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ČÍSLO 
MĚSÍCE
36 852
je počet kilometrů, které ujeli naši zaměst-
nanci během květnové výzvy „Do práce na 
kole“ - to je přibližně jeden obvod země-
koule. 
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ČERVEN 2020

ENERGETICKÝ SLOUPEK

S vodou musíme šetřit
Průmyslové podniky odčerpávají velký díl 
vodních zdrojů a každý litr ušetřený v jejich 
produkci je významný. Snižování spotřeby 
vody představuje nejen snižování nákladů 
pro uživatele, ale jedná se i o ekologický 
přístup k životnímu prostředí. Je nezbytné, 
abychom se s vodou naučili zacházet šetrně.

Naše společnost využívá při výrobním pro-
cesu vodu pitnou a podpovrchovou. Insta-
lací nového energetického centra v budově 
25b v Napajedlích se nám daří snižovat spo-
třebu pitné vody, a to i díky chlazení s uza-
vřeným systémem nebo doplňováním upra-
vené/změkčené vody do věžového chlazení. 
Některá zařízení jsou však zatříděna do vyš-
ších hygienický požadavků, tak jako tomu je 
třeba na linkách EREMA u výroby PPF. Zde se 
chladí a vyplachují granule pitnou vodou se 
spotřebou 350 až 600 m3/měsíc.

A kde je problém? Mnohá výrobní zařízení 
jsou závislá na ruční obsluze, která občas 
zapomene zavřít ventil nebo jej nechá ote-
vřený víc, než je třeba. A právě tato obsluha 
může významně ovlivnit bilanci spotřeby 
vody uzavřením ventilů v době odstávky 
nebo správným seřízením průtoku na zbyt-
ně nutnou minimální hodnotu. I tady máme 
tedy co zlepšovat.

Jiří Parák
vedoucí oddělení energetického 

managementu

Dopady pandemie na Fatru
Žijeme nyní ve zvláštní době. Svět se na pár 
měsíců sjednotil. Poprvé v historii mají všich-
ni lidé na planetě společného neviditelného 
nepřítele - koronavirus. Všechny země, vlády 
a národy proti němu bojují různými nástroji a 
prostředky. Všechny země procházejí stejnou 
zkušeností, stejnou událostí, stejnou neznalos-
tí a stejným strachem. 

To nikdy v dějinách nebylo. Byly války, krize, události 
celosvětového významu (olympiády, 11. září v USA 
aj.), ale nikdy se nestalo, aby všichni lidé na celé 
Zemi prožívali najednou stejné pocity, aby naše pla-
neta byla dějištěm stejného příběhu, který se ode-
hrává teď, tady a všude kolem nás na celém světě. 

Zatím ten příběh ještě nekončí, ale již nyní ovlivňu-
je nás všechny, lidi, státy, společnosti. Na každého 
z nás má jiný dopad. Každý člověk, každá společnost 
se s tím vyrovnává po svém. A zcela jistě má a bude 
mít i své ekonomické důsledky. Již nyní pozoruje-
me, jaké dopady má na letecký nebo automobilo-
vý průmysl, na zemědělství, na služby všeho druhu 
(pohostinství, kadeřnictví, ubytování, cestování), 
školství, zdravotnictví a mnoho dalších oborů.  Sa-
mozřejmě má dopad i na nás. 

Fatra v současné době těží ze své výrobkové diver-
zifikace, jinými slovy z rozmanitosti produkce uplat-
nitelné na zcela odlišných trzích. Prozatím se daří 
stavebnictví, mírný pokles jsme zaznamenali v pod-
lahovinách díky uzavřeným obchodním domům a 
tím nižším prodejům zejména LVT podlahovin míří-
cích na konečného zákazníka. 

Zejména ve stavebnictví však počítáme s postup-
ným ochlazením trhu s tím, jak bude postupovat 
zpomalení ekonomiky. Lidé i firmy budou držet pe-
níze a nebudou se pouštět do nových investic, což 
pravděpodobně způsobí pokles ve stavebnictví a 
tím snížení poptávek po našich produktech.

Daří se i technickým fóliím, kde vyrábíme a uspoko-
jujeme potřeby našich zákazníků. Velmi dobrá situ-

ace se zdá být i v obalovém průmyslu a elektrotech-
nice, kde nám rostou prodeje BO PET fólií.

Máme však i segmenty, kde pociťujeme pokles po-
ptávky, a to má pak znatelné dopady i do výroby. 
V našem případě se to nejvýrazněji dotýká segmen-
tu speciálních výrobků, kdy náš klíčový zákazník 
prakticky z týdne na týden přestal odebírat naše 
produkty. Museli jsme významně omezit výrobu. 
Zaměstnanci, pro které není práce, čerpají náhrady 
mzdy při prostoji dle kolektivní smlouvy. Pro někte-
ré zaměstnance jsme zajistili práci v napajedelském 
závodě, zejména ve výrobě lisované homogenní 
podlahoviny. Věříme však, že se od června začne 
situace stabilizovat a postupně najedeme výrobu 
na původní hodnoty. I z toho důvodu jsme v tomto 
segmentu přistoupili k přesunu celozávodní dovole-
né z července na počátek června tak, abychom byli 
schopni po neplánované odstávce vykrýt narůstající 
poptávku. Nechci ani domýšlet, jak by to vypadalo, 
kdyby byla Fatra závislá pouze na tomto segmentu. 

Mimo segmentu speciálních výrobků jsme byli nu-
ceni na nezbytnou dobu odstavit také výrobu gra-
nulátu. Důvodem byl pozitivní nález koronaviru 
u  našich čtyř pracovníků. Po konzultaci s Krajskou 
hygienickou stanicí ve Zlíně zůstalo preventivně 
v karanténě 9 pracovníků. Současně jsme přijali dal-
ší opatření jako dezinfekci budov, snížení koncent-
race osob, apel na dodržování již přijatých opatření 
a jiné. Dalšímu šíření viru se tím podařilo zabránit. 

Dostatečná zásoba granulátu pak vystačila pro vý-
robu lisované podlahoviny do doby, než se znovu 
mohla výroba granulátu rozběhnout. Přesto byl 
bohužel omezen jeho prodej externím zákazníkům, 
což způsobilo pokles výkonnosti u tohoto segmen-
tu. U segmentu PPF je patrná i přes dílčí zlepšení 
nižší výkonnost.

Na podnikové úrovni bylo nutné přijmou protikrizo-
vá opatření k omezení negativních dopadů do hos-
podaření společnosti. V prvé řadě bylo nutné zajistit 

dostatečné finanční zdroje pro případy nižších inkas 
z výpadku tržeb. Zavedli jsme operativní řízení v ob-
lasti pracovního kapitálu (stavu zásob a pohledávek 
společnosti) a cash flow na týdenní bázi, byly odlo-
ženy zbytné výdaje. 

V neposlední řadě využíváme podpory státu ve for-
mě čerpání programu Antivirus pro výroby postiže-
né poklesem poptávky nebo nucenou odstávkou z 
důvodu karanténních opatření. Snažíme se udržet 
výrobu a pozitivní cash flow tak, abychom dostáli 
všem našim závazkům (k zaměstnanců, bankám, 
dodavatelům).

Dle mého názoru ještě není vše za námi. Ekonomika 
má určitou setrvačnost než vstřebá všechny nové 
impulzy. Nyní se nacházíme právě v období po eko-
nomickém šoku, dobíhají rozpracované projekty, 
zjišťují se škody, nabíhá výroba, testují se trhy. Lidé 
i firmy budou obezřetnější a bude nějakou dobu 
trvat, než si ekonomika najde svůj nový standard a 
postupně se vrátí k původní výkonnosti. Čas ukáže, 
jak hluboký propad to bude a jak dlouho bude trvat. 
Musíme být na toto období připraveni.

V kontextu výše uvedeného mne překvapily názory 
některých lidí: „Proč neodstavíme výrobu jako jiné 
společnosti?“, „Chceme vydělávat i za takové situa-
ce?“. Jednak k odstavení výroby v celé společnosti 
nebyl epidemiologický a jak vyplývá z výše uvede-
ného ani ekonomický důvod. Naopak odstavení vý-
roby by mohlo mít daleko větší nepříznivé dopady.

Věřím však, že to jsou pouze ojedinělé názory. Chtěl 
bych naopak poděkovat všem, kteří plní svědomitě 
své pracovní povinnosti a tím přispívají ke zdárné-
mu zvládnutí nelehkého období. Děkuji také těm, 
kteří se snaží přinést něco navíc, pocit sounáležitos-
ti, pomoci. Žijeme přece ve výjimečné době.

Ing. Luděk Kramoliš
finanční ředitel

Rok 2020 ve znamení zrušených výstav a 
veletrhů
Letošní rok nám všem přináší významná ome-
zení v důsledku koronaviru. Fatře zhatil plány 
v možnosti prezentovat se hned na několika 
prestižních evropských výstavách. 

V dubnu měl proběhnout ve švýcarské Ženevě me-
zinárodní veletrh Index, kterého se pravidelně aktiv-
ně účastníme a představujeme zde novinky v rámci 
segmentu paropropustných fólií a laminátů. Ty jsou 
určeny především pro oblast jednorázových hygie-
nických a zdravotnických pomůcek. Celá akce byla 
nejprve odložena na říjen letošního roku a následně 
došlo v souvislosti s globální pandemií k dalšímu 
posunu termínu, který je aktuálně stanoven na září 
2021.

V dubnu byl rovněž termín pro největší stavební 
veletrh v Maďarsku - Construma 2020. Na tomto 
mezinárodním veletrhu každoročně spolu s naším 

partnerem Fatra Izolfa Zrt. prezentujeme náš sys-
tém Fatrafol. I zde dochází k posunu - organizátoři 
nejprve stanovili nový termín na červen a následně 
došlo k posunu na říjen 2020, přičemž jsme si vědo-
mi toho, že ani tento termín ještě nemusí být finální.

Prakticky ve stejném období jsme byli připraveni 
prezentovat naše produkty, konkrétně podlahové 
krytiny a hydroizolační fólie, na moskevském sta-
vebním veletrhu Mosbuild. I tohoto významného 
veletrhu, který kromě zaměření na ruský trh má vý-
znamný mezinárodní přesah, se pravidelně aktivně 
účastníme, a to prostřednictvím naší dceřiné společ-
nosti Fatra Rusko. Aktuální termín konání je posunut 
o jeden rok, na duben 2021.

V letošním roce máme naplánovanou ještě jednu ve-
letržní prezentaci Fatry, a to v rámci výstavy Pharm-

tech, která má proběhnout v listopadu v  Moskvě. 
Výstava Pharmtech je zaměřena na oblast zdravot-
nictví, kde nachází své uplatnění především naše 
speciální řada homogenních podlahových krytin 
se specifickými vlastnostmi a jsou tak vhodné pro 
hygienicky náročné prostory nemocnic, ordinací či 
laboratoří. Jestli veletrh v aktuálně plánovaném ter-
mínu proběhne je samozřejmě s velkým otazníkem.

Letošní jediná akce, která proběhla v plánovaném 
termínu, byl veletrh Střechy Praha, kde jsme aktiv-
ně prezentovali všechny výhody našeho systému 
Fatrafol. Tato úspěšná akce proběhla již začátkem 
února, tedy ještě před vypuknutím pandemie. Může 
se stát, že se bude jednat o jediný veletrh s aktivní 
účastí Fatry v roce 2020.

Ing. Dušan Uher
obchodní ředitel

FATRAFOL na nových trzích
V rámci kontinuální snahy o akvizici nových 
zákazníků a navýšení prodeje hydroizolač-
ních fólií FATRAFOL se nám podařilo začít 
spolupráci s obchodními partnery v Portu-
galsku a na Kypru.

I přes značné obtíže způsobené pandemií 
jsme úspěšně zrealizovali první dodávky 
střešního hydroizolačního systému FATRA-
FOL do obou zemí. Naší snahou je vždy do-
dávat komplexní hydroizolační systém, a ani 
tyto trhy nebyly výjimkou. 

Spolu s hydroizolačními fóliemi FATRAFOL 
tedy od nás těmto zákazníkům odcházely 
systémové prvky od detailových kompo-
nent až po svařovací techniku. Pevně věříme 
a pracujeme na tom, aby tyto první dodávky 
daly dobrý základ pro další a hlavně inten-
zivnější spolupráci s adekvátním navýšením 
prodejů naší kvalitní značky FATRAFOL na 
obou těchto trzích.

Ing. Pavel Vojtek
prodejce
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AKTUALITY 
Když se spojí talent s kvalitou
Paropropustné fólie má mnoho z nás v ustá-
leném spojení s hygienou a výrobky, které 
jsou spíše ochranného charakteru. Ale co 
móda a umění? Právě tohoto spojení se po-
vedlo dosáhnout studentům oboru Design 
oděvu Střední uměleckoprůmyslové školy 
z Uherského Hradiště. 

Ze vzorků, které jim byly poskytnuty, vytvo-
řili pod vedením Mgr. Art. Petry Graffe uni-
kátní model šatů, který byl určen jako netra-
diční prezentace paropropustných fólií pro 
nadcházející veletrh INDEX. 

Bohužel z důvodu celosvětové pandemie 
byla tato akce přesunuta na rok 2021. A pro-
tože dílo je velmi zdařilé a byla by škoda jej 
nechat rok zahálet, vystavili jsme naši novou 
modelku aspoň v Napajedlích. Její finální 
podobu si můžete prohlédnout ve druhém 
nadzemním podlaží administrativní budovy. 

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

Voda nad zlato
Voda je v současné době vzácnou komoditou. 
Její zásoby jsou omezené a klesají, vlny veder 
a sucha v minulých letech nám ukázaly, že je 
potřeba s ní efektivně hospodařit. Kdo má své 
vlastní zdroje, má velkou výhodu.

Napajedelský areál jsme do nedávna zásobovali 
podzemní vodou ze dvou studní, umístěných mimo 
náš areál v blízkosti řeky Moravy. Bohužel, kvůli plá-
nované výstavbě nové rychlostní komunikace, která 
povede prakticky pod našimi okny, budou tyto stá-
vající studny zrušeny. Byli jsme tedy nuceni hledat 
optimální řešení k vybudování nového systému zá-
sobování výrobních technologií podzemní vodou.

Náš prioritní zájem byl vybudovat nové jímací stud-
ny uvnitř napajedelského areálu. V rámci hledání 
vhodné lokality jsme provedli ve vytypovaných mís-
tech geologický průzkum a následně ve zkušebních 
vrtech měření kvality a vydatnosti. Podařilo se nám 
najít 2 vhodná místa na Zámoraví.

Po ukončení všech nutných průzkumů jsme začali 
již v roce 2018 zpracovávat nezbytnou projektovou 
dokumentaci a vyřizovat všechna potřebná povole-
ní. Se samotným vrtáním nových studní jsme začali 
v létě téhož roku. 

Bylo nutné také vybudovat potrubí vedoucí od 
studní do nové úpravny vody a protáhnout jej až 
k vodojemu Maková, který slouží jako zásobník.

Třešničkou na dortu bylo vymyslet logiku řízení čer-
padel tak, aby se synchronizovaly s chodem vodo-
jemu. I to se nám nakonec podařilo a letos na jaře 
jsme zahájili provoz studní i s novou úpravnou vody.
Odběr podzemní vody z vlastních studní nám ve 
srovnání s čerpáním vody z vodovodního řadu ušet-
ří nemalé finanční prostředky. 

Radek Jevický
vedoucí odboru vodního hospodářství

Patro nebo nadzemní podlaží
Patro nebo nadzemní podlaží - toť nekonečná 
otázka. Zejména, když řešíte číslování jednotli-
vých dveří vícepatrových budov. A stejně jako 
otázka, jestli bylo dříve vejce nebo slepice, je 
možné se ptát, jestli bylo dříve patro nebo nad-
zemní podlaží? 

Ve Fatře v Napajedlích v administrativní budově 
číslo 13 již máme jasno. Dříve bylo patro a nyní je 
nadzemní podlaží. V polovině měsíce května došlo 
k  přečíslování pater na nadzemní podlaží, tzn. pří-
zemí již není „nula“, ale první nadzemní podlaží. Je 
tedy možné říci, že z našich personalistek se staly 
jedničky a všichni zaměstnanci pracující v této bu-
dově povýšili, pochopitelně bez zvýšení platu. Sou-
časně došlo k přečíslování dveří podle místností, což 

znamenalo v některých případech rozdělení vstup-
ních dveří na A či B apod.

K této změně přispěla příprava na certifikaci AEO, při 
které se sestavují seznamy všech budov a jejich dve-
ří. Z těchto přehledů vyplynul jednoznačný závěr, že 
se budou všechny budovy číslovat dle nadzemních 
podlaží. Jedním z důvodů je skutečnost, že většina 
budov byla tímto způsobem značena již v minulosti. 
Druhým důvodem je sjednocení se stavební doku-
mentací, kde projektanti pracují výhradně s  po-
jmem „nadzemní podlaží“.

Samotné akci předcházelo několik různých návrhů 
na možné bojové hry pro zaměstnance mající kan-

celáře v této budově. Závěrem se řešitelský tým sho-
dl, že pro některé bude již bojovkou trefit výtahem 
do správného patra a přečíslování se ujali pracovníci 
správy majetku.

Skutečnost, že se jim víkendová práce povedla, oce-
nili zejména v pondělí ráno bloudící zaměstnanci, 
kteří za podpory pracovníků ostrahy fasovali nově 
označené klíče od svých kanceláří. Všem z této bu-
dovy děkujeme za zvládnutou akci a na závěr připo-
mínám, že v případě poplachu je nutné seběhnout 
ještě o jedno patro navíc.

Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí odboru správy majetku

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

až 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 ELEKTROMONTÉR
• PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK

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

Armaturní komora studny na Zámoraví

Jak se daří Fatře v Rusku
Dne 26. 2. 2020 se konala valná hromada naší 
dceřiné společnosti OOO Fatra. Hlavními body 
programu bylo schválení účetní závěrky za rok 
2019 a plánu hospodaření na rok 2020. 

Přestože se v roce 2019 nepodařilo dceřiné spo-
lečnosti dosáhnout na plánované objemy prodeje 
hydroizolačních fólií (dále jen HIF) a podlahových 
krytin (dále jen PK), vytvořila za rok 2019 druhý nej-
lepší hospodářský výsledek ve své historii. Jeho výši 
pozitivně ovlivnilo posílení směnného kursu RUB/
USD. Díky dosažení uvedeného výsledku upevnila 
dceřiná společnost své finanční postavení. 

Během roku 2019 dodala OOO Fatra na ruský trh 
celkem významný objem HIF a PK, i když plány byly 
poněkud ambicióznější. Doposud nejvyšší objem 
prodeje byl u HIF zaznamenám v roce 2018 a u PK 
v  roce 2014. Pro rok 2020 byl schválen obchodní 
plán, který počítá s vyšším objemem prodeje HIF 
i prodejem PK.

Kromě uvedených komodit dodává OOO Fatra na 
ruský trh poplastované plechy, technické fólie, sva-
řovací šňůry a další doplňky k HIF a PK. Plán hospo-
dářského výsledku před zdaněním na rok 2020 má 

opět posílit finanční stabilitu společnosti. Vzhledem 
k negativnímu vývoji směnného kursu RUB/USD 
v I. Q roku 2020 a omezením v souvislosti s COVID-19 
bude dosažení plánovaných hodnot velkou výzvou. 

V rámci svého zasedání valná hromady schválila 
auditovanou účetní závěrku za rok 2019, rozhodla 
o použití dosaženého hospodářského výsledku na 
úhradu ztráty minulých let a odsouhlasila plánova-
né hodnoty pro rok 2020. 

Ing. Michal Zajíc
vedoucí odboru účetnictví

Jednorázové krycí pláště
S ohledem na vývoj situace kolem nemoci 
Covid-19 a aktuální nedostatek ochranných 
pomůcek ve zdravotnictví a sociálních službách, 
jsme ve Fatře zahájili vlastní výrobu krycích 
plášťů. 

Nutno podotknout, že jsme začínali v podstatě od 
nuly; bez znalosti požadavků, vlastností či střihu. 
Jako výchozí bod nám posloužily nástroje, kterých 
se využívá při standardní výrobě našich produktů. 
Bylo nutno velké improvizace, zručnosti a zkušenos-
tí našich zaměstnanců, díky kterým jsme postup-
ným vývojem dospěli k současným verzím. Během 
vývoje současného produktu jsme absolvovali jed-
nání se zástupci zdravotnictví i distributory. Díky 
zpětné vazbě a znalosti prostředí se nám nakonec 
podařilo dospět k současným plášťům.

V úplných začátcích jsme využili PE folie, do které 
jsou baleny palety s našimi výrobky. Jako další vel-
mi zajímavý materiál se nabízela folie či laminát, 
který vzniká v segmentu PPF a je využit pro osobní 

hygienu i výrobu dětských a inkontinenčních plen. 
Výsledkem je finální produkt, který splňuje očekává-
ní na krycí plášť vhodný pro zdravotnictví, který zá-
roveň poskytuje i jistý komfort pro uživatele, jelikož 
je vyroben z paropropustného materiálu. Aktuálně 
tedy máme k dispozici dvě základní materiálové ver-
ze a naši zákazníci si mohou zvolit mezi variantou 
z PE či paropropustného laminátu.

Tímto ovšem nekončíme. Napříč jednotlivými odbo-
ry pokračuje vývoj dalších verzí ochranných pomů-
cek, na které budou kladeny jiné nároky, a i použití 
může být v jiném oboru, nejen ve zdravotnictví.

Chci poděkovat kolegyním z oddělení hraček za 
jejich nekonečnou trpělivost s rychlou změnou va-
riant, požadavků i termínů. Bez jejich ochoty a úsilí 
bychom nemohli v tak rekordně krátké době přinést 
na trh úplně nový výrobek.

Ing. Tomáš Peprníček
vedoucí odboru TPV
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Aktivní záloha ve Fatře
Je nás pár nadšenců, zaměstnanců ve firmě, 
kteří máme zájem pomáhat své vlasti v ozbro-
jených složkách České republiky. 

Aktivní záloha (AZ) je součástí zálohy ozbrojených 
sil České republiky, je vytvářena na principu dob-
rovolného převzetí výkonu branné povinnosti za 
podmínek stanovených zákonem č. 585/2004 Sb., 
branný zákon. Průběh služby vojáka v záloze upra-
vuje zákon č.45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. 

Jedná se, o dobrovolný závazek obětovat část svého 
pohodlí, energie a času v zájmu bezpečnosti naší 
země, jejich obyvatel a našeho způsobu života. Služ-
ba v aktivní záloze je mnohdy právě o ochotě tyto 
oběti podstupovat - ochotě chybět u rodiny a v za-
městnání, abychom se mohli jako vojáci zdokonalo-
vat, ochotě být připraveni na nasazení při krizových 
situacích.

Česká republika Aktivní zálohu připravuje k plnění 
úkolů při bezpečnostních či jiných krizích nebo pro 
potřebu ozbrojených sil. V případě stavu ohrožení 
státu a válečného stavu by byli povoláni všichni zá-
ložáci, tedy nejen ti v AZ, ale i ti z povinné zálohy („ti 
s přísahou“), plus by eventuálně probíhaly i odvody 
na základě branné povinnosti. 

Přidaná hodnota AZ spočívá v tom, že tyto přísluš-
níky lze povolat i v době míru - jedná se o tzv. ope-
rační nasazení. V tomto případě plní vojáci AZ úkoly 
související například s likvidací následků živelných 
pohrom nebo při jiných závažných haváriích. 

Aktivní záložáci jsou lidé v civilním zaměstnanec-
kém poměru nebo OSVČ. Stát uznává, že několikrát 
ročně tuto práci opouštějí ve veřejném zájmu, a 
k tomu jim vytváří vhodné podmínky. Kromě toho, 
že záložáci na cvičeních pobírají plat dle svojí vojen-
ské hodnosti, stát taktéž přiznává finanční kompen-
zaci jejich zaměstnavatelům za dobu, kdy nejsou 
v práci. Záložákům po odsloužení určitého množství 
dní během roku je dále přiznáván nárok na zvláštní 
finanční odměnu. (§ 36, odst. 1., Zákona 45/2016 Sb. 
o službě vojáků v záloze)

Já sám, jsem chtěl nastoupit do AZ ke své odbor-
nosti chemického průzkumu v roce 2018, kdy jsem 
si uvědomil, že se děti osamostatnily a měl jsem zá-
jem něco udělat pro svou vlast. V té době, 31. pluk 
radiační, chemické a biologické ochrany neměl pro 
mne volné místo. 

Nastoupil jsem tedy k pěšímu rotě AZ ve Zlíně, kde 
jsem poznal stejné nadšence a nový kolektiv. Spo-
lečné cvičení AZ jsme měli v roce 2019 dvakrát ve 
vojenském výcvikovém prostoru (VVP) Libavá. 

Mimo účasti na vojenských cvičení jsou aktivní zá-
lohy zapojovány i do pietních aktů a dalších akcí na 
veřejnosti. Jedná se o účast na připomínkových ak-
cích souvisejících s významnými výročími vojenské-
ho charakteru či pietních aktech k uctění osob, které 
se významně zapsaly do historie naší země např. ge-
nerál Josef Šnejdárek, generál a prezident republiky 
Ludvík Svoboda. 

Ke konci roku 2019 jsem byl kontaktován velitelem 
AZ z Liberce, zda mám ještě zájem být převelen 
k  útvaru do Liberce. Souhlasil jsem a po kladném 
vyřízení žádosti o převelení jsem v únoru letošní-
ho roku absolvoval svoje první cvičení s touto jed-
notkou. Jednalo se o společný výcvik s kolektivem 
dekontaminace AZ u útvaru 31. pluku radiační, che-
mické a biologické ochrany. 

Pluk je jediný specializovaný útvar Armády České 
republiky, který je určen k plnění úkolů chemické-
ho zabezpečení AČR a nejsložitějších úkolů ochrany 
proti zbraním hromadného ničení i proti ostatním 
radioaktivním a toxickým látkám. Zabezpečuje radi-
ační a chemický průzkum a nespecifický biologický 
průzkum, odběr vzorků, laboratorní analýzu radi-
oaktivních a toxických látek i varování o napadení 
zbraněmi hromadného ničení a úniku jiných toxic-
kých látek. Provádí dekontaminaci techniky, mate-
riálu, terénu a terénních objektů, dekontaminaci a 
hygienickou očistu osob.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnan-
cům Fatry, kteří jsou členy AZ, a vedení firmy za pří-
stup k těmto lidem, kteří obětují svůj volný čas pro 
armádu ČR. 
(Pozn.: V textu nebyly provedeny korektury)

                                                          
       Ing. Petr Havlík                  

technik ITC
Vstupní požadavky do AZ
• potřeba ozbrojených sil ČR
• dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti
• dosažení věku 18 let
• občanství České republiky
• vzdělání (minimálně vyučen)
• zdravotní způsobilost 
• podepsání prohlášení o nepodporování, ne-

propagování nebo nesympatizováni s hnutím, 
které prokazatelně směřuje k potlačování práv 
a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, ná-
boženskou nebo rasovou zášť nebo zášť vůči 
jiné skupině osob

• trestní bezúhonnost

FATRAFOL - jasná volba pro US investora
To, že se naše hydroizolační fólie FATRAFOL těší 
stále větší oblibě i v tak vzdálených zemích jako 
je Nový Zéland či Austrálie, je pro nás opravdu 
velmi důležité coby jasné potvrzení vynikající 
kvality a spolehlivosti našich výrobků. 

Nic neprověří hydroizolační fólii lépe, než právě ná-
ročné klimatické podmínky na kontinentu Austrálie. 
I přes extrémní sluneční záření a silné povětrnostní 
vlivy jsou hydroizolační fólie FATRAFOL jasnou vol-
bou i pro mezinárodní firmu AMERICOLD, která již 
poněkolikáté za poslední dva roky volí právě naši 
značku. Po řádném odsouhlasení centrálou v US to 
tedy bude opět náš FATRAFOL, který na mrazíren-

ském komplexu ve městě Melbourne, stát Victoria, 
pokryje střechu s více než 30 000 m2. Tento investor 
byl s námi velmi spokojen již u předchozího projek-
tu, a tento rok přidáváme opět ,,něco navíc“ - a to té-
měř 100% dodávku veškerých montážních kompo-
nentů napřímo z Fatry až na stavbu do Melbourne.

Kvalitou, profesionálním servisem a komplexitou 
dodávaných hydroizolačních systémů tak dále po-
kračujeme v rozvoji těchto, ač vzdálených, velmi 
perspektivních trhů.

Ing. Pavel Vojtek
prodejce

Pietní akt u hrobu generála J. Šnejdárka   28.2. 2020 Pietní akt u hrobu generála Ludvíka Svobody v Kroměříži  3.5. 2019

Světový den bez tabáku
Od roku 1987 se každoročně 31. května na po-
pud Světové zdravotnické organizace připomí-
ná Světový den bez tabáku. 

Roční celosvětová úmrtnost na následky kouření se 
pohybuje okolo 5 a půl milionů lidí, můžeme hovořit 
až o tabákové epidemii. V České republice kouří při-
bližně 2,3 mil. lidí, což je z hlediska populace starších 
18 let asi 26 %, přičemž na následky kouření ročně 
umírá asi 18 tisíc obyvatel. 

Proto je tak důležité věnovat se dostatečné pre-
venci, která by dokázala tento trend zvrátit. V rámci 

„Zdravého roku ve Fatře“ bychom se rádi věnovali 
i tomuto tématu a podpoříme Vás, pokud se roz-
hodnete nekouřit. Dejte nám na personální úsek 
například i vědět, co by Vám pomohlo k takovému 
rozhodnutí.

Přestat kouřit má své výhody:
• Morální - osvobození od neustálé nutnosti 

vlastnit cigarety a díky tomu znovu získat pocit 
svobody a schopnost ovládat své jednání, od-
stranit nevhodný příklad svému okolí. V lékár-
nách existuje celá řada náplastí, sprejů a pasti-
lek pro kuřáky, které potlačují chuť na cigaretu. 

• Zdravotní - eliminace rizika nemocí (plicních, 
krevního oběhu, mrtvice a nádorů), obnove-
ní smyslů čichu a chuti, zlepšení pleti a zubů, 
ústup kašle a chraptění, zlepšení dýchání a sní-
žení únavy. Na trhu existují bělicí pasty nebo 
ústní vody pro kuřáky. Pokud přestáváte kouřit, 
doporučujeme pořídit si v lékárně i doplněk 
stravy roztok proti kašli pro kuřáky.

 
• Finanční - úspory v důsledku nekouření se po-

hybují v částce 1 500 až 4 000 korun měsíčně. 

personální úsek



POD DROBNOHLEDEM / Seznamte se, tvarované výrobky a recyklace
Bez plastových obalů, kelímků a různých va-
niček si náš život nedovedeme představit. Se-
tkáváme se s nimi všude, jsou do nich baleny 
lahůdky, cukrovinky, mrazírenské zboží i mas-
né výrobky. Dokonce se používají i pro balení 
drobného průmyslového zboží. Označujeme je 
jako tvarované výrobky a vznikají v Chropyni. 
Poprosili jsme pana Michala Ference, mistra, 
aby nám tuto výrobu přiblížil. A když už jsme 
s ním dělali rozhovor, zeptali jsme se i na dru-
hé oddělení, které pod něj patří, a to recyklaci. 
Pan Ferenc říká, že materiály, které se na obou 
odděleních zpracovávají, se liší, ale stále jsou to 
plasty.

Pane Ferenci, jak dlouho se v Chropyni tvarova-
né výrobky vyrábějí?
Výroba tvarovaných výrobků z PVC má v Chropyni 
dlouholetou tradici a byla velmi úzce spojena s vý-
robou samotných tvrdých PVC fólií na válcovně 
v Chropyni. 

Výhodou zpracování neměkčených PVC fólií je ne-
náročnost. Na počátku výrobního procesu potře-
bujeme fólii zahřát, za pomoci tlakového vzduchu 
vytvarovat a pak jsou již potřeba jen šikovné ruce, 
které vloží hotové výrobky do kartonu.

S čím jste u tvarovaných výrobků začínali?
První klasické výrobky z PVC fólie, jako je kelímek 
100 ml, obaly na polárkové dorty a tzv. ruská vejce, 
se začaly vyrábět již začátkem 70. let minulého sto-
letí. Tyto výrobky se ještě vyráběly na tzv. „kombaj-
nech“, které později nahradily modernější tvarovací 
stroje MIK (v provozu jsou stále ještě 4 zařízení). 

Jak šel vývoj dopředu, byly zkonstruovány tvarovací 
automaty TA01, na kterých vyrábíme doposud. Po-
stupně byly i tyto stroje dále modernizovány. V sou-
časné době tyto automaty sice nejsou z technického 
hlediska na nejvyšší úrovni, co je ale úžasné, že ještě 
svoji práci odvedou. 

S příchodem automatů TA01 (vyráběných v Chro-
pyni) se nám vytvořila možnost rozšířit sortiment 
výrobků dle požadavků trhu. Obaly našly uplatnění 
hlavně v potravinářství a v mrazírenském průmyslu, 
např. obaly na různé saláty, pomazánky, nanukové 
dorty apod.

Nesmíme rovněž opomenout výrobu výplní chla-
dicích věží, tzv. desky DCHV (jednalo se o speciál-
ně tvarované fólie PVC), které i v současné době 
slouží jako výplně chladicích věží pro dochlazování 
průmyslové vody. Dnes již je u nás nevyrábíme, ale 
např. v některých elektrárnách slouží tento typ vý-
plní ještě dnes. 

80. léta byla pro tvarování PVC fólií, jak se říká, „zla-
tými časy“. V tomto období pracovalo na různých 
tvarovacích strojích a obslužných zařízeních až 150 
zaměstnanců. Velkou výhodou bylo, že se v Chro-
pyni nacházelo Střední odborné učiliště gumáren-
sko-plastikářské a v tehdejším Technoplastu nebyl 
problém obsazovat pracovní místa nejen ve výrobě 
tvarovaných výrobků, ale i na dalších výrobních pro-
vozech právě absolventy tohoto učiliště.

Dalším zlomovým okamžikem ve výrobě bylo zho-
tovení nových forem vaniček 700 a 1 200 ml a no-
vých tvarů kelímků včetně zavíracích víček. Těmito 
novými výrobky jsme se mohli prosadit u mnoha 
lahůdkářských firem, které začaly vznikat po same-
tové revoluci. Výhodou bylo, že jsme byli soběstační 
ve výrobě vstupního materiálu a mohli si tak sami 
okamžitě vyrobit dle potřeby požadované rozměry 
i množství fólií pro různé tvary obalů. Toto období 
bylo 2. vlnou rozkvětu výroby tvarovaných výrobků 
nejen pro potravinářský průmysl, ale i pro technické 
využití.

Vlastní fólie, jejichž výroba byla v Chropyni zru-
šena, již nemáte možnost využít. Jak si vstupní 
materiál zajišťujete dnes?
Jak šel vývoj ve zpracování plastů, ale hlavně boj 
ekologických organizací proti používání těchto 
materiálů (především PVC) v potravinářství, muse-
lo toto dopadnout i na výrobu tvarovaných výrob-

ků. To mělo za následek snížení objemů výroby a 
prodeje hlavně obalů polárkových dortů, nicméně 
k výraznému poklesu došlo i u DCHV. Dalším vel-
kým problémem pro tento segment bylo ukončení 
vlastní výroby neměkčených PVC fólií na válcovně 
v Chropyni v roce 2009. Tímto rokem jedna éra skon-
čila a začala nová, současná - spojená s nákupem 
PVC fólií od bývalých konkurentů, jelikož o naše tva-
rované obaly je doposud stále zájem.

Hlavním úkolem tedy bylo zajistit PVC fólie potřeb-
né pro výrobu, stroje jsme měli. Toto se nákupnímu 
oddělení v krátkém čase podařilo, postupně byli 
vybráni 4 zahraniční dodavatelé, kteří nám dodá-
vají potřebné fólie. Prodej byl vyřešen pomocí vel-
koskladů, kterým dodáváme dle jejich požadavků. 
Tento systém se velmi osvědčil jak ke spokojenosti 
výroby, tak i odběratelů. Zde bych chtěl vyzvednout 
naši bývalou kolegyni paní Zdeňku Filovou, která 
jako referentka udělala v této oblasti spoustu dobré 
práce. 

Od kdy na pozici mistra tvarovaných výrobků 
pracujete? Jak velké je vaše oddělení?
Na pozici mistra tvarovaných výrobků jsem nastou-
pil v roce 2009. Bylo to pro mě zkraje trochu těžké, 
protože jsem do té doby pracoval hlavně s muži, ale 
tady jsem přešel do prostředí s převahou žen. Moje 
obavy ale byly zbytečné, přišel jsem mezi pracov-
nice, které své práci rozuměly a přijaly mě. Velkou 
výhodou byly jejich dlouhodobé zkušenosti, a také 
jich většina prošla chropyňským učilištěm. 

V současné době se stav na dílně ustálil na celkovém 
počtu 9 osob ve dvousměnném provozu, z  toho 
7 ženská obsluha u strojů, 1 manipulantka a 1 muž 
na pozici seřizovače. Z mého pohledu jsme dobrý 
kolektiv, i když se občas nějaké problémy vyskyt-
nou. A na to, že stroje již něco pamatují, jsme schop-
ni nastavené plány plnit. 

Poslední roky se roční tržby pohybují v řádech de-
sítek milionů korun. Toto by nebylo možné bez po-

moci pracovníků elektro a strojní údržby. Zde bych 
chtěl vyzdvihnout především práci pana Šimona Jo-
náše při opravách tvarovacích automatů. Nedílnou 
součástí jsou také pracovnice TK, pro které je to po 
organizačních změnách něco nového, ale zvládají 
to bez větších problémů i za pomoci technologa 
Martina Laciny. 

Na takové malé oddělení si, myslím, vedeme dobře. 
Jsem si vědom, že se zákazem používání plasto-
vých obalů v potravinářství této výrobě stále hrozí 
ukončení, ale čas ukáže. Firmě určitě nějaké tržby 
přinášíme, i když je to, v porovnání s jinými středis-
ky - zvláště pak s výrobou speciálních výrobků (SV), 
jen kapka v moři. 

Kromě tvarovaných výrobků máte na starosti 
i regranulační linku. Co na tomto oddělení zpra-
cováváte?
Součástí SV je také zpracování plastů na recyklační 
lince, o kterém bych se také chtěl zmínit.

Spuštění výroby recyklace se datuje od roku 2016 
za pomoci dotačního programu EU, takže se jedná 
o jeden z novějších projektů v naší firmě. Důvodem 
vybudování této linky bylo to, abychom zpracová-
vali vratný materiál vznikající při výrobě v našich 
provozech. Dále je zpracováván nakupovaný vratný 
materiál k následnému využití v našich výrobcích 
na vstřikovně a extruzních linkách. Jedná se hlavně 
o LDPE využívaný k extruzi a PP materiály k vstřiko-
vání. LD materiály, které se u nás nezpracují, jsou 
určeny k odprodeji. 

Jelikož se jedná o dotační projekt, musíme po urči-
tou dobu zpracovávat vytříděný materiál ze sběr-
ných míst, které provozují odpadové firmy. Proto 
bývá někdy výroba složitější a dokonce i „voňavá“ - 
fólie totiž obsahují různé příměsi, hlavně papír, kte-
rý nám následně na filtru taveniny degraduje.

Tím se dostáváme k technologii výroby na regranu-
lační lince, k přiblížení budu parafrázovat pana Weri-

cha z jednoho klasického českého filmu: „podrtíme, 
zahřejeme, přefiltrujeme, zregranulujeme, nasype-
me a máme z toho granulát určený ke zpracování“. 

Podle vašeho vtipného popisu by se zdálo, že 
výroba na recyklační lince je jednoduchá. Zpro-
voznit toto úplně nové zařízení ale určitě neby-
lo snadné.
Při plánování této výroby se počítalo, že linka poje-
de ve čtyřsměnném provozu s adekvátním počtem 
pracovníků na obsluhu a manipulaci s hotovým 
granulátem. Představa byla jedna věc a realita dru-
há. Bylo to také v období, kdy na trhu práce nebylo 
dostatek kvalifikovaných pracovníků. To mělo za ná-
sledek, že se někdy přijímali „pracovní dobrodruzi“.

Rozjezd samotné regranulační linky se rovněž neo-
bešel bez menších problémů, byla to pro všechny 
nová technologie, ale za pomoci pracovníků TPV, 
strojní a elektro údržby se vše zdárně podařilo vy-
řešit a výrobu spustit. V současné době se výroba 
stabilizovala na třísměnný provoz v počtu 16 pra-
covníků. 

V tomto počtu je 12 dělníků obsluhujících linku, 
1 manipulant, 2 dělníci obsluhující rozřezávací stroj 
rolí a 1 drtič PVC. Při rekonstrukci výrobní haly bylo 
k recyklaci přiřazeno i drcení neměkčených PVC ma-
teriálů vznikajících při výrobě tvarovaných výrobků.
Při výběru pracovníků na obsluhu se bere zřetel 
hlavně na dobrý zdravotní stav, což by mělo být 
devizou především mladších mužů. Ne, že by do-
cházelo k diskriminaci starších ročníků, ale práce 
bývá někdy fyzicky náročná, zvláště při zpracování 
postkomunálních odpadů. Proto je věkový průměr 
na tomto středisku spíše nižší, což je někdy výhoda, 
někdy ovšem naopak. 

Z mého pohledu si stále myslím, že se s těmi mladší-
mi spolupracovníky dá stále ještě pracovat a přivést 
je na správné pracovní návyky, i když jde vidět, že 
vojna u nich ale chybí. V této sestavě jsme schopni 
při dobré kondici linky vyrobit až 350 tun regranu-
látu měsíčně. Takže záleží jen na obchodním úseku, 
jak velké zakázky se podaří sehnat. 

Jakou má podle vás toto oddělení budoucnost?
Budoucnost této technologie vidím určitě v dob-
rých barvách. S ukončením skládkování a finančně 
náročného spalování odpadů se otvírají velké mož-
nosti pro recyklaci plastů. Ze statistik se dozvídáme, 
že Češi jsou ve třídění odpadů na vysoké úrovni. 

Výhodou je pro nás, že máme v portfoliu výrobky, 
do kterých můžeme přepracované materiály vrá-
tit zpět a nahradit tak virgin suroviny a tím pádem 
šetřit na nákladech. Další výzvou je využití kapacity 
linky na zpracování materiálů ve formě drtí, výseků 
apod. od externích dodavatelů formou služby. 

Nedávno jsme prožívali nezvyklé a nelehké ob-
dobí, způsobené koronavirovou pandemií. 
Jakým způsobem vás ovlivnilo?
Nebylo to vůbec jednoduché, ale myslím, že jsme to 
zvládli s velkou grácií, i když každé oddělení různou 
formou. Recyklace, jelikož je velmi svázána s výro-
bou na segmentu SV, byla po vypuknutí epidemie 
odstavena. Někteří pracovníci byli převedeni na vý-
pomoc do Napajedel, drcení PVC na drtírně, zbytek 
zůstal doma. Na tvarovaných výrobcích byl úplně 
jiný scénář, jelikož toto období bývá nejlepší, co se 
zakázek týče. 

Výroba probíhala bez nějakého omezení, výhodou 
je, že pracovnice jsou na předepsanou hygienu ru-
kou standardně zvyklé. Jedinou změnou bylo pou-
žívání roušek. Ze všeho nejdůležitější ale je, že nikdo 
z pracovníků a jejich rodinných příslušníků se tímto 
nebezpečným onemocněním nenakazil.

S rozvolňováním opatření se nám vracejí objednáv-
ky a tím také pozvolné najetí výroby na recyklaci. 
Výroba na tvarovaných výrobcích bude pokračovat 
bez problémů i nadále.

Michal Ferenc 
mistr 
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Fatra v kostce
Část třetí, období 1965 - 1979

I v tomto čísle pokračujeme v našem vzpomín-
kovém seriálu u příležitosti 85. výročí založení 
naší společnosti. Tentokrát se zaměříme na 
hlavní události z let 1965 - 1979.

V té době byla Fatra v tuzemsku již známým a vyhle-
dávaným výrobcem, v zahraničí byl veškerý obchod 
zprostředkováván podniky zahraničního obchodu. 
V šedesátých letech ve firmě vznikl prostor pro vy-
tvoření vlastních obchodně-technických služeb, 
které se staraly o veškerou reklamu, ať již šlo o pro-
spekty, katalogy, výstavy či jednotlivé propagační 
akce, a následně i o průzkum trhu. 

Do povědomí lidí se Fatře dařilo pronikat prostřed-
nictvím atraktivních výrobků ze sortimentu spotřeb-
ního zboží. Pro Závod míru, což byl do osmdesátých 
let největší evropský amatérský cyklistický závod, 
vyrobila dvacet tisíc potištěných tašek. Propagační 
záměr splnila i dodávka 100 000 nafukovacích autí-
ček do Německé demokratické republiky. 

Za oceán pronikla Fatra potištěnými míči pro světo-
vou výstavu v kanadském Montrealu a nafukovací 
hračky byly po jistou dobu šlágrem švýcarské potra-
vinářské firmy NAGO. V balíčcích s dětskou snídaní 
šly úžasně na odbyt, přestože nafukovací zvířátka 
v podobě Tučňáka, Lišky či Tygra z Fatry byla dražší 
než potraviny. Těmi, kdo je vyslali do světa a zajistili 
jim mimořádný úspěch, byli především designéři Li-
buše Niklová a Alfred Klug. 

V roce 1965 byl rozhodnutím ministra chemického 
průmyslu vytvořen oborový podnik Českosloven-
ské závody gumárenské a plastikářské se sídlem 
v Gottwaldově a Fatra se stala závodem ČZGP č. 51. 
Tato organizační struktura existovala do konce roku 
1968. 

Pokračovala instalace nové technologie - válcovací 
linky Comerio, Briem a linky Kleina-Carraro pro po-
tiskování a svařování PE. 

Ve druhé polovině 60. let je zaznamenám rozvoj vý-
roby na bázi polyethylénu (PE). Pro tyto účely byla 
vybudována čtyřpodlažní budova pro zpracování 
PE (budova č. 23). Sem byla pořízena technika na 
zpracování PE - jednalo se o pětici vytlačovacích 
strojů VS 120 mm Superba-Bielloni a čtyřbarevný 
potiskovací stroj Carraro se svařovacím zařízením na 
samonosné pytle PE. 

V dalších letech se podařilo na dvou svařovacích 
strojích zahájit výrobu tašek PE s navařovanými dr-
žadly a díky vynálezu pracovníků prototypové dílny 
je zahájena výroba fixační fólie z PE. V roce 1989 byla 
tato výroba delimitována do Agrostavu Topoľčany. 

Firma prochází další modernizací. V roce 1967 je 
dokončena pneudoprava sypkých materiálů PVC, 

mechanizována skládka uhlí a pětipodlažní budova 
válcovny PVC (č. 24). V roce 1968 byla uvedena do 
provozu vysoce výkonná výrobní linka typu Anger, 
na které se vyráběla vytlačovaná podlahovina v šíři 
1 500 mm. V následujícím roce se rozběhla další lin-
ka tohoto typu na výrobu svařované podlahoviny 
z válcovaných fólií s roční kapacitou 3 milióny m2. 
Denní výkon na lince více než trojnásobně převýšil 
kapacitu výroby vytlačované podlahoviny. 

Na konci 60. let se ze závodu Fatra opět stává ná-
rodní podnik s provozovnou v Olomouci a je zazna-
menán výrazný nárůst výroby a prodeje podlahové 
krytiny a dopravních pásů. Dále byla vystavěna 
sedmipodlažní budova administrativy (č. 13), vy-
budována skládka uhlí, zajištěno osvětlení závodu, 
vybudována silnice a chodníky v podniku. Bylo roz-
hodnuto i o družstevní bytové výstavbě v ulici Sa-
dová, Svatoplukova a Malina I. Je postaven šestnác-
tibytový dům, 12 rodinných domků a poskytnuto 25 
nenávratných půjček na individuální výstavbu. 

V roce 1970 je uvedena do provozu linka na výro-
bu PVB fólie - československý patent zaměstnanců 
Fatry a VÚGPT (Výzkumný ústav gumárenské a plas-
tikářské technologie) v Gottwaldově. Je zahájena 
výroba smršťovací fólie, podlahoviny s tepelnou a 
zvukovou izolací na plstěné podložce s názvem La-
mitex a tapet FAT s papírovou vložkou s nánosem 
silikonu. Zájem zákazníků získala kobercová podla-
hovina Nafatex. U strojů na vytlačování desek z PE 
se poprvé objevuje zařízení, které přímo u stroje 

zpracovává odpad a ořezané okraje tak lze v podo-
bě drti použít opět pro výrobu desek.
 
V roce 1971 je instalován automat vlastní výroby 
na svařování nafukovacích míčů a do Napajedel je 
přemístěna výroba řemenů a dopravních pásů z 
Olomouce. Fatra se stala jediným výrobcem důlních 
dopravních pásů v republice. V následujícím deseti-
letí jejich produkce vzrostla ze 4 000 m2 na 520 000 
m2 za rok. Umožnila to rozsáhlá investice do rozšíře-
ní výroby - napouštěcí linka, linka na tažení krycích 
fólií a lisování. Zároveň pokračoval vývoj produktu 
pro různorodé použití v těžařském průmyslu, země-
dělství, stavebnictví i potravinářství.

V 70. letech bylo pro Fatru zásadní rozvíjení spolu-
práce s Výzkumným ústavem gumárenské a plasti-
kářské technologie v Gottwaldově. Společně byla 
nalezena vhodná technologie výroby hydroizo-
lačních fólií. Pomocí těchto fólií se v následujících 
letech podařilo vyřešit výstavbu silážních žlabů 

v  zemědělství, izolaci stanic pražského metra, ulo-
žiště popílku Vojkovice, přívodní kanál vodního 
díla Gabčíkovo atd. Ocenění ministerstva průmys-
lu z roku 1973 „Vynikající výrobek roku“ se dostává 
dopravním pásům PVC a hračkám Žirafa a Buvol. 
Ve druhé polovině sedmdesátých let bylo vysláno 
na trh 37 nových hraček, které vítězily v domácích i 
zahraničních soutěžích a získávaly zlaté medaile na 
veletrzích. 

V roce 1975 byla vyrobena nultá série podlahoviny 
Elektrostatik. Speciální podlahovina je určena pro 
operační sály, rentgenová pracoviště, výpočetní 
střediska, telekomunikační objekty aj. Při položení 
na uzemněnou vodivou síť dokáže odvádět elek-
trostatický náboj. Podlahovina je dodávána v rolích 
o šířce 1 m a tloušťce 2 - 3 mm. Vývoj je opět společ-
ným dílem Fatry a VÚGPT. 

Další vývoj se soustředil na dlaždice. V roce 1977 fir-
ma zahájila výrobu lisované elektrostaticky vodivé 
homogenní podlahoviny Fatrantis Prim ve čtvercích 
600 x 600 mm na lisech vlastní konstrukce.

V následujícím roce došlo k výraznému zvýšení vý-
konu i kvality u výroby novodurových trubek a pro-
filů instalací nových vytlačovacích strojů Cincinnati, 
Reifenhäuser a Chodos a je zahájena je výroba ko-
extrudovaných profilů z neměkčených směsí PVC. 

V závěrečné fázi 70. let byla vyvinuta izolační fólie 
Ropoplast, odolávající ropným produktům. Země-
dělská fólie Agrofol získává osvědčení technicky po-
krokového výrobku a zemědělci dostávají od Fatry 
také první perforovanou fólii vyvinutou a vyrobe-
nou v Československu - Porofol.

Dále byla zprovozněna přízemní halová budova 
21b, v níž je soustředěna výroba smršťovacích fólií 
PE a výroba tubulárních neorientovaných fólií z PP 
na 14 vytlačovacích strojích Chodos. Rozšířena je 
výroba granulátu PVC na plastifikátoru Trusioma.

Výrazným exportním artiklem Fatry byly v případě 
východního bloku dopravní pásy a řemeny PVC, 
plastiky a fólie, dezénovací desky a trubky ND. Do 
nesocialistických zemí se vyvážely fólie, plastiky 
a ubrusy PVC, nafukovací hračky, samonosné pytle 
a dezénovací desky. 

Mimo samotné prostory areálu Fatry byla zahájena 
likvidace části domkové kolonie v bezprostřední 
blízkosti závodu. Rodinám zaměstnanců bylo pře-
dáno do užívání 129 bytů na Nábřeží a v následují-
cím roce dalších 74 na Zábraní.

V roce 1979 získala na mezinárodním veletrhu 
Incheba 79 jedno z deseti ocenění podlahovina 
Fatrantis Prim. V tomto roce bylo ve výpočetním 
středisku také poprvé zahájeno automatické zpra-
cování dat na počítači EC 1021.

redakce
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Odborářská konference letos netradičně
Jednou z našich nejvýznamnějších činností je 
každoroční konference Odborové organizace 
OS ECHO. Letos byla naplánována na 28. dub-
na, termín, kdy již naplno řádil koronavirus, 
v České republice byl vyhlášen nouzový stav a 
kromě spousty různých opatření, zaměřených 
na ochranu našeho zdraví, byl vydán i zákaz 
shromažďování osob.

Samozřejmě jsme všechna vydaná nařízení a dopo-
ručení respektovali a přizpůsobovali jim i naši odbo-
rovou činnost. Mimořádný stav se týkal i příprav na 
naši konferenci. 

Dohodli jsme se, že nejvhodnějším způsobem 
k dané situaci bude uspořádat konferenci korespon-
denční elektronickou formou per rollam. V tomto 
režimu jsme i předložili k projednání a schválení 
dokumenty, které jsou pro činnost naší organizace 
zásadní. 

Nový termín konání konference byl stanoven od 18. 
do 20. května 2020. Mimořádně jsme na společném 
30. zasedání PRO stanovili a odsouhlasili klíč k urče-
ní počtu hlasujících delegátů, a to 1 delegát do 50 
členů z každé ZR, 2 delegáti nad 50 členů ZR. Dal-
šími 13 delegáty byli členové PRO a členky Revizní 
komise. 

Hlavní body konference byly následující:
• Zpráva o činnosti ZO OS ECHO Fatra Napajedla, 

předložená předsedkyní PRO
• Zpráva o činnosti Revizní komise ZO OS ECHO 

Fatra Napajedla, předložená předsedkyní Reviz-
ní komise

• Čerpání rozpočtu ZO OS ECHO Fatra Napajedla 
za rok 2019 včetně důvodové zprávy

• Dodatek k Závazným pravidlům pro hospoda-
ření na rok 2020

• Návrh rozpočtu ZO OS ECHO Fatra Napajedla na 
rok 2020 včetně důvodové zprávy

Této konference se zúčastnilo 25 z celkového počtu 
25 delegátů, tj 100 % delegátů s hlasem rozhodují-
cím. Vyjádření k jednotlivým návrhům usnesení ve 
stanoveném termínu předložilo 25 delegátů kon-
ference, tj. 100 % delegátů s hlasem rozhodujícím, 
účastnících se Konference ZO OS ECHO Fatra Napa-
jedla.

Pevně věřím, že letošní způsob konference byl oje-
dinělou výjimkou, a konference v příštím roce pro-
běhne tak, jak jsme všichni zvyklí.

Jana Hrabicová
předsedkyně PRO Fatra Napajedla 

Když Země zahalila tvář
V březnu letošního roku se naše životy obrátily 
naruby. Našel si k nám cestu nový virus. A nejen 
k nám, nakazil celý svět. Planeta Země se ocitla 
v karanténě, nemoc se šířila všemi směry zá-
vratnou rychlostí, nemocnice v některých stá-
tech praskaly ve švech, stoupaly počty obětí. 

Život se prakticky zastavil a my jsme se museli začít 
chovat jinak. Ze všech stran se na nás hrnuly záka-
zy, nařízení, omezení a také strach. Chvíli trvalo, než 
jsme si zvykli. Ale roušky jsme nosit začali, více dbali 
na hygienu, omezili volný pohyb, cestovali jsme je-
nom do práce a z práce.

Situace dospěla až k zavření všech školek a škol a 
vyhlášení nouzového stavu. Rušily se veškeré hro-
madné akce, uzavíraly hranice, restaurace i obcho-

dy. S obavami jsme sledovali narůstající počty naka-
žených osob a přibývající první oběti. V „aktuálních“ 
informacích o koronavirové pandemii a neustále se 
měnících číslech jsme se pomalu ztráceli. Asi jsme 
si příliš zvykli žít v jakémsi komfortu, kde nám nic 
nehrozí a vše je dostupné. Někteří z nás nedokázali 
novou situaci psychicky unést, nadávali na všechny 
a všechno, jiní propadali panice, ale našli se i takoví, 
co si dokázali zachovat chladnou hlavu.
 
Říká se, že charakter člověka se nejlépe pozná ve vy-
hrocených situacích. Však také naše reakce byly růz-
né. Někteří sedli k šicím strojům a roušky, které ušili 
často i z vlastních materiálů, nezištně rozdávali tam, 
kde jich bylo potřeba. Jiní také sedli k šicím strojům 
a roušky začali prodávat. Že ji zrovna potřebuje ka-

marádka? Když zaplatí, má ji mít. Roušky jsme nosili 
téměř všichni, někteří i doma - viděla jsem paní, jak 
ve svém rodinném domku v prvním patře umývá 
okno a roušku měla nasazenou. Pak jsem také viděla 
skupinku mladých lidí na autobusovém nádraží, kte-
ří na nějakou povinnost nosit roušku zvysoka kašlali. 

Jedni neuvěřitelným způsobem panikařili a zača-
li nakupovat na rok dopředu, jiní se snažili situaci 
zlehčovat. Skupina rodičů z jedné školy sepisovala 
petici, aby děti nechodily do školy, na téže škole 
druhá skupina rodičů sepisovala petici, aby děti do 
školy chodit mohly. Také se vyrojila spousta „chytrá-
ků“, kteří poukazovali na to, že vládní nařízení jsou 
špatná a měla by být jiná. Jaká - to nám neprozradili. 
Ano, co člověk, to odlišné chování. Doba koronavi-

rová obnažila charaktery mnoha lidí, které by nám 
za normálních běžných podmínek zůstaly skryty. 

Všechno zlé je pro něco dobré. Koronavirus je velký 
průšvih, který ještě zdaleka není za námi, ale doba, 
kterou nám přinesl, nás možná něco naučila. Hlav-
ně to, že k práci, výchově dětí a k šťastnému životu 
opravdu nepotřebujeme zas až tak moc. 

A také to, jak důležitý je čas, který investujeme do 
našich nejbližších. Tato doba nás možná poučila i 
o našem okolí, o našich známých a přátelích. Kdy 
bude za námi? Těžko říct. Covid-19 se totiž chová 
jako správný virus - stále se množí, šíří a nechce se 
vzdát. Ale třeba se snaží nám ukázat cestu, jak si vy-
tvořit nový systém hodnot a priorit.

Deník otce / Kolonavirus
Posledních několik měsíců se každý z nás ocitl 
v situaci, kdy jsme netrpělivě sledovali zprávy a 
nabíhající čísla na internetových portálech, kte-
rá monitorovala boj s koronavirem, a zároveň 
jsme byli intenzivně masírováni médii o téměř 
naprosté izolaci České republiky od okolních 
států a zbytku světa. Z práce domů, z domu do 
práce. Pokud nakoupit, tak jen v určitý čas. 

Výjimečný stav zakopal svobodu jednotlivce hlubo-
ko pod zem a to nemluvím o ekonomické situaci a 
drobných podnikatelích. Svoboda je to jediné, co 
Vás drží „nad hladinou šílenství“, zejména, pokud 
jste rodičem 3 dětí, které najednou nemají školku, 
přátele, babičky, dědečky a hřiště, kde by mohly 
usměrnit svou nahromaděnou energii. 

Do tohoto vražedného mixu přidejte změny nákup-
ních časů a zástupy seniorů s košíky plným droždí, 
pečiva, půltunou mouky a hektolitry mléka, to vše 
přikryté čtverečním metrem toaletního papíru, kte-
ré po jejich nájezdu nebylo možné zakoupit ani na 
benzínové pumpě. 

A jak toto vše vlastně vnímají děti? Jejich možnosti 
se zúží na bytové prostory (ti, co mají dům a dvorek, 
mají vyhráno) a tam se vše kumuluje. Nedej bože 
vám zašlou ze školky/školy domácí úlohy, které bys-
te měli s dětmi absolvovat. Dle mého, přestože byly 
veřejné výčepy zavřené, výrobci alkoholu a jiných 
balzámů na duši a tělo pocítili prudký nárůst v ma-
loobchodní distribuci.

Obecně můžeme říci, že nastal nekomfortní čas jak 
pro rodiče, tak i pro děti. Střet individuálních potřeb 
měl následky. Rodiče (zejména matky) potřebovali 
svůj prostor a sociální interakci s lidmi podobného 
věku a zájmů a děti to samé. Toto období, které otes-
tovalo pojem rodičovství bylo neskutečnou školou 
života a vyústilo v docenění toho, co jsme považo-
vali za „samozřejmé“. Zároveň ukázalo slabiny a sílu 
vztahů, umění komunikace a vzájemného pocho-
pení. Případy rostoucího násilí na dětech a slabších 
jedincích jsou důkazem toho, že rodičovství není 
něco, co „zvládne přece každý“. Tyto odstrašující pří-
pady pak bohužel slouží i jako připomenutí toho, že 
své děti máte nade vše rádi a ony zase vás, ať už to 
vypadá jakkoliv.

Naše dítka byla také postižena redukcí osobního 
prostoru a dávala to jasně najevo. Syndrom netr-
pělivých nohou (neustále v poklusu) a rukou (neu-

stále něco vytahovat ze šuplíků v kuchyni), těkající 
oči po bytě hledajíc cokoliv, co za dobu jejich života 
nebylo objeveno (horolezecké túry na jídelní stůl a 
skříně, odkud mají lepší výhledy) bylo každoden-
ní náplní. Ohromné rány v 5:40 ráno oznamovaly, 
že nejmladší dítko našlo dřevěnou paličku na maso, 
která společně s litinovým topením vytváří nezamě-
nitelné tóny, o které přece nemůže ochudit všech-
ny naše sousedy. 

S vítězoslavným výrazem pak před vámi utíká po-
važujíc tento ranní hon za bezvadnou hru. V běhu 
samozřejmě stačí mlátit kladívkem nad hlavou a 
ozdobit jehlanovým dekorem stěny chodby. Při 
odebrání kuchyňského hudebního nástroje pak 
zahajuje protestní řev, nejlépe u vchodových dveří 
našeho bytu (ať se všichni dozví, jaká křivda byla na 
její osobě spáchána). 

Následuje zábavná etuda s názvem „I jídlo je hra“, 
kde je hlavním úkolem dostat větší poměr stravy 
mimo svůj trávicí trakt, případně z něj vytvořit umě-
lecké dílo. Starší soukmenovci mezitím o sobě dají 
znát bezklepací invazí do ložnice s dlouhým sezna-
mem požadavků a proseb. Po odchodu do práce 
pak nastává pro všechny doma pozůstalé prostor 
pro „společné zážitky“. 

Musím vyjádřit obdiv nejen ke své drahé polovičce, 
ale také k dětem, které z určité části pochopily, proč 
některé věci jsou tak, jak jsou. V ideálním případě je 
dobré se shodnout na tom, že nepřítel není ani ro-
dič, ani dítě, ale zcela jiná osoba nebo věc. Je prostě 
dobré mít společného nepřítele, ať už jím je pán v 
roušce, který zakazuje vyjet za babičkou a dědeč-
kem nebo ten hrozný kolonavirus (tak jej pojmeno-
val mladší syn).

Myslím si osobně, že kolonavirus teprve přijde, až se 
definitivně otevřou hranice a všichni, co mají silná 
mezinárodní citová pouta (včetně naší mezinárodní 
rodiny), vyrazí vstříc svým milovaným. Jakmile tato 
vlna přijde, najdou se tací z nás, kteří si v několika-
hodinové koloně s přemotivovanými spolujezdci 
povzdychnou, že doma to zase tak špatné nebylo. 

Přeji všem nejen fyzické, ale hlavně psychické zdraví. 

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

redakce
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ANKETA
Proč jste se zapojil/a do výzvy „Do práce na kole“? 
Co se vám na ní líbí? Jak jste si ji užil/a? Co jste 
nejčastěji využíval/a (kolo, běh, chůze....)? Co by 
mohla naše společnost udělat, abyste jezdili do 
práce pravidelně i mimo výzvu? Čím můžeme 
výzvu do dalších let vylepšit?

Lukáš Bílek, dělník plastikářské výroby, stř. 250000
Zapojil jsem se proto, že vlastně jezdím na kole do 
práce celoročně a jezdím za každého počasí, ale má 
na to vliv vzdálenost do práce - cca 1,4 km. Líbí se 
mi, že se lidé zapojí, zamyslí se a pak někdy pokraču-
jí v cestách do práce na kole, koloběžce nebo pěšky 
i  v dalších měsících. Zkrátka pokud to mají blízko, 
tak nejedou autem. Užil jsem si v sedle kola kilome-
try navíc proti běžným cestám do a z práce. Preferuji 
jízdu na kole. 

Adam Milko, dělník plastikářské výroby, stř. 
111000
Do výzvy jsem se zapojil z důvodu toho, aby mě to 
donutilo konečně něco pravidelně dělat. Díky „C 19“ 
jsem se moc nehýbal a přibral. Ten nápad vyhecoval 
i další kolegy a vytvořil se tým „D - čko“. Nejvíce jsem 
využíval (i ostatní) kolo a v nepříznivém počasí pěší 
chůzi. 2x jsem se i zúčastnil snídaně za tričko jednou 
v Otrokovicích a pak i u nás ve Fatře. Výzva mi dala 
hodně. Sportoval jsem a zároveň „utužoval“ vztahy 
s kolegy. 

Co by mohla firma udělat? Nevím…. třeba jednou za 
měsíc udělat 1 den Do práce na kole a pro zúčastně-
né udělat snídani, kávu, sladkost zdarma?? 

Pavel Hána, mechanik měřicích přístrojů, stř. 
908200
Přihlásil jsem se, protože se mi celá myšlenka akce 
líbí, účastnil jsem se loni a chtěl jsem i letos, i když 
jsem věděl, že to nebude úplně jednoduché.

Loni jsem měl 100% účast, jezdil jsem trasu necelé 
dva kilometry. Na podzim jsme se stěhovali a začali 
opravovat domeček v Malenovicích. Ze dvou kilo-
metrů je najednou po cyklostezce dvanáct (mezi 
kamiony po silnici 9). To by nevadilo, ale s opravami 
jsme to doma vzali od podlahy. A to doslova. Od-
kopávali jsme podlahy a řešili podřezávání zdí, teď 
kopu kompletně nové odpady v celém domě a čeká 
mě betonování podlah. 

Celou akci jsem zahájil pobytem v karanténě, proto 
ze začátku účast nula. Teď dva týdny jezdím, jak jen 
to síly a kolena dovolí, tak mě mrzí že kazím teamu 
průměr. Doma mě ještě čeká spousta práce a od 
toho se bohužel odvíjí i můj způsob dopravy. Věřím, 
že je to jen přechodné období a že budu zase moct 
s chutí a plnou silou šlápnout do pedálů.

Co by pro mě mohla společnost udělat, abych jezdil 
pravidelně? Snad mi za to platit. To byl vtip :-), pro-
tože jezdím pravidelně již několik let a to za každé-
ho počasí. Vylepšit snad jen větší reklamou, aby se 
to dozvědělo více pracovníků. A taky pamatovat na 
směnný provoz se snídaní :-). Ať se kola točí.

Klára Dundálková, nákupce, stř. 953000
Do výzvy „Do práce na kole“ jsem se zapojila již loni 
a proto jsem se na letošní výzvu těšila. Na kole jez-
dím ráda, a tak nebylo moc o čem přemýšlet  - udě-
lat něco sama pro sebe a pro přírodu. Na výzvě se 
mi líbí, že se lidi přemluví a prostě jedou na kole, i 
když to znamená vstát dříve, mnohdy prochladnout 
a někdy i zmoknout. Měsíc utekl jako voda a výzva 
byla super. Moc jsem si ji užila. I přesto, že jsem část 
měsíce měla home office, ostatní dny jsem se snaži-

la do práce jezdit na kole. Doma potom procházka 
se psem, rotoped, trampolína nebo večerní projížď-
ka na kole. 

Mou osobní výzvou bylo každý den pro sebe něco 
udělat a ujet více km na kole než v loňském květnu. 
A to se mi povedlo. V rámci výletu pořádaného naší 
společností na rozhlednu Hostišová jsem vyzvala 
manžela a zajeli jsme si tam spolu. Hlavně proto, že 
jsem tam nikdy nebyla.

Výlet byl moc fajn a pivko na triko jen příjemným 
bonusem. Pokud by Fatra pořádala podobnou akci i 
mimo celorepublikovou, určitě bych se zapojila. 

Ing. Vladimíra Tůmová, technik kvality, stř. 
207020
Do výzvy jsem se zapojila díky motivaci zlepšit si 
kondici, abych při letní dovolené zvládla naplánova-
né výlety do kopců. Donutilo mě to opravdu každý 
den najít si čas pro sebe a jít na procházku. Výzvu 
jsem si užila moc, nejlepší byly hromadné akce (2 - 4 
kolegyně spolu na procházce). Nejčastěji jsem vyu-
žívala chůzi a kolo. 

Co by pro mě Fatra mohla udělat, abych jezdila do 
práce pravidelně na kole i mimo výzvu? Pro mě asi 
nic, do práce většinou chodím pěšky. Do dalších let 
by se mi líbilo, pokud by opět byla možnost zadávat 
si i domácí cvičení. 

„Do práce na kole“ s úsměvem
Tak jako každý rok i letos se zaměstnanci Fat-
ry zapojili do 10. ročníku výzvy „Do práce na 
kole“. Jejím cílem je motivovat co nejvíce lidí, 
aby jako dopravní prostředek používali jízdní 
kolo nebo jakoukoli jinou bezmotorovou formu 
dopravy včetně běhu a chůze. Je to také výzva 
pro všechny, kdo sestaví tým o minimálně dvou 
a maximálně pěti členech, a pravidelně si spolu 
s kolegy zapisují do systému své bezmotorové 
cesty, případně další aktivity.

Letošní výzva byla jedinečná kvůli situaci s Covid-19 
a to tím, že se do pohybu počítalo i domácí cvičení, 
cesta na nákup a podobně. Pravidla byla tedy velmi 
benevolentní a nebyla nijak striktně určena. Cílem 
bylo udržet si fyzickou kondici a psychickou pohodu 
v době karantény. Akce Do práce na kole se tak stává 
největším národním teambuildingem zaměřeným 
na zlepšení nálady.

Do celoměsíčního teambuildingu se, stejně jako 
loni, připojili i naši zaměstnanci, a to v počtu 111 
účastníků. Společně jsme za Fatru najeli 36 852 km, 
což se blíží 1x obvodu zeměkoule. 

Mimo sport jsme letos i společně hubli pro dobrou 
věc, kdy se nám podařilo dohromady zhubnout 
40 kg. Tato kila budou proměněna v přepočtu 
50 Kč/1 kg na peníze a finanční částka předána do 
Domova s pečovatelskou službou v Chropyni.

Samozřejmostí pro celou akci byl také doprovodný 
program. Letos měli účastníci možnost využít pestré 
snídaně, výlet a nápoj zdarma na rozhledně Hostišo-
vá nebo nákup v e-shopu Alpine outlet za zvýhod-
něnou cenu. 

Každý účastník dostal také tričko „Do práce na kole“ 
a od Fatry funkční ponožky značky Voxx. Velmi nás 
těší, že v rámci dobrovolnosti věnovali někteří letoš-
ní vítězové svou výhru právě Domovu s pečovatel-
skou službou v Chropyni, a tak jsme mohli finální 
částku navýšit.

Neváhejte a v příštím roce se přidejte k nám! Posílí-
te své zdraví, utužíte kolektiv, pomůžete životnímu 
prostředí a dobré nálady přece není nikdy dost.  

Výzva „Do práce na kole 2020“ v číslech:
Počet účastníků: 111 (+ 30 oproti 2019)
Celkový počet km ujetých našimi zaměstnanci: 
36 852 km

Nejlepší fatrovský cyklista: Jurásek Svatopluk
Nejlepší fatrovská cyklistka: Radka Smejkalová
Nejlepší chodec, běžec: Petr Horák
Nejlepší chodkyně, běžkyně: Lenka Svobodová

Počet kilogramů, které jsme společně zhubli: 40 kg 
Částka, kterou přispějeme Domovu s pečovatelskou 
službou v Chropyni: 10 000 Kč

Bc. Eva Gajdošíková 
HR Generalist

Pokračování na straně 8
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Kolo pro život 2020
Seriál Kolo pro život letos vstupuje do své 21. 
sezóny. V době psaní tohoto článku (na konci 
měsíce května) se sice přísná pravidla nařízená 
v souvislosti s koronavirovou pandemií uvolňu-
jí, ale je těžké odhadnout, jaká situace bude za 
měsíc.

Jisté je, že závody budou probíhat za přísných hygi-
enických pravidel a kapacita na jednotlivé závody je 
zatím omezena na 300 účastníků. 

Přesto byla registrace na největší amatérský seriál 
závodů Kolo pro život pro všechny bikery z koncer-
nu Agrofert spuštěna. Najdete ji na https://info.ag-
rofert.cz/KoloProZivot/?3700.

Tak neváhejte a přihlaste se na start některé z tras. 
Kolo pro život je závod, kterého se mohou zúčastnit 
všichni bez rozdílu věku a výkonnosti. Pokud si ně-
který ze závodů Kola pro život vyberete, čekají vás 
skvělé trasy napříč celou Českou republikou. 

Stejně jako v předchozích letech bude Fatru repre-
zentovat FATRA MTB Team. Věřím, že úspěšně, neboť 
výkonnost našich bikerů se posunula zase o něco 
dál. Termíny závodů jsou mírně posunuty a celá le-
tošní soutěž končí v podzimních měsících.
Tak hurá do toho!

Bc. Martin Jelínek
vedoucí odboru logistiky

BAVÍME SE
Přijde pán k veterináři a říká: „Co mám dělat, pane 
doktore? Náš pes honí lidi na kole!”
Doktor chvíli přemýšlí a pak odvětí: „Seberte mu 
kolo!”

Jedou dva blázni na dvoukole a najednou ten jeden 
říká: „Víš, co jsem se našlapal, než jsme ten kopec vy-
jeli?“ A ten druhý povídá: „A víš, co já jsem se nabrz-
dil, abychom nesjeli zpátky?“

Telefonát na lince 158:
Muž, pravděpodobně cyklista: „Ztratila se mi žena. 
Jela jen do obchodu a ještě se nevrátila.“
Policista, také cyklista: „Jak je vysoká?“
Muž cyklista: „Menší než já, ale nevím přesnou výš-
ku.“
Policista cyklista: „Štíhlá? Při těle?“
Muž cyklista: „No není ani štíhlá, ani tlustá, nevím…“
Policista cyklista: „Jakou má barvu očí?“
Muž cyklista: „Nedokážu říct… takhle narychlo.“
Policista cyklista: „Barva vlasů?“
Muž cyklista: „Barví si je. Asi. Podle nálady…“
Policista cyklista: „Jaké měla oblečení?“
Muž cyklista: „Nějaké kalhoty a tričko, přesně si ne-
pamatuji…“
Policista cyklista: „Odjela na kole?“
Muž cyklista: „Ano!“
Policista cyklista: „Co to bylo za kolo, můžete ho po-
psat?“
Muž cyklista: „Karbonový speciál Unno Horn, vidlice 
Fox 32 StepCast, tlumič Fox Float DPS Evol, hlavo-
vé složení Chris King Dropset 3, kliky Tune BlackFo-
ot, středové složení Chris King Threadfit 30, měnič 

Acros A-ge, řazení Acros A-ge, převodník Garbaruk 
30, kazeta Sram XG-1195, řetěz KMC x11sl DLC/
black, brzdy Trickstuff Piccola a kotouče Intend, pe-
dály CrankBrothers EggBeater 11, řídítka BikeAhead 
TheFlatbar, představec Tune GeilesTeil 4.0, sedlovka, 
BikeAhead TheSeatpost, sedlo Becker Carbon a kola 
BikeAhead BiturboRS škrábnutá při leštění… “ (v tu 
chvíli se muž cyklista rozplakal)
Policista cyklista: „Nebojte se, pane, vaše kolo najde-
me!“

Ve zprávách říkali, že by každý, kdo vyrazí na cesty v 
tomhle počasí, měl mít s sebou řetězy, lopatu, deku, 
rozmrazovač, tažné lano, baterku, hever a náhradní 
kolo … no, vypadal jsem ráno na kole jako blbec …

MURPHYHO ZÁKONY O CYKLISTICE

Ať jedete kamkoli, vždy je to proti větru. Těšíte-li 
se, že až pojedete nazpět, bude vám foukat do zad, 
otočí se i vítr.

Kde není vítr, tam se drží komáři. Kde není ani vítr, 
ani komáři, tam jsou kopce.
Když vás náhodou nepotká ani jedno z toho, začne 
obvykle pršet nebo sněžit.

Píchnete vždy, když s sebou nemáte náhradní duši a 
jste co nejdál od místa, kam se musíte vrátit. Jestliže 
náhradní duši vozíte s sebou, pravděpodobně ne-
píchnete. Pokud náhodou ano, zjistíte, že je vadná.

Brzdy selžou vždy, když je nejvíce potřebujete.

Když se má něco pokazit, pokazí se pokaždé to, co 
se nedá na místě opravit.

Zatáčka je vždy o něco prudší, než jste čekali. Ob-
jížďka je vždy tím delší, čím víc spěcháte, nebo čím 
horší je počasí.

Pokud se potřebujete rychle dostat do neznámého 
místa, určitě zabloudíte, protože bude zrovna oto-
čená směrová šipka.

Mapa se nikdy neshoduje s realitou. Kde má být 
podle mapy odbočka, není nic.

Na odbočku narazíte až po několika stovkách metrů. 
V mapě není zakreslená a zavede vás úplně někam 
jinam, než potřebujete.

V okamžiku, kdy definitivně a nezvratně zabloudíte, 
začne se vám to líbit. Zpravidla objevíte velmi pří-
jemnou hospůdku nebo překrásné místečko, které 
byste s mapou nikdy neobjevili.

A víte, jak se pozná veselý cyklista? Má mouchy mezi 
zuby.

V každém případě přejeme hodně našlapaných kilo-
metrů a příjemné zážitky z jízd.

Cyklovýlet z Chropyně do Mořic
Ve čtvrtek 21. května se uskutečnil další cyklo-
výlet s výjezdem odpoledne po zaměstnání od 
osobní vrátnice průmyslového areálu v Chropy-
ni. Vytvořila se pěkná tradice od roku 2017. 

Na šestý start jsme se sešli v počtu 9 zaměstnanců 
Fatry. Jedná se o lidi se zájmem projet se společně 
na kole. Počasí bylo nádherné s mírnou oblačností 
vhodné na vyjížďku. 

Byla zvolena trasa Chropyně - Kojetín - Mořice. 
U  zámku v cíli cesty jsme se zastavili k vytvoření 
společné fotografie a dohodli se, že si prodloužíme 

trasu na klasickou cyklostezku Nezamyslice - 
Morkovice se zastávkou v biocentru Mokroš u Mořic. 
V Dřínově jsme se rozdělili na dvě skupiny, kteří 
mířili zpět do Chropyně a na ty cyklisty, kteří mířili 
k domovu do Kroměříže. 

Na závěr můžeme říci, že počasí nám přálo a výlet na 
kole jsme si užili. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
této akce a těšíme se na další.
(Pozn.: V textu nebyly provedeny korektury)

                                                                          Ing. Petr Havlík
technik ICT

Radmila Fusková, vývojová laborantka, stř. 
948000
Již druhým rokem jsem skočila rovnýma nohama do 
výzvy Do práce na kole. Loni jsme se přihlásily s ko-
legyněmi, abychom „šetřily životní prostředí a nako-
ply trochu naši fyzičku“. Letos jsem to pojala spíše 
jako osobní výzvu. Situace s coronavirem a nepřízni-
vé počasí změnily podmínky celé soutěže. Pokud se 

nedalo vyjet přes nepřízeň počasí, tak jsem se po-
ctivě snažila „cestu do práce“ odšlapat na rotopedu, 
nachodit „vycházkově“ nebo alespoň odcvičit.

Velmi oceňuji zázemí - rekonstrukce kolárny, která 
se stala útočištěm pro narůstající skupinu cyklistů. 
Spousta kolegů má soutěživého ducha a zůstává 
věrná kolu i po skončení soutěže. Klobouk dolů 

před kolegy, které žene zdravá dravost a najezdí ces-
tou do práce a z práce spoustu kilometrů po dobu 
soutěže navíc. Krásným zakončením výzvy je určitě 
společné foto, skvělá je i společná snídaně, bohužel 
letos nám setkání překazil bacil. Loni jsme při setká-
ní probírali výsledky, trasy, fyzičku, srazy... každý si 
prostě najde to své pozitivum. S prvním pěkným 
dnem nasedám na kolo už spoustu let. Není nic 

krásnějšího po ránu než svítání, jízda podél Baťova 
kanálu a kochání probouzející se přírodou. A hlavně 
- není na cyklostezce jak se říká „jako na Václaváku“. 

Doufám, že každý se nechá inspirovat a šlápne do 
pedálů. Tím zlepší své zdraví, náladu, ovzduší a 
nemusí čekat na další vyhlášení soutěže Do práce 
na kole.

Pokračování ze strany 7
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TADY VARY
Ve Velkém sále hotelu Thermal se letos nepo-
tkáme, ale část festivalové atmosféry spolu 
zažijeme v rámci přehlídky TADY VARY, která se 
od 3. do 11. července uskuteční v 96 kinech po 
celé ČR.

Bude promítnuto 16 výrazných snímků, které za-
znamenaly mimořádný ohlas na světových festi-
valech, a které dramaturgové festivalu zařadili do 
exkluzivního výběru. Do programu přehlídky se do-
staly také dva divácky velmi populární tituly labelu 
KVIFF Distribution - dlouho očekávaný film Proxima 
s Evou Green v hlavní roli, a také originální austral-
ské drama Než skončí léto. Těšit se můžete také na 
energický filmový portrét Meky o slovenském zpě-
vákovi Miro Žbirkovi. Film natočil Šimon Šafránek, 
který za svůj předchozí dokument King Skate získal 
Českého lva.

Každý z vybraných filmů bude mít pouze jedno 
exkluzivní představení, které proběhne ve všech 
zúčastněných kinech ve stejný okamžik. Každá pro-
jekce bude koncipovaná ve festivalovém duchu, 
bude doplněna úvody i participací tvůrců prostřed-
nictvím komunikačních kanálů.

Všechny vás zve Kino Napajedla.

VÝSTAVA 115 LET VČELAŘSTVÍ

Historie napajedelského včelařského spolku spadá 
až do roku 1905, výstava v napajedelském Muzeu 
však představuje minulost a současnost včelaření, 
širokou škálu jeho pozitivního působení v přírodě a 
různá úskalí chovu včel. Přináší aktuální problema-
tiku ochrany přírody a ekologie zemědělství, stejně 
jako moderní metody včelaření s využitím digitál-
ních technologiích i vědeckého výzkumu. V nepo-
slední řadě představuje činnost ZO ČSV Napajedla, 

působení spolku i výchovu dětí a mládeže k včela-
ření a byla prodloužena až do 2. 8. 2020. Součástí 
výstavy je množství hravých edukačních aktivit pro 
všechny věkové skupiny a komentované prohlídky.

ZEMĚ MEDU

Kromě muzejní výstavy 115 let včelařství v Napa-
jedlích můžete ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 19.00 hod 
v Kině Napajedla zhlédnout makedonský doku-
ment Země medu, který si pro vás připravilo Kino 
Napajedla s úvodním slovem Ladislava Žaludka, 
předsedy napajedelské organizace Českého svazu 
včelařů a kurátora výstavy. 

Mezinárodně oceňovaný snímek o divoké včelařce 
Atidže nabízí nejen pohled na mizející řemeslo v de-
chberoucích sceneriích hornaté oblasti Severní Ma-
kedonie, ale je i silným podobenstvím o stavu naší 
civilizace. Na festivalu Sundance FF získal několik 
cen, z nichž nejprestižnějším je ocenění za nejlepší 
světový dokument.

LETNÍ KINO ZA KLÁŠTEREM 
V červnu už po čtvrté odstartujeme letní filmovou 
sezónu s „letňákem za klášterem“. Začínáme hned 
po ukončení školního roku v sobotu 27. 6., kdy ve 
21.30 hod přivítáme malé i velké diváky na projekci 
Ježek Sonic. 

V neděli se ve 21.30 uskuteční povinná schůze Vlast-
níků bytových jednotek, jak jinak než pod taktovkou 
filmu Vlastníci, který proměnil z dvanácti nominací 
na Českého lva tři a stal se jednou z nejúspěšnějších 
komedií roku 2019. V červenci a srpnu se diváci mo-
hou těšit třeba na retro snímek Pomáda, Kino nasle-
po, dětské filmy nebo české komedie. 

ČERVEN (projekce od 21.30)
so — 27. 6. JEŽEK soNIC * dabINg

NE — 28. 6. VlastNíCI **...........
ČERVENEC (projekce od 21.30)
PÁ — 10. 7. ZElENÁ KNIha** tItulKy

so — 11. 7. samotÁřI **
NE — 12. 7. ŽENy V běhu *
st — 15. 7. KRaJINa V tísNI PRomítEJ I ty!

Čt — 16. 7. ČERtí bRKo *
PÁ — 17. 7. PřEs PRsty **
PÁ — 24. 7. tIChÉ místo ** tItulKy

so — 25. 7. PomÁda * tItulKy

NE — 26. 7. PřílIš osobNí ZNÁmost **
Čt — 30. 7. Na sEVER od sluNCE PRomítEJ I ty!

...........
sRPEN (projekce od 21.00)
so — 1. 8. taRaNtINo NaslEPo ** tItulKy

NE — 2. 8. 3bobulE *
    

*   
PřístuPNÉ bEZ omEZENí

** NEVhodNÝ PRo dětI do 12 lEt

      V PříPadě VElKÉ NEPříZNě PoČasí sE PRoJEKCE Ruší
     NEbo budE staNoVEN NÁhRadNí tERmíN.
             uPoZoRNěNí: V RÁmCI aKCE budou PořIZoVÁNy fotogRafIE a VIdEoZÁZNamy slouŽíCí K PRoPagaČNím aKtIVItÁm PořadatElE.

NÁdVoří NoVÉho KlÁštERa

lEtNí KINo
NaPaJEdla 2020
VstuPNÉ (PoKud NENí uVEdENo JINaK) 80 KČ
KINo.NaPaJEdla.CZ

mEdIÁlNí PaRtNER

......

......

  kino.napajedla.cz 

f  kinonapajedla

VstuPNÉ dobRoVolNÉ

VstuPNÉ 100 KČ

ZdaRma

 tItulKy | ZdaRma

Udržujte mozek v kondici
Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, 
přestáváme existovat, naše minulost je vymazána. 
A přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě 
případů, kdy nás opustí. Děláme strašně málo k jejímu 
procvičení, živení, posilování a ochraně. 

Mark Twain

10 praktických tipů na trénování paměti, které 
nedovolí mozku zakrnět
Jednou z nejčastějších obav seniorů je zhoršení 
paměti a nástup nemocí jako je Alzheimerova cho-
roba. K úbytku neuronů dochází zejména ve chvíli, 
kdy mozek nedostává nové podněty. Proto jsme se-
psali následující užitečné tipy, které pomohou udr-
žovat paměť v kondici.

Mezi základní funkce mozku patří tzv. neuroplasti-
cita, tedy schopnost měnit své vlastnosti na základě 
podnětů z vnějšího prostředí. Z čehož vyplývá, že 
kondici mozku můžete ovlivnit cíleným tréninkem. 

Jaká cvičení pomohou k lepší paměti?
Počítání bez kalkulačky
Skvělým cvičením je počítání zpaměti. Připravte si 
pro vaše blízké základní matematické příklady a po-
stupně můžete náročnost zvyšovat. Můžete napří-
klad sčítat položky na účtence z posledního nákupu.

Učení se cizím jazykům
Jakmile se přestaneme učit, mozek ochabuje. Skvě-
lým tipem je vyzkoušet studium nového jazyka, kte-
rý si starší lidé mohou procvičovat třeba s vnoučaty.

Kreslení map zpaměti
Zahrajte si s vašimi blízkými na kartografa. Až se 
příště vydáte na procházku parkem, nakreslete spo-
lečně po návratu mapu, kudy jste šli. Toto cvičení je 
výtečným stimulem pro paměťové centrum.

Skládání puzzle
Skládání puzzle klade nároky na motorické schop-
nosti a představivost zároveň. Jedná se o skvělý 
podnět pro zvýšení mozkové činnosti.
 
Luštění křížovek
Luštění křížovek představuje pro starší lidi zábavnou 
činnost, která prokazatelně stimuluje mozek a zlep-
šuje paměť.

Více činností najednou
Doporučte vašim blízkým soustředit se na více 
činností najednou. Mohou například číst noviny a 

u toho poslouchat rádio. Soustředit se na více vjemů 
je náročné, odměnou je však zlepšení kognitivních 
funkcí včetně paměti.

Známé činnosti poslepu
Řadu činností provádíme takřka automaticky, jedná 
se zejména o běžné věci, jako je mytí nádobí nebo 
zavazování tkaniček. Pokud člověk u takové činnosti 
zavře oči, musí se opět soustředit na své pohyby a 
zapojí i centrum paměti.

Mozek nepřestává fascinovat vědce po celém světě. 
V Čechách se výzkumem paměti zabývá například 
Masarykova univerzita v Brně. Z výzkumů vyplývá, 
že paměť se chová podobně jako svaly - bez trénin-
ku ochabuje. 

Dobrou zprávou je, že zdravý životní styl a mentální 
trénink pomůže udržovat paměť v kondici také ve 
vyšším věku. Vliv má i desetiminutové vičení každý 
den.
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ŘEPKA – žlutá rostlinka, která v Česku vyvolává řadu otázek
Z jakého důvodu je řepka olejka jednoznačně 
nejvíce diskutovanou plodinou v Česku? Nej-
spíš proto, že pokaždé, když začne růst, spolu 
s ní se objeví také nejrůznější fámy. 

Proti nim však stojí fakta. Pokud hledáte cestu z řep-
kového labyrintu dezinformací, podívejte se na 
nový web www.zlutajedobra.cz. Co o řepce vlastně 
víme? Kolik jí v Česku je? Jaká je kvalita řepkového 
oleje? Dokáže česká řepka v krmení hospodářských 
zvířat nahradit ze zahraničí dováženou sóju?  Nevěř-
te fámám, hledejte fakta na www.zlutajedobra.cz.

PYL Z ŘEPKY DALEKO NEDOLÉTNE
Tak jako se každý rok koncem dubna na českých po-
lích objevuje rozkvetlá řepka, stejně tak se objevují 
také nejrůznější řepkové fámy. A jedna z nich říká, že 
řepkový pyl je neštěstím pro alergiky a šíří se všude. 
Každá fáma má však také svá fakta, která proti ní sto-
jí. Jaká fakta tedy přináší názor odborníka?

Současná evropská populace je velmi citlivá na 
nejrůznější alergeny. Jednou z nejčastějších alergií 
je právě alergie na pyl. Otázkou je, zda je to právě 
řepka, která způsobuje alergikům nepříjemné potí-
že. Je žlutá a má svou specifickou vůni, proto budí 
pozornost. Ve stejnou dobu však kvetou také méně 
nápadné břízy, traviny či obiloviny, jejichž pyl patří 
mezi velmi silné alergeny.

Podle Doc. Ing. Petra Baranyka, CSc., který dlou-
hodobě působí jako poradce ve Svazu pěstitelů a 
zpracovatelů olejnin, jsou pylová zrnka řepky olejky 
příliš těžká na to, aby se šířila na dlouhé vzdálenosti:
„Řepka je převážně samosprašnou plodinou a při je-
jím opylování pomáhá hmyz, hlavně včely a čmeláci. 
Řepkový pyl je těžký, hrudkuje a nešíří se na velké 
vzdálenosti. Jeho velká většina spadne na zem do 
několika metrů od kvetoucí rostliny. Ke kontaktu 
alergiků s tímto pylem proto dochází jen v těsné 
blízkosti polí. Alergenicita řepkového pylu není vy-
soká.“

Existuje celá řada studií, které tuto výpověď potvr-
zují. Pro upřesnění –  cca 50 % řepkového pylu se 
nedostane od řepky dále než 3 metry a celých 90 % 
pylu nepřekročí vzdálenost 25 – 30 metrů od květů, 
ve kterých vznikl. Jinými slovy – pyl z řepky se z pole 
do města rozhodně nedostane.

Pokud někoho provází alergie na místě, které není 
v  bezprostřední blízkosti řepkového pole, řepka 
s jejími projevy nebude mít s nejvyšší pravděpodob-
ností nic společného.

Nevěřte fámám, hledejte fakta.

INGREDIENCE NA 4 PORCE
BRAMBOROVÉ LUPÍNKY
• 5 velkých brambor
• Řepkový olej
• Mořská sůl
• Koření dle chuti
(paprika, pepř, česnek apod.)

BRAMBOROVÉ LUPÍNKY:
Troubu rozehřejeme na 200 stupňů Celsia. Brambory neloupeme, 
proto je nutné je dobře omýt. Nakrájíme je na silnější plátky, které 
pokládáme do studené vody, abychom je zbavili zbytečného škrobu. 
Propláchneme je, osušíme, potřeme řepkovým olejem a osolíme. 
Pokládáme je na plech s připraveným pečícím papírem. 
Po 20 minutách okořeníme a pečeme dozlatova dalších 10 minut. 
Po pečení se brambory scvrknou, proto doporučujeme krájet na větší plátky.
DIP:
Zakysanou smetanu dáme do misky, přidáme nasekaný medvědí česnek, řepkový olej, sůl, 
pepř a rozmícháme.

INGREDIENCE NA 4 PORCE
 PESTO
• 100 g rukoly
• 100 g parmazánu
• 200 ml řepkového oleje Postup
PESTO:
Do vysoké nádoby nalijeme 200 ml řepkového oleje, přidáme 
rukolu, stroužek česneku, 10 g piniových ořechů, 80 g parma-
zánu a řádně rozmixujeme. Poté dochutíme solí a pepřem.
Do vysoké nádoby s vroucí osolenou vodou vložíme špagety, vaříme 
al dente a scedíme. Na pánvi si zahřejeme pesto a špagety k němu přidá-
me. Pečlivě promícháme, aby se nám těstoviny s pestem propojily. 
Hotové špagety podáváme s parmazánem, rukolou a praženými piniemi.

Špagety s rucolovým pestem, piniemi 
a parmazánem

INGREDIENCE 
• 200 g kešu oříšků
• 90 g instantního kakaa
• 200 g polohrubé mouky
• 1 prášek do pečiva
• 5 vajec

                 Postup
Troubu předehřejeme na 175 °C. Bábovkovou formu vymažeme 
tukem.
Kešu ořechy opražíme na pánvi bez tuku, vychladíme a najemno roze-
meleme. Kakao smícháme s ořechy, moukou a práškem do pečiva. Vejce 
šleháme alespoň 5 minut s cukrem a solí do pěny, pak přimícháme řepkový 
olej. Do směsi kakaa, oříšků a mouky pozvolna vmícháme pomerančový džus.
Všechny ingredience spojíme dohromady, výsledné těsto nalijeme do formy a 
pečeme 60 minut – v polovině doby pečení snížíme teplotu na 150 °C. Po vychladnutí 
formy moučník vyklopíme.

Tentokrát jsme si pro 3 z vás do soutěže připravili set 
originálního trička, zástěry a oleje. Co můžete udělat 
pro to, abyste ho vyhráli právě vy? Stačí napsat ori-
ginální odpověď na otázku:

„Co dobrého byste v této zástěře uvařili?“ 

Odpovědi na soutěžní otázku nám zašlete do 30. 7. 
2020 na adresu emagazin@agrofert.cz.

Čokoládová bábovka s kešu ořechy

Bramborový krém s petrželovým olejem

INGREDIENCE NA 4 PORCE
POLÉVKA
• 1 kg brambor
• 1 cibule
• 1 stroužek česneku
• 100 g celeru
• 4 lžíce řepkového oleje
• 100 ml bílého vína
• 1 l kuřecího nebo zeleninového vývaru
• 1 bobkový list
• sůl, kajenský pepř /chilli paprika
• 200 ml smetany
• 50 g studeného másla

Ve vysoké nádobě rozmixujeme řepkový olej spolu s čistými a osušenými lístky petržele.
POLÉVKA:
Brambory, cibuli, česnek a celer oloupeme a nakrájíme na velmi jemné kostky. Na pán-
vi rozehřejeme řepkový olej. Zeleninu a brambory na něm podusíme, podlijeme vínem a 
vývarem, přidáme bobkový list, pod pokličkou vaříme 30 minut. Pak vyjmeme koření, roz-
mixujeme polévku tyčovým mixérem, přidáme smetanu, sůl a kajetánský pepř dle chuti. 
Následně přidáme také studené máslo a promícháme. Pak už jen ozdobíme petrželovým 
olejem a kdo chce, navíc může polévku ještě vylepšit pečenými chlebovými chipsy.

PETRŽELOVÝ OLEJ
• 1 svazek petržele
• 150 ml řepkového oleje

Postup

Pečené bramborové lupínky s dipem
z medvědího česneku

Postup

• 250 g krupicového cukru
• 2 špetky soli
• 200 ml řepkového oleje
• 200 ml pomerančového džusu

• 20 g pražených piniových oříšků
• sůl a pepř
• 1 stroužek česneku

DIP
• 100 g zakysané smetany
• 10 g medvědího česneku
• Řepkový olej
• Sůl, pepř

SOUTĚŽ O ORIGINÁLNÍ TRIČKO, ZÁSTĚRU A OLEJ

Naše tipy na recepty s řepkovým olejem


