nie Bohuslava Martinů Zlín - I. houslista Miroslav Kři-
vánek. Musicorum Aurum Ensamble klade důraz na 
historicky poučenou interpretaci hudby, a tak v jeho 
středu působí i kontratenor, což je unikátní hlasový 
obor přibližující se dobovému trendu kastrátového 
zpěvu. 

V rámci tohoto Svátečního koncertu v Klášterní kapli 
zazní skladby od Johanna Sebastiana Bacha, George 
Friedricha Händela, Jana Jakuba Ryby nebo také pís-
ně od Adama Václava Michny z Otradovic a mnoha 
dalších.

Koncert se koná 27. 12.  v 18 hodin v Koncertní síni 
Rudolfa Firkušného – Klášterní kaple.

Více na www.kknapajedla.cz a facebooku Klubu 
kultury Napajedla.

Přenosy baletů a oper na plátně
V předvánočním čase, 15. 12. v 16.00, můžete 
zhlédnout znovuuvedení úspěšného baletu 
Louskáček z věhlasného Bolšoj balet Moskva. 

Louskáček je rozkošné vánoční představení pro 
celou rodinu, pohádka o holčičce Mášence a jejím 
kouzelném vánočním dárku – louskáčku na ořechy, 
který se v její fantazii promění v krásného prince. 
Balet na motivy pohádky E. T. A. Hoffmanna je sym-
bolem vánoční atmosféry po celém světě.

Dalším titulem, na který se mohou diváci těšit v roce 
2020, je Belliniho nejznámější dílo Norma. Přenos se 
uskuteční 1. 2. v 17 hodin. 

Casta diva, úvodní árie Normy, se sama o sobě stala 
symbolem italské opery. Sezonu zakončíme roman-
tickým baletem Korzár / 28. 3. v 17.00/, který byl in-
spirován básní lorda Byrona. Přináší fascinující záži-
tek plný vůně exotických dálek s piráty, půvabnými 
otrokyněmi a korábem na moři. 

Vstupenky zakoupíte osobně v předprodeji či on-li-
ne na www. kino.napajedla.cz.

Těšit se můžete rovněž na tradiční skleničku lahod-
ného sektu a tištěný program na všechna představe-
ní. Operní záznamy budou opatřeny českými titulky, 
záznamy baletu se uskuteční bez titulků.
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storu pro vysvětlení některých me-
diálních mýtů. Informace v něm jsou 
podložené přímo našimi daty a věří-
me, že pokud si je lidé přečtou, budou 
si pak moci lépe vytvořit na Agrofert 
svůj názor.

Vklad bude vycházet v termí-
nu od 8. listopadu do 16. listopa-
du, pokaždé v jednom z deníků  
v ČR – v Mladé frontě Dnes, Právu, 
Hospodářských novinách, Deníku, 
Metru, Lidových novinách, Bles-
ku, Aha! a ve sportovním deníku 
Sport. Kromě toho vyjde v uvede-
ném termínu jednou také v týdeníku 
5+2. Prohlédnout si jej je možné na:  
http://bit.ly/PravdaoAgrofertu.

Celý novinový vklad je přílohou 
tohoto vydání. 

MISTRŮV CHLÉB

Ziskem České chuťovky 2019 dovršil Odkolek hattrick. 
Tento výjimečný chléb je letošním vítězem celorepub-
likové soutěže Českého svazu pekařů a cukrářů a pyšní 
se titulem Chléb roku 2019. Velmi nás těší i jeho ocenění 
od mladé generace pekařských učňů a zisk titulu Chléb 
mladých 2019. 

CHLÉB QUINOA

Chléb Quinoa z prémiové řady Penamu Z jádra dobrý 
vás oslní svým vzhledem a vyváženou chutí. Je bez éček  
a díky přírodní aromatizované směsi obilovin a semínek 
vydrží vláčný a chutný i několik dní. Dopřejte si oprav-
dový gurmánský zážitek v podobě chlebu, který v roce 
2019 získal navíc i ocenění za Inovativní výrobek roku  
v kategorii Bezpečnost a kvalita potravin. 

MĚLNĚNÉ MASOŠPEJLE

Absolutní hit letošního roku. Najemno mleté čerstvé 
vepřové maso na špejli, které je již kompletně ochucené. 
Rychlá příprava a výborná chuť. Návyková „okousávač-
ka“, která se konzumuje přímo ze špejle a nejvíce chut-
ná sundaná z grilu. Masošpejle jsou výborné například  
s bylinkovým dipem.

SMAŽENÝ ŘÍZEK OBALOVANÝ

Prsní řízek obalovaný je ideální variantou na společen-
ské akce, cesty, ale i rodinné dovolené. Kuřecí prsní řízky 
obsahují 100 % prsní svaloviny, jsou obalené v klasickém 
trojobalu a smažené v kvalitním řepkovém oleji. Řízky 
stačí ohřát v troubě, ale jsou vhodné i k okamžité konzu-
maci. Navíc neobsahují žádná přidaná éčka. 

JÁTROVÝ HŘBET

Je vhodný k nakrájení i roztírání. Výrobek má tvar hře-
betu a v nákroji je jemně vypracovaný a krytý tukovou 
vrstvou. Jeho chuť je po použitých surovinách (játra, ko-
ření) lahodná a jemná.

Koncern Agrofert pokračuje 
v komunikační kampani na 
širokou veřejnost. Připravil 

novinový vklad „Pravda o Agrofer-
tu“, který distribuuje veřejnosti ve 
vybraných denících v ČR. Vklad na 
rozdíl od předchozí fáze, která ces-
tou emocí ukazovala práci zaměst-
nanců koncernu, obsahuje faktické 
informace včetně dat ze společnosti. 
Cílem je předat veřejnosti dostatek 
informací, aby si lidé mohli udělat na 
práci Agrofertu vlastní názor.  

Vklad zároveň završuje první 
fázi nadlinkové kampaně „Ještě, že 
vás máme“, kterou Agrofert spustil 
koncem září a formou televizních 
spotů a inzerce v tisku představoval 
každodenní práci svých pekařů, řez-
níků, zemědělců a mlékařů. „Celou 
kampaní chceme reagovat na nega-
tivní a nepravdivé informace šířené 
v některých médiích“, komentuje 
pokračování kampaně Ondřej Sečka, 
marketingový manažer Agrofertu  
a doplňuje: „Forma novinového 
vkladu nám poskytla dostatek pro-

Doslova s plnou náručí cen odcházeli zástupci Penamu, Odkolku, Vodňanské drůbeže, Kosteleckých uzenin, Krahulíka a Mlékárny 
Hlinsko z finále letošního klání o nejlepší potravinářské výrobky. Oceněné novinky splnily vynikající chuťové parametry i vy-
sokou kvalitu, samozřejmostí byl jejich atraktivní vzhled a vyladěná konzistence. Spojením všech těchto hodnocených kritérií  

s českým původem potravin je značka Česká chuťovka zcela nezaměnitelná s jinými oceněními, která jsou v České republice udělována. 
O detailnější představení vždy jedné české chuťovky roku 2019 jsme požádali profesionály – marketingové zástupce oceněných firem. 

Představení všech vítězů naleznete v zimním Agrofert magazínu.

Pravá česká vánoční pohoda, pestrý pro-
gram pro celou rodinu a ochutnávky vá-
noček, zabijaček a vánočních sladkostí 

z kouzelného vánočního kamionu AGROTEC 
potěší malé i velké návštěvníky. Rolí průvodců 
andělského večera plného zážitků se ujali mo-
derátor Bořek Slezáček a zpěvačka Petra Pete-
rová, kterým vypomůže Anděl Páně Albertík  
s pomocí dalších kamarádů, mezi nimiž ne-
bude chybět sněhulák Kulička či zahraniční 
host Grinč. 

11.12.2019  Kutná Hora (před zimním stadionem) 16.00 – 18.00 h.

12.12.2019  Plzeň (Globus) 16.00 – 18.00 h.

13.12.2019  Karlovy Vary (OC Fontána) 16.00 – 18.00 h.

14.12.2019  Teplice (OC Olympia) 14.00 – 17.00 h.

15.12. 2019  Chomutov (náměstí 1. Máje) 14.00 – 16.00 h.

16.12. 2016  Přerov 16.00 – 18.00 h.

17.12. 2019  Litovel (náměstí Přemysla Otakara) 16.00 – 18.00 h.

18.12.2019  Příbram (náměstí 17. listopadu) 16.00 – 18.00 h.

19.12.2019  Děčín (Masarykovo náměstí) 17.00 – 19.00 h.

20.12.2019  Hustopeče (náměstí) 16.00 – 18.00 h.

Agrofert pokračuje  
v komunikační  
kampani novinovým  
vkladem do denního 
tisku

Česká chuťovka 2019: Záplava ocenění  
pro čtyři naše společnosti

Road show  
Andělské  
Vánoce
 

OD 30. LISTOPADU AŽ DO 20. PROSINCE 
PROBÍHÁ PO ČESKÝCH A MORAVSKÝCH 
MĚSTECH ROAD SHOW ANDĚLSKÉ VÁNOCE, 
KTERÉ JE AGROFERT GENERÁLNÍ PARTNER. 

LEDOVÁ KÁVA 

Osvěžující Ledová káva se stala také vítězem soutě-
že Mlékárenský výrobek roku 2019 v kategorii Tekuté 
mléčné výrobky nezakysané. Sázka na změnu receptu-
ry se vyplatila. Obsahuje pravou kávu a žádná aromata. 
Nejlépe chutná ledově vychlazená.

4 zima 2019
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Agrofert pokračuje 
v komunikační kampani 
novinovým vkladem 
do denního tisku
Koncern Agrofert pokračuje v komunikační 
kampani na širokou veřejnost. Připravil novino-
vý vklad „Pravda o Agrofertu“, který distribuuje 
veřejnosti ve vybraných denících v ČR. 

Vklad na rozdíl od předchozí fáze, která cestou emo-
cí ukazovala práci zaměstnanců koncernu, obsahuje 
faktické informace včetně dat ze společnosti. Cílem 
je předat veřejnosti dostatek informací, aby si lidé 
mohli udělat na práci Agrofertu vlastní názor.  

Vklad zároveň završuje první fázi nadlinkové kam-
paně „Ještě, že vás máme“, kterou Agrofert spustil 
koncem září a formou televizních spotů a inzerce v 
tisku představoval každodenní práci svých pekařů, 
řezníků, zemědělců a mlékařů. 

„Celou kampaní chceme reagovat na negativní a 
nepravdivé informace šířené v některých médiích“, 
komentuje pokračování kampaně Ondřej Sečka, 
marketingový manažer Agrofertu a doplňuje: „For-
ma novinového vkladu nám poskytla dostatek pro-
storu pro vysvětlení některých mediálních mýtů. 
Informace v něm jsou podložené přímo našimi daty 
a věříme, že pokud si je lidé přečtou, budou si pak 
moci lépe vytvořit na Agrofert svůj názor.“

Vklad bude vycházet v termínu od 8. listopadu do 
16. listopadu, pokaždé v jednom z deníků v ČR – 
v  Mladé frontě Dnes, Právu, Hospodářských novi-

nách, Deníku, Metru, Lidových novinách, Blesku, 
Aha! a ve sportovním deníku Sport. Kromě toho 
vyjde v uvedeném termínu jednou také v týdeníku 
5+2. 

Prohlédnout si jej je možné na: 
http://bit.ly/PravdaoAgrofertu 

PRAVDA
O AGROFERTU Pravá česká vánoční pohoda, pestrý program 

pro celou rodinu a ochutnávky vánoček, zabi-
jaček a vánočních sladkostí z kouzelného vá-
nočního kamionu AGROTEC potěší malé i velké 
návštěvníky. 

Rolí průvodců andělského večera plného zážit-
ků se ujali moderátor Bořek Slezáček a zpěvačka 
Petra Peterová, kterým vypomůže Anděl Páně 
Albertík s pomocí dalších kamarádů, mezi nimiž 
nebude chybět sněhulák Kulička či zahraniční 
host Grinč. 

Zastávky andělských vánočních kamionů
15.12. 2019 Chomutov (náměstí 1. Máje) 
14.00 – 16.00 h.
16.12. 2019 Přerov 16.00 – 18.00 h.
17.12. 2019 Litovel (náměstí Přemysla Otakara) 
16.00 – 18.00 h.
18.12.2019 Příbram (náměstí 17. listopadu) 
16.00 – 18.00 h.
19.12.2019 Děčín (Masarykovo náměstí) 
17.00 – 19.00 h.
20.12.2019 Hustopeče (náměstí) 16.00 – 18.00 h.

Road show 
Andělské 
Vánoce

OD 30. LISTOPADU AŽ DO 20. PROSINCE 
PROBÍHÁ PO ČESKÝCH A MORAVSKÝCH 
MĚSTECH ROAD SHOW ANDĚLSKÉ VÁNOCE, 
KTERÉ JE AGROFERT GENERÁLNÍ PARTNER.


