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

NOVINY

ČÍSLO 
MĚSÍCE
8 042
je počet fanoušků, kteří sledují oficiální fi-
remní stránku „Fatra - Plasty pro život“ na 
sociální síti Facebook. Podpořte nás a také 
sledujte nejnovější aktuality ze společnosti. 
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AKTUALITY 
ENERGETICKÝ SLOUPEK
Havárie
K únikům médií jako je tlakový vzduch a 
voda způsobeným haváriemi v našich vý-
robních areálech někdy dochází. Z hlediska 
hlášení těchto poruch se dělíme na tři skupi-
ny. První skupina chodí kolem a dělá, že ne-
vidí. Mnohdy jde o zaseklý plovákový ventil, 
který nepřetržitě napouští akumulační ná-
drž technologie, jindy splachování na WC či 
prasklé potrubí apod. 

To vše se dá zachytit, když jsme aspoň tro-
chu všímaví a nahlásíme neobvyklý stav 
údržbě nebo dispečerům, tak jako to dělá 
druhá skupina lidí. Třetí skupina je zvlášt-
ností. Ta řeší havárie prasklé tlakové hadice 
omotáním izolačkou nebo obyčejnou lepicí 
páskou a když se oprava nepodaří, omotají 
to ještě hadrou, ať to není tolik slyšet a vidět. 
Dávám přednost skupině č. 2 a moc jí fan-
dím, protože jen tak můžeme snížit plýtvání 
energiemi a médii.

Jiří Parák
vedoucí oddělení energetického 

managementu

ZMĚNA ÚKLIDOVÉ FIRMY
V průběhu prvního pololetí proběhlo roz-
sáhlé výběrové řízení na poskytování úklido-
vých služeb v obou našich areálech. Stáva-
jící firmě Forcorp skončila po mnoha letech 
smlouva a od 1. 7. 2020 je novým poskyto-
vatelem úklidu vítěz VŘ firma Essat CZ s. r. o., 
dceřiná společnost firmy HPF Cleancat. Sou-
časná smlouva je uzavřena na 3 roky. 

Tvorba střednědobé strategie na období 
let 2021-2023 je v plném proudu
Na úvod trochu teorie o střednědobém a dlou-
hodobém směřování (řízení) firem, které za-
střešuje právě strategie společnosti. 

Pod Vizí si můžeme představit odpověď na otázku, 
co je úspěch nebo co je hotovo v určitém roce v bu-
doucnosti. Je to smělý bod v budoucnosti, který leží 
na pomezí mezi cílem a snem, ale není to ani jedno 
z toho. Dobrá vize je mnohem smělejší než jakýkoliv 
cíl. Zároveň to není sen, protože dobrá vize má opro-
ti snu nohy na zemi (věříme v její uskutečnitelnost). 

Poslání je odpovědí na otázku, proč existujeme a 
jakými způsoby či prostředky svůj smysl existence 
naplňujeme. Hodnoty jsou odpovědí na otázku, jak 
chceme spolu vycházet a chovat se. Vztahuje se na 
to, co chceme a nechceme ve vztahu mezi firmou a 
zaměstnanci, mezi samotnými zaměstnanci, firmou 
a zákazníky, firmou a dalšími významnými skupina-
mi. 

Pod samotnou Strategií si můžeme představit od-
pověď na otázku, jak se k naplnění vize dostaneme? 
Jak naložíme s našimi zdroji (lidé, čas, peníze, know-
-how…). Bez strategie se pak neobejde žádný tým 
ve firmě, protože neví, jakým směrem a v jakých kro-
cích má dělat svou práci. Dále je strategie důležitá 
pro externí komunikaci směrem k akcionářům, ban-
kám, veřejným institucím, dodavatelům, odběra-
telům a také současným případně potencionálním 
zaměstnancům. 

Rok 2020 je posledním rokem rozvojové střednědo-
bé strategie společnosti Fatra, která byla vytvořena 
v roce 2015 na pětileté období do roku 2020. Pokud 
se již nyní pustíme do jejího hodnocení, tak zcela 
s jistotou můžeme říci, že jsme hlavní záměry a úko-
ly splnili, ačkoliv hlavní strategický cíl spojený s vizí 
dosažení tržeb společnosti ve výši 4,5 mld. Kč v roce 
2020 naplněn nebude.

A to jednak díky dílčímu posunutí projektu Nová 
válcovna a také pandemii Covid-19, která nás všech-
ny překvapila na začátku tohoto roku, ovlivnila celý 
svět a zabrzdila světovou ekonomiku, která se nyní 

potýká s krizí. Nicméně jsem přesvědčen, že hrani-
ce výše uvedených tržeb v následujících letech jistě 
dosáhneme, protože jsme si k tomu vytvořili pod-
mínky.

Jde především o výstavbu infrastruktury, technolo-
gií a aktiv společnosti, které se nám podařilo v tom-
to období vybudovat. Vždyť v posledních 5 letech 
jsme investovali do rozvoje a obnovy majetku spo-
lečnosti více než 2,5 mld. Kč, což je bezesporu nej-
větší objem prostředků v novodobé historii Fatry. 
Detailní vyhodnocení 20 klíčových indikátorů stra-
tegie 2016-2020 proběhne až po skončení tohoto 
roku na jaře roku následujícího.

Již nyní je nutné začít pracovat na nové strate-
gii a navázat na tu předchozí. Proto jsme v dubnu 
na poradě vedení schválili harmonogram tvorby 
střednědobé strategie na období let 2021-2023. 
Tříleté období jsme zvolili z pragmatického důvo-
du. V tomto  období budeme muset být poněkud 
skromnější v  investiční aktivitě, musíme začít plně 
využívat nová aktiva a také snížit výši bankovních 
úvěrů. Proto se nabízí nazvat tuto tříletou strategii 
jako stabilizační a přípravné období pro další rozvoj. 
Ale uvidíme...

Samotný postup zpracování podnikové strategie 
máme rozdělen do několika fází. Nejprve jsou zpra-
covávány externí a interní analýzy a rámcově vyhod-
nocovány úkoly z minulé strategie. Typickým příkla-
dem externích analýz je např. makroekonomická 
analýza, dopady politiky EU, demografická analýza.

Velmi košatá je také marketinková analýza, která 
obsahuje analýzu konkurence, zákazníků, dodava-
telů, konkurenčních produktů (substitutů) a trendy 
trhu. V interních analýzách se zaměřujeme na vlast-
ní zdroje, např. personál, technologie, funkčnost a 
rychlost jednotlivých procesů, produktivitu atd.

Další fází je zpracování dílčích strategií za jednotli-
vé segmenty a úseky. Na základě výše uvedených 
analýz a ostatních vstupních podkladů jsou v těchto 
dílčích strategiích definovány silné a slabé stránky, 
příležitosti a možná ohrožení v tzv. SWOT analýze. 
SWOT analýza slouží jako základní podkladový ma-
teriál pro klíčovou návrhovou část strategie. Jinak 
řečeno, kam chceme jít a jak se tam dostaneme. Ná-
sledně se strategie vyjádří i číselně ve formě základ-
ních finančních ukazatelů.

V době psaní tohoto článku jsme na konci právě 
této 2. fáze a jednotlivé týmy pracovníků zpracová-
vají 8 segmentových strategií (podlahové krytiny, 
izolační fólie, technické fólie, profily, granulát, pa-
ropropustné fólie, speciální výrobky, BO PET fólie) a 
7 úsekových strategií (výrobní, obchodní, personál-
ní, technický, logistiky, finanční a energetiky). V prv-
ním týdnu po celozávodní dovolené bude všech 15 
dílčích strategií prezentováno a projednáno na roz-
šířené výjezdní poradě vedení.

Poté bude následovat závěrečná fáze, která spočí-
vá v provázání 15 dílčích strategií do jedné firemní 
tak, aby se cíle a směry jednotlivých dílčích strategií 
podporovaly a nešly proti sobě. Je také velmi důleži-
té, aby stanovené cíle byly pokryty zdroji (finanční-
mi, personálními, technologickými, know-how atd.) 
V této strategii máme také ambici nově představit 
hodnoty společnosti, které budou jakousi neformál-
ní normou chování každého zaměstnance. Věřím, že 
nám to pomůže ke zlepšení firemní kultury a dosa-
hování stanovených cílů. Finální verzi strategie by-
chom rádi představili v posledním čtvrtletí tohoto 
roku. 

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel

Motivační složka mzdy
V dubnovém vydání fatrovských novin byl zve-
řejněn článek k aplikaci nového mzdového sys-
tému, který byl zakončen informací, že úkolem 
pro rok 2020 bude nastavení motivační části 
mzdy zaměstnanců.

Prakticky plynule, i když s omezeními vyvolanými 
koronavirovou pandemií, jsme se začali touto pro-
blematikou intenzivněji zabývat a ve spolupráci 
s externím poskytovatelem jsme zahájili projekt na-
stavení nového motivačního schématu.

Se zavedením nového mzdového systému došlo 
k odstranění fondů vedoucího či ředitele, příplatků 
za kvalifikační bonus či dalších ne zcela systémo-
vých řešení. V minulém měsíci proběhly schůzky 
s  vedoucími zaměstnanci, byly vyslechnuty jak je-
jich připomínky k současné motivační složce mzdy, 
případně jejímu přerozdělování při zástupech a ne-

moci, tak i čerstvé zkušenosti s novým mzdovým 
systémem bez dosavadních fondů a příplatků.

Motivační složka mzdy má řešit průběžný i krátko-
dobý pracovní výkon zaměstnance. Cílem je při-
pravit návrh nového motivačního schématu pro 
zaměstnance Fatra, který podpoří naši společnost 
při plnění firemních cílů. Motivační schéma by mělo 
sladit motivační pravidla napříč celou společností, 
zlepšit vazbu mezi podávaným výkonem a odmě-
nou, zvýšit motivaci zaměstnanců k podávanému 
výkonu a zaměřit jejich pozornost k oblastem, které 
jsou důležité pro splnění strategických cílů. Předpo-
kládaný termín dokončení přípravy je říjen 2020 a 
úplné spuštění realizace by mělo proběhnout k prv-
nímu lednu příštího roku.

Mgr. David Čuda
personální ředitel
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Jak jsme pokročili v zavádění AEO
Ani v době prázdnin v zavádění nových opat-
ření pro splnění povolení AEO nezahálíme. Jak 
jsme již dříve informovali, potřebujeme se při-
pravit na pečlivou kontrolu ze strany pracovní-
ků celního úřadu. A proto začátkem srpna vešly 
v platnost dvě nové směrnice, které se týkají 
nás všech. Jedná se o směrnice OS 57 Řízení 
vstupů a vjezdů do areálu firmy a OS 58 Klíčový 
režim. 

V článku se podrobněji budeme věnovat prv-
ní z nich, tedy směrnici k řízení vstupů a vjezdů do 
areálů naší společnosti, která nám upravuje pravidla 
pro bezpečné průchody a průjezdy vrátnicemi, a to 
nejen pro zaměstnance Fatry, ale také pro všechny 
ostatní. 

Je potřeba si uvědomit, že máme mnoho dodavate-
lů a dalších spolupracujících firem či přímo jednot-
livých osob. Nastavit pravidla tak, aby vyhovovala 
všem požadavkům, je velmi náročné. V mnohých 
případech jsme museli současný režim zpřísnit. Co 
je tedy základem této směrnice pro každého z nás? 

1. Procházet do areálů pouze vrátnicemi a s použi-
tím docházkového systému, v případě potřeby 
se identifikovat zaměstnaneckou čipovou kar-
tou. Namátkové kontroly zavazadel, na alkohol 
či návykové látky zůstávají i nadále v platnosti.

2. V případě, že zaměstnanec nevstupuje do  
areálu přes docházkový systém např. z důvodu, 
že je v pracovní neschopnosti, účastní se nepra-
covního jednání či si vyřizuje různá potvrzení 
od zaměstnavatele, pak se musí nahlásit jako 
návštěva a je evidován v systému pro návštěvy.

3. Každý by měl ve vlastním zájmu nahlásit vnáše-
né předměty, které nejsou určeny pro běžnou 
potřebu a nejsou majetkem zaměstnavatele. 
Týká se to zejména vlastních počítačů, speciál-
ních přístrojů apod. 

4. Vjezdy do areálů jsou mimo služebních vozidel 
povolovány pouze na základě identifikačních 
čísel přepravy, na základě povolenek k vjezdu 
a na základě žádostí a souhlasu odpovědných 
pracovníků. 

5. Návštěvy a všechny osoby vstupující do areá-
lu musí být evidovány a od zaměstnanců naší 
společnosti odlišeny. Pro odlišení návštěv jsou 

zavedeny žluté čipové karty a vesty s nápisem 
„Visitor“. Těmito vestami zvýrazňujeme i další 
osoby jako řidiče, pracovníky firem provádějí-
cích opravy či údržbu, pokud nemají oblečení 
s logem firmy. Pracovníky ostatních firem síd-
lících v areálech nebo dlouhodobě spolupra-
cujících poznáme podle zelené čipové karty. 
Všichni mají povinnost tyto karty nebo vesty 
viditelně nosit, abychom se vzájemně poznali. 
Každý z nás nyní bude schopen rozpoznat cizí 
osoby a neoprávněný pohyb cizích osob může 
ihned nahlásit nadřízenému nebo ostraze.

Stručné shrnutí směrnice nám nejen připomíná 
naše povinnosti, ale také nás naučí rozpoznávat. 
Víme tedy, že fatrováci mají čipové karty modré, 
návštěvy žluté a pracovníci ostatních firem sídlících 
v areálech zelené. Již víme, proč jsou vydávány ves-
ty s nápisy „Visitor“ a že je potřeba hlídat, kdo se nám 
v provozech pohybuje. 

Ve směrnici jsou postupy pochopitelně podrobnější 
včetně zpřesňujících příloh. Každému doporučuje-
me podrobnější seznámení a věříme, že respekto-
vání této směrnice nás posune opět o kousek blíže 
k získání certifikace AEO.

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
• ŘIDIČ/ŘIDIČKA MOTOROVÉHO 

VOZÍKU
• PROVOZNÍ ELEKTROMONTÉR
• PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK
• PRACOVNÍK STUDIA IZOLACÍ
• TECHNIK STUDIA IZOLACÍ
• HASIČ
• SKLADNÍK

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

Kogenerace - ekonomická i ekologická 
výhoda
Náklady na energie tvoří významnou část fi-
remních výdajů. V případě malých firem tvoří 
energie 7 % nákladů na jejich provoz, u jiných 
podniků je však tento podíl významnější.

Nejen z těchto důvodů hledají výrobní společnosti 
úsporná řešení spotřeby energií. Snaží se snižovat 
ztráty v rozvodech elektřiny a tepla, zlepšovat tepel-
ně technické vlastnosti budov, zvyšovat energetic-
kou účinnost výrobně-technologických procesů a 
třeba i zavádět vysokoúčinnou kombinovanou vý-
robu elektřina a tepla.  

Proto byla v roce 2012 v rámci rekonstrukce plyno-
vé kotelny v Chropyni připravena i výstavba zařízení 
na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny jako stá-
tem podporované řešení decentrálních zdrojů tepla 
a elektřiny. Jeho výhodou se jevila výroba tepla za 
optimální cenu pro všechny koncové odběratele, 
tj. chropyňský areál i napojené sídliště v Chropyni. 
O rok později byl tento zdroj vybudován a zprovoz-
něn. Fatra se tak stala výrobcem elektrické energie 
a tepla 

A co vlastně ta kombinovaná výroba elektřiny a tep-
la (KVET) znamená? Jedná se o motorové soustrojí 
(kogeneraci), které ve spalovacím pístovém pro-
storu spaluje zemní plyn a roztáčí generátor napě-
tí. Z generátoru je tak vyváděna el. energie, kterou 
využíváme pro naše potřeby. A protože se jedná 
o spalovací motor, je nutné jej chladit. Teplo z toho-
to chlazení nám slouží k vytápění. Další teplo ještě 
využíváme ze spalin, které je při provozu motoru 
odváděno do komína. 

Při kombinované výrobě téměř v místě následné 
spotřeby se dosahuje velmi vysoké účinnosti využití 
energie v palivu oproti tzv. primární energii, kterou 
vyrábějí naše elektrárny. Dominantou zdroje jsou 
i dvě akumulační nabíjecí nádoby, každá o objemu 
100 m3. Nádoby jsou instalovány před budovou ply-
nové kotelny s kogenerací. Voda v nádrži se střídavě 
nahřívá a ochlazuje tak, aby byl využit optimálně 
plný výkon stroje při nahřívání maximálního objemu 
vody. Minimalizuje se tak počet startů kogenerační 
jednotky (KGJ), který tomuto stroji nesvědčí. Další 
technicky náročnou částí je transformační stanice, 
jejímž prostřednictvím se vyvádí elektrická energie 
do distribuce po areálu na úrovni vysokého napětí.

Zkušenosti za doby provozu.
Běžnou údržbu, jako je kontrola doplňování oleje, 
chladicí kapaliny, kontrola mazací soustavy, výfu-
kového traktu a další jednodušší úkony, provádí 
obsluha kogenerační jednotky. Odborný servis a 
opravy už provádí servisní organizace na základě 
provozních hodin stroje. Za poslední roky provozu 
naší jednotky bylo kromě základní provozní údržby 
nutno provést také nemalé servisní úkony na zákla-
dě diagnostikovaných poruchových stavů. 

Jednalo se o kontrolu a výměnu pístových skupin 
motoru, opravu komponentů systému řízení a opra-
vu hlavy válců. Za dva roky provedeme střední opra-
vu, při níž se provádí kontrola stavu jednotlivých 
uzlů jednotky, zjišťuje se stupeň opotřebení všech 
dílů a provede se jejich případná oprava či výměna. 
Při střední opravě budeme zvažovat i modernizaci 
pro případné zvýšení účinnosti či životnosti stroje.

Se samotným provozem jednotky souvisí i legisla-
tivní povinnosti - vedení různých výkazů pro ope-
rátora trhu, Energetický regulační úřad, dále pro-
kázání úspory primární energie, vyřízení licence na 
výrobu elektřiny a tepla či dokonce osvědčení o pů-
vodu elektřiny z KVET.

Instalovaná KGJ má výkon cca 1,2 MW a to jak 
v elektrické energii, tak i v teple. Tímto doplňkovým 
způsobem vyrábíme cca 50 % potřeby tepla a 10 % 
potřeby elektrické energie Fatry v chropyňském 
areálu. 

Mezi hlavní přínosy instalace kogenerační jed-
notky patří tedy snížení ceny tepla, úspora emisí 
CO2, úspora na ekologické dani ze zemního plynu, 
snížení nákladů na běžnou údržbu a provoz ostat-
ních energetických zařízení. Dále pak prodloužení 
životnosti ostatních energetických zdrojů (plynová 
kotelna), snížení ceny silové elektřiny, snížení plat-
by distribučních poplatků (poplatek za použití sítí) 
a nakonec nám kogenerační jednotka slouží jako 
záložní doplňkový tepelný zdroj k hlavní plynové 
kotelně v zimních měsících.

Jako provozovatel KGJ jsme se stali členy spolku pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla - Cogen 
Czech.

Věříme, že se nám provoz kogenerační jednotky 
podaří zachovat a k ochraně životního prostředí a 
snižování energetických nákladů budeme přispívat 
i v následujících letech.

Bc. Jiří Mrázek
vedoucí výroby tepla

AKTUALITY 
Informace vedení společnosti
Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemio 
logické situace se vedení naší společnosti 
rozhodlo z bezpečnostních důvodů veškeré 
hromadné plánované akce v letošním roce 
zrušit. Nebude se konat ani Den otevřených 
dveří, který jsme zamýšleli uskutečnit v Na-
pajedlích při příležitosti konání oslav 85. vý-
ročí založení společnosti Fatra. 

Prioritou je zachování zdraví nás všech a 
udržení hladkého chodu výroby tak, aby 
společnost mohla dostát svých závazků k za-
městnancům a obchodním partnerům. 

Děkujeme všem za pochopení a prozradíme, 
že místo oslav se můžete těšit na dárek k 85 
letům Fatry.

Informace personálního úseku
V lednu 2020 jsme nabídli všem zaměstnan-
cům nový benefit, a to zážitkový kurz „První 
pomoc nanečisto“. Několik jednotlivých lek-
cí, které byly hodnoceny velmi pozitivně, se 
uskutečnilo, pokračování kurzu přerušila ko-
ronavirová krize. Opětovné zahájení plánu-
jeme v roce 2021, přihlásit se na personální 
oddělení však můžete již nyní. Seznam zá-
jemců bude postupně doplňován, termíny 
budou včas sděleny.
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Opravářský maraton 
V posledním týdnu měsíce července nastal ve 
Fatře neobvyklý klid. Výrobní linky utichly. Za-
městnanci je opustili, aby si mohli odpočinout. 

Samozřejmě ne všichni, termín celozávodní dovo-
lené neplatí pro odbor hlavního mechanika. Právě 
naopak. Je to období, kdy strojní zařízení netrpělivě 
očekávají výměnu nových součástek a pravidelný 
servis. Údržbáři byli připraveni, plánované opravy 
mohly začít. 

Ve válcovně v Napajedlích se v tomto týdnu mon-
tovala potrubí. Nejrůznější zvedací plošiny stoupaly 

s odvážnými pracovníky externích firem do závrat-
ných výšek a vzdáleně připomínaly koncert, který 
režírovali naši údržbáři. Postupovalo se samozřejmě 
podle předem připravených projektů. 

Jednalo se např. o opravu vzduchotechniky či změ-
nu způsobu vytápění z páry na olej u linky KW. Mezi 
tím se kolegové z údržby proplétali s brašnami s ná-
řadím a zajišťovali další naplánované opravy.

Ještě před začátkem celozávodní dovolené se při-
hlásilo unavené ložisko čtyřválcového kalandru 
linky Buzuluk. Po jeho demontáži jsme zjistili, že je 
zcela zničené, jak je vidět z přiloženého obrázku. 
Dílně generálních oprav se podařilo dokončit tuto 
náročnou výměnu ložiska ještě před začátkem CZD.
I další akce probíhaly podle vypracovaného sezna-
mu plánovaných oprav, který každoročně připravu-
jeme ve spolupráci s výrobou. Jednalo se o klasic-
kou výměnu filtrů u čerpadel, výměny nebo opravy 
opotřebených dílů u výrobních linek, čištění rozva-
děčů elektro, kterým náročné prostředí válcovny 
moc nesvědčí, atd.

Hodně práce bylo s opravami kuželových a fluidních 
míchaček linek HIF 1 a HIF 2. V termínu fatrovské do-
volené probíhaly servisní opravy i u linek na výrobu 
PPF. Jednalo se o klasickou výměnu opotřebova-
ných dílů, válců atd. 

Tak jako každý rok jsme při provádění plánovaných 
oprav narazili na celou řadu neplánovaných skry-
tých závad a i ty bylo samozřejmě nutno odstranit.

Ani naši provozovnu v Chropyni jsme nezanedbá-
vali. Opravy výrobního zařízení u segmentu speciál-
ních výrobků byly zahájeny již v rámci odstávky ve 
výrobě,  která proběhla v březnu a červnu, a tak 
se v době CZD mohli kolegové z údržby soustředit 
na provádění oprav u výrobních linek BO PET. Mimo 
běžných oprav linek A a B byla zahájena oprava pá-
teřního rozvodu chlazení linek BO PET. 

Současně proběhla instalace takzvané inspekční 
jednotky v nové nástrojárně. Nový stroj bude sloužit 
při opravách vstřikovacích forem.

A na závěr nezbývá než poděkovat všem zúčastně-
ným, kteří se zasloužili o to, že se mohou výrobní lin-
ky opět rozběhnout, vyrábět kvalitní výrobky a dělat 
tak dobrou reklamu Fatře.

Ing. Zdeněk Rozsypálek
technik přípravy oprav

Proč zlepšovat
Podstatou zlepšování návrhů je řešit pomo-
cí drobných návrhů zvyšování produktivity a 
efektivnosti výrobních, ale i administrativních 
procesů. I malé změny mohou ušetřit miliony 
korun. Proto Fatra patří mezi největší podpo-
rovatele zlepšovatelského hnutí a zakládá si na 
transparentním systému a na nejvyšších odmě-
nách. 

Každoročně je vyčleněno 400 000 Kč na odměny 
pro zlepšovatele. Navíc pravidelně probíhá každých 
šest měsíců losování o poukaz v hodnotě 15 000 Kč, 
který slouží k proplacení rekreačního pobytu dle 
vlastního výběru. Průměrně je každý třetí zlepšovací 
návrh zrealizován a finančně ohodnocen.

Zlepšovací návrhy dělíme podle jejich smyslu na 
5 kategorií:
1. Ulehčení práce - např. návrh přípravku pro ma-

nipulaci 
2. Zlepšení organizace práce - např. změna vyko-

návaného pracovního postupu
3. Kvalita - např. snížení zmetkovitosti nebo vrat-

ného materiálu při výrobě
4. Bezpečnost práce - např. nášlapná podesta pro-

ti riziku uklouznutí
5.Ochrana životního prostředí - např. efektivní 

snížení spotřeby pitné vody 

Dále zlepšovací návrhy rozlišujeme dle přínosu na 
finančně vyčíslitelné a nevyčíslitelné. 

U návrhů s prokazatelně doloženou finanční úspo-
rou činí odměna 15 %. Maximální vyplacená odmě-
na za jeden zlepšovací návrh je 200 000 Kč. 

U  návrhů, které nepřinášejí úsporu jako je např. 
zjednodušení práce nebo zvýšení bezpečnosti prá-
ce, se odměny pohybují od 500 Kč až do 5 000 Kč. 

Všechny návrhy jsou pravidelně každé dva měsíce 
posuzovány pětičlennou komisí. Pravidla pro po-
dávání a vyhodnocování zlepšovacích návrhů jsou 
uvedena v RŘ TÚ 02 „Řízení zlepšovacích návrhů a 

ochrana duševního vlastnictví“, která je součástí ří-
zené dokumentace. 

Důležitý je aktivní zájem, který začíná myšlenkou 
jednoho člověka, ale může být i prací celé skupiny 
zaměstnanců. Každý zaměstnanec má právo podat 
si zlepšovací návrh. Způsobů podání návrhu, ze kte-
rých si zaměstnanci mohou vybrat, je hned několik. 

Jednou z nich je využít aplikaci Zlepšovací návrhy, 
která se nachází v systému Lotus Notes. Popřípadě 

návrh v papírové formě vhodit do jedné ze dvou 
schránek, které jsou umístěny u osobních vchodů 
do areálu firmy, a to jak v Napajedlích, tak i v Chro-
pyni. Možné je i návrh předat svému nadřízenému 
nebo přímo správci zlepšovacích návrhů.

Zlepšovací návrhy jsou výborným nástrojem, jak 
udělat něco pro sebe i pro celou naši firmu.

Ing. Martin Halíř
správce zlepšovacích návrhů

Verifikace výrobků IKEA
Jak asi většina fatráků ví, jedním z našich vel-
kých zákazníků je společnost IKEA…. Těmito 
slovy začínal náš článek ve fatrovských novi-
nách v prosinci 2018, kde bylo psáno, že se Fat-
ře podařilo dostat do úzké skupiny dodavatelů 
IKEA, kterým byla dána důvěra provádět si sami 
IWAY audity, to znamená bez účasti IKEA. 

Výsledky těchto auditů reportujeme do systému 
IKEA. Ještě připomeňme, co je vlastně IWAY - je to 
směrnice IKEA, která stanoví minimální požadav-
ky IKEA na životní prostředí a sociální a pracovní 
podmínky při nákupu výrobků, materiálu a služeb. 
Směrnici IWAY musí dodržovat dodavatelé a subdo-
davatelé IKEA. 

Zatím velký interní IWAY audit proběhl dvakrát. Au-
dit provádíme 1 x ročně v Chropyni v odděleních vý-

roby pro IKEA a v příslušných skladech surovin, ma-
teriálů a nebezpečných odpadů. Oba audity ukázaly 
velmi dobré výsledky. Přesvědčili jsme se, že i bez 
externích auditů IKEA jsou stále plněny požadavky 
směrnice IWAY na vysoké úrovni.

Další oblastí, na jakou IKEA klade velký důraz, je 
kvalita a identifikace materiálů používaných ve vý-
robcích a správná registrace předepsaných doku-
mentů ve speciální databázi Connect. Je to nástroj 
na archivaci ověřovacích (verifikačních) dokumentů 
k výrobkům IKEA. Systém je jednotný v celém světě, 
přístupný pro všechny dodavatele na internetovém 
dodavatelském portálu IKEA. Samozřejmostí je, že 
každý dodavatel má přístup pouze do své části sys-
tému. 

Do systému musíme zavádět suroviny a napojovat 
je na jednotlivé výrobky včetně předepsané doku-
mentace, např. prohlášení dodavatelů o plnění po-
žadavků na chemické látky podle specifikací IKEA 
nebo zkušební protokoly potvrzující, že výrobek/
materiál splňuje požadavky IKEA. Ověřovací testy 
musí probíhat ve zkušebnách, které IKEA pro tyto 
účely schválila. 

Zásadní je, aby dokumenty byly vloženy do systé-
mu podle pravidel IKEA a aby obsahovaly všechny 
náležitosti a informace, poněvadž jsou potvrzením, 
že požadavky jsou splněny. IKEA má své specialisty, 
kteří provádí důkladné kontroly a audity v systému. 
V případě jakéhokoliv nálezu IKEA vyžaduje roz-
bor příčiny, nápravná opatření a také preventivní 
opatření, aby k obdobnému problému v budoucnu 

nedošlo. Pracujeme na tom, abychom údaje a doku-
menty v systému měli podle všech požadavků IKEA. 
Absolvujeme online školení IKEA, případně přímé 
online nebo telefonické konzultace ke konkrétním 
záležitostem. 

V rámci interních předpisů se snažíme co nejlépe 
zapracovat požadavky IKEA do řízené dokumenta-
ce. Provádíme častější kontroly již zavedených do-
kumentů v systému. Pomůckou pro kontrolu jsou 
interně zpracované kontrolní listy, aby kontrolu do-
kumentů mohli provádět i kolegové, kteří v systému 
nepracují. Snažíme se neustále zlepšovat, abychom 
měli v tomto systému vše v co nejlepším pořádku.

Ing. Dana Peterková
oddělení kvality 
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Fatra v kostce
Část čtvrtá, období 1980-1994
V tomto čísle vám v našem vzpomínkovém se-
riálu přiblížíme u příležitosti 85. výročí založe-
ní naší společnosti nejdůležitější události z let 
1980 - 1994.

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let plnila 
média zprávy o měnící se Evropě. Jednalo se přede-
vším o postupný rozpad socialistických režimů ve 
státech střední a východní Evropy.  Rozhoření vlek-
lého sporu kolem vodního díla Gabčíkovo - Nagy-
maros zůstalo poněkud stranou jejich pozornosti. 
Stejně jako skutečnost, že dokončení díla na sloven-
ské straně se uskutečnilo za přítomnosti izolačních 
fólií Fatrafol dr. 803. Rozsah aplikace fóliového těs-
nění na tomto díle patří k největším ve světě.

Na trh s hydroizolačními materiály vstoupila Fatra 
v  roce 1958. Už na samém počátku výroby izolač-
ních fólií si připsala světový úspěch. Fólie Izofol BB, 
zasvěcenými nazývaná „baraba“, byla použita k izo-
laci vyrovnávací nádrže vodního díla Dobšiná. 

Jednalo se o jednu z prvních sypaných hrází na svě-
tě izolovaných fólií. Izolace 200 metrů hráze vysoké 
9,5 metru byla provedena způsobem, vyvolávajícím 
u dnešních odborníků shovívavý úsměv. Nicméně 
když v říjnu 2003 došlo k jejímu odkrytí, našla zde 
skupina technologů z Fatry narůžovělou fólii Izofol 
BB neporušenou, vykazující skvělé fyzikální vlast-
nosti. Dnes patří Fatra k nejvýznamnějším výrob-
cům hydroizolačních PVC fólií ve světě. 

Takřka bez povšimnutí laické veřejnosti došlo k další 
události i v roce 1992. Její možný negativní vliv se 
začíná projevovat až s odstupem let. Do Fatry na-
stoupili poslední vyučenci v oboru gumař-plastikář. 
Privatizací státních firem po roce 1989 se mecha-
nismus plánovitého vzdělávání poškodil. Odvětví 
plastikářského a gumárenského průmyslu se tento 
vývoj dotkl přímo fatálně. Od roku 1990 nenabíze-
lo obor gumař-plastikář žádné učňovské středisko 
v  republice. Započítat se nedá ani naděje, která 
svitla na přelomu tisíciletí se vzdělávacím projektem 
EDUCA, se kterým přišel většinový vlastník Fatry 
Chemapol. Přebudování napajedelského zámku na 
moderní střední školu skončilo nezdarem.

V roce 1993 došlo k zásadní vlastnické změně spo-
lečnosti v rámci 1. vlny kupónové privatizace, kdy 

byla převedena akciová společnost Fatra ze státních 
rukou k jednotlivým vlastníkům (akcionářům). V ná-
sledujícím období docházelo ke koncentraci držite-
lů akcií a dalším vlastnickým změnám.

V roce 1980 byla oceněna titulem technicky pokro-
kový výrobek fólie Porofol. Do provozu je uvedeno 
balicí zařízení na balení nafukovacích hraček, vy-
vinuté a vyrobené ve vlastní dílně automatizace a 
mechanizace.

V první polovině osmdesátých let byl ve spolupráci 
s VÚGPT Gottwaldov řešen vývoj hydroizolační fólie 
dr. 801 pro izolaci ve vodním, průmyslovém a inže-
nýrském stavebnictví, který následně získal osvěd-
čení “Technicky pokrokový výrobek”. Je instalována 
nová linka na zpracování fólie PVB Butaflex, která 
slouží jako mezivrstva bezpečnostních skel.

V přízemí budovy 32a byla vybavena dílna pro vý-
robu lisované podlahoviny Fatrantis. Byla sem pře-
místěna výroba z budovy válcovny a rozšířena o tři 
etážové lisy, zkonstruované a vyrobené ve Fatře. 
Aplikace tuzemského vysokopevnostního polya-
midového hedvábí v kombinaci s viskózovou střiží 
v textilních vložkách se stává předpokladem výro-
by důlního dopravního pásu se sníženým počtem 
textilních vložek pod označením DP A-2. Také se 
podařilo úspěšně dokončit vývoj hydroizolační fólie 
dr. 803 k izolaci proti pronikání odpadních zeměděl-
ských produktů do spodních vod. Zahájena výroba 
oboustranně dezénovaných fólií pro přepravu gu-
márenských surovin, průtažných fólií PE a hladkých 
drenážních trubek PVC. Do provozu je uvedena dr-
ticí linka na zpracování odpadu PVC, napojená na 
míchací uzel. Byla zastavena výroba heterogenních 
podlahovin řady Standard v šíři 1 000 mm. Lisovaná 
podlahovina „Rekord“ získává titul nejlepšího výrob-
ku ministerstva průmyslu 1984 a hydroizolační fólie 
dr. 803 titul technicky pokrokového výrobku.

Instalována je vysoce moderní linka na výrobu gra-
nulátu Interplastica. Fatra byla řadu let i výrobcem 
lepidel na plasty. V roce 1984 jich bylo spolu s nátě-
rovými hmotami vyrobeno více než 288 tun. V roce 
2001 byla jejich výroba zastavena. V roce 1985 vzni-
ká hydroizolační program pro výrobu izolačních fólií 
pro vodní stavby. Zastavena je výroba spojovacích 
dílců z neměkčených směsí. Základní sortiment 

podniku tvořily podlahoviny PVC, válcované výrob-
ky PVC, dopravní pásy a řemeny, obalové materiály 
z PE a PP, vytlačované výrobky (profily a hadice) a 
svařované výrobky (pláštěnky, nafukovací hračky, 
reklamní předměty). V celkovém pohledu na závod 
se objevuje nová dominanta - vodojem a je vybudo-
vána nová elektrická přípojka 110 kV.

V druhé polovině osmdesátých let probíhá delimita-
ce pláštěnek na Slovensko do Handlové. Sortiment 
podlahovin je rozšířen o speciální druh Fatrasport, 
určený pro sportovní zařízení, a v podniku se vyrábí 
barevné fólie PVB pro stanice metra v Praze. Končí 
stavba parní tepelné přípojky a je instalován čtyřba-
revný potiskovací stroj Colombo.

Na sídlišti Malina pokračuje péče podniku o bydlení 
zaměstnanců podporou individuální výstavby řado-
vých domů formou nenávratných půjček. Investice 
do modernizace závodu pokračují instalací počítače 
EC 1027, tlakového hnětiče ve válcovně, nového lisu 
u výroby dopravních pásů a linky na výrobu zdra-
votně nezávadných hadiček. Dále byla zahájena 
výroba nafukovacích textilních lehátek z nánoso-
vaného textilu dodávaného Gumotexem Břeclav. 
Novým výrobkem jsou perleťové pláštěnky ESO a 
tlakové PE trubky s pevností 3,2 MPa. Je realizován 
projekt recirkulace chladicích vod. Závod se podílí 
na výstavbě družstevních bytů pro zaměstnance 
v Palackého ulici.

Na Zámoraví jsou instalovány vytlačovací linky na 
výrobu vícevrstvých bariérových fólií pro balení 
v potravinářství (sýry, maso, salámy apod.) a šesti-
barevný potiskovací stroj Lemoflex - technologie 
flexografického tisku. Je zahájena stavba deemul-
gační stanice a přístavku válcovny, do kterého 
jsou umístěny kanceláře a šatny s příslušenstvím. 
Postupně jsou na vybraná pracoviště umísťovány 
osobní počítače PC-AT a PC-XT. V tomto období byla 
uzavřena dohoda o sdružení finančních prostředků 
Fatry a MěstNV v Otrokovicích na vybudování sklád-
ky pevného odpadu v Kvítkovicích, na kterou Fatra 
poskytla 3 180 000 Kčs. Stavba zahájena v říjnu 1989 
a dokončena v roce 1992. Podobný charakter měla 
dohoda mezi Okresním národním výborem v  Got-
twaldově a Fatrou. Účelem bylo finanční zabezpe-
čení výstavby pavilonu dnešní Baťovy nemocnice 
pro porodnické a gynekologické oddělení. Fatra 

poskytla nenávratný účelový finanční příspěvek ve 
výši 1 000 000 Kčs.

V roce 1990 vyvinut nový typ izolační fólie Ekoplast 
proti únikům vybraných ropných látek a fólie dr. 804 
pro izolaci střech. Služby v pokládce podlahovin 
i  izolačních fólií poskytuje nově utvořené aplikační 
středisko. U budovy válcovny dokončena stavba 
spalovny exhalátů Wanda.

Začátkem devadesátých let byly vyřazeny ze smě-
sí PVC stabilizátory na bázi olova a kadmia, zahá-
jen pravidelný monitoring ovzduší v Napajedlích 
a zavedena výroba lisované podlahoviny “Favorit”. 
Probíhají práce a dodávky pro počítačovou síť IBM 
s počítačem 970 RISC 6000, dvanácti moduly infor-
mačního systému Unipack a dvěma stovkami uživa-
telských pracovišť. Rozšiřuje se nabídka PE fólií pro 
exkluzivní balení potravin i průtažných fólií pro pa-
letové balení.

Napojením na Teplárnu Otrokovice dochází k za-
stavení provozu vlastní kotelny, je zlikvidován starý 
tovární komín a prostory přeměněny na výrobní 
provozy zpracovávající polyolefiny. V tomto období 
byly také provedeny první zkoušky s vodou ředi-
telnými barvami. Fólie z HDPE získávají osvědčení 
o zdravotní nezávadnosti pro styk s potravinami a 
pitnou vodou.  Po třiadvaceti letech byla zrušena vý-
roba PVB fólie. Fatra pořádá mezinárodní sympozi-
um „Plasty a jejich zpracování“ ve Zlíně a začíná psát 
novou historii mezinárodních konferencí Plastko. 

V Napajedlích je zřízena podniková prodejna, která 
byla v roce 2006 v rámci restrukturalizace prodána, 
a jsou zavedena podniková konta pro výplatu mezd. 
Uskutečnila se první řádná valná hromada privatizo-
vané společnosti v rámci 1. vlny kupónové privatiza-
ce (18. srpna 1993) za přítomnosti 61,73 % vlastníků 
akcií. 

V roce 1994 se Fatra stává členem Svazu chemické-
ho průmyslu ČR a hlásí se k programu „odpovědné 
podnikání v chemii“ a závod válcovny získává certifi-
kát společnosti LRQA o souladu systému řízení kvali-
ty s normami ISO 9001. Strojírenský závod vystavuje 
poprvé na MSV v Brně, nabízí vertikální vytlačovací 
stroj Vertex, jednošnekový VS 32 a poloautomatic-
kou navíječku. 

FATRAFOL nominován na australskou cenu
To, že se Fatře ve vzdálené Austrálii opravdu 
dobře daří a za poslední rok udělala obrovský 
skok nejen v dosažených objemech prodejů, 
ale hlavně v promo naší značky, je moc pří-
jemnou skutečností. Naše hydroizolační fólie 
FATRAFOL se totiž stávají neodmyslitelnou sou-
částí nejen velkých projektů (příkladem budiž 
letošní aplikace v Melbourne s více než 30 000 
m2), ale i  těch menších, které cílí prioritně na 
design, nápaditost a originalitu. 

A i zde jsou naše hydroizolační fólie FATRAFOL 
tou správnou volbou. Kontinuální a pečlivá práce 
s mnoha projekčními kancelářemi a architekty, která 
tvoří významnou část našich aktivit v rámci tohoto 
trhu a kontinentu, se rozhodně vyplácí. 

Důkazem toho je i projekt Darling Point Duplex 
v  australském Sydney. Ve spolupráci s MCK Archi-
tects a zkušenou aplikační firmou Horizon se Fatře 

podařilo zrealizovat tuto stavbu, jejímž hlavním mo-
tem a zadáním bylo doslova: „žádná hrana“. Možná 
i proto byla zvolena právě naše PVC-P fólie FATRA-
FOL, která je velmi flexibilní a na členité a velmi spe-
cifické střeše vytváří vhodný hydroizolační povlak.
Tento interesantní projekt neunikl zájmu renomova-
ného Australského Stavebního Institutu (AIB), který 
již od 60. let sdružuje specialisty, techniky a techno-
logy v oboru stavebnictví jak v Austrálii, tak i na No-

vém Zélandu či Singapuru, a jehož čestným členem 
je například i anglický princ Filip. 

Nominace AIB této rezidence na Projekt roku 2020 
nás tedy opravdu moc potěšila a odráží skvělou 
image a kvalitu, kterou našim zákazníkům v Austrálii 
skrze naše hydroizolační fólie FATRAFOL přinášíme.

Nezbývá tedy než jen doufat, že majitelé této luxus-
ní rezidence si náležitě budou dopřávat krásného 
výhledu na Sydney Harbor Bridge či Operu, a to vše 
pod střechou z naší hydroizolační fólie FATRAFOL.   

Bc. Pavel Vojtek
prodejce HIF



POD DROBNOHLEDEM / Seznamte se, technická příprava výroby 
BO PET fólií
Konkurenceschopnost výrobních podniků je 
silně závislá na rychlosti reakce na potřeby zá-
kazníků, kvalitě a ceně nabízeného sortimentu. 
Na začátku samotného výrobního procesu stojí 
technická příprava výroby. 

Již v rámci poptávkového řízení řeší pracovníci 
obchodního úseku spolu s technologem vhodné 
postupy dle požadavků zákazníka, neboť technolo-
gové mají na starosti konstrukční a technologickou 
přípravu výroby. Uvádí se, že v těchto etapách je 
možné ovlivnit až 80 % výrobních nákladů. 

Proto TPV představuje velmi důležitou složku před-
výrobního procesu. Na práci v technologickém od-
dělení BO PET v Chropyni jsme se zeptali pana Vla-
dimíra Melichárka. 

Pane Melichárku, můžete v krátkosti popsat 
vaše začátky v tomto oddělení?
Oddělení TPV BO PET vznikalo postupně v letech 
1991 a 1992.
Technologie byla tehdy rozdělena na dvě skupiny:
- Technologie výroby fólií a vývoje.
- Technologie konfekce a povrchových úprav.

Celkem pracovalo v těchto dvou skupinách 9 pra-
covníků. Postupně se při reorganizacích a změnách 
sortimentu výroby pozice ubíraly a v současnosti 
jsme v oddělení čtyři technologové.

Já jsem nastoupil do TPV na počátku roku 1994 a do-
stal jsem na starost rozřezávací stroje, později pak 
metalizátor, balení hotové výroby a laminaci.

Několik měsíců po mně pak nastoupila kolegyně 
Ing. Jana Zapletalová, která má na starosti doku-
mentaci, v roce 1996 přešel do TPV z pozice mistra 
Michal Zborek, který dostal na starost výrobní linky 
a mj. rozjížděl technologii laminace. V roce 2005 na-
stoupil Ing. Zdeněk Bajgar, který řeší aglomeraci, vý-
robu desek, reklamace a velkou část zákaznického 
vývoje.

Jak vzpomínáte na tehdejší kolegy?
Mnozí technologové zde zanechali nesmazatelnou 
stopu, jak v samotné technologii, tak i v rámci celé-
ho podniku. 

Vzpomněl bych například na prvního hlavního 
technologa, Ing. Jiřího Svobodu, CSc., který přišel 
z  VÚGPT a později pracoval i v Napajedlích, nebo 
Ing. Rudolfa Schillinga, pozdějšího ředitele závodu 
BO PET, válcovny v Chropyni a výroby PE v Napajed-
lích.
Z dalšího období bych neměl zapomenout na 
Ing.  Jaroslava Palánka, který pak také působil jako 
ředitel závodu BO PET.

Oddělením TPV prošla řada technologů a z těch dé-
lesloužících bych rád vzpomněl na pana Lubomíra 
Svozila, který zde pracoval od zahájení výroby až do 
svého odchodu do penze. 

Na Ing. Věru Šťastníkovou, která pracovala na vývo-
ji výrobků a po svém odchodu, po zrušení vývoje, 
nám se svými znalostmi materiálů a technologií 
velmi chyběla. A nakonec si připomínám výjimečně 
nadaného technika, pana Jaroslava Vyhlída, který 
nedávno v penzi oslavil 80 let.

Za ty společné roky v úzké skupině se určitě 
dobře znáte. Můžete vystihnout své kolegy 
z hlediska jejich zájmů?
Ano. Za tu dobu jsme se dobře poznali i pokud jde 
o různé koníčky. 

Takže vím, že Michal Zborek se v mládí aktivně vě-
noval kopané a později trénoval žáky v Chropyni. 
Věnoval se také nohejbalu, ale jeho největším ce-
loživotním koníčkem je rybaření. V současnosti se 
věnuje rekreační cyklistice.

Ing. Bajgar se v mládí věnoval hudbě a celý život 
sportoval. Na soutěžní úrovni hrál fotbal i hokej a 

v současnosti stále aktivně hraje tenis. Pečuje o za-
hradu a rodinný dům, má rád práci se dřevem, a 
protože je manuálně zručný, tak si většinu prací dělá 
sám.Ing. Zapletalová má největšího koníčka v tu-
ristice, četbě a nesmím zapomenout na její bádání 
v  archiváliích, kde hledá podklady pro rodokmeny 
své rodiny.

Já jsem se v mládí věnoval soutěžnímu stolnímu 
tenisu, později rekreačnímu tenisu a badmintonu.
Dnes preferuji turistiku a mám rád četbu a fotogra-
fování.

Náplní vašeho oddělení je starost o technologii 
výroby BO PET. Každý ví, jak se používají napří-
klad podlahoviny, izolační fólie nebo vstřikova-
né výrobky. BO PET fólie - to je pojem spíš ne-
známý. Na co se fólie BO PET vlastně používají.
Použití BO PET fólií je velmi rozmanité.
Ta rozmanitost použití vyplývá z toho, že tento ma-
teriál má vynikající mechanicko-fyzikální vlastnosti. 
Především vysokou pevnost, rozměrovou stálost, 
vysokou tepelnou odolnost, vysokou odolnost proti 
elektrickému průrazu, vysokou transparentnost, vy-
soký lesk a má velmi dobré bariérové vlastnosti proti 
prostupu vodních par a kyslíku.  

Obecně a ve stručnosti lze fólie podle použití rozdě-
lit na elektroizolační, obalové a pečicí fólie. Elektro-
izolační fólie jsou používány především jako jedna 
z vrstev, kterou jsou ovinuty různé typy kabelů. Po-
kud tedy uvidíte odizolovaný kabel, tak vrstva prů-
hledné fólie pod horním opláštěním bude s velkou 
pravděpodobností BO PET.

Široké uplatnění je u obalové fólie. Především jde 
o  výrobu vícevrstvých obalovin, vyrobených kaší-
rováním, pro balení různých druhů materiálů a po-
travin. Jde buď o přímé balení (různé sáčky a pytle), 
nebo je vícevrstvý laminát používán na víčkování 
misek s rozličnými potravinami nebo produkty. 
Pokud je barevná metalizovaná fólie kašírována na 
karton, můžete ji vidět jako luxusní balení parfémů 
a kosmetických přípravků, ale také jako různé pod-
tácky. 

BO PET fólie je většinou laminována s PE nebo PP. 
Další vrstvou bývá napařený hliník, který zvyšuje ba-
riérové vlastnosti a navíc dává obalům kovový lesk a 
zvyšuje tak spolu s potiskem jejich atraktivitu.Tyto 
moderní vícevrstvé obaloviny zásadním způsobem 
prodlužují spotřební dobu balených potravin.

Zatímco dříve byla spotřební doba potravin v řádu 
dnů a týdnů, dnes jsou to běžně řádově měsíce. Pří-
kladem může být třeba káva, která se dříve nepro-
dávala jako mletá, protože její aroma přes tehdejší 
obal (většinou to byl voskovaný papír) lehce unika-
lo. Dnes je káva namletá a zavakuovaná v obalu s vy-

sokou bariérou a beze změny vydrží několik měsíců. 
Běžné je dnes také balení agresivních látek do ví-
cevrstvých laminátů, které se dříve balily pouze do 
skla, protože nebyly k dispozici obaly, které by pů-
sobení těchto látek vydržely.

Další méně známou aplikací je výroba tzv. chemic-
kých kotev. Ze dvou rolí fólie o různých tloušťkách 
a šířích se stáčejí a svařují dva tubusy do sebe, tyto 
jsou při svařování zároveň plněny, jeden plnivem 
a druhý, menší vnitřní tubus, tvrdidlem. Vzniká tak 
plynule „nekonečný“ dvojitý tubus, který je násled-
ně svorkami ukončován po určité délce a zároveň 
dělen.

Tyto kotvy se pak zasunují do předvrtaných otvorů, 
například u důlních výztuží a následným zatlučením 
šroubu do otvoru s vloženou chemickou kotvou a 
jeho otáčením se fólie protrhne, jednotlivé složky se 
promíchají a v řádu minut ztvrdnou, takže lze rychle 
a bezpečně postupovat v práci.

Další zajímavou aplikací je použití BO PET jako pe-
čicí fólie. Tato fólie s vysokou tepelnou odolností, 
až 200 °C, je dnes běžně k dostání v obchodní síti 
v několika tloušťkách a provedeních.

Jinou aplikací, se kterou jste se všichni už jistě se-
tkali, je balení tavených sýrů do hliníkových obalů, 
z  nichž vystupují červené proužky BO PET fólie, 
sloužící k rozbalení sýrů prořezáním a sloupnutím 
vrstvy hliníkového obalu.

Zajímavé jsou také fólie určené pro uchování tě-
lesného tepla nebo naopak pro ochranu před slu-
nečním zářením u zraněných, podchlazených nebo 
přehřátých osob.

Tyto žlutě zabarvené fólie, z jedné strany opatřené 
stříbrným nánosem hliníku, jsou v současné době 
v povinné výbavě všech lékárniček a jsou běžně 
používány u záchranných sborů, u horolezeckých, 
sportovních nebo výzkumných výprav.

Je ještě spousta dalších zajímavých aplikací jako 
jsou fólie pro přenos tisků na obaloviny, fólie pro 
výrobu retroreflexních nášivek, které jsou používá-
ny jako bezpečnostní prvky na oblečení, batohy či 
tašky, fólie pro výrobu ochranných holografických 
prvků pro ceniny, dekorační fólie, separační fólie, 
fólie pro výrobu bezpečnostních skel, vícekomoro-
vých izolačních skel atd.

Pro úplnost ještě dodávám, že fólie BO PET dnes vy-
rábíme v tloušťkách 6 - 150 mikrometrů, v šířích od 
10 do 2 880 mm, v průměrech návinů až do 800 mm 
a v délkách, dle tloušťky, až do 48 000 běžných me-
trů. To vše v různém provedení, vybarvení a s povr-
chovou úpravou podle typu použití.

BO PET fólie z produkce Fatry se prodávají pod ob-
chodní značkou Tenolan, lamináty pod obchodní 
značkou Folam a A PET desky pod značkou Petafol.

Vidíte tedy, že stejně jako se setkáváte denně s pro-
dukcí Fatry v podobě podlahovin nebo vstřikova-
ných výrobků, tak se stejně setkáváte denně i s fó-
liemi BO PET naší produkce, jen jste o tom možná 
nevěděli.

Co je v současnosti na vašem provozu nového 
a co se ještě chystá v letošním roce?
V současné době nabíhá technologie nově zakou-
peného stroje pro aglomeraci, jehož montáž a sou-
visející stavební úpravy proběhly v půlce července. 
Ze strany TPV tuto akci zajišťuje Ing. Bajgar.

V půlce listopadu přijde na řadu upgrade největšího 
rozřezávacího stroje CW 900, který zpracovává veš-
kerou produkci linky „A“.

A v roce příštím?
V příštím roce nás čeká zásadní generační obměna. 
Ing. Bajgar dosáhne penzijního věku a jeho nahra-
zení nám všem určitě zamotá hlavu. Ing. Bajgar 
pracuje ve Fatře od roku 1981 na různých pozicích a 
získal tak ohromné množství zkušeností. Na BO PET 
nastoupil jako vedoucí TPV v roce 2005 a po změně 
organizační struktury v roce 2010 zůstal v TPV jako 
technolog.

Jeho znalosti v oblasti materiálů, technologií, no-
rem a zkušebnictví budou velmi těžce nahraditel-
né. Doufáme, že neodejde spíš, než převážnou část 
svých znalostí předá svému nástupci.

Věřím, že i po odchodu nám bude nápomocen a 
bude fungovat jako „přítel na telefonu“, popřípadě 
se bude ještě osobně podílet na některých projek-
tech.
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Společné zasedání PRO
Kromě členů PRO, revizní komise, úsekových 
důvěrníků a členů ZO OS ECHO Fatra Napajedla 
se zasedání, které se konalo 14. července 2020, 
zúčastnili i hosté. Pozvání tentokrát přijal gene-
rální ředitel Ing. Pavel Čechmánek a personální 
ředitel Mgr. David Čuda.

Předsedkyně PRO Jana Hrabicová přivítala všechny 
přítomné, kteří se sešli ve velmi hojném počtu, a 
seznámila je s programem, jehož hlavní náplní byly 
informace pozvaných členů managementu.

Personální ředitel seznámil zasedání s plněním ko-
lektivní smlouvy za rok 2019, se stavem zaměstna-
nosti v našem podniku v loňském roce a s vývojem 
mezd.

Informoval, že i v loňském roce v rámci péče o za-
městnance společnost Fatra poskytla svým pracov-
níkům nemalé peněžní i nepeněžní příspěvky.

Všichni zaměstnanci např. obdrželi iontové nápoje, 
dělníci ve výrobě v horkých dnech navíc i minerální 
vody. Nezanedbatelné náklady za účelem zvyšování 
spokojenosti, motivace a loajality byly vynaloženy 
na program Benefit Plus, byly vyplaceny peněžní 
dary při životních jubileích, odchodech do důchodu 
a za dárcovství krve. 

Přítomní byli informováni o nákladech vynalože-
ných na příspěvky na penzijní připojištění, kterých 
využilo v roce 2019 celkem 971 zaměstnanců, a 
o výši čerpání příspěvků na závodní stravování.

V loňském roce byla zaměstnancům vyplacena od-
měna za HV v celkové výši 8 807 300 Kč, po ukončení 
účetního auditu byl pak v březnu 2020 vyplacen do-
platek této odměny ve výši 3 290 400 Kč. 

Ke dni 31. 12. 2019 bylo ve Fatře celkem 1 241 za-
městnanců, z toho v provozovně Chropyni 365 za-
městnanců.

Generální ředitel Ing. Pavel Čechmánek se ve svém 
vystoupení v úvodu krátce vrátil do minulosti, do 
doby prvního výskytu koronaviru v České republice. 

Zrekapituloval celou tehdejší situaci v našem pod-
niku, kterou bylo nutno v tomto období takřka den-
nodenně s pomocí krizového štábu řešit. Konsta-
toval, že i přes nařízení Krajské hygienické stanice 
ve Zlíně, kdy onemocnění postihlo několik našich 
zaměstnanců, se podařilo výrobu téměř ve všech 
provozech zachovat. 

S výjimkou segmentu speciálních výrobků v Chro-
pyni (bylo způsobeno nedostatkem odbytu výrob-
ků) a výroby granulátu v Napajedlích nebyly nutné 
žádné další významné odstávky a společnost tak 
nemusela řešit ekonomické problémy, se kterými se 
potýkalo mnoho jiných firem. 

Přestože nedošlo k výraznému omezení výroby, 
naše tržby z důvodu celosvětové koronavirové krize 
klesly meziročně za 1. pololetí celkem o cca 200 mil. 
Kč. Průběžný dosažený výsledek je však i přes tento 
pokles zatím relativně pozitivní ve tvorbě zisku.

Další informace se týkaly nové válcovny, tedy středi-
sek 181000 a 182000. Zpoždění v rozjezdu plánova-
né výroby je aktuálně půl roku. Válcovací linka Co-
merio IV jede od března v plném provozu, laminační 
linka Olbrich má za sebou třetí úspěšnou garanční 
zkoušku z pěti. Zpoždění jistě velkou mírou zavi-
nila i pandemie koronaviru, kdy němečtí technici 
odcestovali a nějakou dobu se nemohli přes uza-
vřené hranice vrátit. Po ukončení posledních dvou 
garančních zkoušek bude linka předána. 

Následně bude prioritou vyrobit vzorky nové kolek-
ce podlahové krytiny v šíři 2 m tak, aby je mohli naši 
obchodníci co nejdříve představit obchodním part-
nerům a novým zákazníkům.

Dále byly diskutovány informace, týkající se nového 
mzdového systému, platného od 1. 4. 2020. 

V diskuzi pak byly jednotlivě zodpovídány i dotazy 
ke stravování, nové úklidové firmě ESSAT, katalogu 
pracovních pozic a na řadu přišla i otázka případné-
ho vyplacení odměny za plnění HV za letošní rok. 

Dozvěděli jsme se, že vedení naší společnosti v kaž-
dém případě splní své závazky z platné kolektivní 
smlouvy, ale s ohledem na velmi těžkou predikci 
dosaženého výsledku tohoto roku zváží výplatu pří-
padné zálohy až v posledním čtvrtletí tohoto roku. 

Oslavy k 85. výročí založení společnosti Fatra byly 
pro letošní rok definitivně zrušeny a pokud to situ-
ace dovolí, snad se v menší míře uskuteční v roce 
příštím. 

Dne 5. 9. 2020 by se měl konat zájezd na Čapí hnízdo 
do Olbramovic, bližší informace budou předány až 
po upřesnění programu koncernem Agrofert.

Generální ředitel Ing. Pavel Čechmánek všem pří-
tomným poděkoval za jejich trpělivost, vstřícnost 
a pracovní nasazení zejména v době koronavirové 
krize. 

Předsedkyně Jana Hrabicová seznámila všechny 
s novými informacemi z odborářské činnosti základ-
ní organizace a s novými pravidly, týkajícími se mož-
nosti ubytování odborářů a jejich rodinných přísluš-
níků v Praze na Černém Mostě a v Bechyni v jižních 
Čechách. Na závěr paní Hrabicová poděkovala pří-
tomným hostům za účast a poskytnuté informace. 

Jana Hrabicová 
předsedkyně ZO Fatra Napajedla

Letní výletování a putovní kreslené kamínky 
Byli jste přes prázdniny někde na výletě a našli 
namalovaný kamínek? Nevěděli jste, jestli si ho 
můžete vzít? Ráda bych vám o barevných ka-
míncích pověděla víc.

Lidé malují na kamínky již od nepaměti, ale během 
letošního roku začal barevný kamínkový boom. Ně-
koho baví kamínky malovat, někdo je rád hledá a 
přemisťuje.

Můžete je najít kdekoliv, hlavně na známých vý-
letních místech. Pokud takový malovaný kamínek 
najdete a na spodní straně je napsané PSČ města, 
ve kterém vznikl, jedná se právě o putovní kamínek. 
Můžete ho vzít a poponést nebo popovézt na jiné 

místo. Kamínek si samozřejmě můžete i ponechat 
na památku, protože hlavně děti z nich mají velkou 
radost, když se jim podaří krásně namalovaný kamí-
nek najít.

V případě, že používáte sociální sítě, autor bude rád, 
že může putování svého kamínku sledovat. Vyfoce-
ný kamínek společně s opsaným PSČ vložíte na fa-
cebookovou skupinku „Kamínky“ a můžete čekat, že 
se autor ozve. 

Pokud byste se rádi vrhli na tvoření, prodává se dnes 
spousta akrylových fixů, barviček a přímo celých sad 
na tvoření kamínků. Kamínek je potřeba řádně očis-

tit lihem, aby nezůstaly případné mastné skvrny. 
Obrázek může být jakýkoliv dle vašeho umělecké-
ho cítění, na spodní stranu kamínku nezapomeňte 
uvést PSČ, ať můžete sledovat jeho putování nejen 
Českou republikou. 

Po řádném zaschnutí se musí kamínek přelakovat 
akrylovým lakem, aby vydržel i to nejhorší počasí. 

Při příští procházce se rozhlédněte a třeba nějaký 
krásně namalovaný kamínek najdete a uvidíte, ja-
kou radost Vám udělá.

Klára Dundálková
nákupce
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Děti z Fatry navštívily ZOO v Olomouci na Svatém Kopečku 
Již tradičně si každý rok ve své činnosti vyhra-
zuje podniková rada odborů jeden prázdnino-
vý den pro děti a jejich rodiče nebo jiné rodinné 
příslušníky. Letos jsme kvůli koronaviru všech-
ny zájezdy museli zrušit a dlouho jsme nevě-
děli, jestli se aspoň ten jeden pro děti podaří 
zrealizovat.

Nakonec se dětský prázdninový den uskutečnil a 
všichni si ho naplno užili v olomoucké ZOO, která 

nabízí mnoho možností ke strávení skvělého zábav-
ného dne. 

Cesta nebyla dlouhá, naopak utekla velmi rychle a 
již jsme si balili nejnutnější denní potřeby, hlavně 
pití, jelikož počasí slibovalo krásně slunečný den až 
tropický. Po vstupu do ZOO jsme udělali hromad-
nou fotku všech našich dětiček a poté se již všechny 
děti rozběhly vstříc zvířátkům a zážitkům.

Celou zoologickou zahradou nás doprovázelo velmi 
příjemné komentované krmení zvířat, každou půl 
hodinu po směru prohlídky. Hned u vstupu jsou roz-
tomilí Lemur Kata, u kterých krmení začínalo. Věděli 
jste, že jejich ocas, který pomáhá udržovat rovno-
váhu při skocích a slouží mu také k dorozumívání ve 
vysoké trávě, má 13 černých a 13 bílých pruhů? 
Já tedy ne. 

Mezi další zvířátka, u kterých jsme mohli sledovat 
komentované krmení, patří surikaty, gepard štíhlý, 
klokan rudý, psoun prériový, velbloud dvouhrbý, 
kočkovité šelmy, vlk Hudsonův atd. U vlků naše ces-
ta s komentovaným krmením končila. Děti sledo-
valy, jak vlci čekají na maso, které jim samy mohly 
hodit. 

K zajímavým atrakcím ZOO Svatý Kopeček určitě 
patří vyhlídková věž s moderní kovovou konstrukcí 
trojúhelníkového půdorysu vysoká 29,3 m, lanové 
centrum se spoustou průlezek a  překážek zakon-
čených tobogánem nebo Safarivláček, ze kterého je 
možné zblízka vidět spoustu zvířátek.

Všechny děti se svým doprovodem zvládly celou 
trasu na jedničku a za to si zasloužily pamětní list, 
sladkou pozornost a někteří i malý dárek navíc. Celý 
den bylo krásné, až dusné počasí, ale píseň  “Sláva 
nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu“ jsme si 
zazpívat nemohli, protože při odchodu ze ZOO nás 
letní déšť pěkně zchladil. 

Věřím však, že na krásně stráveném dnu to nic ne-
změnilo a podle velkého ohlasu spokojenosti všech 
dětí se můžeme těšit na další prázdninový výlet 
v příštím roce.

Klára Dundálková
 předsedkyně ZR č. 4

Znáte wander book?
Nikdy mě nebavilo sbírat velká dřevěná turistic-
ká kolečka (známky) z výletních míst, ale když 
jsem před pár lety narazila na wander book s vi-
zitkami, ihned mě to nadchlo a mé děti taky. 

Wander book, jinak taky turistický deník, je takový 
výletní památník, do kterého můžete kdykoliv na-
hlédnout, zavzpomínat, která místa jste již navštívili.

Wander book byl založen v roce 2008 orientačním 
běžcem a nadšeným fotografem Ing. Rudolfem Rop-
kem. Jeho cílem bylo zmenšit pohlednice a mít tyto 
vzpomínky na jednom místě. Turistický deník má 
formát A6 s kroužkovou vazbou, díky čemuž se vle-
ze do batůžku i nejmenšímu turistovi. 

Může to být váš věrný přítel na cestách, kdy bude 
zároveň obohacen o spoustu razítek nebo může 
zůstat doma ve skříňce a doplníte jej zpětně. Odha-
dem ho dnes vlastní zhruba 100 tisíc lidí. My máme 
doma již druhý a je téměř plný. Ve vašem výletním 
cíli si koupíte samolepku neboli turistickou vizitku 

(12 Kč a 15 Kč), kterou nalepíte do deníčku. Můžete 
dopsat datum výletu, počasí, s kým jste byli, jestli 
jste byli pěšky nebo na kole, jestli se vám místo líbi-
lo, doplnit razítkem, malůvkou, vstupenkou atd. 

Turistické vizitky se staly fenoménem posledních 
let. Aktuálně má vizitku v České republice téměř 
5000 míst a stále přibývají. Může se jednat o hrady, 
zámky, zajímavá místa, pivovary, muzea, restaurace, 
kulturní akce atd. Již několik let nejsou vizitky pouze 
v Česku, ale i na Slovensku, v Polsku, Německu a Ra-
kousku, menší počet potom v Maďarsku a v Norsku. 
Tento projekt má dnes i vlastní aplikaci, kde může-
te vidět místa, na kterých vizitky jsou a podle toho 
si naplánovat výlet. Někdy to člověka dovede i do 
míst, o kterých ani netušil.

Přeji vám spoustu nádherných kilometrů za pozná-
ním České republiky s wander bookem v batůžku. 

Klára Dundálková 
nákupce
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BAVÍME SE
Děti nikdy nezklamou
S dětmi je prostě legrace. Úžasné na nich 
je to, že co mají na srdci, to hned také na 
jazyku, nelámou si hlavu s tím, co je vhodné 
a co ne, a z toho vzniká spousta humorných 
situací. Několik jsme jich pro vás vybrali. 

• Strašně jsem se lekl, když maminka one-
mocněla, protože jsem si myslel, že nám 
bude vařit tatínek.

• Na maminky se nemá křičet, protože 
jsou prospěšné.

• Babička je tlustá, protože je plná lásky.
• Krutá pravda: Čím je člověk starší, tím 

jsou jeho zuby dražší.
• Když babičku bolej zuby, dá je do skle-

ničky.
• Já už nemám babičku: zasadili jsme ji na 

hřbitově.
• Obyvatelé Sardinie se nazývají sardinky.
• Když se mi narodil bratříček, dali ho do 

akumulátoru.
• Nejužitečnější zvíře je prase. Každou 

jeho část můžeme zužitkovat: přední a 
zadní část jako maso, kůži na boty, ze 
srsti kartáčky a jeho jménem můžeme 
dokonce i nadávat.

• Nevím kolik je mi roků, protože se to stá-
le mění.

• Každá ryba vyrábí jikry, ruské ryby i ka-
viár.

• Babička se odstěhovala na druhý svět. 
Takže už i já budu mít někoho v cizině.

• Při grilovačce u babičky: Babi z tebe by 
byl ale dobrý špekáček

• To malé tříleté dítě už zvládá ironii. Dnes 
mi řekl, že jsem matka roku, když jsem 
mu dala boty naopak.

• „Maminko, co se stane, když někdo ná-
hodou spolkne Lego?“ „Musí do nemoc-
nice a rozříznou mu bříško.“ „A můžu do-
koukat večerníček?“

• Manžel naháněl syna, aby šel spát: „Kubí, 
co takhle jít spát?“ „Však běž tati, mě to 
nevadí!“

• Malá slečna (3 roky) dostala nové stře-
víčky. Prohlížela si je na noze a pak říká: 
„Mami, ty mi padnou jako vláda.“

• Syn si šel nedávno lehnout s manželem, 
já šla něco dělat do kuchyně. Po chvíli 
slyším kroky a syn hlásí: „Tátu už jsem 
uspal, tak jsem tady.“

• Dcera (5 let) k mojí mámě (54 let): „Ba-
bičko, já tě mám ráda, i když seš už sta-
rožitná.“

• Ustřihla jsem synovi (16 měsíců) ofinu a 
5tileťák mi říká: „Super, teď vypadá jak 
idiot.“

• Dnes jsme už po několikáté za večer 
hnali dceru do koupelny pod sprchu. 
A ona si najednou začala zpívat od ka-
pitána Dema písničku… „Jááá, já vás 
mám rád… I když mě už pěkně začínáte 
srát…“

• „Jak to, že tě dnes přivedl tatínek?“ Od-
pověď: „Protože maminka byla včera 
s tetou na kávě a ráno blinkala do vany!“

• Otec ve školce: „Dobrý den, přišel jsem 
si pro dítě.“ „A které?“ „A není to jedno? 
Stejně ho zítra ráno zase přivedu.“

• Stěžuje si paní: „Náš Jiříček nechce jíst 
nic z toho, co uvařím.” „To je zajímavé, jak 
má to dítě vyvinutý pud sebezáchovy.”

• „Jestlipak víš, co musíš dělat, abys vy-
rostla?“ ptá se maminka malé Janičky. 
Místo očekávané odpovědi „jíst“ se do-
zvídá: „Mít často narozeniny“.

ANKETA
Jak se vám líbí koupaliště v Chropyni?
Koupaliště v Chropyni má dlouholetou tradici 
a odjakživa bylo velmi oblíbeným cílem ná-
vštěvníků nejen z Chropyně, ale i z širokého 
okolí. Velkým lákadlem byla zejména vyhříva-
ná voda. Po rekonstrukci, která proběhla po 30 
letech provozu, dostalo koupaliště nový vzhled 
a přilákalo spoustu milovníků vodních zážitků. 

Celá rekonstrukce se uskutečnila v několika etapách 
a nyní je areál připraven ke kompletnímu využití 
volného času pro všechny zájemce. Voda ve všech 
bazénech je vyhřívána za použití tepelných čerpa-
del.

K dispozici jsou zábavné vodní atrakce - sklouznout 
se můžete na toboganu, zalézt si na lezecké stěně, 
relaxovat na masážních lavicích nebo v divoké řece. 
Pro nejmenší je připraveno brouzdaliště s „ježkem“ 
a malý bazén se širokou skluzavkou. Kromě vodních 
atrakcí můžete využít hřiště na plážový volejbal a 
hřiště na míčové hry. Chropyňské koupaliště posky-
tuje příjemné osvěžení v letních dnech. Pro zaměst-

nance Fatry o to příjemnější, neboť po předložení 
zaměstnanecké kartičky mají vstup zdarma po ce-
lou sezónu 2020.

Zeptali jsme se našich zaměstnanců, jestli už tento 
benefit využili a koupání v Chropyni vyzkoušeli, co 
se jim na koupališti líbí a které atrakce nejvíc vyu-
žívají. 

David Heppler, předák skladu, stř. 951700
Ano, vyzkoušel. Jsem pravidelný návštěvník, proto-
že mám dvě malé děti. Máme tři bazény a všechny 
musíme projít. Začínáme vždy v tom nejmenším. 
Poté se přechází na střední, kde strávíme nejvíc 
času. Ve velikém využíváme jen tobogan a vířivku. 
Nejoblíbenější atrakce jsou skluzavka a tobogan. 

Ing. Dana Balvínová, vedoucí skladu Chropyně, 
stř. 955010
Koupaliště využívám v případě příznivého počasí 
(momentálně je poměrně studená voda) jako reha-
bilitaci plavání po operacích obou kolen. Pro mě je 
tento benefit přínosem.

Petra Menšíková, technik kvality, stř. 949000
Benefit volného vstupu na místní koupaliště mě 
velmi mile překvapil. Prozatím bych to ale okomen-
tovala slovy klasika, že „tento způsob léta zdá se 
mi poněkud nešťastným“, alespoň co se koupacích 
možností naší rodiny týče. 

Jelikož mám ještě poměrně malé děti, tak se kou-
pání řídí především podle nich. Ale pokud by bylo 
jen na nich, jsme na koupališti snad každý den i ve 
špatném počasí. 

Bohužel letos nám všelijaké okolnosti ještě nedo-
volily nový benefit využít, ale věřím, že ještě není 
všem dnům konec. Holky baví potápění a všemožné 
vodní lumpárny, od loňska už si samy troufnou i na 
tobogan, takže ten je pro ně asi nejlepší atrakcí.

Michaela Schovancová, prodejce, stř. 202300
Na místní koupaliště chodím již spousty let a nový 
benefit volného vstupu jsem uvítala. Nejvíce teď na-
vštěvuji brouzdaliště a bazén pro děti se skluzavkou, 
jelikož chodíme na koupaliště s naší dcerou. Letošní 
nestálé počasí moc koupání nepřeje, takže věřím že 
tento benefit budeme moct využít i příští rok.

Anna Milerová, prodejce, stř. 101300
Koupaliště jsem letos ještě nezkoušela, není na to 
moc počasí, bohužel. Koupaliště známe a nejvíc se 
nám líbí tobogan a dětský bazén se skluzavkou. 

Jarmila Gašpaříková, technik - vývoj, stř. 948000
Benefit jsem vyzkoušela, protože každé léto chodím 
na místní koupaliště. Moc oceňuji letošní výhodu 
pro zaměstnance. Užíváme si koupání i s mým roč-
ním vnoučkem, který vodu miluje hlavně v brouzda-
lišti. Samozřejmě si i ráda zaplavu ve velkém bazénu, 
pokud je méně lidí. Až bude vnouček větší, tak určitě 
využijeme i tobogan a skluzavku v dětském bazénu. 
Místní koupaliště nabízí různá lákadla hlavně pro 
děti v podobě zmrzliny, cukrové vaty, brambůrek 
atd. a samozřejmě i občerstvení pro dospělé, takže 
se tam dá strávit za příznivého počasí celý den. Urči-
tě si koupání budeme užívat každou volnou chvilku, 
takže benefit hodnotím jako skvělý nápad zaměst-
navatele a doufám, že se bude opakovat i příští rok.

„Zmrzlina zdarma“ pro zaměstnance Fatry
Stejně jako loni i letos jsme uspořádali pro naše 
zaměstnance letní zmrzlinovou nadílku. 

V Chropyni se mohli naši spolupracovníci osvěžit 
výbornou zmrzlinou v úterý 11. 8., v Napajedlích 
o den později.  Přestože nám počasí přálo, letos bylo 
vydáno „pouhých“ 970 kusů zmrzliny, což je o 72 
méně než minulý rok. V nabídce příchutí jednoznač-
ně vedl slaný karamel. Pokud byste ještě měli chuť, 
můžete si na ni zajet do Hvozdné u Zlína. Stánek se 
zmrzlinou najdete každý slunečný den u  místního 
kostela.

Tato událost měla u našich zaměstnanců opět velký 
úspěch a pevně doufáme, že ji budeme moci orga-
nizovat i v dalších letech. Přejeme pohodový zbytek 
léta.

Gajdošíková Eva
HR Generalist
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BAVÍME SE
Veselé jsou i poznámky, které se změní v ja-
kousi korespondenci mezi učitelem a rodiči. 
Někteří tatínci či maminky mají potřebu se 
k stížnosti nějak vyjádřit, pouhý podpis jim 
nestačí:

• Jeden otec nemohl nechat bez reakce 
poznámku, kterou v šesté třídě přinesla 
jeho dcera. Zněla: „Je tvůrčí, což je nežá-
doucí.“ V hodině výtvarné výchovy totiž 
nenakreslila požadované jablko, ale celé 
zátiší. „Já jí fandím!“ připsal otec pod po-
známku a podepsal se.

• Nezapomenutelnou se stala další školní 
příhoda. Naprosto rozlícená kantorka 
poslala v žákovské knížce rodičům jasný 
vzkaz: „Nic neumí!!!!“ Otec ale zachoval 
klid a na poznámku suše odepsal: „Proto 
ji posílám do školy!“

Na závěr několik vtipů s dětmi a o dětech:
• Učitel dává žákům slovní úlohu: „Tak 

z  města A vyrazí auto rychlostí 140 km 
za hodinu, poté z města B vyrazí auto 
rychlostí 160 km za hodinu.“ „Kde se 
potkají?“ Jeden z žáků se hlásí a povídá: 
„Přece na dopravním inspektorátu, pane 
učiteli.“

• Tříletý chlapeček zvedne telefon. Volají-
cí se dožaduje hochovy maminky. Chla-
peček do telefonu šeptá: „Maminka ne-
může, má moc práce.“ Hlas se tedy ptá 
po tatínkovi. Chlapec dál šeptá: „Ten má 
také hodně práce.“ Volající se tedy ptá, 
zda je u nich doma nějaký jiný dospělý. 
Chlapec stále šeptá. „Ano, je tu policis-
ta. Ale taky má hodně práce.“ Volající se 
tedy ptá dál, jací dospělí tam ještě jsou. 
Chlapec šeptá, že v bytě jsou ještě hasi-
či, ale také nemají vůbec čas. Volající už 
to nevydrží a rozčileně se ptá, co tam 
všichni dělají?! Chlapeček vítězoslavně 
šeptá: „Hledají mě!“

• Paní Nováková se dívá na svého muže 
a říká: „Pepo, chudák náš kluk. Cucá ten 
bonbon už tři dny, nerozbalíme mu ho 
konečně?“

A na úplný závěr aktuálně ze života:
• Přišli jsme zvenku, z dětí jsou klasické 

koule bláta, a proto všichni míří do umý-
várny. Dopoledne jsme si udělali malou 
besedu o pořádném mytí rukou kvůli 
hrozbě nákazy, tak se teď s kolegyní dí-
váme na plody své práce. „Ne, to musíš 
takdle!“ rozdává nejlepšímu kamarádovi 
rozkazy jeden kluk-vrchní hygienik. „Dyť 
tam máš furt špínu, mej si to pořádně 
i mezi prstama a pak udělej takovej ten 
zobáček, aby se to dostalo i z nehtů! 
Protože jestli chytneš koronavirus, tak 
už s tebou za ruku chodit nebudu!“

Z  DOSLECHU
Nedávno jsem v autobuse vyslechla, jak paní 
za mnou hodnotila inteligenci nějaké své 
známé: „Má IQ houpací tykve“. 
Pozn. redakce: „O inteligenci hodnotitelky 
bude lepší nepřemýšlet.“

A další zážitek, tentokrát u kadeřnice. Dotyč-
ná dáma sdělovala: „Užívám hořčík, když to 
nepomůže, koupím si magnézko“. 
Pozn. redakce: „Snad aspoň něco zabere.“

Deník otce/Kouzelná dovolená
Asi očekáváte, že se opět bude jednat o kata-
strofický scénář plný zvratů a krkolomných 
situací, ale opak je pravdou. Dovolená, přesto-
že byla náročná, proběhla poměrně klidně, 
přestože z nás vysála poslední zbytky energie. 

Hlavním mottem bylo, aby děti měly každý den zce-
la jiný a nabitý novými zážitky, na které budou s lás-
kou vzpomínat. Ovšem jsou tam i momenty, které 
jsou zcela typické pro mé potomstvo, takže nemějte 
obavu. Přesto chci hlavně popsat krásu severní Mo-
ravy a to, že i na totálním konci světa, kde lovíte sig-
nál v korunách stromů u obecního úřadu, lze zažít 
krásné okamžiky.

První odjezdový den byl pozdržen příchodem balí-
ku, který měl dorazit až další týden, ale poznámky 
u objednávek očividně nikdo nečte. Ostatně zřejmě 
tak v dané společnosti nečtou seznam objednaných 
produktů, neboť přišlo asi 50 % požadovaného zbo-
ží, což ženu uvedlo do stavu jemného zoufalství a 
silného hněvu. Z kombinace tohoto zážitku, téměř 
explozivního nadšení mých ratolestí z toho, že vyje-
deme mimo naše obytné prostory, a zástupu kufrů 
na chodbě, který spíše vypovídal o emigraci nežli o 
týdenní dovolené, vznikl koktejl úžasného rozpo-
ložení, který byl tím správným začátkem jakékoliv 
dovolené. Když se podařilo do auta umístit všechna 
naše zavazadla, která odpovídala měsíčnímu poby-
tu arabského harému v Himalájích, zcela zbroceni 
potem jsme vyrazili na naši velkolepou dovolenou. 

Situaci v autě popisovat nebudu. Jaké to asi tak 
může být, když někdo řeší reklamaci, vzadu řvou 
tři paviáni a do toho všeho „fantasticky plynulý pro-
voz“. Na místo určení jsme z původně avizovaného 
oběda dorazili až okolo 17. hodiny. Letmé uvítání, 
rozmístění zavazadel, večeře, 3 pohádky charakteri-
zující největší denní prohřešky (zebra, která kousala 
ostatní zvířata, medvěd, který nepůjčoval hračky 
ostatním, a orangutan, který neposlouchal rodiče a 
pak si natloukl šišku) a spát. 

Další den jsme nafoukli bazénky a napustili je vo-
dou z potoka s důrazem na to, aby dítka vyčkala, 
než se voda ohřeje. Za pět minut jsem již kráčel ven 
s náhradním oblečením. Obojživelníci pomocí stří-
kacích tubusů vytvářeli efekty připomínající Křižíko-
vu fontánu. V tu chvíli bylo jasné, že je třeba osádku 
separovat a zaměstnat jinou fyzicky náročnější ak-
tivitou. 

Kámen, nůžky, papír rozhodl, že do lesa na 5,6 km 
dlouhý výšlap se vydá ryze mužské osazenstvo. Na 
začátku jsem měl obavy, zda naši paneláčníci trasu 
s převýšením necelých 200 m zvládnou, ale lesní 
cesta byla úžasná, lemovaná jahodami a malinami, 
což chlapcům průběžně doplňovalo energii. Během 
cesty jsme také našli značné množství hub.

Po odpoledním spánku jsme se vydali na rodinnou 
sešlost do Šumperka. Při setkání se sestrami a jejich 
dětmi jsme si připadali jako Hujerovi v notoricky 
známém filmu „Marečku, podejte mi pero“. Sdružili 
jsme 3 stoly a zasedli kolem (5 dospělých, 5 dětí a 
1 kojenec). Díky tomu, že jsme seděli na zahrádce, 
která vbíhala do městského parku, měli jsme o zá-
bavu postaráno. 

Průběžně docházelo k připomínkování rychlosti 
pohybu, umravňování, někdy i k sčítání lidu a pří-
padnému dohledávání chybějících jedinců. Velkole-
pý závěr si vzal na starost kojenec, který v důsledku 
nedostatku pozornosti a zřejmě prázdného břicha 
nasadil tóninu, kterou by mu mohli závidět výrobci 
poplašných zařízení. 

Následující den jsme se vydali do Velkých Losin. Vel-
ké dětské hřiště s kolotoči, nafukovacím hradem a 
vláčkem bylo pro chlapce úžasným zázemím. Násle-
dovalo krmení kačen v zámeckém parku a konzu-
mace vyhlášené točené zmrzliny. Recipročně jsme 
očekávali odpolední útlum a klidový režim, ale mar-
ně. Opět Křižík na dvoře, vosí žihadlo v chodidle a 
půl pekáče buchty zmizelo jako pára nad hrncem. 
Večerní grilovačka klobásek a hurá na kutě. Opět za-
zněly pohádky s naučnou tématikou.

Jednoho rána se dámy rozhodly, že pojedou do 
města. Bez dětí. To pro mě znamenalo jediné. Vzít 
je na naprosto jiné místo, kde je budu mít pod kont-
rolou, zaujmout jejich pozornost a motivovat je tzv. 
světlem na konci tunelu. Naložil jsem chasu do vozi-
dla a přijeli jsme do Loučné nad Desnou, kde je krás-
ný zámecký park s vodní plochou, kam byl nasazen 
kapří potěr. Pokud půjde vše dobře a podle plánu, 
budeme krmit kapříky, navštívíme pirátské hřiště a 
půjdeme na zmrzlinu. 

V parku je vysázeno více než 50 různých stromů a 
keřů z celého světa a u 38 z nich jsou informační 
tabule. U každé jsme museli zastavit a já doslovně 

přečíst celý text. Následně popisovat, jak vypada-
jí laločnaté a vejčité listy, co je to malvice, nažka a 
podobné výrazy, které jsem naposledy slyšel na zá-
kladní škole. 

U jezírka jsme nakrmili hejno ryb a hurá na pirátské 
hřiště. Zde všechno proběhlo naštěstí bez úhony 
a následovala sladká odměna ve formě vanilkové 
zmrzliny. Ověnčen třemi dětmi jsem si připadal pro 
kolemjdoucí jako pozoruhodná atrakce.

Příroda všude kolem lákala k outdoorové aktivitě a 
tak jsme odpoledne s prarodiči uzavřeli pakt o ho-
dinovém hlídání a se ženou se rozhodli okruh 5,6 
km zdolat indiánským během. Výsledkem tohoto 
počinu byly dva rozložité puchýře na manželčiných 
patách.
 
V závěru týdne přijel bratr s rodinou a mohly začít 
letní oslavy narozenin a jmenin. Díky apatickému 
pejskovi jsme si zpestřili sobotní odpoledne návště-
vou veterinářky a já pak k večeru pokračoval na tříd-
ní sraz základní školy po 20 letech. Bylo příjemné na 
chvíli zanechat veškeré starosti a hluboce zavzpomí-
nat na bezstarostné časy. Zpět do reality mě uvedly 
otázky na rodinu a počet dětí. Zatím vedu a myslím 
si, že se tento stav do budoucna nijak nezmění.

Odjezdové dny bývají náročné. Dospělí balí věci a 
děti se pomalu loučí s okolím, v němž zažily plno 
dobrodružství. Předpokládám, že to tak mají všich-
ni, ale taky máte pocit, když balíte, že je toho „nějak 
více“, než když jste přijeli? Dát si oběd, rozloučit se 
a vyrazit vstříc svému domovu. Během jízdy v ně-
kolika větách zhodnotit krásný týden, zkontrolovat 
zadní sedačky. 

Ten pohled na děti, když spí a vy víte, že jsou utaha-
né, plné dojmů a v tom týdnu, který jste společně 
strávili, jste jim dali maximum, stojí za to. 

No snad nás bude čekat podobný týden i na Sloven-
sku, kam se začátkem srpna vydáme. 

Závěrem bych rád zmínil vtip, který mi řekl můj šva-
gr v méně hlučném momentu:
Víte, jak si kouzelník utírá zadek?... Trikem.
Přeji všem kouzelné léto!

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

 Nejste na to sami!
Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy se 
dostane do finančních potíží a neví, jak ji vyře-
šit. Často pak tuto situaci lidé řeší půjčkami a 
úvěry, které se ne vždy daří splácet. V horším 
případě si půjčují dál, situace se stává nepře-
hlednou a naráz si neví rady. 

Naštěstí existují možnosti, jak dluhy řešit. Jednou 
z  nich je služba Dluhové poradenství Samaritán, 
která může aktivně poradit a pomoci. Poskytuje ji 
Charita Otrokovice za finančního přispění Evrop-
ského sociálního fondu prostřednictvím Operační-
ho programu Zaměstnanost a rozpočtu České re-

publiky. V rámci projektu „Samaritán poradí s dluhy“ 
přináší služba možnost konzultací přímo ve firmách.

Pracovníci nabízí pomoc při zjišťování stavu dluhů 
a hledání způsobu řešení zadlužení. Pomáhají zori-
entovat se ve stávající legislativě s možností využít 
právní konzultace. Zprostředkovávají kontakt s věři-
teli, úřady, exekutory, insolvenčními správci a soudy, 
včetně osobních doprovodů. Hledají možnosti, jak 
předejít vzniku exekucí. Pokud už se člověk dostal 
do exekucí, tak se snaží pomáhat s jejich řešením. 
Díky akreditaci u Ministerstva spravedlnosti mohou 
pracovníci poradny zpracovávat a také podávat ná-
vrhy na povolení oddlužení. Ročně podávají několik 
desítek návrhů. 

Pro pomoc a rady si mohou přijít nejen ti, kterých 
se problém dluhů přímo dotýká, ale i ti, kteří by se 

v podobné situaci mohli ocitnout nebo jsou ohrože-
ni dluhy svých blízkých a rodinných příslušníků.

Sociální služba Dluhové poradenství Samaritán, 
kterou poskytuje Charita sv. Anežky Otrokovice, 
funguje už desátý rok. V srpnu jsme s nimi navázali 
spolupráci a dohodli se na uspořádání přednášek ve 
Fatře v Napajedlích i v Chropyni. O termínech vás 
budeme včas informovat. 

Navíc zaměstnanci, kteří se ocitli v nepříznivé so-
ciální situaci související s dluhy, budou moci využít 
individuálního poradenství. Komplexní služby Dlu-
hového poradenství Samaritán jsou poskytovány 
bezplatně, diskrétně a anonymně.

Mgr. Adéla Mořická
HR Generalist
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Příběh chleba
„Vůně chleba je vůně všech vůní, je to prastará 
vůně našeho pozemského žití, vůně harmonie, 
pokoje a domova.“

Jaroslav Seifert

Už staří Slované se vítali chlebem a solí. Chléb pro 
naši kulturu představuje jen velmi těžko nahraditel-
nou potravinu.

Na začátku člověk pojídal zrnka obilí tak, jak je 
našel. Když objevil oheň, začal zrna pražit. Později 
i mlít v kamenných hmoždířích a primitivních mlý-
nech. Z takto rozemletého obilí vznikaly první kaše 
a později i chlebové placky (tzv. nekvašený chléb, 
který se ještě stále vyrábí např. v mnoha afrických 
a asijských zemích), pečené na rozpálených kame-
nech. Různé druhy „chlebů“ tehdy vyráběly všech-
ny vyspělé kultury - Egypťané, Řekové, Féničané, 
Židové atp. V současnosti je to populární potravina 
západní společnosti a počátky jejího vzniku spadají 
do období neolitu, tedy až 10 000 let př. n. l.

Něco jako chléb tedy znali už ve starověku, ale nám 
by nejspíš příliš nechutnal. Pekli ho v popelu anebo 
na rozpálených kamenech. Pravěcí lidé „uhňácávali“ 
jednoduché těsto z drcených zrn. Tuto dovednost 
musel mít každý, kdo chtěl zvýšit svou naději na 
přežití. 

Od pravěku byl chléb základní potravinou všech 
„obilných“ kultur. Jeho předchůdcem byly tedy 
nekvašené placky, které se ostatně jedí například 
v Africe, v Orientu nebo na Kavkaze dodnes. První 
opravdový, tedy kvašený chléb, pekli nejspíš staří 

Egypťané. Svědectví z nalezených papyrových svit-
ků hovoří o tom, že v Egyptě sloužil chléb (společně 
s cibulí) často místo platidla. Tak například víme, že 
rolníkova mzda činila 3 chleby denně, kněz dostával 
900 bochníků ročně a ve faraonově paláci byla roční 
spotřeba chleba 115 tisíc bochníků.

Ve druhém století našeho letopočtu nabízeli Athé-
ňané už přes sedmdesát druhů pečiva. A francouz-
ský chleba v osmém století byl kulatý a sloužil jako 
jedlý talíř.

Chleba byl také součástí různých rituálů. Kulatý pe-
cen symbolizoval slunce, koloběh času a také sluno-
vrat. Byl výsledkem mystické transformace a stal se 
srdcem i tváří evropské kultury.

U objevu kvašeného chleba stála nejspíš náhoda, 
nebo lépe - nehoda. Někdo zřejmě zapomněl na 
připravené těsto na placky a v příhodných podmín-
kách bakterie s nachystaným  polotovarem vykonaly 
své. Možná hlad a možná škudlilství pak velely divně 
vonící „zkažený“ materiál nevyhodit, ale normálně 
upéct… těsto nečekaně vyběhlo a první chléb, po-
dobný tomu, který známe dnes, byl na světě. 

Kvásek se používal v Evropě až do novověku. Pak 
jej začaly nahrazovat pivní kvasnice. A nebylo to 
vůbec jednoduché. Ještě v roce 1668 vykřikovali ně-
kteří profesoři lékařství z pařížské Sorbonny, že „na 
perutích kvasnicového chleba se vznáší smrt“. Chu-
dáci ještě nevěděli, že kvasnice jsou nejbohatším 
zdrojem vitamínu B. Dnes se používají při pečení 
chleba pekařské kvasnice, což jsou upravené pivní 
kvasnice. Ale ještě po 2. světové válce se mnohde na 
českém a moravském venkově pekl chleba z kvásku.

Chleba byl důležitou potravinou pro Kelty, Římany 
a později i pro Slovany. V Římě (i jinde) dochucovali 
chleba různými přísadami - olejem, sýrem, mákem, 
sezamem, medem, koprem, vínem. Římské chleby 
se našly také na jihu Moravy.

Ve středověku se už pekly chleby tvarem i chutí po-
dobné těm, které známe dnes (tím myslím poctivý 

„sedlácký“ chleba). V té době se také chleba přestá-
val lámat jako ve starověku a přešlo se ke krájení kra-
jíců (a opékání topinek).

Na Moravě se chleba dochucoval hlavně solí a kmí-
nem, někdy také anýzem a dalším kořením nebo 
mákem.

Praxe lidi naučila ctít při výrobě chleba určitá pravi-
dla co do působení kvásku, kvality mouky, hnětení 
těsta i konstrukce a vlastností pece. Poznat, kdy je 
kvásek zralý, vyžaduje jistou zběhlost a pečení do-
vednost odborníka, proto první chléb ve velkém 
pekly zřejmě kláštery. 

Vlastní pec měly i větší domy, ale stavěly se i pece 
obecní. Zpravidla se k pečení domlouvalo vždy více 
hospodyň. Než se pec vytopila na teplotu kolem 
220 stupňů (nejčastěji bukem, břízou či jiným tvr-
dým dřevem), netrvalo nikdy méně než tři hodiny, 
přičemž dřeva na to padlo kolem půl metráku. 

Pec se pak dočista vymetla chvojím nebo březovou 
metlou. Z připraveného kvásku se v době, kdy se 
pec hřála, uhnětlo těsto.

Připravené pecny se nechaly v ošatkách kynout. 
A pak se peklo. Chléb se sázel do pece, takže než 
bylo hotovo, měly ženské dost času probrat kdo co 
a s kým. Během asi tří hodin, po které vydržela být 
pec správně vytopená, se v ní upekly i dvě várky při-
praveného pečiva.

V 19. století bylo přirozeně potřeba nasytit velké 
množství obyvatel prudce se rozvíjejících měst. 
Došlo k zdokonalení pekařské technologie jak v ře-
meslných živnostenských pekárnách, tak v průmys-
lových velkopekárnách.

Historie opsala kruh a spirála se od poslední třetiny 
dvacátého století zdánlivě vrací tam, kde už jednou 
byla: k malým pekárnám s charakteristickým sorti-
mentem a stále víc dokonce opět k domácímu pe-
čení.

Zdroj: web

BAVÍME SE
• Do horského hotelu přijede pán s mla-

dou ženou. Poslíček je uvede do pokoje 
a ptá se: „Mohu pro vás ještě něco udě-
lat?“ „To je všechno,“ odpoví muž. „A pro 
vaši ženu?“ „Jo, málem bych zapomněl, 
přineste mi pohlednici a známku.“

• „Miláčku,“ říká novomanžel po obědě, 
„to jídlo bylo dnes báječné. Opravdu jsi 
tu konzervu ohřívala sama?“

• Píše manželka manželovi SMS: „Zapo-
mněl sis mobil!“

• Blondýna se vrátila domů a přistihla 
manžela v posteli s jinou. Popadla re-
volver a přiložila si ho ke spánku. Vy-
děšený muž začne bědovat a prosit ji, 
aby se nezabíjela. Blondýna na to „Mlč, 
neřáde, ty půjdeš hned po mně!“

• Potkaly se dvě blondýnky. Jedna říká, 
že si nechala udělat těhotenský test. 
Druhá se ptá: „A jaké otázky ti tam dá-
vali?“

• Povídá jedna blondýna druhé: „Včera 
jsem si koupila nové vydání Shakespea-
ra.“ „Vážně? On už zase píše?“

• Jede blondýna autem a narazí do stro-
mu. Vystoupí z auta, pohladí strom a 
říká: „Promiň, já jsem ale troubila!“

• Jednosměrná ulice je taková, kde může 
být chodec přejet pouze zezadu.

• Víte, proč blondýna vyhodila cedník? 
Protože byl děravý.

VÍTE, ŽE...
 

 …na našem území byla nejstarší pec na pe-
čení chleba objevena v Bylanech u Olo-
mouce? Předpokládá se, že pochází z ob-
dobí 4 800 - 4 600 př. n. l.

 …pekaři, jak tvrdí Kosmova kronika, se na 
královském dvoře objevili zhruba v 11. 
století? O tři další století později se u 
nás peklo již na 12 druhů chleba. Našli 
bychom mezi nimi obyčejný žitný, ječný 
nebo třeba perníkový, mazancový, žalu-
dový, rýžový a pohankový.

 …dříve se starý chleba nikdy nevyhazoval? 
Usušený se rozdrobil a uvařili z něj kaši, 
které se říkalo varmuža, nebo se z něj vy-
robil kvas. V nejhorším případě se suché 
kůrky daly chudým lidem nebo domácím 
zvířatům.

 …v dnešní době se v Česku upeče denně 
okolo 1 milionu chlebů, tj. ročně zhruba 
300 tisíc tun chleba?

 …u nás máme zhruba 700 pekáren?

 …naše nabídka chlebového sortimentu je 
jednou z nejpestřejších v Evropě?

 …spotřeba chleba se po dlouholetém po-
klesu ustálila na hodnotě 40 kg na osobu 
a rok?

 …v řadě zemí světa je každoročně připomí-
nán 16. října Světový den chleba? Tento 
svátek je v České republice slaven i jako 
svátek všech pekařů, kterých je u nás 
v současnosti okolo dvaceti tisíc. 
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Tip na výlet/Stezka praturů v Modré
Centrum Slováckých tradic se nachází v obci 
Modrá u Velehradu na Uherskohradišťsku. Spo-
lečně s Archeoskanzenem a Botanickou a slad-
kovodní expozicí Živá voda tvoří významný tu-
ristický cíl Slováckého regionu. 

Návštěvníci se mohou nejen seznámit s procesem 
pálení ovoce a historií vinařství, ale zároveň mohou 
ochutnat produkty typické pro místní kraj -ovocné 
destiláty a víno. Centrum dále doplňuje prodejna 
regionálních produktů a kavárna.

Poslední realizací v areálu sladkovodní a botanické 
expozice Živá voda je stezka praturů. Jedná se o dře-
věnou nadzemní lávku, vedoucí nad malou obůr-
kou, která slouží jako výběh pro zdejší majestátní 
pratury. Chovný pár, býk Urus van Bull z Milovic a 
jeho družka Goryňa obývají zdejší výběh od roku 
2018, kdy byli převezeni ze záchranného chovu 
v Milovicích. 

Již v následujícím roce se dočkali odchovu prvního 
býčka, kterého za účasti zástupců Jarošovského pi-
vovaru pokřtili jménem Jaroš. Jestli tu sehrála urči-
tou roli skutečnost, že transport chovného páru se 
uskutečnil 12. února, tj. těsně před svátkem svatého 
Valentýna, se asi nedozvíme, ale v letošním roce si 
zamilovaný pár tuto šťastnou událost zopakoval. 
Dne 24. dubna 2020 v ranních hodinách Goryňa bez 
jakýchkoliv komplikací porodila druhého potomka. 

Až do října můžete v Modré pratury obdivovat den-
ně od 9.00 do 17.00 hodin. Za pozornost jistě stojí 
i vedlejší areál Archeoskanzenu či nové muzeum 
lidových tradic vedle hotelu Skanzen včetně unikát-
ních degustačních stezek vína a pálenek.

V rámci vzájemné spolupráce na podporu 
rodinných výletů byla zaměstnancům 

a. s. Fatra poskytnuta sleva na vstupném. 

Při návštěvě areálu Živé vody získáte po před-
ložení zaměstnanecké kartičky na recepci 
zvýhodněné rodinné vstupné, místo běžných 
220 Kč zaplatíte pouhých 140 Kč. Do rodiny 
zde zahrnují dvě dospělé osoby a až čtyři děti 
do 15 let. Zkrátka nepřijdou ani jednotlivci, 
kteří po předložení zaměstnanecké kartičky 
získají adekvátní slevu také.

Akce startuje 1. září a bude trvat až do 
31. října 2020.Tak tedy neváhejte a přijeďte 

se seznámit s dávnou minulostí.

Více na www.zivavodamodra.cz


