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ČÍSLO 
MĚSÍCE 
41 425
je počet kilometrů, které se nám v rámci 
letošního ročníku „Do práce na kole“ po-
dařilo společně ujet. Je to o 1 350 km více, 
než je obvod naší planety. Velký dík patří 
všem účastníkům z provozoven Napajedla 
a Chropyně. Přidáme příští rok k obvodu 
naší země i obvod měsíce?

50 LET S NÁMI

NAFUKOVACÍ BUVOL SLAVÍ NAROZENINY
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ČERVEN 2021

ENERGETICKÝ SLOUPEK

Topná sezóna skončila
V letošní topné sezóně jsme měli výrazný ná-
růst spotřeby tepla na otop a VZT, a to díky 
chladnějšímu počasí, které se nás dlouho 
drželo. Z předchozích let jsme byli zvyklí, že 
v dubnu začalo teplé jarní počasí a květen 
přecházel do téměř letních teplot. Ve sna-
ze zmírnit spotřebu této topné sezóny se 
v  květnu i přes chladnější venkovní teploty 
omezovalo či zastavovalo topení. 

Toto nepopulární opatření přineslo jen 
v  Chropyni úsporu 177 GJ, což představuje 
úsporu emisí CO2 10 tun oproti květnu 2020. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem co se na 
této úspoře podíleli. 

Jiří Parák
vedoucí oddělení energetického 

managementu

MUSICTON FESTIVAL 2021
V Holešově se letos v létě 9. a 10. července 
uskuteční široko daleko nejlepší multižán-
rový festival MusicTon, na kterém vystoupí 
české a slovenské hudební špičky. Těšit se 
můžete například na skupiny Lucie, Habera 
a Team, No Name, Wohnout nebo Desmod. 
A  co vás čeká dál? Lunapark, atrakce, sou-
těže, ceny a hlavně ta nejlepší hudební pro-
dukce. To vše v unikátním bývalém areálu 
jedné z  nejznámějších nábytkářských firem 
světa TON a. s. Kompletní informace o pro-
gramu naleznete na festivalovém webu mu-
sicton.cz.
 
Našim zaměstnancům bude poskytnuta 
20% sleva na vstupné:
• na pátek cena po slevě 792 Kč 
    (z původních 990 Kč)
• na sobotu cena po slevě 952 Kč 
    (z původních 1 190 Kč)
• dvoudenní cena po slevě 1512 Kč
    (z původních 1 890 Kč)

S ohledem na platná protiepidemiologická 
nařízení bude mít festival omezenou kapa-
citu. Doporučujeme zajistit si vstupenku 
včas. Lístky můžete zakoupit přímo ve Fatře 
v době vždy od 13.30 do 14.30 hod v násle-
dujících termínech: 
• V Napajedlích (zasedací místnost č. 204, 

2. NP, budova 35) ve dnech 24. 6. 2021, 
29. 6. 2021 a 1. 7. 2021.

• V Chropyni (zasedací místnost č. 42, 
1.  NP, budova 76) ve dnech 28. 6. 2021 
a 30. 6. 2021.

Srdečně zvou pořadatelé.

Spouštíme prodej podlahovin z nové válcovny
Po realizaci dlouhodobě připravovaného pro-
jektu nové válcovny, výstavbě výrobních a lo-
gistických hal, instalaci komplexu výrobních 
technologií a jeho následném testování a odla-
ďování finálních produktů, vstupujeme do fáze 
komercializace. 

Na sortiment hydroizolačních fólií, které z nových 
výrobních linek již od loňského roku úspěšně do-
dáváme nejen do Evropy, ale i do vzdálených konti-
nentů, budou navazovat podlahové krytiny. 

Stávající produktové portfolio podlahových krytin 
v  rolích je rozšířeno o novou kolekci LINO. Kromě 
více než 50 atraktivních vzorů, které tato kolekce 
přináší, je klíčovým parametrem nové výrobkové 
řady standardní šíře rolí 2 000 mm. Oproti dosavad-
ní nabídce rolí v šíři 1 500 mm to znamená snížení 
pracnosti při instalaci podlahy a pro investory a finál-
ní uživatele pak celistvější plochu v podobě menšího 
počtu spojů a především velmi pestrou a zajímavou 
nabídku díky vybraným poutavým vzorům. Nová ko-
lekce nabízí nejen klasické designy dřeva jako buk 

a dub, ale například i kobercovou řadu vzorů nebo 
vzory celoplošné.

Po uvedení nové kolekce LINO budou následovat 
další výrobkové řady v šíři 2 000 mm. Důležitým 
sortimentem budou homogenní role pod značkou 
Garis, jejichž nabídku co do provedení budeme po-
stupně rozšiřovat. Zcela novým produktem budou 
výhledově i podlahové krytiny v rolích s kročejovým 
útlumem, které nabídnou přidanou hodnotu v po-
době eliminace nežádoucího hluku.

S ohledem na požadavky trhu nebudeme zůstávat 
pouze u rolového programu. Řadu LVT, tedy lu-
xusních vinylových dílců, rozšíří nová značka Fatra 
Marilo. Bude se jednat o lepené dílce se zkosenou 
hranou a vyztužené skelnou mřížkou pro dosažení 
vysoké úrovně rozměrové stability.
 
Rozvoj Fatry v rámci podlahových krytin nestojí 
zdaleka pouze na nových výrobních linkách, materi-
álech či nových produktech. 

V průběhu celého projektu jsme se potýkali s řadou 
nejrůznějších překážek a výzev, ať už se jednalo o 
problémy spojené s uváděním technologií do pro-
vozu a jejich postupným odlaďováním, či řešení 
personálních výpadků, kdy například nedostatek 
obsluh ochotně zastali technici. 

Bylo velice pozitivní a zároveň inspirující vidět, jak 
aktivně se k tomu řada kolegů postavila. Pro budou-
cí rozvoj společnosti je nadmíru povzbudivé zjiš-
tění, že ta hlavní hodnota nespočívá ve výrobních 
technologiích, ale v lidech. A všichni, kteří se na pro-
jektu nová válcovna podíleli, zaslouží poděkování a 
respekt.

Ing. Dušan Uher
obchodní ředitel

Výměna válců u Comeria IV
Rozhodnutí vyměnit horní poškozené válce 
u  kalandru Comerio přineslo kromě běžných 
úkolů i komplikace, způsobené nepříznivou ko-
vidovou situací. 

Výměna musela proběhnout za dohledu technika 
italské firmy Rodolfo Comerio. Přípravě akce tedy 
předcházela rozsáhlá korespondence nejen s fir-
mou, ale také s úřady České republiky, za jakých 
podmínek lze tuto akci uskutečnit. Vše dopadlo 
dobře a 19. dubna nastal den D.

Vysunout válce vážící 11 tun z jejich uložení s ho-
dinářskou přesností, to je práce jen pro odvážné 
chlapy. Osvědčená parta z generálky zvládla celou 
velmi složitou akci s obvyklou profesionalitou a pře-
hledem. Výměna válců na kalandru proběhla v  re-
kordním čase cca 14 dnů a koncem druhého týdne 
mohly po závěrečných kontrolách proběhnout 
provozní zkoušky. Zkušební výroba splnila všechny 
požadované parametry a mohlo následovat předání 
do běžného provozu. S odstupem času lze konstato-
vat, že se vše povedlo a kalandr běží jako pověstné 
švýcarské hodinky. Všem, kteří se akce účastnili, pat-
ří velké poděkování.

Ing. Zdeněk Rozsypálek
technik přípravy oprav
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AKTUALITY 
Týden splněných přání
Každoročně si mohou předškolní děti v MŠ 
Napajedla v rámci týdne splněných přání vy-
brat, kam se půjdou podívat. Jedním z těch-
to přání bylo navštívit náš podnik. Rádi jsme 
jim to splnili a nachystali pro ně ve velké 
zasedací místnosti promítání o Fatře a různé 
úkoly. 

Děti se tak mohly na chvíli stát designery a 
vyzkoušet si kreativitu při tvorbě výtvarné-
ho návrhu nafukovacího míče nebo plavací-
ho kruhu. Své výtvory nám nechaly na pa-
mátku. V kreativitě jsme pokračovali a každé 
z dětí si domů odneslo bílý nafukovací míč, 
ozdobený vlastním symbolem/ornamen-
tem. Také si mohly zasoutěžit v hodu nafu-
kovacím kruhem, za to jsme je pak odměnili 
drobným dárkem. Věříme, že se jim u nás 
líbilo a těšíme se zase někdy příště. 

Mgr. Adéla Mořická
HR Generalist

Den dětí ve školce 
V letošním roce jsme na vázali na tradici 
podpory Dne dětí v Mateřských školkách 
v Napajedlích a Chropyni. Děti od nás dosta-
ly malé občerstvení, a aby toho nebylo málo, 
do každé třídy jsme věnovali naše nafukova-
cí hračky pro zpříjemnění nejen tohoto svá-
tečního dne.

Mgr. Adéla Mořická
HR Generalista

Nafukovací buvol slaví narozeniny
V letošním roce se ve výborné stavu dožívá 
krásného věku červený svalnatý BUVOL. Ne-
ztrácí nic ze své nafoukanosti a rohatosti a je ve 
stejné kondici, jako když se narodil. Letos je mu 
již 50 let.

V roce 1971 přišla Libuše Niklová s nápadem vyro-
bit sedací nafukovací nábytek pro děti ve tvaru zví-
řátek. Mezi prvními hračkami to byl právě červený 
pískací Buvol. V tomto roce byly vzorovány i další 
sedací hračky - Koník, Nosorožec, Housenka, Žirafa, 
Lev a Lední medvěd. Cesta od návrhu k dětem však 
byla ještě dlouhá. 

V roce 1971 vznikl prototyp, který musela schválit 
podniková rada. Před výrobou ověřovací série pro-
bíhala zkouška funkčnosti a líbivosti ve školkách. 
Po dalších technických úpravách byly hračky vy-
staveny na Pragoexpu, kde byly představeny široké 
veřejnosti. Ukazatelem zájmu byly výstavy, kde se 
uzavíraly kontrakty na další období. Sériová výroba 
Buvola byla zahájena v roce 1973 a nebyla vůbec 
jednoduchá.

Aby z červené PVC fólie vznikl nadutý Buvol, je třeba 
provést 21 pracovních operací.

Z fólie se vysekají jednotlivé díly, poskládají oči, na-
vaří se nafukovací ventilek a potom se jednotlivé 
díly vysokofrekvenčně svařují k sobě. U každého se 
provádí zkouška huštěním, následně se vyfoukne, 
poskládá a zabalí.

Na výrobu jednoho buvola je potřeba 3,4 m2 fó-
lie, u  níž je samozřejmostí zdravotní nezávadnost. 
Všechny fatrovské hračky mají certifikát Bezpečná 
hračka. 

Od roku 1971 se dodnes vyrobilo přibližně 860 000 
ks Buvolů. Nejčastěji se vyráběli z červené fólie, ale 
byly i varianty v modré, zelené nebo černé barvě. 

Pro účely výstavy byl speciálně vyroben i z fólie 
transparentní.

Buvol i ostatní sedací hračky se vyráběly od sedm-
desátých let 20. století až do roku 2000. Nafukovací 
zvířátka byla v každé rodině s dětmi a stala se syno-
nymem Fatry. Bohužel na konci století tuto výrobu 
ukončila levná asijská konkurence.

O deset let později při příležitosti výstavy o desig-
nérce Libuši Niklové byl Buvol znovu oživen a začala 
jeho nová éra. Retrospektiva o designérce začala ve 
Zlíně a pokračovala do Prahy a Paříže. Největší podíl 
na vzkříšení hraček měli Petr Nikl, Tereza Bruthanso-
vá a Zuzana Lednická.

Sedací hračky byly v sedmdesátých letech baleny 
do čtyřbarevně potištěných tašek. Hračka váží půl 
kilogramu a tento způsob balení byl pro nákup 
praktickým řešením. Současné balení v PE sáčku 
s vkladačkou, šerpou a průsekem pro zavěšení v re-

gálovém systému vyhovuje možnosti zavěsit hračky 
na prodejní stojan. Na obale je fotka, která ukazuje 
nafouknutou hračku v porovnání s velikostí dítěte.

Libuše Niklová vymyslela Buvola tak, aby zaujal co 
nejvíce dětských smyslů. Hračka je pro dítě obrov-
ská a má velmi nápadné pohyblivé oči, které jsou 
spojujícím prvkem všech sedacích hraček. Nebyly 
vždy jen černo-bílé, např. Lev měl oči černo-zelené 
a Housenka černo-žluté.

Červená barva těla také není k přehlédnutí. Buvol 
při dosednutí píská, na omak je měkký a snadno 
uchopitelný. Pro rodiče je výhodou, že se dá vyfouk-
nout. 

Je jasné, proč je designérka Libuše Niklová zařazena 
mezi ikony českého designu.

V současné době se Buvol vyrábí společně se svými 
sourozenci, kterými jsou Slon, Žirafa, Koník, Prasát-
ko a Housenka. 

Ing. Kamila Kopačková
produktový specialista

 

Nový intranet
Jak jste již určitě zaznamenali, naše společnost 
má k dispozici nový intranet, který je dostupný 
v online prostředí na www.nasintranet.cz. Pří-
stup do něj má každý zaměstnanec společností 
spadajících do koncernu Agrofert. 

Do intranetu je možné se přihlásit nejen z počítačů, 
ale také díky mobilní aplikaci, která je ke stažení na 
Google Play a App Store, i z mobilních telefonů. Uži-
vatelské prostředí je jednoduché a přehledné.

Intranet nabízí hned 2 základní prostředí - koncer-
nové a vnitropodnikové. V rámci koncernového 
prostředí máte možnost vidět novinky, zajímavosti 
a přehled benefitů a zaměstnaneckých výhod, kte-
ré koncern plošně nabízí dceřiným firmám. Pokud 
máte zájem se dozvědět, co nového se v ostatních 
firmách děje, máte možnost si prohlédnout publi-
kace a noviny ostatních společností v PDF formátu. 

Vnitropodnikový intranet nabízí informace týkající 
se výhradně naší společnosti. Pro ty, kteří jsou tech-

nicky méně zdatní, je na základní stránce našeho 
intranetu Průvodce intranetem, který obsahuje ma-
nuál ke stažení. V něm naleznete veškeré potřebné 
informace k bezproblémovému užívání. 

Co je možné na našem intranetu nalézt? Dá se říci, že 
vše, co potřebujete. Jídelní lístek s aktuálním výčtem 
jídel, přehled benefitů zaměstnavatele Fatra, interní 
sdělení včetně statistického přehledu o  počtu tes-
tů a nákaz v jednotlivých provozovnách, aktuality, 
novinky a firemní noviny. V rámci intranetu lze také 
filtrovat jednotlivé kontakty, v současné chvíli nejen 
dle příjmení, ale i středisek.

V budoucnu lze také důležité informace rozesílat 
právě pomocí intranetu. K tomu je nutné se nejen 
alespoň 1x přihlásit a aktivovat svůj účet, ale také 
upravit profil uživatele, kde je nutné přidat e-mail. 
Na ten pak budou zasílány notifikace a zprávy týka-
jící se dění ve Fatře. 

Do budoucna je také plánováno, že některé benefi-
ty budou přístupné pouze skrze prostředí intranetu, 
kdy dojde správci benefitu informace o vašem zá-
jmu a není nutné chodit přímo osobně tuto záleži-
tost vyřizovat na příslušných odděleních. Intranet 
tedy bude sloužit jako informační nástěnka, která 
bude reflektovat současné dění. Do budoucna sem 
chceme nahrát nejdůležitější interní předpisy, kte-
ré jsou v současné době dostupné přes IBM Notes 
v rámci řízené dokumentace.

V případě, že byste na intranetu uvítali další infor-
mace, které vám v tomto prostředí chybí, pak klikně-
te na hodnotící banner na hlavní nástěnce a svůj ná-
vrh odešlete. Intranet je tu pro nás pro všechny a je 
jen na nás, jak si jej přizpůsobíme našim potřebám. 
V případě, že návrh bude technicky možné imple-
mentovat a bude mít racionální opodstatnění, bude 
v dalším období zpracován.

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu
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Významná oprava BO PET linky A
Příchod jara byl letos na segmentu BO PET 
Chropyně ve znamení opravy strategické části 
tunelu šířkového dloužení (TDO) linky A. Pro-
běhla plánovaná generální oprava klapek a 
montáž nového dopravního řetězu tunelu pro 
výrobu BO PET fólie. 

Rozsáhlá oprava si vzhledem ke své náročnosti vy-
žádala dlouhodobé odstavení výroby a intenzivní 
spolupráci středisek segmentu BO PET Chropyně, 
pracovníků generálních oprav a přípravy oprav 
v Napajedlích a externích dodavatelů. 

Hlavním úkolem byla generální oprava klipů a do-
pravního řetězu, při které bylo vyměněno více než 
deset tisíc opotřebovaných komponentů za nové. 
Výměna se týkala také vymezovacích a těsnicích 
prvků, které již byly na hraně životnosti. Čas odstáv-
ky byl využit i pro řadu dalších oprav. 

V postupných fázích opravy proběhly demontážní a 
čistící práce, kontroly a opravy pohonů, vodicích lišt 

řetězové dráhy, hydraulických a mazacích systémů, 
chladicích a vytápěcích systémů a samotného pláš-
tě šířícího tunelu.  

Opravy probíhaly na přelomu měsíce března a dub-
na. Přes všechny komplikace se úspěšně podařilo 
náročnou akci zvládnout dle plánu a završí ji více 
než tisíc hodin trvající záběhový režim. 

V souběhu opravy bohužel vzhledem k okolnostem 
souvisejícím s šířením Covid-19 nedošlo na pláno-
vaný upgrade řezačky Atlas CW 900. Tato další vý-
znamná akce bude probíhat v novém termínu. 

Všem, kdo se na opravě podíleli, patří uznání a po-
děkování za mimořádné pracovní výkony vynalože-
né i ve sváteční dny. 
   

Radomír Zbořil
vedoucí odd. strojní údržby Chropyně

Rekonstrukce střechy objektu V14
Určitě si někteří všimli, že u budovy V14 bylo 
opět rušno, a to nejen z důvodu běžného pro-
vozu. Hlavní příčinou byly probíhající stavební 
úpravy na střeše objektu. 

Budova V14 slouží jako sklad podlahových krytin 
pro úsek logistiky a prochází za poslední léta po-
stupnou rekonstrukcí.  Objekt má celkovou plochu 
4 200 m2, takže veškeré práce je nutné řešit s důklad-
ným naplánováním jak po stránce technické, tak po 
stránce finanční a provozní.

Poslední úpravy na objektu proběhly koncem roku 
2019, kdy byla celoplošně zrealizována nová pod-
lahová konstrukce. Současně s touto investiční akcí 
byla také namontována ovíječka pro přípravu expe-
dičních balení a manipulátor pro manipulaci s  jed-
notlivými rolemi podlahové krytiny. Již při realizaci 
těchto úprav ale bylo jasné, že tímto to nekončí. 
Stávající stav objektu vykazoval známky netěsností 
v plechové „obálce“ budovy, což mělo za následek 
zatékání do objektu a proudění chladného vzduchu 
z exteriéru.

Začátkem roku 2020 bylo tedy rozhodnuto, že bude 
postupná rekonstrukce objektu pokračovat reno-
vací střešního pláště. Následně byla vypracována 
projektová dokumentace, která vyjasnila technický 
návrh celé konstrukce a zejména také předpověděla 
rozpočet na požadované práce. 

Z hlediska užívání a provozu v jednotlivých prosto-
rách skladu bylo rozhodnuto o návrhu dvou etap 
řešení. Ty reflektovaly zejména požadavek na vznik 
zateplených či nevytápěných prostor i s ohledem na 
budoucí úpravy a finanční možnosti. V jižních cca 
3/5 objektu byl zrealizován nový zateplený střešní 
plášť, kdežto ve zbylých 2/5 severní části budovy 
došlo pouze k výměně krytiny z trapézových plechů. 

Již během přípravných a projektových prací bylo 
ověřeno, zda lze nový zateplený plášť realizovat na 
původní trapézový plech, který byl nakonec pone-
chán jako nosný podklad. Na tento plech již byla po-
ložena parozábrana a následně kombinovaná vrstva 
tepelné izolace z minerálních vláken a polystyrenu v 
celkové tloušťce 160 mm. Jako krytina byla použita 
hydroizolační folie Fatrafol 810. 

V etapě, kde proběhla výměna trapézových plechů, 
bylo nutné ošetřit i nosné ocelové vazníky, které se 
vyznačovaly viditelnými povrchovými defekty, jako 
odloupávající se starý nátěr apod. Časově nejnároč-
nější část této etapy tedy bylo ošetření a nátěr těch-
to konstrukcí, které nesou celou konstrukci střechy.

Součástí prací bylo i kompletní řešení všech klem-
pířských prvků, tedy nové lemy, lišty, svody, ople-
chování vnitřních žlabů a v neposlední řadě i hro-
mosvod a zádržný systém pro pohyb na střeše.

Samotné práce byly zahájeny v polovině měsíce 
března a v současné době je stavba téměř dokonče-
na, probíhají již finální práce na oplechování. 

Během realizace neměla stavba na provoz samot-
ného skladu tak zásadní vliv, jako při předešlé rea-
lizaci podlahy. Vzájemná kooperace mezi provozem 
skladu a zhotovitelem stavby byla ale i tak nezbytná, 
zejména v části, kde probíhala demontáž stávající 

krytiny, protože bylo vždy nutné zajistit vyklizení 
předem dané sekce. 

Velký dík za vzájemnou spolupráci patří zejména 
pracovníkům samotného skladu, a dále kolegům z 
logistiky i správy majetku, kteří se na přípravě pro-
jektu taktéž podíleli.

Ing. Pavel Výrostek
vedoucí odd. příprava investic

Recyklace na baterky
V roce 2020 jsme v Chropyni a Napajedlích do 
sběrných nádob na baterie vybrali 99 kg ba-
terií, předali je společnosti ECOBAT a tím jsme 
přispěli k tomu, že se celorepublikově vybralo 
45  % baterií, které byly v tomto roce uvedeny 
na trh. Proč to ale vlastně děláme a co se s ba-
terkou stane potom, co se jí zbavíme?

Ano, opravdu záleží na tom KAM ji vyhodíme.
Jak víme ze základní školy, baterie funguje na prin-
cipu dvou elektrod s kladným a záporným nábojem 
ponořených v elektrolytu, které v uzavřeném ob-
vodu chemickými reakcemi uvolňují energii. Takže 
máme v baterii vždy dva různé kovy jako například 

zinek, kadmium, lithium, a potom mangan, nikl 
nebo stříbro v oxidech. A taky elektrolyt, což je vět-
šinou kyselina.

Baterka vyhozená do běžného koše ve Zlínském 
kraji putuje na skládku, protože nejbližší spalovna 
komunálního odpadu je v Brně. Nejenže na skládce 
naši baterku najdou i za 500 let, ale během té doby 
se z ní uvolní všechno to, co dělá baterku baterkou 
- těžké kovy (ano i stříbro je těžký kov) a elektrolyt.
Když si dáme tu práci a jednou za půl roku odne-
seme krabičku vybitých baterek na sběrné místo, je 
ten příběh podstatně optimističtější. Baterky putují 

na linku v Kladně, kde jsou roztříděny podle svého 
složení a potom míří na recyklaci - většinou do Pol-
ska nebo Německa, část olověných baterií ale i do 
Kovohutí v Příbrami.

Co z toho?
V případě skládky je to snadné - jen zátěž pro životní 
prostředí. V případě recyklace záleží na složení ba-
terky a způsobu zpracování. 

V kovohutích baterka skončí v obloukové peci a zís-
káme z ní slitinu železa, manganu a niklu (která se 
dá použít třeba na kuchyňský dřez), oxid zinečnatý 
(využitelný k výrobě zinku nebo třeba povrchovou 
úpravu popelnic) a manganový silikát (samotný 
mangan se používá například na zušlechťování oce-
li).

Na recyklačních linkách je to složitější. Velmi zjedno-
dušeně se baterka mechanicky a chemicky „rozebe-
re“ na kousíčky, které se dají využít. Tímto způsobem 
získáme například železo, mangan, zinek, nikl, kad-
mium, ale třeba i uhličitan zinečnatý, který se pou-

žívá v kosmetickém průmyslu. V malém množství 
i stříbro nebo lithium.

Proč je to tak těžké?
Z jedné baterky se dá získat 74 % její hmotnosti 
k  dalšímu použití. Ušetříme neobnovitelné zdroje 
i životní prostředí ničené jejich těžbou a z naší ba-
terky se může stát spousta dalších věcí. Například 
z 10 kg baterií získáme dost zinku na výrobu mosazi 
na jeden saxofon. Díky našim 99 kg má teď třeba de-
set nadějných muzikantů svůj nástroj. 

Baterie můžete vyhodit nejen v areálech Fatry, ale 
i  v  supermarketech, prodejnách s elektrem, sběr-
ných dvorech, a taky do červených kontejnerů na 
elektroodpad v hnízdech na tříděný odpad. Přesto 
víc jak půlka baterek prostě zmizí ze systému. Má-
lokdo si při cestě na nákup vzpomene kromě peně-
ženky na sáček s vybitými baterkami. Ale teď, když 
znáte další cestu vaší baterky, už si možná vzpome-
nete.

Ing. Martina Trlicová
odbor logistiky
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Udržitelnost ve společnosti Fatra
Udržitelnost: pouze jeden z nových termínů 
nebo cesta k lepšímu životu? Často se setkává-
me se spoustou nových, mnohdy cizojazyčných 
výrazů a ne vždy si je dokážeme hned napoprvé 
spojit s něčím konkrétním. Jedním z takových 
slov je dozajista udržitelnost (anglicky sustai-
nability). 

Tento odborný výraz je dnes a denně skloňován 
v souvislosti s výrobky, včetně těch plastových. Jak 
to tedy s udržitelností doopravdy je a co si máme 
pod tímto termínem představit? Má vůbec smysl se 
udržitelnosti věnovat a je možné princip udržitel-
nosti přenést do našeho osobního života? A jak se 
k udržitelnosti staví naše firma? Pokusím se na tyto 
otázky stručně odpovědět.

Kde se vzala udržitelnost a co znamená? 
V roce 1987 byla poprvé ve zprávě OSN formulová-
na definice udržitelného rozvoje, a to následovně: 
„Udržitelný rozvoj je rozvoj, který naplňuje potřeby 
současnosti, a přitom nezpochybňuje schopnost 
budoucích generací uspokojit své potřeby.“ Od té 
doby se udržitelný rozvoj stal součástí mnoha proje-
vů politických představitelů, národních i nadnárod-
ních strategií i občanských uskupení a je velmi často 
diskutovaným tématem. Udržitelnost je popisována 
jako propojená soustava, kterou tvoří tři základní 
pilíře: sociální, environmentální a ekonomický. Tato 
definice je bohužel natolik široká, že se pod ni dá 
skrýt téměř cokoliv. 

Jsem si jist, že drtivá většina z nás zaznamenala 
informace o změnách klimatu, ničení nerostného 
bohatství naší planety, vymírání rostlinných a živo-
čišných druhů či skokový nárůst lidské populace. Na 
jedné straně stojí ekologičtí aktivisté, kteří tvrdí, že 
vlivem silné industrializace a lidské bezohlednos-

ti se dostáváme do významného bodu zlomu. Na 
druhé straně jsou tu názory, že důvodem globální-
ho oteplování je nástup vrcholu doby meziledové. 
V tento okamžik není mým cílem sjednotit obě bari-
kády. Jsem však pevně přesvědčen, že pro oba tyto 
názorové proudy lze definovat stejný cíl. 

Tím je snaha o změnu způsobu našeho chování 
ke zdrojům, kterými disponujeme, jak z pohledu 
surovinové základny, tak i životního prostředí. Pře-
devším pak s důrazem na maximální efektivitu vy-
užití dostupných zdrojů a zároveň o zajištění jejich 
dostatku pro další generace. Zjednodušeně řečeno, 
udržitelnost je způsob myšlení a chování, kdy při 
našich činnostech (osobních i profesních) zvažuje-
me, jaký dopad má daná činnost či rozhodnutí na 
naše okolí - lidi i přírodu, nejen v tomto okamžiku, 
ale i z pohledu delšího časového horizontu.

Má smysl se udržitelnosti věnovat a je možné její 
principy přenést do našeho osobního života? 
Myslím si, že ano, i když určitě není mým cílem vás 
přesvědčovat o významnosti trvalé udržitelnosti 
pro každodenní život. Lépe si to asi představíme na 
konkrétních příkladech. Mým osobním příkladem je 

nakládání s PET láhvemi a obecně s plastovým od-
padem z našich domovů. Není to tak úplně dlouho, 
kdy někteří lidé využívali PET láhve jako otop a ne-
tušili, že se jedná o cenný zdroj materiálu, který lze 
znovu využít a zhodnotit. V současnosti, když sledu-
ji, že se před mnoha domy objevují žluté pytle, ve 
kterých je právě plastový odpad určený k recyklaci, 
rýsuje se mi úsměv na tváři. Většina z nás už pocho-
pila, že lze plastový materiál zpětně přepracovat. 
Můžeme tak jednoduchým způsobem přispět ke 
vzniku nových výrobků, u kterých je kvalita téměř 
k  nerozeznání od výrobků vyrobených z panen-
ských materiálů. Možná právě část oblečení, které 
máme dnes na sobě, pochází z PET láhve vhozené 
do žlutého pytle či sběrné nádoby. 

Opětovné využití materiálů (recyklace) je jeden 
z  bodů enviromentálního pilíře udržitelnosti ozna-
čovaný jako cirkulární ekonomika. Ale nemusí se 
vždy jednat pouze o zpětný odběr a recyklaci ma-
teriálů. Už při výběru produktů do našich domác-
ností si nepřímo volíme, jestli podporujeme právě 
hodnoty udržitelnosti. Pokud si zakoupíme kvalitní 
výrobek s dlouhou životností, výrazně snižujeme 
pravděpodobnost jeho brzké výměny. Současně tak 
produkujeme méně odpadu a šetříme naše výdaje. 
Tento přístup reprezentuje ekonomickou složku tr-
vale udržitelného rozvoje. V neposlední řadě je tu 
sociální pilíř, kam bezesporu patří vzdělávání a ná-
sledné předávání vzorců chování mladé generaci. Jít 
příkladem je nejlepší cesta. Není třeba velkých slov, 
stačí prostě některé věci začít dělat trochu jinak. 

Jak se k udržitelnosti staví naše firma? 
Ve Fatře se vždy kladl důraz na úsporu energií, sni-
žování množství odpadů i na omezovaní vlivu naší 
výroby na životní prostředí. Každoročně je v této 

souvislosti realizováno několik změn či projektů. 
Komplexnější přístup k udržitelnost na celofiremní 
úrovni je začleněn do střednědobé strategie společ-
nosti na období let 2021-2023. Jsou v ní definována 
opatření, respektive úkoly, pro jednotlivé úseky, je-
jichž realizace přispěje k naplnění stanovených cílů. 
Součástí této strategie jsou i hodnoty společnosti 
(viz únorové číslo firemních novin), z nichž tři jsou 
plně v souladu s filozofií udržitelnosti: „Jsem dobrý 
hospodář“, „Rozvíjíme sebe i firmu“ a „Záleží nám na 
světě kolem nás“. 

Kromě toho byl ustanoven pracovní tým pod vede-
ním generálního ředitele, který pracuje na novém 
konceptu prezentace naší firmy a výrobků z pohle-
du naplňování principů udržitelnosti. Záměrem je 
sdělit našemu okolí, že patříme nejen mezi význam-
né zpracovatele plastů, ale že jsme i producenty 
udržitelných výrobků, které již mnoho let přispívají 
ke zlepšování světa kolem nás.

Součástí tohoto týmu se může stát každý z vás. Věcí, 
které lze označit jako součást udržitelnosti společ-
nosti Fatra, je mnoho. Za tímto účelem byla zřízena 
sběrná e-mailová adresa udrzitelnost@fatra.cz, na 
kterou můžete posílat své tipy a případně i náměty 
na to, co v naší firmě považujete za příklady udrži-
telnosti nebo by mohlo být v souladu s udržitelností 
uskutečněno.

Tento příspěvek se stane odrazovým můstkem pro 
další diskusi k tématu udržitelnosti. K aktuálně pro-
bíhajícím aktivitám se budeme vracet pravidelně 
v každém z nadcházejících čísel našich podnikových 
novin.

Ing. Martin Janovec
člen týmu udržitelnosti

Významné opravy a stavební údržba v Chropyni
V minulém vydání našich novin jsem vás se-
známil s plánovanými opravami v Napajedlích. 
Nyní je čas věnovat několik řádků stavební 
údržbě naplánované pro naše budovy v Prů-
myslovém areálu Chropyně.

Ještě než jsem stihl napsat tento článek, první vý-
znamná oprava se vyprofilovala sama. Jedná se 
o  opravu topného systému pro budovy 74 až 76, 
kde byl při odstraňování havárie pitné vody zjištěn 
velmi špatný stav topného potrubí včetně izolační 
vrstvy. Tato skutečnost se projevuje zejména vyšší-
mi ztrátami při vytápění výše zmiňovaných budov. 
V rámci této akce se bude opravovat venkovní pří-
vodní potrubí a následně páteřní vnitřní rozvod 
v  budově 75. Práce budou prováděny šikovnými 
pracovníky strojní údržby vedené p. Jaroslavem Zlá-
malem.

Na rekonstrukci vytápění budovy 75 musíme navá-
zat dalšími dvěma opravami. Jedna se týká špatné-
ho stavu chodníků ke vstupům do budovy a před 
vchody na hlavní vrátnici Díly. 

Chodníky zejména po letošní zimě vypadají znač-
ně unaveně a některé dlaždice jsou uvolněné. A co 
nezvládlo zimní počasí, to dorazí výše zmiňovaná 
oprava potrubí. Druhou navazující akcí bude opě-
tovné zkulturnění vnitřního prostoru chodby a vý-
měna stropu v budově 75, kde proběhne instalace 
vnitřních rozvodů tepla.

Nejnáročnější plánovanou akcí nebude sice oprava, 
ale z hlediska BOZP významný počin, a tím je de-
molice budovy č. 46. Původně objekt sloužil jako 
zásobní silo plastového materiálu pro výrobu v bu-

dově 27. Silo s vysokými kovovými zásobníky není 
již více jak 15 let funkční, je využíváno pouze z části 
na skladování materiálu na paletách a jeho stav se 
každým rokem zhoršuje. Přestavba sila na sklad či 
jiné využití by byla velmi náročná a po vyhodnocení 
několika návrhů bylo rozhodnuto o jeho demolici. 

Díky investiční akci „náhradního skladování u bu-
dovy 300“ v letošním roce vyrostou v Průmyslovém 
areálu dva nové skladovací stany a tím se definitivně 
uvolní poslední využívané části budovy 46. Nutno 
podotknout, že díky růstu cen kovového odpadu je 
načasování demolice roce velmi výhodné.

Mezi další plány patří několik drobnějších, ale také 
významných akcí. Jednou z nich je oprava zázemí 
v  jídelně, kde bude provedena úprava místnosti 

pro sklad. Umožní nám to dodržet požadované hy-
gienické standardy a získáme prostor pro umístění 
dalšího konvektomatu, tzn. zařízení pro dohřívání 
a dopékání jídel. Opětovně se letos musíme také 
věnovat střechám, kde evidujeme zatékání. Jednou 
z nich je budova 75, druhou budova 743 a třetí zahr-
nuje opravu světlíku na budově číslo 300. 

V plánu stavební údržby máme zařazenu spoustu 
dalších položek, které se snažíme postupně realizo-
vat. Neustále přijímáme od pracovníků Fatry podně-
ty k dalším opravám a zlepšením. Jsme za to vděčni 
a snažíme se je řešit. Nicméně všechno v letošním 
roce nestihneme.

Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí odboru správy majetku
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Plnění hodnot společnosti
Jak jsme již uváděli v předcházejících vydáních 
našich podnikových novin, součástí strategic-
kého plánování naší společnosti jsou principy, 
které určují aktivity a chování uvnitř i vně fir-
my. Oslovili jsme několik našich zaměstnanců, 
abychom zjistili, jak naplňování těchto hodnot 
v naší společnosti vnímají.

Jitka Mazůrková, technolog
Výchovou v rodině máme nastaveny vnitřní hodno-
ty. Mnoho se napsalo o morálce, cti, spravedlnos-
ti, ochotě nezištně pomáhat druhým, o soucítění 
s druhými, o šetrnosti. Ty hodnoty, které byly nyní 
definovány jako firemní, s tím, k čemu jsme byli 
(alespoň převážná většina z nás) v našich rodinách 
vedeni, velmi úzce souvisí. Vlastně by se dalo říci, že 
tyto hodnoty by měly být morálním kreditem kaž-
dého z nás, takže by vlastně nemělo být vůbec těžké 
je respektovat.

Samozřejmě ne vždy lze všechno na sto procent 
dodržovat a chovat se v reálném životě jako Mirek 
Dušín. Ale důležitá je snaha a zájem - to se cení a 
počítá. 

Za mě má asi největší prioritu heslo „táhneme za je-
den provaz“. Jistě neřeknu nic nového, když zmíním, 
že není nad vlastní zkušenost. 

Před pěti lety se rozhodl jeden z mých kolegů, že 
opustí řady fatráků. Smutná realita. Šikovný chytrý 
kluk a naráz měl být „fuč“. Říkala jsem si, že to bude 
naprostá hrůza. Navíc moji dva další kolegové - oba 
statní „kolenáři“ (adepti na totální endoprotézy 
obou kolen) byli v té době „na střídačku“ v dlouho-
dobé pracovní neschopnosti. Situace více než divo-
ká a to nepřeháním. 

Do toho všeho dva noví kolegové, posléze pak při-
byl i třetí nováček. Sice kluci z výroby, ale byla to pro 
ně zcela nová práce. A zde přichází to, co jsem zmí-
nila na začátku - bylo nutno táhnout za jeden pro-
vaz. Začali jsme si vzájemně pomáhat, obavy z toho, 
jak to bude a co bude, se rozplynuly. Od mladé ge-
nerace jsem získala úplně jiný pohled na již zavede-
né činnosti. Spousta léty zaběhnutých postupů se 
díky nim změnila a musím říci, že výrazně k lepšímu. 

Řekla bych, že ta kolegialita neustále přetrvává a 
stejně tak, jako já jsem snažila předat něco z toho, 
co znám, se nyní od nich některé věci zase ráda 
učím. Jsou mladí, chytří, šikovní. Jsme tým, tři mla-
ďoši a jedna stará bába, kterou mezi sebe přibrali a 
nedělají rozdíl. Toto není jen obyčejné heslo, které je 
napsáno na papíře, ale je to něco, co se dělo, děje a 
co je skutečná realita.

Ing. Michal Zajíc, vedoucí odboru účetnictví
Firemní hodnoty z pohledu finančního úseku
V únorovém vydání podnikových novin nám před-
stavil generální ředitel Pavel Čechmánek firemní 
hodnoty, které se staly součástí střednědobé strate-
gie Fatry. Hodnoty ve strategii lze chápat jako vzkaz 
vedení společnosti, jaké jednání ve Fatře potřebuje-
me, abychom v příštích letech dosáhli stanovených 
cílů a zajistili tak prosperitu firmy, coby významné-
ho zaměstnavatele v regionu. Osobně si myslím, 
že hodnoty prezentované hesly „Dělám svou práci 
naplno“, „Jsem dobrý hospodář“, „Táhneme za jeden 
provaz“, „Rozvíjím sebe i firmu“ a „Záleží nám na 
světě kolem nás“ představují běžné zásady jednání 
každého zaměstnance, který má zájem na tom, aby 
se firmě dařilo. Ale je to skutečně tak? Chápe každý 
zaměstnanec tyto hodnoty stejně?

Aby nezůstaly pouze jako vzletná hesla na papíře, 
je zapotřebí, aby se s nimi zaměstnanci seznámili, 
přijali je za své a začali je používat. Jedním ze způ-
sobů, jak se s hodnotami blíže seznámit a pochopit 
jejich podstatu, je prezentovat případy kdy se nám 
daří nebo nedaří je uplatňovat v praxi. Proto dále 
uvádím několik příkladů za náš úsek.

V případě hodnoty „Dělám svou práci na plno“ je 
dobrým příkladem nasazení našeho kolegy z IT, kte-
rý v souvislosti s vládními požadavky na testování 

zaměstnanců na onemocnění kovidem nabídl své 
osobní znalosti a dovednosti. Činností, která nesou-
visí s jeho pracovní náplní, pomohl k vyřešení potře-
by připravit v „extrémně“ krátké době program pro 
testování zaměstnanců. Nebo příklad jeho kolegy, 
který řeší pracovní úkoly o víkendech a ve svém 
volném čase tak, aby zásahy, které je třeba provést, 
co nejméně zasahovaly do běžné činnosti uživatelů 
počítačové sítě.  

Další pozitivním případem pro naplnění hodnoty 
„Jsem dobrý hospodář“ je, že kolegyně z účetního 
odboru pečlivě kontroluje plnění zadání na úpravu 
software a úspěšně brání požadavkům dodavatele 
na fakturaci víceprací za prováděné úpravy, které 
měly být dodány ve standardu.

Kromě zmíněných pozitivních případů se můžeme 
setkat i s přístupy, které nejsou v souladu s prezen-
tovanými hodnotami. Příkladem rozporu s hodno-
tou „Táhneme za jeden provaz“ může být případ, 
kdy nejmenovaný pracovník odmítl výpomoc pře-
tíženému kolegovi se zdůvodněním, že danou čin-
nost nemá v náplni práce. Evidentně má svůj vlastní 
provaz a na „fatrováckém“ mu moc nezáleží. 

Myslím, že prezentací příkladů, jak se s danými prin-
cipy vypořádáváme v rámci našich běžných pracov-
ních činností, můžeme přispět k tomu, že se hod-
noty dostanou rychleji do povědomí zaměstnanců 
a stanou se postupně součástí naší firemní kultury. 

Ing. Matěj Slováček, vedoucí odd. TK Napajedla
Koronavirové období zasáhlo každého z nás, ať už 
ve vztahu k zákazníkovi, v komunikaci s dodavateli a 
zajišťování surovin, nebo plnění výrobních zakázek 
a našich pracovních povinností. Nicméně poslední 
měsíce byly především pro odd. technické kontroly 
v Napajedlích velmi náročné. Situace ohledně ko-
ronaviru se koncem února začala rychle zhoršovat. 
Objevovaly se další a další případy na jednotlivých 
pracovištích napříč technickou kontrolou v Napa-
jedlích. Dočasně bylo možné některé úkony zastou-
pit, ať už z mé pozice vedoucího nebo spoluprací 
ostatních kontrolorek a laborantek jiných pracovišť. 

Bohužel se ale situace zhoršovala a počty pozitivně 
testovaných pracovnic dále rostly. Situace dosáhla 
29. března „kritické hranice“ na pracovišti meziope-
rační kontroly ve válcovně, kde chyběly obě hlavní 
kontrolorky a dvě směnové kontrolorky. Ze šesti 
pracovnic zbyly tedy pouze dvě. S ohledem na per-
sonální situaci a četnost jednotlivých kontrolních 
bodů nebylo možné pokračovat v nepřetržitém re-
žimu technické kontroly. 

Po dohodě s řediteli úseků a odpovědnými vedoucí-
mi pracovníky byl stanoven „nouzový režim“ prová-
dění technické kontroly na jednotlivých výrobních 
oddělení. Zdravé pracovnice TK byly přítomny na 
ranních dvanáctihodinových směnách, kdy je frek-
vence provozu výrobních linek nejvyšší.  

Odvádění, vystavování protokolů o neshodném 
výrobku či měření rozměru dílců jsem byl schopen 
zastoupit. Barevný odstín lisované podlahoviny, 
kontrolu dekoračních fólií, ale i našeho potisku, les-
ku podlahoviny a řadu dalších parametru zajištovali 
ochotně především kolegové z oddělení TPV. Na 

nočních směnách poté velmi vypomohla obsluha 
jednotlivých výrobních zařízení, kdy prováděli pře-
devším záznamy provedených kontrol parametrů 
- jako jsou rozměry, tloušťka, značení, vzhled a pro-
vedení atd. 

Obdobná situace následovala v průběhu dubna na 
pracovišti TK granulát a TK PPFaL. Ani zde nebylo 
možné zajistit standardní směnnost těchto praco-
višť. V nejobtížnější okamžik této náročné situace 
chyběla více než 1/3 pracovnic našeho oddělení 
(pozn. odd TK Napajedla má 27 zaměstnanců). Pře-
rozdělením pracovních povinností, ochotou a hlav-
ně usilovnou spoluprací ostatních úseků se nám 
podařilo technickou kontrolu surovin, polotovarů a 
výrobků i přes toto nepříznivé období zajistit.

Myslím, že odd. TK za dobu své existence nepama-
tuje takto personálně náročnou situaci. Zlepšení a 
částečná úleva přišla na přelomu dubna a května.

Jsem velmi rád, že v období, které přináší pro vět-
šinu z nás velkou fyzickou ale i psychickou zátěž 
navíc, jsem se setkal s velmi ochotným a vstřícným 
přístupem pracovníků z nejrůznějších oddělení celé 
Fatry. Právě v tomto období bylo vidět, jak máme 
správně nastavené nejen firemní ale i osobní hod-
noty a opravdu všichni „Táhneme za jeden provaz“. 
Na závěr za sebe jen podotknu, že je super vidět, že 
táhneme za stejný konec. 

Ing. Vlastimil Černíček, vedoucí odboru prodeje 
HIF
Když se pořádně zamyslíme, uvědomíme si, že prin-
cipy naší střednědobé strategie v zásadě popisují 
činnosti, kterými by se měl řídit každý zodpovědný 
člověk. 

Nejbližší je mi hodnota „Rozvíjíme sebe i firmu“. 
Obecně platí, že to, co se nerozvíjí, pomalu zani-
ká a v rámci současného globálního světa to platí 
dvojnásob. A hned mne napadl segment HIF, který 
se za posledních několik let dostal se svými výrobky 
značky FATRAFOL na přední příčky evropských vý-
robců PVC fólií. Značka FATRAFOL se stala zárukou 
kvality pro všechny naše zákazníky, a to nejenom 
v  rámci evropského trhu. Výrobní kapacity se ale 
postupně naplnily a nastala otázka, co a jak dál. 

Rýsovaly se dvě cesty. První - udržovací, a druhá, 
kterou jsme správně zvolili - rozvojová varianta in-
vestice do „Nové válcovny“. K tomu, aby se celý seg-
ment posunul o stupínek výš, bylo a bude neustále 
nutné rozvíjet nové aktivity ve výrobkovém port-
foliu, v technologickém zpracování a surovinovém 
složení našich fólií, neustálá podpora spolupráce 
se stávajícími zákazníky a získávání odběratelů no-
vých.

A jsme u výše uvedeného hesla, protože to všech-
no vyžaduje součinnost a osobní rozvoj všech pra-
covníků, kteří se na dobrém fungování segmentu 
podílejí, ať už se jedná o obsluhy linek, technology, 
vývojové pracovníky nebo konkrétní prodejce. In-
vestice do nových technologií byla jen prvním a ne-
zbytným krokem a teď bude záležet na nás všech, 
abychom vyráběli kvalitně, efektivně a ekologicky. 
Pokud se nám to bude dařit, nemám o další bu-
doucnost celého segmentu žádnou obavu.

AKTUALITY 
Soutěž Mladý chemik
I v letošním roce jsme podpořili formou dárko-
vých poukazů regionální finále soutěže     „Hledá-
me nejlepšího Mladého chemika ČR“. V  letošním 
školním roce probíhá již 9. ročník celorepub-
likové soutěže, kterou se podařilo uskutečnit 
navzdory nepříznivé epidemiologické situaci. 

Regionální finále se konalo na konci dubna 
formou on-line testu. V našem regionu se jej 
zúčastnilo 30 nejlepších z celkového počtu 
bezmála 250 účastníků z devátých tříd základ-
ních škol. Na 1. místě se umístila žákyně 2. ZŠ 
Napajedla Andrea Sedláčková a na 2. místě žák 
ZŠ Šumice Šimon Bartoš. Oba postupují do ná-
rodního finále, které se uskuteční 15. 6. 2021 na 
Univerzitě Pardubice. 

Vzhledem k epidemiologické situaci byly ceny 
pro 15 nejlepších soutěžících předány na jejich 
základních školách. Oběma postupujícím přeje-
me hodně štěstí v národním finále. 

Mgr. Adéla Mořická
HR Generalista
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ROZHOVOR / ING. JAROMÍR NOVÁK
Ing. Jaromír Novák nastoupil do Fatry po ukon-
čení studia tehdejší zlínské fakulty technologic-
ké Vysokého učení technického v Brně dne 1. 8. 
1979. Od té doby si vyzkoušel různé pracovní 
pozice a po 42 letech poctivé práce odchází 
na zasloužený odpočinek. Než od nás nadobro 
odejde, požádali jsme jej o rozhovor.

Pane Nováku, proč jste si vybral právě Fatru?
Po absolvování Chemické průmyslovky ve Zlíně, kdy 
jsme během studia chodili do Fatry na odbornou 
praxi, a fakulty technologické plastikářského zamě-
ření to pro mě byla celkem přirozené volba. 

Navíc si myslím, že mne ovlivnily i vzpomínky z dět-
ství. Rodiče pocházeli ze severní Moravy, kam jsme 
často vlakem z Uherského Brodu jezdili. Vždycky, 
když jsme míjeli Fatru, tatínek mi říkal: „To je ta to-
várna, kde se dělají hračky, které máte doma.“ V té 
době měl můj mladší bratr třeba „harmonikového“ 
kocoura, ikonickou hračku návrhářky paní Niklové. 

Dalším důvodem výběru Fatry byla skutečnost, že 
mladým manželům poskytovala možnost získat 
podnikový byt. Takže jsme nastoupili do Fatry spo-
lečně s mojí manželkou Mirkou, absolventkou stej-
né vysoké školy. Dostali jsme jednopokojový byt, 
ve kterém jsme pak bydleli dalších šest let posléze 
i s našimi dvěma dětmi.

Jaké byly vaše začátky ve Fatře?
Jak bylo v té době standardem při nástupu absol-
venta, začínal jsem jako dělník u výrobních strojů. 
Nejprve jsem pracoval asi měsíc u vyfukování PE ha-
dic pro výrobu samonosných pytlů. Byla to práce na 
tři směny, ale nebyla nijak náročná. Během směny 
jsem pomáhal při sundávání navinutých rolí, jejich 
zabalení a s přepravou paleťákem k dalšímu zpraco-
vání ke svařovací lince.

V září jsem musel jako „absík“ nastoupit na rok na 
vojnu. Po návratu zpět jsem, jako každý nový absol-
vent, absolvoval „kolečko“ po jednotlivých provo-
zech a úsecích. Po dvou měsících jsem už „nastálo“ 
začal pracovat v technologickém oddělení, které 
bylo jedním ze tří oddělení technického odboru, a 
to ve skupině PVC fólií. 

Jen pro představu - v technologickém oddělení bylo 
v té době více jako 40 technologů rozdělených do 
skupin podle jednotlivých výrobních segmentů. Jen 
válcovanými a laminovanými PVC fóliemi se zabý-
valo 6 technologů. Obdobný počet technologů byl 
k této výrobkové skupině i ve výrobě. 

Po odchodu vedoucího skupiny PVC fólií do důcho-
du jsem se stal vedoucím skupiny já. Následně mi 
bylo svěřeno celé technologické oddělení, které do-
stalo nový oficiální název „Oddělení vývoje výrobků 
a technologií“. 

Při první velké reorganizaci technického rozvoje, 
která proběhla na konci 80. let, došlo, pro mě logic-
ky, ke sloučení práce chemiků z laboratoře a techno-
logů v rámci jednotlivých výrobkových skupin.

Já jsem se stal vedoucím oddělení vývoje válcova-
ných výrobků a plošných útvarů, později oddělení 
vývoje stavebních plastů.

Jaký byl váš první vývojový projekt?
Když jsem nastoupil do technického rozvoje, byl 
v  oblasti PVC nejzásadnější vývoj hydroizolačních 
fólií. Tento vývoj, dnes by se řeklo vývojový projekt, 
řešil hydroizolační fólii pro izolaci přívodního kaná-
lu vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros a pražského 
metra. Vývoj probíhal v rámci státního vývojového 
úkolu v úzké spolupráci s tehdejším VÚGPT Gottwal-
dov (Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské 
technologie). Tak začala má dlouholetá spolupráce 
s pány Zvoníčkem, Maňasem a později Peremským. 

Vývoj samotného výrobku pro izolace navazoval na 
již dlouholetou tradici výroby izolační fólie Izofol BB. 
Jen pro informaci, tato fólie z měkčeného PVC byla 
použita už v 50. letech například na izolaci přehrad-

ní hráze vodního díla u slovenské Dobšiné. Ta je pro-
kazatelně první sypanou hrází izolovanou plastem 
na světě. Výsledkem společného vývoje byla první 
z budoucí řady novodobých izolačních fólií FATRA-
FOL (původně Hydrofol).  

Součástí státního vývojového úkolu nebyl jen nový 
výrobek, ale i navýšení kapacity jeho výroby nejen 
pro Gabčíkovo-Nagymaros, ale i pro zajištění potřeb 
rozvíjejícího se segmentu HIF. 

Když jsem se do vývoje zapojil, řešil se nejdříve pře-
vod laminace hydroizolačních fólií z bubnových lisů 
na linku Briem. Ani kapacita laminační linky Briem 
nemohla ovšem pokrýt narůstající požadavky na fó-
lie. Jen pro izolaci vodního díla bylo třeba více jako 
8 milionů metrů čtverečních. Proto byla součástí 
státního úkolu i konstrukce a realizace nové linky 
pro výrobu fólie vytlačováním. Linka, jejímž zákla-
dem byl dvoušnekový vytlačovací stroj vyrobený v 
NDR, byla zprovozněna v budově 25. Později byla 
upravena pro zpracování polyolefinů. Vyráběla se 
na ní izolační fólie Ekoten. Dosud je základem linky 
využívané v Chropyni na výrobu desek. 

Další součástí tohoto státního úkolu měla být i nová 
svařovna na výrobu plachet. Ta měla stát v nové 
budově na Zámoraví, která byla díky prozřetelnosti 
pánů Doležela a Dostála postavena s výškou stropů 
plně dostačujících pro umístění linek na vyfuková-
ní polyolefinů. Původně navržené řešení svařování 
plachet vysokou frekvencí se ukázalo velmi kompli-
kované a kapacitně nedostatečné. Proto se plachty 
nakonec svařovaly horkým vzduchem přímo na 
stavbě v halách. Fatře tak zůstala za „socialistické 
státní peníze“ budova, kde byly následně umístěny 
linky na vyfukování obalovin.

Vývojem nové řady hydroizolačních materiálů poz-
dějšího systému FATRAFOL jsme se pak především 
s Liborem Bednářem, ale i jinými kolegy, zabývali po 
řadu let. Výsledkem bylo vytvoření izolačního systé-
mu, který se stal nosným produktem pro naši firmu.

Součástí rozvoje tohoto sortimentu byla i re-
alizace linek HIF 1 a HIF 2 a to už byl opravdu 
plnohodnotný vývojový projekt s realizací no-
vých investic, je to tak?
Ano, musím říct, že v době po roce 1990 již neexis-
toval VÚGPT jako náš „kmenový“ vývojový partner. 
Vývoj byl plně na technicích Fatry. Potřeby zvyšo-
vání kapacity výroby všech hydroizolačních fólií se 
původně zvažovalo řešit novou laminační linkou. To 
by ovšem znamenalo dále vyrábět HIF jen do šířky 
1,5 metru. A to přestávalo být konkurenceschopné. 
Investičně řešit laminační linku pro výrobní šířku 
2  metry by předpokládalo pořídit válcovací linku 
pro válcování polotovarů odpovídající šířky. To ne-
bylo v té době finančně průchodné. Hledali jsme 
tedy investičně méně náročnou možnost. Musíme 
si ovšem uvědomit, že v té době nebyly všeobecně 
přístupné informace, jako nyní. Internet se už začal 
využívat, ale ne každý ve firmě ho měl přístupný. 

Přesně si pamatuji, jak jsem zadal tehdejší kolegyni 
Martině Dorazilové (dnes Manové) hledat informace 
k vhodné technologii. Té se podařilo na webových 
stránkách našeho největšího konkurenta a evrop-
ského leadera v oblasti střešních PVC fólií najít velmi 
jednoduché schéma nové technologie výroby střeš-
ní fólie v šířce 2 metry extruzí a online laminací. 

Cesta od tohoto „obrázku“ k projekční přípravě rea-
lizace linky HIF 1 byla náročná a dlouhá. Navíc byla 
situace komplikovaná tehdejším trendem, který 
předpokládal rychlý odklon od používání měkče-
ného PVC. Proto byla koncepce linky původně pri-
márně orientována na střešní fólii na bázi TPO, aby ji 
bylo možno jako progresivní technologii u majitele 
investičně prosadit. To je ostatně důvod, proč dosud 
někteří název „linka TPO“ používají. Současně jsme 
zachovali možnost vyrábět na této lince fólie PVC. 
Dalo hodně práce najít vhodného dodavatele uni-
verzální linky pro oba typy materiálů.

Nakonec se podařilo s vybraným výrobcem linku 
projekčně připravit a také prosadit její realizaci. 
Samotné zajíždění linky bylo s ohledem na malé 
zkušenosti s touto technologií v oblasti měkčeného 
PVC jak pro nás, tak i dodavatele technicky i časově 
náročné. Po technické stránce k zajíždění přistoupili 
velmi obětavě především kolegové Libor Bednář a 
Jiří Svoboda, ale i tehdejší vedoucí investiční výstav-
by Jiří Dostál. 

Zkušenosti, které jsme získali při provozu linky 
HIF  1, byly pak plně využity pro návrh a realizaci 
linky HIF 2. I přes tyto zkušenosti nebyla celá reali-
zace jednoduchá a bohužel ani rychlá. Tady nemůžu 
opomenout vzpomínku na tehdejšího technického 
ředitele Petra Vilčáka. Realizace linky se pro něj stala 
opravdu srdeční záležitostí a jeho podpora nás tech-
niků byla zásadní. Nenadálá ztráta tohoto člověka, a 
troufám si říct i přítele, mne opravdu zasáhla. I když 
byla linka zprovozněna až po jeho smrti, jeho podíl 
na konečné úspěšnosti celého projektu je nesporná. 

Tyto projekty vytvořily prostor pro posílení naší po-
zice na trhu hydroizolačních materiálů a zařadily nás 
opravdu mezi „hráče“ na evropském trhu. Realizace 
také ukázala, že jsme v technickém rozvoji schopni 
řešit nové a náročné technologie, samozřejmě nejen 
v oblasti PVC. Ve stejném období jiní kolegové řešili 
například náročný a zcela nový projekt výroby paro-
propustných fólií a laminátů. Myslím si, že technický 
potenciál našich techniků ve vývoji, výrobě, ale i in-
vestiční výstavbě je opravdu zásadní. Je jen třeba ho 
udržovat a rozvíjet. Samozřejmě je nutné také udr-
žet ve Fatře klíčové techniky.

To byly projekty v segmentu HIF. Byl to jediný 
segment, jehož rozvoje jste se aktivně účastnil?
Určitě ne. Například v oblasti podlahovin jsme ur-
čitě jako první v Evropě využili zajímavou techno-
logii pro kontinuální výrobu podlahovin v dílcích 
se zařazením skleněného rouna. Jednalo se o zcela 
novou technologii Thermofix. I když jsme původně 
předpokládali daleko vyšší potenciál jejího využi-
tí například ve výrobě homogenních podlahovin, 
podařilo se obětavou technickou prací především 
kolegů Miloše Pěčka a Karla Holáska zprovoznit lin-
ku, která nám umožnila jako firmě vstoupit na velmi 
dynamicky se rozvíjející trh podlahovin v dílcích. 

Tato linka navíc umožnila při její relativně malé pro-
vozní rychlosti si osvojit pro Fatru zcela novou tech-
nologii lakování podlahovin. Tato povrchová úprava 
se v určité době stala na trhu PVC podlahovin mini-
málně marketingově zcela nezbytná. V řešitelském 
týmu, jehož nejvýraznější osobností byla Dana 
Omelková se zkušenostmi s technologií nanášení 
kapalných substancí, se podařilo zavést lakování 
UV laky nejdříve na „pomalé“ lince Thermofix a ná-
sledně u podstatně rychlejšího procesu laminace 
na lince Anger. Možnosti zprovoznění lakování při 
provozní rychlosti linky Anger nikdo z výroby, ale 
ani kolegů z technického rozvoje, nevěřil. Podařilo 
se nám to. Tím jsme udrželi krok s naší konkurencí.

Zatím jste mluvil jen úspěšných projektech. 
Byly některé také neúspěšné? 
Ovšem, vývoj je proces, který ne vždy skončí úspěš-
ně. Každý vstup do nových technologií a materiálů 
s sebou nese i riziko neúspěšnosti. Příkladem může 
být třeba vývoj válcovaných fólií na bázi polyolefi-
nů. Vzpomínal jsem už, že v určitém období začal 
zásadně sílit odpor proti užití PVC. Do jisté míry byl 
vyvolán potřebou širšího uplatnění v té době no-
vých poyolefinických materiálů jako náhrady měk-
čeného PVC. Jak se později ukázalo, nevyvolalo to 
nakonec u  lidí nedůvěru jen k PVC, ale k plastům 
obecně. Běžný spotřebitel nerozlišuje, o jaký typ 
plastu se jedná…Naštěstí čas ukázal, že použití PVC 
v dlouhodobých aplikacích, jako je třeba stavebnic-
tví, je z  pohledu cena/výkon zatím nezastupitelné. 
Ale vraťme se k projektu, který reagoval na trend 
náhrady PVC. 

V té době byla nezanedbatelným segmentem tzv. 
kancelářská galanterie vyráběná vysokofrekvenč-
ním svařováním z válcovaných PVC fólií. Z obavy 
ztráty toto segmentu jsme se připojili i k ostatním 
konkurentům v oblasti válcování a zahájili vývoj vál-
covaných fólií na bázi polypropylenu. Kdybych na 
vysoké škole při zkoušce z plastikářské technologie 
u tehdejšího docenta Tomise řekl, že lze polypropy-
lén válcovat, zcela jistě by mě okamžitě vyhodil. A 
ono to, díky právě v té době novým typům polyole-
finů, šlo. Opravdu jsme s využitím speciálních typů 
kopolymerů polypropylenu vyrobili válcováním na 
lince Buzuluk pěkné dezénované průhledné i pro-
barvené fólie vhodné pro svařování kancelářské 
galanterie. Pořídili jsme také svařovací automat na 
různé typy složek. 

Pak se projevila jedna ze slabostí naší firmy. Nikdo 
nezachytil nebo správně nevyhodnotil informaci, že 
se v Čechách připravuje do provozu firma na výrobu 
kancelářské galanterie z polyolefinů na bázi mate-
riálů vyráběných technologií chill-roll, která vyrábí 
fólie z levných homopolymerů. Náš projekt tedy 
skončil díky ekonomice výroby, která nebyla na trhu 
konkurenceschopná.
 
Zatím jste mluvil o „historických“ projektech. 
Co můžete říct k tomu v posledních letech nej-
zásadnějšímu, k Nové válcovně?
K tomuto projektu, který podle mého názoru může 
posunout Fatru v segmentech HIF ale také PK mezi 
opravdu evropské hráče, bylo již napsáno a řečeno 
hodně. Nebudu se tedy opakovat.

Těší mě, že jsem mohl být součástí rozsáhlého řeši-
telského týmu tohoto zásadního projektu. Musím 
říct, že práce na jeho technologické části, která tr-
vala více než sedm let, byla jedním z důvodů, proč 
jsem před několika lety z Fatry neodešel. Vývoj 
nových věcí, návrh vhodného výrobního zařízení 
od toho správného dodavatele a jeho uvádění do 
provozu mě vždy zajímalo a po celý profesní život 
bavilo.

Jsem také rád, že se z počátečního záměru Nové vál-
covny, který s ohledem na vynucené šetření inves-
tičních prostředků měl být stavebně daleko stísně-
nější, se vyvinul bez nadsázky evropský projekt. Byla 
to díky tvůrčí práci projektantů s výrazným podílem 
pana Skopalíka z B-Projektingu, který předložil da-
leko velkorysejší návrh, který pak vedení naší firmy 
zhodnotilo správně jako praktičtější. Tím byl vytvo-
řen provozní prostor, který má úroveň odpovídající 
současnému stavu techniky v našem oboru. 

Klobouk dolů, že se celému realizačního týmu ze 
všech úseků podařilo projekt dokončit a uvést do 
provozu v daných podmínkách a čase. Myslím, že 
mladí technici z technického i výrobního úseku 
odvedli na zprovoznění a dalším využití linek hro-
madu výborné, obětavé a velmi náročné práce. Teď  
nemůžu než popřát všem mladším kolegům, aby 
s plným zaujetím pro věc dokázali vytěžit všechny 
technické možnosti, které projekt Nové válcovny 
poskytuje. To je zajímavá práce na mnoho let a musí 
být zájmem všech útvarů v ní pokračovat. 

Pokračování na straně 7
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Z pozice své funkce jste hodně cestoval do za-
hraničí. Ať už to bylo k dodavatelům výrobních 
technologií nebo na veletrhy. Máte ze svých 
cest nějaké zajímavé zážitky? Které země jste 
navštívil?
Ano, máte pravdu, pro funkci technologa je cestová-
ní důležité. Jednak je třeba získávat nové kontakty, 
poznatky a zkušenosti, dále třeba dolaďovat s doda-
vateli technické detaily připravovaných technologií.

Během svého pracovního života jsem navštívil té-
měř všechny státy Evropy. Dvakrát jsem byl v Asii, 
jednou dokonce v USA. Dnes je to běžná věc, tehdy 
jsem to bral jako mimořádnou příležitost.

Jaké jsou vaše zájmy a koníčky. Čemu se nejra-
ději ve volném čase věnujete?
I když mnohdy nezbývalo moc času, vždycky jsem 
se snažil odreagovat na zahrádce, projet se na kole, 
v zimě podle možností si užít běžky. Většinu vol-
ného času jsem se vždycky snažil  věnovat rodině, 
dětem a teď vnoučatům. To jsou nejkrásnější chvíle 
na světě. V poslední době si s manželkou opravdu 
užíváme našeho malého vnoučka Adámka, kterému 
budou teprve čtyři měsíce. Je to nádhera….

Jaké máte plány na důchod?
Rádi cestujeme, takže doufám, že se jednak zlepší 
situace s covidem a jednak nám zdraví umožní ješ-

tě něco zajímavého, příjemného a pěkného vidět 
a užít nejen v Česku, ale i v zahraničí. Je toho tolik 
k vidění…

Na závěr mi dovolte poděkovat vám všem, se který-
mi jsem se ve Fatře potkal a spolupracoval. S řadou 
lidí, a samozřejmě nejen těch, které jsem tady vzpo-
menul, byla věřím oboustranná spolupráce příjem-
ná, přínosná a úspěšná. Samozřejmě, ne všechno 
se vždy podaří, ale hlavní je si i z neúspěchu něco 
pozitivního odnést.

Fatře bych chtěl popřát, ať zůstává nadále dobrým 
zaměstnavatelem, který si váží dobrých a schop-

ných lidí. Protože bez nich nemůže v současném 
opravdu složitém prostředí udržet své, myslím si, 
velmi dobré postavení mezi evropskými zpracova-
teli plastů. S lidmi a svou technikou má podle mého 
názoru stále vysoký potenciál růstu v řadě svých vý-
robkových segmentů.

Panu Novákovi děkujeme nejen za tento rozhovor, ale 
za všechnu práci, kterou pro naši společnost po dobu 
42 let odváděl. Přejeme mu do dalšího života pevné 
zdraví, spoustu energie, životního optimismu a mnoho 
procestovaných kilometrů. Bylo nám ctí s  ním spolu-
pracovat.

Pokračování ze strany 6 
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FATRAFOL umí do Číny jezdit vlakem
I přes obrovskou vzdálenost mezi Napajedly a 
kontinentální Čínou jsou naše hydroizolační fó-
lie FATRAFOL na tomto odlehlém a specifickém 
trhu prodávány již bezmála přes deset let. 

Zdá se to jako nedávno, kdy jsme expedovali náš 
úplně první kontejner hydroizolačních PVC fólií do 
země plné někdy až dechberoucích protikladů, kte-
ré ale právě dotváří specifický charakter této asijské 
supervelmoci.

Je velmi příjemné, že se můžeme poohlédnout zpět 
a za těch deset let vidět nejen kus tvrdé práce v po-
době prodaných více jak 2,9 milionů m2 našich hyd-
roizolačních fólií FATRAFOL, ale také získané cenné 
zkušenosti s mezinárodními specifiky obchodu, kte-
ré se mnohdy velmi liší od těch, na které jsme zvyklí 
v rámci Evropy.

Pro naše zákazníky v Číně jsme se vždy snažili udělat 
maximum, aby se ze spolehlivosti a kvality našich 
PVC fólií mohli těšit co nejdříve a nemuseli čekat 
déle, než je to opravdu nevyhnutelně nutné. I proto, 
po optimalizaci námořní přepravy do Číny, jsme se 
zaměřili na ještě rychlejší způsob dodání, a to přímo 
vlakem. 

Nedávné dokončení dvou nových vlakových korido-
rů z Evropy přímo do Číny nám umožnilo, abychom 
na nový projekt pro automobilku Nissan dodali FA-
TRAFOL ještě efektivněji a rychleji. Znamená to, že 

deset kontejnerů našeho bestselleru - hydroizolač-
ních fólií FATRAFOL řady 810 - zamíří do čínského 
terminálu ve Wuhanu právě vlakem. 

I přes komplikovanou situaci v rámci stále platných 
omezení v souvislosti s pandemií koronaviru je ten-
to EURASIA EXPRESS připraven doručit dodávku do 
terminálu ve Wuhanu v Číně do necelých dvaceti dní 
a umožnil nám tento projekt s bezmála 150 000 m2 
i vyhrát. 

Pokud nám exporty zákazníkům na trhy mimo Evro-
pu, jako je například ten v Číně, daly něco navíc, tak 
je to rozhodně poznání, že co je na začátku zdánlivě 
komplikované, nemusí být nutně nerealizovatelné, 
ba naopak - je to výzva!

Kdo z nás by si před deseti lety pomyslel, že budeme 
schopni dodávat naše hydroizolační fólie FATRAFOL 
do Číny vlakem?

Bc. Pavel Vojtek
prodejce HIF

Rekonstrukce chlazení pro BO PET
Na přelomu loňského a letošního roku byla za-
hájena rekonstrukce chlazení pro vzduchotech-
nické jednotky provozu BO PET, jakožto první 
z opatření, jejichž cílem je celková modernizace 
technicky a morálně zastaralého systému vzdu-
chotechnik a chlazení na budově 310 v Chropy-
ni.

Díky zkušenostem z předešlých investičních akcí 
jsme se rozhodli nepostupovat standardní cestou, 
tj. studie - projekt - realizace, ale sami jsme vymysleli 
technické řešení, ověřili u potenciálních dodavate-
lů jeho proveditelnost a reálnost námi vypočítané 
ceny a celou akci jsme na základě tohoto zadání 
vysoutěžili na klíč. Na bedrech realizační firmy pak 
bylo zajistit jak projektovou část, tak kompletně dílo 
provést. 

Původní stav sestával z chladicích strojů CIAT o sou-
hrnném chladicím výkonu 1450 kW. Sloužily pro 
chlazení vzduchotechnik pro linky BO PET A, B a pro 
obě řezačky. K rekonstrukci se přistoupilo jednak 
z důvodu časté poruchovosti stávajících chladicích 
strojů, nákladným opravám a také kvůli jejich ne-
dostatečnému výkonu. Jedním z hlavních důvodů 
této poruchovosti byl otevřený okruh chladicí vody 
(věžové chlazení), jeho neudržitelná kvalita a z toho 

pramenící zanášení výměníků. V námi vymyšleném 
řešení byla zvolena netradiční varianta, kdy se jed-
nalo o kompaktní chladicí jednotky s oddělenou 

výparníkovou částí, která je umístěna ve strojovně. 
Toto řešení má pro nás největší benefit v tom, že celá 
vodní část je situována pouze do vnitřních prostor, 

tudíž nemusíme řešit žádná opatření bránící jejímu 
zamrznutí (např. havarijní vytápění chladicích strojů 
nebo použití směsi voda/glykol). 

Po oslovení několika renomovaných výrobců bylo 
zvoleno řešení od společnosti GEOTEK. Byly nám 
dodány dva stroje každý o výkonu 900 kW a celý 
systém koncipován tak, aby byl každý prvek zálo-
hován a při jeho poruše nedošlo k odstavení výroby 
z důvodu přehřívání výrobních prostor. 

Součástí projektu bylo také napojení na dispečink 
energetiky, který provádí 24hodinový dohled nad 
zařízením za pomoci dohledového systému AISYS 
a kamerového systému ve venkovní i vnitřní části. 
V rámci prediktivní údržby byl nainstalován systém 
monitoringu kvality vody v okruhu. 

Kromě zlepšení podmínek ve výrobě dojde také 
k  nemalým finančním úsporám na energiích, kdy 
jen na vodě z věžového chlazení ušetříme kolem půl 
milionu koru ročně. 

Ing. Lubomír Dudík
vedoucí odd. vzduchotechniky
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BAVÍME SE
Dělník na stavbě veze úplně prázdné koleč-
ko. Vidí ho mistr, zastaví ho a ptá se: „Prosím 
tě, Franto, proč jedeš s prázdným kolečkem?“ 
František začne láteřit: „Ale šéfe, já mám takový 
fofr, že ani nestačím nakládat!“

Kontrole: „Kolik lidí pracuje na této stavbě?“      
 „S mistrem pět.“ „A bez mistra?“ „Nikdo...“

Policajt kupuje od jiného policajta zahradu. 
Prohlíží si ji, drbe se za uchem a povídá: „Moc 
pěkná zahrada, ale je moc velká.“
 „Ale, neblbni, kámo, sem dáš cibuli, tady mrkev, 
sem slepice.“
 „No tak dobrá, dohodnuto.“
Za nějakou dobu se zase potkají a ten, co pro-
dal, se ptá: „Tak co zahrada?“
 „No perfektní.“ Cibule obrovská, mrkev až po 
pás, jenom ty slepice... Jestli jsem je nezasadil 
až moc hluboko!“

Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se 
slovem pakliže.
Vyvolá Aničku: „Květiny se musí hodně zalévat, 
pakliže je hodně sucho.“
 „Výborně, Aničko.“
Vyvolá Pepíčka a ten odpoví: „Jeli jsme na hory 
vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoh, 
pak lyže!“

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

• OPERÁTOR PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY

• TECHNIK ELEKTROENERGETIKY 

• SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ

• PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK

• DĚLNÍK SKLADU - MANIPULANT

• HASIČ

• TECHNIK STUDIA IZOLACÍ

• TECHNICKÁ PODPORA PRODEJE

• EXPORTNÍ PRODEJCE

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

FATRAFOL na „Létajícím domě“
Naši kolegové ze slovenské pobočky Fatra Izol-
fa a.s. se mohou pochlubit izolací zajímavě ře-
šeného rodinného domu. 

Díky jeho atypické stavbě, která byla navržena kvůli 
mírně se svažujícímu a poměrně úzkému pozemku, 
už stačil získat přezdívku „Létající dům“. Autorem 
projektu je Ing. Arch. Martin Duchoň z bratislavské-
ho ateliéru Greenstudio. 

Dům se nachází na břehu Dunaje a svým obyvate-
lům nabízí unikátní výhled do okolí. Je postaven 
na 6 nadzemních pilířích, takže nezabírá zbytečně 
prostor zahrady. Navíc je tak dům chráněný před 
případnou povodní.

Pro izolaci střechy tohoto architektonicky zajímavé-
ho projektu byla použita střešní hydroizolační fólie 
FATRAFOL 810 v tmavě-šedé barvě. 

Fólie je stabilizovaná mechanickými kotvami a je vy-
tažena až na atiku domu, kde je přivařena k okapnici 
z kašírovaného plechu. 

Realizace probíhala pod dohledem technika z Fatra 
Izolfa a po kontrole střechy byla na naši fólii udělena 
10letá záruka.

Ing. Marcela Pavelcová
produktový specialista

Mosbuild 2021
V Moskvě, hlavním městě Ruska, proběhl ve 
dnech 30. 3. až 2. 4. 2021 největší ruský veletrh 
stavebních a dokončovacích materiálů. Společ-
nost Fatra se tak stala součástí prezentace více 
než 700 společností z 22 zemí celého světa. 

Letošní ročník se uskutečnil po dvouleté pauze způ-
sobené kovidovou pandemií. Jednalo se o jeden 
z mála veletrhů, které proběhly jinak než v online 
podobě, tedy tak, jak preferuje každý návštěvník - 
osobně přímo ve veletržních expozicích. 

Tento veletrh navštívilo 66 589 hostů, z toho se o fa-
trovský stánek zajímalo cca 380 návštěvníků z řad 
zástupců velko i maloobchodních organizací, návr-
hářů a architektů. 

Rozdali jsme 270 vizitek, 400 katalogů a podařilo se 
nám získat 78 nových kontaktů. Společnost Fatra 
zaujímá ve východní Evropě postavení významného 
hráče nejen na poli výrobců hydroizolačních systé-
mů FATRAFOL, ale také podlahových krytin, přede-
vším díky kvalitním vinylovým podlahám LINO a LVT 
dílcům Thermofix. 

Prezentace českého výrobce na tomto významném 
veletrhu je tak možností, jak všem návštěvníkům 
představit produkty, které jsou vyráběny v top kva-
litě a zodpovědně ve vztahu k životnímu prostředí.

Andrej Daněček
obchodní manažer pro Rusko

STŘEDNÍ  PRŮMYSLOVÁ  ŠKOLA OTROKOVICE, dlouhodobě 
hodnocená jako nejlepší škola v ZK pro studium, upozorňuje 
rodiče žáků devátých ročníků ZŠ o možnosti přihlásit své 
děti do přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, kde 

jsou ještě volná místa.

Jedná se o obory vzdělávání 
APLIKOVANÁ CHEMIE (4letý maturitní obor)

GUMAŘ - PLASTIKÁŘ (3letý obor s výučním listem)

Uvedené obory patří mezi preferované obory a u oboru Gumař-plastikář je 
i finanční podpora kraje. 

Úspěšní absolventi získají potřebnou kvalifikaci pro práci ve společnostech 
s gumárenskou a plastikářskou výrobou. 

Během studia žáci vykonávají odborný výcvik a odbornou praxi, v rámci 
plnění osnov, také i na provozních pracovištích naší společnosti.

MOŽNOST VOLBY DALŠÍCH STUDIJNÍCH OBORŮ:
1. Provoz a ekonomika dopravy (maturitní obor)
2.  Automechanik    
3. Autoelektrikář 
4.  Autokarosář
5.  Instalatér
6.  Kuchař-číšník 
7. Elektrikář 
                     
Více informací můžete získat na: 
•   www.spsotrokovice.cz 
•   Libuše Jandoušová - tel. 577 925 078/251
•   Hrabinová Blanka - person. oddělení Fatra, a. s. - tel. 724 405 51
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Konference ZO OS ECHO Fatra, a.s. Chropyně
Nejdůležitější událostí naší Základní organiza-
ce je odborářská konference. Letos proběhla 
25. března a z důvodu zavedených epidemio-
logických opatření se už podruhé konala jen za 
účasti povolených 10 delegátů a hostů, generál-
ního ředitele Ing. Pavla Čechmánka a personál-
ního ředitele Mg. Davida Čudy. 

Konferenci zahájila předsedkyně ZO OS ECHO Fatra, 
a.s. Chropyně Jana Kornelová, která přednesla zprá-
vu o činnosti ZO za rok 2020 a shrnula nejen aktivity 
odborů, ale také dění v naší společnosti od minulé 
konference. Pozitivně v této složité době ohodnoti-
la předsedkyně komunikaci a spolupráci s vedením 
firmy. 

Následovalo vystoupení generálního ředitele, který 
zhodnotil hospodářské výsledky společnosti za rok 
2020, stávající situaci ve firmě a informoval o plánu 
na rok 2021.

Personální ředitel pak ve své zprávě o plnění pod-
nikové kolektivní smlouvy za rok 2020 informoval 
přítomné delegáty o počtu zaměstnanců, mzdovém 
vývoji, pracovní neschopnosti, sociálním programu 
a vzdělávání. 

V diskuzi se delegáti zajímali především o novým 
mzdový systém, o fluktuaci zejména na střediscích 
IKEA a všeobecně o problémy s nedostatkem za-
městnanců na ostatních pracovištích. 

Součástí programu konference jsou i záležitosti tý-
kající se hospodaření odborové organizace. Proto 
místopředsedkyně Ing. Dana Balvínová seznámila 
delegáty s revizní zprávou o výsledcích hospodaření 
za rok 2020 a Jana Spáčilová přednesla návrh roz-
počtu čerpání nákladů na rok 2021. Oba dokumenty 
byly přítomnými členy odsouhlaseny.

Letošní konference se zúčastnilo 100 % pozvaných 
delegátů. Předsedkyně zdůraznila význam odborů 
v naší organizaci zejména při kolektivním vyjedná-
vání a uzavírání Kolektivní smlouvy. 

Ráda bych poděkovala všem aktivním odborářům a 
členům výboru ZO za podporu odborářské práce a 
ochotu pomáhat vždy, když je jejich pomoci potře-
ba.

Jana Kornelová
předsedkyně ZO OS ECHO Fatra, a.s. Chropyně

Výplatní lístky v nové podobě
Málokdo si už dnes pamatuje doby, kdy se vý-
plata předávala zaměstnancům v hotovosti. 
A to dvakrát za měsíc. Jednou jsme dostávali 
zálohu, většinou byla v papírovém pytlíku pě-
tistovka. 

A následně 9. den v měsíci proběhlo vyúčtování, kdy 
jsme obdrželi zbytek peněz. Nebylo to jednoduché, 
peníze se musely ručně napočítat. To se vždycky na 
téměř celý den pracovníci z oddělení PaM (práce a 
mzdy) zamkli v kanceláři a sáčkovali výplaty. A když 
jim to nesedělo třeba o jedinou korunu, tak byli za-
mčení tak dlouho, dokud nenašli chybu. 

Dnes už dostáváme jenom informaci o tom, kolik 
jsme si za daný měsíc vydělali, a peníze se odesílají 
elektronicky na naše účty.

Změnil se nejenom způsob vyplácení, ale i jednot-
livé mzdové složky. Požádali jsme paní Večeřovou, 
mzdovou účetní, aby nám některé kódy uváděné na 
výplatní pásce zavedené personálním a mzdovým 
systémem Target vysvětlila.

Základem je hrubá mzda zaměstnance (základ 
daně), což je částka, která v sobě zahrnuje časovou 
mzdu (kód 1400) nebo časovou mzdu výroby (kód 
1403) včetně všech příplatků (za přesčas, riziko, od-
polední, noční, mimořádné odměny apod.). Na vý-
platním lístku máme nově i položku „Mzdové složky 
celkem HPP“, která kromě hrubé mzdy obsahuje 
ještě příspěvek na penzijní pojištění od zaměstna-
vatele.

Čistá mzda potom představuje částku, která zaměst-
nanci zbude z hrubé mzdy po odečtení srážek na 
zdravotní a sociální pojištění ve výši 13,5 % z hrubé 
mzdy a daně z příjmů ve výši 15 % z hrubé mzdy za-
městnance. Tato daň může být ještě ponížena o sle-
vu na poplatníka (položka „Sleva na dani I“) a o da-
ňové zvýhodnění na děti (položka „Sleva na dani II“). 
Před převodem konečné částky čisté mzdy na účet 
zaměstnance jsou případně provedeny srážky ze 
mzdy na základě různých dohod (stravné, telefony, 
penzijní a životní připojištění apod.) a srážky na exe-
kuce či insolvence. 

Od 1. ledna 2021 dále nastaly novelou zákoníku prá-
ce i změny ve výpočtu nároku na dovolenou. Nově 
se dovolená počítá v hodinách, čerpat se může 
pouze po celých směnách nebo polovinách směn. 

Na výplatním lístku jsou proto zobrazeny zůstatky 
dovolené z roku 2020 ve dnech (pokud zbývá), její 
čerpání ve dnech, dále příslušný nárok na dovole-
nou 2021 již uváděný v hodinách a její čerpání také 
v hodinách. 

Nastavení počtu dnů řádné dovolené v systému Tar-
get je sice trochu komplikované, ale my do něj ne-
můžeme zasahovat. Pokud někdo potřebuje něco 
objasnit nebo má určité pochybnosti o správnosti 
vykazování, může se obrátit na svoji mzdovou účet-
ní, která mu jeho dotazy zodpoví.

Další inovací ve způsobu vyplácení mzdy bude 
elektronická výplatní páska. Velké množství zaměst-
nanců má ke své práci zřízen firemní e-mail a sko-
ro všichni mají založené své soukromé e-mailové 

adresy. Proč tedy nevyužít tento skrytý potenciál 
a neposunout distribuci výplatních pásek na vyšší 
úroveň. Namísto zdlouhavého procesu jejich tisk-
nutí, předávání vedoucím a následně příslušným za-
městnancům bychom chtěli realizovat celý proces 
výhradně elektronicky a ušetřit všem zúčastněným 
čas i náklady s tím spojené. 

Proto k datu 1. září 2021 plánujeme spustit předá-
vání výplatních pásek elektronicky. Informace o srp-
nové výplatě obdrží zaměstnanci zašifrované e-mai-
lem ve formátu *.pdf. Elektronická výplatní páska 
bude rozesílána všem zaměstnancům na jejich fi-
remní e-mail, pokud si tito zaměstnanci nepožádají 
o zasílání na jiný, a to soukromý e-mail. 

V tomto případě musejí sdělit soukromou e-mailo-
vou adresu zaměstnavateli v termínu do 15. srpna 
2021. Na intranetu bude připraven formulář žádosti, 
který si pracovník předem vyplní a předá jej perso-
nalistkám, aby e-mail zavedly do systému Target. 
Následně bude těmto zaměstnancům vygenerován 
PIN, který bude sloužit k otevření zašifrovaného 
souboru, a oproti podpisu předán. 

Samozřejmě, k využívání této služby se mohou 
zaměstnanci přihlásit i kdykoliv po tomto prv-
ním termínu, stejně tak mohou i kdykoliv požádat 
o zrušení. Dále bude platit, že zaměstnancům, kteří 
nenahlásí své e-maily k rozesílání elektronických vý-
platních pásek, budou i nadále tištěny a předávány 
v papírové podobě.

 personální úsek

Odborářská konference v Napajedlích
Jednou z našich nejvýznamnějších činností je 
každoroční konference Odborové organizace 
OS ECHO. 

V návaznosti na současnou epidemiologickou si-
tuaci a s ohledem na platná hygienicko-epidemio-
logická opatření rozhodla Podniková rada odborů, 
že letošní Konference PRO se bude konat ve dnech 
18.  - 20. 5. 2021 formou na dálku - per rollam, ob-
dobně jako v roce 2020.
 
Podle vnitřních předpisů OS ECHO se konference 
účastní delegáti s hlasem rozhodujícím, kterými 
jsou členové PRO a navržení delegáti z jednotlivých 
ZR naší organizace. Na 50. zasedání PRO dne 20. 4. 
2021 bylo k účasti navrženo a také schváleno cel-
kem 25 delegátů. V režimu per rollam jsme předlo-
žili k projednání a schválení dokumenty, které jsou 
pro činnost naší organizace zásadní.

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

za rok 2020, předložená předsedkyní PRO.
• Zpráva o činnosti Revizní komise ZO OS ECHO 

Fatra Napajedla za rok 2020, předložená před-
sedkyní Revizní komise.

• Informace o plnění podnikové kolektivní smlou-
vy za rok 2020.

• Informace o čerpání rozpočtu ZO OS ECHO Fatra 
Napajedla za rok 2020 včetně důvodové zprávy.

• Dodatek k Závazným pravidlům pro hospodaře-
ní na rok 2021.

• Návrh rozpočtu ZO OS ECHO Fatra Napajedla na 
rok 2021 včetně důvodové zprávy.

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 % účastnících se delegátů s hlasem 
rozhodujícím.

Pevně věřím, že letošní způsob konference byl 
opravdu poslední výjimkou, všem delegátům dě-
kujeme za součinnost a věříme, že v příštím roce už 
konference proběhne tak, jak jsme všichni zvyklí.

Jana Hrabicová
předsedkyně PRO Fatra Napajedla 
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Cyklovýlet z Chropyně do Břestu přes Horní Moštěnice
Letos se uskutečnil již pátý ročník cyklovýletů 
z Chropyně. Byl naplánován na den 11. května 
v odpoledních hodinách, tak aby se kilometry 
mohly započítat do akce „Do práce na kole“.  

Sraz se uskutečnil standardně od osobní vrátnice 
průmyslového areálu. Do akce zapojilo 7 zaměst-
nanců Fatry a jeden bývalý zaměstnanec důchodo-
vého věku. 

U vrátnice se sešli zaměstnanci, kteří mají zájem 
se projet na kole a něco udělat pro své zdraví. Bylo 
slunečné počasí s mírným větrem do zad při cestě 

k Přerovu. Zvolili jsme trasu Záříčí, Bochoř a Horní 
Moštěnice se zastávkou na kopci zvané „Švédské 
šance“ nad obcí.  Zde jsme se na pár minut zastavili a 
fotograficky zdokumentovali naši skupinku cyklistů. 
Přečetli si něco málo o historii tohoto významného 
místa blízko Přerova.

Po polní cestě jsme sjeli z kopce do blízkého Be-
ňova, kde jsme se na chvíli zastavili na fotbalovém 
hřišti a doplnili tekutiny. Dále jsme se vydali polní 
cestou směrem do Dobrčic a po asfaltové cestě na 
Přestavlky a Starou Ves. 

Při zpáteční cestě do Břestu se nyní nám vítr ne-
příznivě otočil a jeli jsme proti větru. V Břestu se 
skupinka rozdělila na cyklisty, kteří ukončili výlet v 
Kroměříži a na druhou skupinu, kteří měli v úmyslu 
zakončit jízdu v Chropyni. 

Celkem jsme ujeli 44 kilometrů a už nyní se těšíme 
na další akce podobného charakteru.

Ing. Petr Havlík
technik ICT

Do práce na kole 2021
Již třetím rokem se zaměstnanci Fatry zapojili 
do 11. ročníku výzvy „Do práce na kole“. Jejím 
cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako do-
pravní prostředek používali jízdní kolo nebo 
jakoukoli jinou bezmotorovou formu dopravy 
včetně běhu a chůze. 

Je to také výzva pro všechny, kdo sestaví tým o mini-
málně dvou a maximálně pěti členech, a pravidelně 
si spolu s kolegy zapisují do systému své bezmoto-
rové cesty, případně další aktivity.

Celkem se do výzvy zapojilo 129 účastníků z řad na-
šich zaměstnanců, kterým bylo plně uhrazeno star-
tovné. Společně jsme za Fatru ujeli neskutečných 
41 425 km. 

I letos jsme se v rámci výzvy rozhodli podpořit 
dobrou věc. Za každý kilometr věnujeme 1 Kč na 
dobročinné účely. Účastníci sami mohli nominovat 
projekt/organizaci, celkem se sešlo 7 nominací. 

Do slosování byly zařazeny pouze neziskové orga-
nizace/projekty, jejichž navrhovatelé prokazatelně 
ujeli/ušli v období 1. - 31. května alespoň 20 km. Na 
konci výzvy byla vylosována organizace Centrum 
pro dětský sluch, Tamtam, o. p. s., kterou nominoval 
Martin Mašláň. 

Tato organizace podporuje rodiny dětí se slucho-
vým postižením, aby zvládaly náročné životní situa-
ce, naučily se komunikovat se svým dítětem a mohly 
žít běžným způsobem života. Celkově bude této or-
ganizaci poskytnuta částka: 41 425 Kč.

Účastníci této akce měli možnost využít pestré sní-
daně a zmrzliny „na triko/nákrčník“. Každý také do-
stal originální tričko „Do práce na kole“.

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 2021“ V ČÍSLECH

Celkový počet účastníků: 129 (o 18 více než loni) 
Napajedla (87 zaměstnanců - 26 týmů)
Chropyně (42 zaměstnanců - 11 týmů)

Celkový počet ujetých km: 41 425 km

Napajedla (26 105 km) - celkové vyhodnocení 
dle lokality:
Flegmatici (4 258 km), Logistika Napajedla 
(3 558 km), Hasiči (3 098 km)

1. místo - Jaroslav Trvaj (Logistika Napajedla) - 
2 417 km, 
2. místo - Tomáš Petříček (Flegmatici) - 1 639 km, 
3. místo - Stanislav Cingel (SC2021) - 1 319 km

Chropyně (15 320,04 km) - celkové vyhodnocení 
dle lokality:
RS Specialisti (3 933 km), Experti (2 757 km), 
Divoké veverky (2 121 km)

1. místo - Svatopluk Jurásek (RS Specialisti) - 
1 920 km, 
2. místo - Petr Šafránek (Experti) - 1 214 km, 
3. místo - Radka Smejkalová (SC2021) - 
1 011 km

Celkové pořadí muži: 
Jaroslav Trvaj - 5. místo Zelené kilometry 2021 
Zlín a Otrokovice 
Svatopluk Jurásek - 7. místo Zelené kilometry 2021 
Zlín a Otrokovice 
Tomáš Petřícek - 10. místo Zelené kilometry 2021 
Zlín a Otrokovice 

Celkové pořadí ženy: 
Radka Smejkalová 
Gabriela Vandová
Helena Mikulová

Petra Tunysová - 2. místo Zelené kilometry 2021 
Zlín a Otrokovice
Vladimíra Tůmova - 3. místo Zelené kilometry 2021 
Zlín a Otrokovice
Klára Dundálková - 5. místo Zelené kilometry 2021 
Zlín a Otrokovice
Petra Topičová - 8. místo Zelené kilometry 2021
Zlín a Otrokovice

100% Týmová pravidelnost 2021 Zlín a Otrokovice: 
Srdcařky, Hasiči, Flegmatici, Chodci, 2+1, Holki
  

Mgr. Adéla Mořická, HR Generalista
Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., vedoucí odboru marketingu
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Střípky z nadace 
V loňském roce jsme kvůli epidemii koronaviru 
soustředili většinu sil na podporu rodičů samo-
živitelů, ale ti nejsou jedinou cílovou skupinou. 
Významná je také podpora dobrovolných hasi-
čů. „Máme speciální Hasičský fond, díky němuž 
pomáháme hasičským sborům v celé republice 
s nákupem moderní techniky či udržováním 
hasičských tradic a sportu,“ přiblížila Zuzana 
Tornikidis, ředitelka Nadace.

DOBROVOLNÍ HASIČI MAJÍ DEFIBRILÁTOR
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí 
I. získala v květnu automatický externí defibrilátor 

(AED), plně kompatibilní s profesionálním zařízením 
Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. 
Jedná se o přístroj užívající se v rámci oživovacích 
pokusů u lidí postižených náhlou zástavou oběhu, 
který je schopen vyhodnotit srdeční rytmus a pří-
padně dodat elektrický výboj srdci. Použitím tohoto 
zařízení, v krátké době po zástavě oběhu, můžeme 
poměrně zásadním způsobem zvýšit šance na přeži-
tí postiženého jedince. Nákup defibrilátoru v celko-
vé hodnotě 76 tisíc korun byl realizován z rozpočtu 
Města Ústí nad Orlicí s finančním přispěním nadace 
Agrofert ve výši 45 tisíc korun.

NAPAJEDELŠTÍ HASIČI MAJÍ NOVOU CISTERNU
Napajedelští hasiči převzali od zástupců společnosti 
WISS CZECH, s.r.o. novou cisternovou automobilo-
vou stříkačku CAS 20 Scania. 

Nákup nové cisterny za bezmála 7.250.000 Kč za-
jistilo město Napajedla za finanční podpory Fondu 
zábrany škod České kanceláře pojistitelů, Zlínského 
kraje a Hasičského fondu Nadace Agrofert. Jedná se 
o první cisternu od společnosti WISS CZECH doda-
nou na český trh, která disponuje ovládáním FTCS.

Letem světem intranetem
Koncernový intranet vám nabízí všechny infor-
mace na jednom místě. Ať už hledáte nejnovější 
zprávy, benefity, kontakty, důležité směrnice 
či jiné nepostradatelné dokumenty, knihovnu, 
kalendář akcí, nebo jen jídelníček. 

Minule jsme vám představili zdravotní benefity a 
dnes vám ukážeme nabídku léčebných pobytů. 

Využijte výhodné nabídky léčebných 
pobytů se spa.cz

Speciálně pro zaměstnance koncernu AGROFERT je 
připravena celá řada výhodných pobytů. Lázeňské 
pobyty se státním příspěvkem 4 000 Kč na osobu 
ubývají mrknutím oka. Rezervujte co nejdříve a do-
přejte si odpočinek do konce roku 2021! Jak státní 
poukaz získat a uplatnit najdete na spa.cz.

Vzhledem ke spolupráci se spa.cz můžete čerpat 
všechny pobyty za zvýhodněné ceny. Podívejte se 
na speciální nabídku pro zaměstnance koncernu 
AGROFERT. 

Nevěřte fámám, hledejte fakta
V médiích se o AGROFERTu říká ledacos. Jaká 
jsou fakta? Podívejte se na naše webové strán-
ky Fámy&Fakta, které jsou hlavním pilířem naší 
reaktivní komunikace. Reagujeme na mediální 
zkratky a nepravdy, které se o nás ve veřejném 
prostoru objevují.

ZEMĚDĚLSKÉ DOTACE
Téma zemědělských nárokových dotací patří mezi 
nejvíce diskutované dotace v zemi. AGROFERT hos-
podaří na 3,3 % zemědělské půdy, to znamená, že 
96,7 % nárokových dotací nezískávají společnosti 
AGROFERTu. Jak je to tedy s dotacemi?

KAUZA AGROTEC
Vrchní soud v Praze pravomocně zprostil viny naši 
společnost Agrotec a jejího bývalého zaměstnance, 

ředitele divize nákladních vozidel Pavla Richtra. Šlo 
o zakázku na dodávku pneumatik pro Českou poštu. 

KAUZA BEČVA?
Jak se vyvíjela celá kauza otravy kyanidy a důvody, 
proč to nemohla být DEZA.

STŘET ZÁJMŮ
Celou kauzu ohledně střetu zájmů a dotací AGRO-
FERT vnímá jako uměle vykonstruovanou, zpoliti-
zovanou a účelovou záležitost iniciovanou a dlou-
hodobě živenou nepravdami některých politiků a 
médií.

Nevěřte fámám, hledejte fakta. 
www.famyfakta.cz

Jak to chodí u nás v Agrofertu...
Podívejte se na naši audiovizuální sérii ze života lidí a firem z našeho koncernu. Každý měsíc přidá-
váme nová videa na náš youtube kanál. 

Tentokrát jsme navštívili líheň v Chropyni, která spadá 
pod Výkrm Třebíč. A jak nám řekla paní Lenka: „Nejvíc 
mě baví, že je práce na líhni poměrně různorodá. Člo-
věk se opravdu nenudí, chvíli nemá stání. Náš areál je 
rozlehlý, takže denně nachodíme tisíce kroků…“. 
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