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NOVINY

ČÍSLO 
MĚSÍCE
2,05 miliardy
je objem prodeje v korunách za prvních 
šest měsíců letošního roku. Jedná se nárůst 
oproti loňskému roku o více než 20 % a vů-
bec nejvyšší dosažené tržby za první polo-
letí v historii společnosti.

POLOLETNÍ BILANCOVÁNÍ

MÁME ZADĚLÁNO NA DOBRÝ VÝSLEDEK
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SRPEN 2021

Okázalé město Emirátů
Dubaj v arabštině doslova znamená „tam, kde 
se potkáme“. Tato metropole vznikla na Arab-
ském poloostrově v Perském zálivu v roce 1833 
a dnes zde žijí jedni z nejbohatších obyvatel na 
planetě. Je hlavním městem stejnojmenného 
emirátu ve Spojených arabských emirátech a 
zároveň nejlidnatějším městem v zemi.

Roku 1960 byla v SAE objevena ropa. Tento fakt 
ovlivnil vývoj města, budovat se začalo ve velkém a 
bez přehánění je lze označit za nejluxusnější město 
světa. Luxus najdete všude, kam jen oko dohlédne. 
Dubaj se proslavila tím, že zdejší vládci prahli po 
světově největších, nejvelkolepějších a nejdražších 

projektech a díky jejich touze trumfnout zbytek svě-
ta tu tak dnes můžete obdivovat nejluxusnější ho-
tel světa Burdž Al-Arab, který má tvar plachetnice a 
jako jediný se může chlubit 7 hvězdičkami (oficiální 
hodnocení hotelů po celém světě ale má pouze šká-
lu od jedné do pěti hvězdiček) a jedna noc vás zde 
vyjde v přepočtu na 61 tisíc korun, nejvyšší budovu 
světa měřící 828 metrů (Burdž Chalífa) nebo největší 
nákupní centrum na světě s krytou lyžařskou sjez-
dovkou (Dubai Mall). 

Město má hustou dopravní síť, moderní silnice a dál-
nice, automatizovanou síť metra (pyšní se nejdelším 

plně automatizovaným metrem na světě - 75 kilo-
metrů) a dvě letiště. Dubajská policie má ve svém 
vozovém parku nejrychlejší vozy světa - např. Bugat-
ti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari FF či Por-
sche 918. Možná i to má vliv na skutečnost, že tato 
metropole patří k nejbezpečnějším na světě.

V době od 1. října 2021 do 31. března 2022 se v Du-
baji bude konat světová výstava EXPO 2020. Podle 
organizátorů se jí zúčastní přes 190 zemí z celého 
světa. Výstaviště  se bude nacházet mezi Dubají a 
Abu Dhabi na rozloze 438 hektarů.

Zdroj: web

AKTUALITY 
Stravování 
S ohledem na stále trvající pandemii corona-
viru a potřebu zachování kontinuity v tomto 
nelehkém období se vedení naší společnosti 
dohodlo s firmou GTH catering a. s. na pro-
dloužení smlouvy na zajištění stravovacích 
služeb o 1 rok, tj. do 31. 7. 2022.

V nové smlouvě se firma GTH zavázala k dal-
ším investicím do zázemí obou jídelen a jsou 
navýšeny minimální gramáže v chlazené 
stravě. Firma GTH postupně implementuje 
i další dohodnutá zlepšení a věříme, že v ná-
sledujícím období bude možnost se znovu 
vrátit k celému rozsahu stravovacích služeb 
v obou našich jídelnách.

O dalším postupu v otázce budoucího za-
jištění stravování bude znovu rozhodnuto 
v 1. pololetí následujícího roku.

Petr Pernička
ředitel úseku logistiky

Fatra otevřela pobočku v Dubaji
K datu 11. 7. 2021 se nám podařilo získat licen-
ci od dubajských úřadů na otevření pobočky 
v rámci zóny volného obchodu (Dubai Multi 
Commodities Centre) a mohli tak rozšířit svoji 
mezinárodní obchodní působnost. Vedle stá-
vajícího zahraničního obchodního zastoupení 
v hlavním městě Ruska (OOO Fatra) tak vzniká 
nová zahraniční pobočka, tentokrát v hlavním 
městě Spojených arabských emirátů.

Celý proces přípravy, podávání žádostí, registrací 
a samotného schvalování byl velice náročný nejen 
administrativně, ale i časově a finančně. Zdárnému 
průběhu významnou měrou pomohla podpora 
právního oddělení koncernu Agrofert, stejně jako 
právní kanceláře v Dubaji, která bylo pro tuto akci 
vybrána. 

A co pro nás otevření pobočky vlastně znamená? 
Především to, že jsme si vytvořili nástroj k obchodní 
penetraci pro nás exotického regionu Střední vý-
chod a Afrika, tzv. MEA region (Middle East and Af-
rica). Jedná se o část světa, která má velký obchodní 
potenciál, ale doposud jsme zde neslavili význam-
nější úspěchy, ať už díky specifickým obchodním 
zvyklostem, odlišné kultuře, či právě naší fyzické 
absenci. 

Hlavním smyslem je tedy obchodně rozvíjet daný 
trh a poskytovat naše produkty a servis přímo na 
místě. Manažerem dubajské pobočky a zároveň 
naším novým zaměstnancem je pan Maher El Hoss, 
člověk s bohatými zkušenostmi nejen v daném regi-
onu, ale i v mezinárodním obchodě. 

Doposud pracoval pro nadnárodní firmy přede-
vším v rámci sektoru podlahovin, a to je také hlavní 
zaměření a klíčový cíl naší nové pobočky v Duba-
ji - rozvoj segmentu podlahových krytin v zemích, 
jako jsou Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, 
Kuvajt, Katar, Egypt a další. 

Samotné otevření pobočky v Dubaji je ovšem je-
nom začátek. Nyní jsme ve fázi vyhledávání a oslo-
vování vhodných obchodních partnerů, potenciál-
ních distributorů, které musíme přesvědčit o kvalitě 
našich produktů a výhodnosti spolupráce s námi. 
Jedná se o projekt dlouhodobější povahy a jsme si 
vědomi, že k uskutečnění reálného prodeje zboží 
z naší produkce na nové trhy bude potřeba ještě 
spousta tvrdé a namáhavé práce. 

Do nového regionu musíme zpočátku investovat 
hodně energie a času. Stejně tak jsme si ale vědo-
mi, že obchodní růst nemůžeme realizovat pouze 
v rámci našich tradičních trhů. Budeme stavět na 
postupném budování povědomí o značce Fatra, zís-
kávání si důvěry na základě kvalitních produktů a 
perfektního servisu a vhodném nastavení obchodní 
strategie a obchodních podmínek. Pevně věřím, že 
otevření pobočky v novém regionu bude pro Fatru 
významným přínosem v dlouhodobém horizontu.

Ing. Dušan Uher
obchodní ředitel

Region Střední východ a severní Afrika

Země GCC (země rady pro spolupráci v Perském zálivu)

Maher Kamal EL Hoss, Regional Manager MEA
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AKTUALITY 
Podpořili jsme Centrum pro dětský sluch
V květnu fatrováci vyjezdili v rámci akce „Do 
práce na kole“ neuvěřitelných 41 424,86 km. 
V letošním ročníku jsme se rozhodli podpo-
řit i dobrou věc, naježděné kilometry převést 
na finanční prostředky a ty následně poskyt-
nout ve prospěch dobročinného projektu či 
organizace. Z nominací navržených zaměst-
nanci byla vylosována obecně prospěšná 
společnost Centrum pro dětský sluch Tam-
tam, která poskytuje ranou péči dětem se 
sluchovým postižením a jejich rodinám. 

V srpnu 2021 jsme jim prostřednictvím per-
sonálního ředitele předali finanční dar ve 
výši 41 424,86 Kč a přidali naše nafukova-
cí hračky v jejich novém moravském sídle 
v  Olomouci. Tyto peníze budou využity na 
vybavení hrací a odpočinkové místnosti pro 
děti.

Certifikáty pro aplikační firmy
Dne 17.6.2021 proběhlo v Partizánskem na 
Slovensku slavnostní předávání certifikátů 
autorizovaným aplikačním firmám pro rok 
2021. Celou akci zorganizoval náš výhradní 
distributor izolačních fólií na Slovensku - 
FATRA IZOLFA Partizánske. 

Z 30 přítomných firem bylo certifikátem 
oceněno 10 nejlepších. Certifikát získávají 
každoročně největší odběratelé fólií Fatrafol. 
Nutnou podmínkou pro jeho získání je rov-
něž kvalitně provedená realizace.

Vyšší ochrana hydroizolačních fólií
Střechu budovy č. 49 v areálu Napajedla 
zdobí nový modrý nápis Fatra. Tento nápis 
byl vytvořen speciálním lakem, který usnad-
ňuje údržbu, ochraňuje povrch proti půso-
bení mikroorganismů, prodlužuje životnost 
a užitné vlastnosti našich hydroizolačních 
materiálů. Lak byl vyvinut v rámci projektu 
Alterbio ve spolupráci s firmou SYNPO, a. 
s., speciálně pro použití na našich střešních 
fóliích. Jedná se o dvousložkový vodou ře-
ditelný polyuretanový lak, který nese název 
Veropal HIF. Lak byl speciálně upraven pro 
tuto aplikaci do modré varianty RAL 5005.

Je ovšem k dostání také v transparentním 
provedení lesk a mat k trvalé celoploš-
né ochraně střešních fólií proti barevným 
změnám, které jsou přirozeným důsledkem 
usazování nečistot a mikroorganismů na 
povrchu střech. V tuto chvíli se dokončuje 
barevná varianta „signální žlutá“, která slouží 
zejména pro bezpečnostní ohraničení krajů 
střech či případných překážek. Logo má 18 
metrů na délku a 4,8 metru na výšku. Na cel-
kovou plochu bylo během nátěru 2 vrstev 
spotřebováno cca 5 kg laku.

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

Pololetní výsledky
Máme za sebou více než polovinu roku a již 
známe výsledky hospodaření prvního pololetí. 
Pololetní výsledky mohou napovědět to, jak asi 
dopadne hospodaření firmy celého roku. 

Záměrně používám termín „mohou napovědět“, 
protože v dnešní turbulentní době, kdy se podmín-
ky na trhu mění velmi překotně, nemůžeme s urči-
tostí predikovat téměř nic. Přesto se pokusím v tom-
to článku bilancovat dosavadní hospodaření tohoto 
roku a zamyslet se nad jeho dalším vývojem.

Na první pohled vypadají hospodářské výsledky 
v  pololetí velmi pozitivně. Překročení celoročního 
plánu již v pololetí naznačuje, že by to mohlo letos 
dopadnout dobře. Tržby vyšší o téměř 350 mil. Kč 
proti plánu také svědčí o tom, že je o naše výrob-
ky zájem a že se prodávají. Obchodníci přicházejí 
i s  tím, že by prodali více, pokud bychom dokázali 
více vyrobit. Zní to jako sen každého podnikatele. 
Pojďme se však na výsledky pololetí podívat blíže. 

Rostou nám náklady na materiál a energie. U materi-
álů je to způsobeno z valné části prudkým nárůstem 
cen surovin. Například cena PVC překročila hodnotu 
180 % ve srovnání s červnem 2020. Změkčovadla do-
konce zdražila více než dvojnásobně proti loňským 
cenám. Rostou ceny i dalších surovin a režijních ma-
teriálů a služeb. U energií je příčinou růstu cen tlak 
na vyšší využívání ekologických zdrojů energií, který 

se promítá do růstu cen emisních povolenek, kte-
ré následně tlačí ceny energií výše. Protože máme 
z  převážné části zajištěn nákup energií pro letošní 
rok, tento dopad pocítíme v následujících letech.

Za nárůstem tržeb tak stojí nejen šikovnost našich 
obchodníků, ale i jejich snaha promítnout růst cen 
primárních nákladů (surovin, energií atd.) do cen 
našich konečných produktů. Někdy se to daří, jindy 
méně. V každém případě se snižuje prostor pro naše 
marže a tím ziskovost firmy. Asi jste také zazname-
nali, že v obchodech dochází postupně ke zdražová-
ní všeho možného. Kam až to může jít a jaký cenový 
nárůst budou koneční zákazníci ještě akceptovat, 
ukáže čas. 

Co se týká možnosti vyrobit více - daří se prodávat 
více izolačních fólií (vliv Nové válcovny a tržní situa-
ce), dále evidujeme vyšší prodeje v segmentu spe-
ciálních výrobků (vlivem nižší srovnávací základny 
z minulého roku - vynucená odstávka v 2020). Ano, 
technické kapacity na vyšší výrobu máme, ale chy-
bí nám kapacity lidské. Žádný stroj bez obsluhy a 
údržby sám nepojede. Snažíme se automatizovat 
práci, kde to jde. Avšak ne vždy je to možné nebo 
ekonomicky výhodné. Tak spoléháme na zručnost, 
pracovitost a ochotu našich pracovníků. Není to 
vždy jednoduché. S nedostatkem lidí se potýká-
me delší dobu a má to své dopady do ekonomiky. 

Nejenže nevyrobíme požadované množství výrob-
ků a přicházíme tak o tržby, ale s omezenými smě-
nami nemůžeme hospodárně a efektivně využívat 
naše strojní zařízení. Logicky pak dochází ke ztrátám 
ve výrobě, které nám však zákazníci neuhradí. 

Druhé pololetí bude jako každý rok ovlivněno celo-
závodní dovolenou, plánovanými odstávkami výro-
by (letos např. BO PET) atd. To je to, co víme a s čím 
můžeme počítat. Zcela jistě přijde i něco, s čím jsme 
dříve nepočítali. Kurz koruny se bude odchylovat od 
naší predikce, pravděpodobně dojde k růstu úroko-
vých sazeb, přijde další vlna koronaviru a další rizika, 
která činí predikci ročního výsledku značně nejistou. 
Slovy sportovního komentátora: „jsme v polovině 
utkání a máme zaděláno na dobrý výsledek, avšak 
hodnotit se budou až konečné výsledky po zápase“. 
Konec konců podobně jsme to mohli nyní sledovat 
na olympiádě v Tokiu, kdy např. jamajská běžkyně 
vypustila rozběh ještě před cílovou páskou, a to ji 
stálo účast ve finále.

Přejme si tedy, ať těch překvapení je v druhé půlce 
roku co nejméně a ať dohrajeme ten letošní zápas 
zdárně až do konce roku. Těm, které čeká ještě do-
volená, přeji, ať se jim chvíle volna vydaří co nejlé-
pe podle jejich plánu. Nám všem pak přeji mnoho 
úspěchů ve finále.

Ing. Luděk Kramoliš
finanční ředitel

Údržbářský víceboj - to je celozávodní dovolená
Celozávodní dovolená a týden po ní je pro pra-
covníky údržby spolu s vánoční odstávkou nej-
hektičtější částí pracovního roku. Zatímco si 
pracovníci ostatních oddělení užívají zaslouže-
ný odpočinek, údržbáři mají napilno. 

Nesčetná množství chemických čištění chladicích 
okruhů, výměn filtrů, olejů, kontrol a kalibrací, která 
v tomto období probíhají, by vydala přinejmenším 
na celou dvoustranu, proto se budeme v tomto 
článku věnovat pouze opravám většího rozsahu.

K těm nejsložitějším zcela jistě patří oprava vyná-
šecího dopravníku fluidní míchačky linky HIF 1, při 
které bylo nutné 6 metrů dlouhý šnek demontovat, 
opravit protočené čepy, instalovat nová pouzdra a 
celé zařízení opět smontovat. Musím konstatovat, 
že i přes velkou složitost celé operace oprava do-
padla díky práci našich strojařů na výbornou.

Náležité pozornosti se také dostalo kuželovým mí-
chačkám linky Comerio II, které byly kompletně 
rozebrány a podrobeny důkladné kontrole. Při de-
montáži bylo zjištěno značné opotřebení všech po-
hyblivých částí a došlo k jejich výměně.

Naší péči neunikla ani linka Anger. Zde jsme kromě 
pravidelných preventivních oprav a kontrol provedli 
výměnu opotřebené lamelové chladicí dráhy. Uká-
zalo se, že byl nejvyšší čas, protože pohonné hřídele 
vykazovaly značné známky opotřebení a netrvalo 
by dlouho a potýkali bychom se s havárií.

Specialisté z dílny generálních oprav se mimo jiné 
věnovali i želimatu linky Comerio III, kde bylo zapo-
třebí opravit pracovní komoru. Přes veškerou snahu 
se však nepodařilo navařit přídavný materiál, jak 
původně plánovali, ale díky mnohaletým zkušenos-
tem kolegové zaimprovizovali a komoru provizorně 
opravili, nicméně bude nutno naplánovat další zá-
sah k uvedení tohoto letitého zařízení opět do špič-
kové kondice.

V Chropyni bylo také práce až nad hlavu. Nejvíce 
zejména naše elektrikáře zaměstnávala spolupráce 
na již několikrát odkládaném upgradu linky CW 900 
spojená s jejími dalšími dílčími opravami. Již v době 
psaní tohoto článku se vyskytovaly nepředvídatel-
né zádrhely, ale s nimi si vždy dokážeme operativně 
poradit. Tato akce se protáhne i na dobu po CZD, 
avšak pevně věřím, že vše dopadne na výbornou.

Na přelomu března a dubna provedli generální 
opravu řetězu dloužicího tunelu linky A, a tak byl 
nyní nejlepší čas zkontrolovat, v jakém je stavu. Po 
prvotním ohledání se zdá, že řetěz je v perfektní 
kondici.

Na lince B bylo taktéž veselo - letité převodovky po-
délného dloužení byly nahrazeny zbrusu novými a 
došlo také na výměnu části válců, jež tyto převodov-
ky pohánějí. Aby toho nebylo málo, měnili jsme za 
pomoci externích firem všech 1 300 bočních kluzá-
ků a jako třešničku na dortu jsme realizovali výměnu 
válce na výstupu z TDO.

Abychom udrželi technologie linek vyrábějící BO 
PET fólie v ideálních podmínkách, realizovali jsme 
generální opravu kompresoru MTA, který je použí-
ván na ochlazování technologické vody. Díky tomu-
to zásahu jsme zajistili provoz na další léta.

Práce v rámci segmentu speciálních výrobků se 
nesly zejména v duchu preventivní údržby, výměny 
olejů, filtrů a ložisek, přetěsnění hydraulických roz-
vaděčů a výměn hydraulických hadic. Největší porci 
dostal Battenfeld 800, který při výměně hydraulic-
kého oleje spolykal více než 1300 l. Náležitou péči 
jsme věnovali i chladicím okruhům, které jsme pro-
pláchli a naplnili novou osmotickou vodou.

V červnových týdnech proběhla plánovaná pravi-
delná oprava, jejíž hlavní částí je výměna válců v po-
délném dloužení linek SML 1 a SML 2. Tato střední 
oprava je vzhledem k nepřetržitému charakteru 
chodu linek nezbytná k zachování kvality a rychlosti 
výroby. Opravy jako vždy probíhaly ve zrychleném 
režimu, jelikož odstávka je poměrně krátká a vše je 
naplánováno takřka do minuty. 

Tyto náročné výměny, i když jsme je prováděli ne-
sčetněkrát, vždy odhalí další součásti, které je nutno 
opravit. 

I přes to obě opravy dopadly bez zásadních pro-
blémů a byly předány ve stanoveném termínu, a 
to hlavně díky obětavosti a vynalézavosti všech zú-
častněných, za což jim patří velký dík.

Ing. Vojtěch Křeček
vedoucí - technická příprava oprav
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Demontáž chladicích jednotek na střeše budovy č. 44
Panorama Fatry na pozadí Makové je nejen fat-
rovákům dobře známé. Přesto neustále dochází 
k menším či větším změnám. Je to dobře, Fatra 
se neustále zdravě mění.

Mezi ty drobné vizuální změny patří i odstranění 
chladicích věží na střeše jinak celkem nenápadné 
budovy 44. Vzhledem ke stáří i vyřazení z provozu 
bylo rozhodnuto o odstranění dvou jednotek, které 
střeše ještě nedávno dominovaly.

 Proběhlo vytipování realizačních firem, výběr nej-
vhodnější, následně různá jednání a posuzování 
možností, termínů realizace apod. Vše měl na sta-
rosti Petr Horák, který se úkolu zhostil na výbornou 
a výsledkem byla dohoda s firmou Kovosteel. Byl 

dohodnut způsob demontáží, výběru některých 
komponent k dalšímu využití, termín realizace, a to 
o víkendu, kdy je nejmenší provoz, i způsob roztří-
dění a likvidace jednotek. Zdánlivě malé a nenápad-
né jednotky skrývaly kromě samotných kovových 
konstrukcí až nečekané množství různých vnitřních 
voštin, drobných částí, ventilátory i velké lamináto-
vé vany.

Rozhodnutí uskutečnit práce o víkendu se ukázalo 
jako nejlepší řešení, ke snesení dílů totiž bylo nutno 
přistavit jeřáb a vhodně rozmístit kontejnery na roz-
třídění. Prakticky to ve finále proběhlo nenápadně 
a díky správné koordinaci se to prakticky nedotklo 
provozu ve Fatře. Jen v pondělí ráno se dost lidí di-

vilo, kde a odkud se na skladovacích plochách vza-
lo tolik materiálu. Jeho část byla uložena na našem 
sběrném dvoře, většina odpadu pak byla odvezena 
realizační firmou. A nebylo toho zrovna málo.
 
Některé prvky jsou určeny pro další využití, např. 
žebříky budou použity pro výlez na střechu, zábrad-
lí k ohrazení bezpečného prostoru na střeše. Střecha 
však nezůstane nevyužita. Naopak. Velká část takto 
získané plochy bude ve spolupráci se Studiem izola-
cí využita jako pokusná střecha pro nové technolo-
gie, postupy a aplikace fólií systému Fatrafol S, dále 
pak pro zkoušky pochůzích dlaždic, senzory těsností 
fólií a výhledově pro potřeby školení realizačních fi-
rem i jako referenční střecha. Výhodou je mimo jiné 

možnost využití nákladního výtahu i samostatný 
přístup po vnitřním schodišti.

Pro tyto účely bylo nutno odstranit betonové mani-
pulační plochy, nepotřebné patky, zbytky technolo-
gie, přemístit, opravit a doplnit zábradlí pro bezpeč-
ný provoz. V budoucnu dojde k vyrovnání podkladu 
a celkové revitalizaci střešní krytiny.

Věřím, že i přes aktuálně složitější situaci na trhu, tj. 
vytíženost externích firem, se nám podaří dokončit 
opravy do konce prázdnin. 

Petr Faitl
technik správy majetku

Plnění hodnot společnosti
I v tomto čísle uvádíme další příklady toho, jak 
naši zaměstnanci vnímají hodnoty společnosti, 
které jsou důležitou součástí střednědobé stra-
tegie na období let 2021 - 2023 a určují aktivity 
a chování uvnitř i vně firmy. 

Martina Kunčarová, personalista
Když jsem se poprvé setkala s představením hod-
not společnosti Fatra a.s. a následně poslouchala 
prezentaci paní Beáty Holé, která hned v úvodu 
mluvila o hodnotách, které ve své firmě uplatňoval 
Tomáš Baťa. Jak přísně vybíral nové zaměstnance. 
Hlavou mně letěla myšlenka, jak rozdílná byla prá-
ce personalistky v té době a nyní. Nevím, jestli byla 
snazší, nebo náročnější. Rozhodně byla jednodušší 
v tom, že počet uchazečů o práci byl nesrovnatelný 
s dnešní situací. V tehdejší době skutečně stály za 
branou stovky pracovníků, kteří byli šťastní za jaké-
koliv místo. Dnes na inzerovanou pozici dostaneme 
pár životopisů, a když alespoň dva splňují rámcově 
představy o novém kolegovi, tak to považujeme za 
úspěšné výběrové řízení. Personalista u Bati věděl, 
co všechno si má zjistit (kolik máte sourozenců, čím 
se živí vaši rodiče, včetně majetkových a rodinných 
poměrů) a které zaměstnance rozhodně nebrat. My, 
dnes takovou svobodu v získávání informací a od-
mítání uchazečů o práci nemáme.

Mnozí z Vás si myslí: „..Co na tom personálním dě-
lají? Mluví vůbec s těmi lidmi? Vidí, co nám sem 
nabírají? Kdybych já seděl/a na jejich místě…“ Ano, 
přála bych všem vyzkoušet si alespoň jeden mara-
ton pohovorů, kdy v jejich průběhu přemýšlíte, jestli 
je ten člověk alespoň na některé pozici využitelný. 
Ano, mluvíme se všemi uchazeči, zvažujeme, jestli 
finanční závazky budou dostatečnou motivací k pra-
videlné docházce do práce a dělání své práce napl-
no. Jestli časté střídání zaměstnání, znamená, že se 
snaží rozvíjet a hledá pro sebe to pravé, nebo je to 
známka toho, že s jeho pracovními návyky nejsou ve 
firmách spokojení.   Posuzujeme další a další aspek-
ty, včetně tlaku na doplnění stavu pracovníků, které 
vstupují do hry.

Jedno je jisté, do zaměstnání přicházíme s návyky, 
které si neseme z domova, z předchozích pracov-

ních zkušeností. Je však i na novém kolektivu, v ja-
kých mantinelech funguje. Nemůžeme od nových 
nebo mladých kolegů čekat aktivní přístup, pokud 
my trávíme víc pracovní doby v kuřárně, než na 
pracovišti nebo polovinu pracovní doby probíráme 
kolegyně. Noví kolegové si pak sednou k telefonu, 
protože se nezapojí. To už vnímáme jako něco špat-
ného. Jestli mají ve firmě nějaké hodnoty platit a 
nebýt jen prázdnou frází, tak každý z nás musí začít 
u sebe samého a ptát se: „Dělám svou práci napl-
no nebo vím, že toho zvládnu mnohem víc? Jsem 
dobrý hospodář nebo je mi jedno kolik toho poka-
zím? Táhnu s kolegy za jeden provaz, nebo se svezu 
s jejich prací? Jsem aktivní nebo čekám, co udělají 
ostatní a buď zvládnou i ten můj díl nebo to přehraji 
na někoho jiného? Jak jednám s kolegy, podřízený-
mi. Posuzuji všechny stejně nebo mám oblíbence. 
Jak spolupracuji s ostatními? Jsem individualista, 
který, se po zádech jiných šplhá nahoru? Rozvíjím 
se, nebo, mně stačí, co umím a hlavně když mám 
v práci klid? A nakonec: Na čem záleží mně samot-
nému, jsem schopen překročit svůj vlastní stín?“ 

Neberte to prosím jako kázání. Není jednoduché 
přiznat si skutečnost. Máme tendence schovávat 
se za různé výmluvy, a to všichni bez výjimky. Kaž-
dý má své silné i slabé stránky a k dobrým a výkon-
ným pracovním kolektivům nám nepomůžou ani ty 
nejlepší firemní hodnoty, ani ti nejlepší uchazeči o 
práci, pokud je nebudeme chtít mít my sami.  Zále-
ží pouze na nás, zda se nastavené hodnoty stanou 
součástí naší práce a nás samotných. 

Bc. Martin Jelínek, vedoucí odboru logistiky
Každá společnost má své vytyčené cíle, firemní po-
litiku, hodnoty… a nejsem si jistý, zda si je všichni 
pracovníci uvědomují. Každý zaměstnanec pracuje 
dle svých možností, následuje vlastní morální hod-
noty. Ale co ty firemní?

Plnění firemních hodnot se na našem odboru logis-
tiky projevilo v jarních měsících, kdy vrcholila koro-
navirová krize a plno pracovníků chybělo napříč fir-
mou. Projevil se postoj každého jednotlivce i celku 
a to, jak jsme schopni vypořádat se s nečekanou a 

mnohdy psychicky náročnou situací. Jak se říká, v 
krizových situacích se poznají morální hodnoty lidí, 
potažmo pracovníků, nejlépe. 

Ukázalo se, že mnozí z naší společnosti se nebojí 
vystoupit ze své komfortní zóny a udělat zcela přiro-
zeně i něco navíc. Hodnoty společnosti Fatra všichni 
plnili zcela automaticky a přistupovali k vytyčeným 
úkolům velice zodpovědně.

Za odbor logistiky si dovolím tvrdit, že jsem se setkal 
s neuvěřitelnou flexibilitou svých kolegů. Bylo za-
potřebí zajistit vykládku surovin, zboží, skladování, 
expedici k zákazníkům, zásobování výroby. Byly to 
nelehké dny pro každého v naší společnosti. V jed-
nu chvíli jsme měli na některých odděleních logis-
tiky jen polovinu pracovníků a díky jejich nasazení 
a obětavosti jsme nepřestali fungovat, ba naopak. 
Pracovali všichni naplno a bez ohledu na svou po-
zici. Každý dělal vše, co bylo třeba, a naplnili jsme 
hned dvě firemní hodnoty „Táhneme za jeden pro-
vaz“ a „Dělám svou práci naplno“. 

Současně se nám podařilo i zefektivnit naši práci a 
nalézt nové postupy v oblasti logistiky (skladování, 
nakládka rolí PPF, využití manipulační techniky) a 
tím pokrýt další z našich hodnot - „Rozvíjíme sebe 
i firmu“.
Na závěr bych chtěl vyzdvihnout i výbornou spo-
lupráci s našimi smluvními přepravci, kteří zajistili 
hladký průběh dodávky našeho zboží našim zákaz-
níkům, a to i přes množství překážek (zavření hranic, 
nedostatek pracovních sil, restrikcí apod.).

Martina Divilová, odbor HM - technik přípravy oprav
Nastavení a přijetí firemních hodnot vede určitě 
k  lepším výkonům a rozvoji celé společnosti. Nedá 
se říci, že některá z pěti firemních hodnot je víc, než 
ty další. Každá má svoji sílu a když ji pracovníci při-
jmou, posouvá společnost určitým směrem kupře-
du a k plnění cílů Fatry.

Zároveň mají hodnoty nějakou logiku, člověk větši-
nou nechce dělat nelogické a zbytečné věci o kte-
rých ví, že nikomu nic nepřinesou.

Mně osobně jsou nejbližší hodnoty „Dělám svou 
práci naplno“ a „Táhneme za jeden provaz“. Aby fun-
govala první uvedená hodnota, dost často se prolí-
ná s tou druhou. Troufnu si tvrdit, že pracuji na od-
boru, kde všichni táhneme za jeden dlouhý pevný 
provaz a hlavně jedním směrem.

Od nového roku, co jsme přešli pod úsek energeti-
ky a nového ředitele, jsem získala „nové kolegy“, se 
kterými se učím vzájemně spolupracovat. Cílem je 
začlenit energetiku do struktury SAP PM, využívá-
ní a účtování na zakázky jednotlivých technických 
míst, vybavení, objednávání práce údržby formou 
hlášenek a plánování prevence a servisů na zařízení 
úseku energetiky.

Ovšem každý člověk je jiný, jinak se dokáže vypořá-
dat se změnami. Pro někoho je využívání systému 
komplikace, protože byl zvyklý na svoje excelové 
tabulky, druhý na evidenci v papírové podobě, jiný 
změnu v tichosti přijme. A proto se snažíme, aby 
tyto změny, které jsou pro firmu přínosem, dolehly 
na člověka co nejjemněji. 

S ředitelem energetiky jsme za poslední půlrok roz-
šířili SAP tak, aby byl kolegům uživatelsky co nejpří-
větivější a neodradilo je využívání hned od začátku. 
Je jasné, že tito technici nemůžou jen sedět u PC, 
ale musí být hlavně v terénu. Proto jsme například 
sloučili 3 transakce v jednu s minimem okýnek, kte-
ré musí vyplnit. 

Pro kolegy dělám školení, tvořím manuály, videa, 
aby si každý vybral, co mu více vyhovuje. Snažím se 
jim podat pomocnou ruku, neodmítat je a vždy jim 
v případě „bezradnosti“ práce v SAP poradit, prostě 
dělat práci naplno. Nejdůležitější je, aby člověk po-
chopil, proč to vlastně má dělat nově v SAP, že to 
není pro něj jen práce navíc, ale ve finále to bude 
přínosem.

Další fází je následná kontrola dat a používání dle 
nastavené metodiky energetiky. Tady to občas mezi 
námi drhne. Ale věřím, že si na změny všichni brzy 
zvyknou a budeme opět táhnout za jeden provaz.
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AGROFERT nežije z dotací
Agrofert je v posledních letech neustále napa-
dán v některých médiích a dokonce některými 
politiky. Nemá však možnost se k tomu vyjádřit. 
Když něco o Agrofertu vyjde v některém z titulů 
vydavatelství Mafra (a to opravdu jen občas), 
pak jsme káráni za jejich zneužití. Účelového 
napadání a lží je však už moc. Jedním z  často 
diskutovaných témat jsou například dotace. 
Píší nám lidé a podivují se nad tím, proč se ne-
bráníme. Nechápou to ani naši zaměstnanci. 
Z tohoto důvodu jsme požádali o rozhovor čle-
na představenstva Agrofertu a jednoho ze svě-
řenských správců JUDr. Alexeje Bílka, CSc.

Pane doktore, jak vnímáte s odstupem času 
vstup pana Babiše do politiky?
Když se Andrej Babiš rozhodoval o vstupu do politi-
ky, opakovaně jsem s ním o tom mluvil a rozmlouval 
jsem mu to. Nebyl jsem sám. Obávali jsme se o Ag-
rofert, který ztratí své vedení - vizionáře, stratéga a 
generálního ředitele. Pan Babiš byl hodně naštvaný 
na poměry v naší zemi. Měl však silnou potřebu při-
nést změnu. Věřil tomu, že to dokáže, a považoval 
za svou povinnost to alespoň zkusit. Od té doby 
uběhlo neuvěřitelně rychle deset let, které politice 
obětoval. Ano, obětoval. Má obava se však bohužel 
víc než naplnila. Agrofert se stal terčem politiků a 
médií, kteří se snažili a snaží najít jakoukoliv zámin-
ku k tomu, aby jej poškodili a vykreslil i v těch nej-
černějších barvách. Jenom těch kauz, co bylo za tu 
dobu vytvořeno. Sám si již na všechny ani nevzpo-
menu. Stovky článků s palcovými titulky a transpa-
renty na náměstích. Vždyť i ta Letná (demonstrace 
spolku Milion chvilek pro demokracii - pozn. red.) 
byla hlavně o Agrofertu. Kauzy vyprchaly nebo zmi-
zely tak rychle, jak byly vytvořeny.

Proč nebyl Agrofert takto vláčen již v minulosti? 
Proč až když šel pan Babiš do politiky?
Ano, Agrofert se stal dobovým terčem, promyšle-
ným a cíleně určeným nástrojem politického boje. 
Jednu z největších společností České republiky, kte-
rá se po desetiletí umísťovala na prvních místech 
žebříčků nejobdivovanějších firem v České republi-
ce, bylo třeba pošpinit a způsobit jí problémy. Ptáte 
se proč? Odpověď jistě znáte. Ano správně, donutit 
pana Babiše k odchodu z politiky. To není spekulace. 
To je skutečnost. A tak byla vytvořena i kauza střet 
zájmů, dotace pro Agrofert. Ptáte se, kdo ji vytvo-
řil? Kdo s ní přišel? Odpověď je jednoduchá. Političtí 
soupeři bývalého majitele. Ti s ní přišli, a když s ní 
neuspěli doma, obrátili se do Bruselu.

Ano, audit Evropské komise v poslední době za-
bírá mnoho místa v médiích. Co tento audit tvrdí? 
Tvrdí, že pan Babiš je ve střetu zájmů, že nadále 
ovládá Agrofert, a tedy jej řídí. A proto Agrofert bere 
neoprávněně dotace a musí být za to potrestán. 

Předseda vlády tedy ovlivňuje všechny a všechno. 
Řídí vládu a k tomu si přidal jako „vedlejšák“ Agro-
fert. Ten Agrofert, který má 35 tisíc zaměstnanců, té-
měř 250 firem působících v mnoha zemích světa. To 
snad ne. Tomu skutečně nelze věřit. Jak to vše může 
zvládnout? A přece je to s plnou vážností a zarputi-
lostí tvrzeno.

Jak tomu tedy je? Co je pravda?
Za posledních deset let byly na dotacích v České 
republice rozděleny stovky miliard korun statisícům 
podnikatelů. Agrofert je jen kapkou v moři. Dotace 
pobírá i s ohledem na svou velikost. To je přece lo-
gické, jsou často přidělovány na hektar, krávu, pra-
se… Na to se však účelově zapomíná. Všechny do-
tační programy vždy měly a mají svá pravidla, která 
Agrofert vždy respektoval a dodržoval. Hodně zjed-
nodušeně lze dotaci definovat jako určitý objem 
peněz, který slouží k úhradě části výdajů investora. 
Vzhledem k objemu tržeb pobírá Agrofert výrazně 
méně dotací, než je průměr v ČR. A to o 26 %. Dotace 
totiž zpravidla nikdy neuhradí jeho výdaje zcela, ale 
jen z menší části. Neposkytují se jen tak na cokoliv. 
Umožňují například realizovat investice, u kterých 
by nebyla zaručena rychlá návratnost. Příkladem 
jsou ekologické projekty. Dotace tvoří pouze 3,6 % 
z celkových investic Agrofertu.

Jaké druhy dotací existují? 
Pokud chceme problematice dotací lépe porozu-
mět, pro lepší představu je můžeme zjednodušeně 
rozdělit na dva základní druhy. První z nich nazývej-
me dotace „na rozvoj“, druhým říkejme dotace „na 
provoz“. Dotace na rozvoj se vyznačují tím, že by 
měly firmám pomáhat v jejich růstu. Mohli bychom 
jim také přezdívat dotace na zlepšení. Jejich cílem je 
udělat firmy konkurenceschopnější, ekologičtější a 
efektivnější, přičemž nejde jen o zájem samotných 
firem, ale hlavně o naplňování politik Evropské unie. 

Jaké konkrétní projekty si mohou čtenáři před-
stavit pod dotacemi na rozvoj? 
Pomohou třeba v podniku vybudovat novou čistič-
ku odpadních vod, zlikvidovat skládku nebo vymě-
nit starý uhelný kotel za nový - plynový -, který do-
káže snížit vypouštění škodlivých emisí do ovzduší. 
Každá dotace má svá striktní pravidla a své kontrolní 
mechanismy. O jejich přiznání rozhodují nezávis-
lé výběrové komise v několika stupních. Podniky, 
které o tyto dotace žádají, musí být stabilní, musí 
odůvodnit smysl dotace a splnit všechna pravidla, 
která z daného dotačního titulu vyplývají. Také musí 
nejprve zainvestovat daný projekt z vlastních zdrojů 
a až následně, po všech detailních kontrolách, je jim 
příslušná dotace na pokrytí části nákladů vyplacena. 

O jakou výši prostředků jde? 
Abych byl konkrétní, u velkých podniků, mezi kte-
ré patří i Agrofert, hovoříme v průměru zpravidla 
o 25% až 40% finanční podpoře. Jinými slovy - vět-
šinu výdajů na investice firmy platí ze své vlastní 
kapsy. 

U druhého typu dotací, nárokových, je princip jaký?
Dotace „na provoz“ jsou v případě Agrofertu využí-
vány především v oblasti zemědělství. Tyto dotace 
dostávají všichni zemědělci, kteří hospodaří na půdě 
nebo provozují živočišnou výrobu. O jejich výši se 
rozhoduje na úrovni Evropské unie. Každý z  člen-
ských států má množství přidělených dotací jiné - 
závisí to na tom, jaký obnos si v minulosti dokázaly 
a v budoucím období dokážou vyjednat. Cílem není 
zvýhodnit konkrétní podnik, ale srovnat podmínky 
a zvýšit konkurenceschopnost (je faktem, že zá-
padní země EU mají až 4x větší zemědělské dotace 
než země východní). Všem českým zemědělcům je 
v rámci dotací na provoz každoročně poskytováno 
cca 30 mld. korun. Tyto prostředky využijí k obhos-
podařování půdy o rozloze 3,5 mil. hektarů.

Zaznívají také názory, že by bylo nejlepší, kdy-
by se dotace zcela zrušily. Co by se ale stalo pak?
Výrazná část nárokových dotací v zemědělství je 
vynakládána na to, aby se evropští zemědělci více 
starali o životní prostředí, o půdu, o welfare zvířat 
a o pracovní podmínky pro lidi. Při úplném zrušení 
dotací by stouply provozní náklady a lidé by se mu-
seli připravit na to, že za potraviny zaplatí podstatně 
více peněz. Také by se mohlo stát, že zemědělci pře-
stanou podnikat, venkov přijde o pracovní místa a 
budeme většinu těchto potravin dovážet. 

Dokázali by však na něco takového lidé přistou-
pit? Může si EU nebo Česká republika něco ta-
kového dovolit? 
Bez provozních dotací by zemědělství v dnešní po-
době jednoduše neexistovalo. Pojí se totiž s celou 
řadou nákladů a také s velkou nejistotou. Urodí se, 
neurodí se? Bude letos pršet moc, nebo málo? Zničí 
mi zasetou úrodu krupobití nebo jarní mrazy? One-
mocní mi dobytek? Půjde zboží na odbyt? Zeměděl-
ci jsou jako na trní, protože každoroční úroda nezá-
visí pouze na jejich píli či pracovitosti, ale především 
na přírodě.

Dotace tedy slouží jako pojistka proti nejistotě?
Do určité míry je možné dotace takto označit. Po-
krývají zemědělcům část nákladů, které nedokážou 
ovlivnit, a umožňují jim investovat do lepších a udr-
žitelných postupů v podobě ekologických opatření - 
příkladem mohou být trvale zelené plochy, pohoda 
zvířat nebo obnovitelné zdroje energií. Takže znovu, 

bez dotací by naši zemědělci nebyli konkurence-
schopní v evropském kontextu, protože by museli 
svou produkci zdražit, aby jim výnosy pokryly nákla-
dy, které musí každým rokem při svém hospodaření 
vynaložit. O rozvoji udržitelné produkce a postup-
ném posunu k ekologickému a šetrnějšímu země-
dělství ani nemluvě. 

Jak vidíte budoucnost Agrofertu?
Agrofert je úspěšná firma, které se dařilo dávno 
předtím, než pan Babiš vstoupil do politiky. Daří se jí 
i teď a já pevně věřím, že se jí bude dařit i v budouc-
nu. Úspěch Agrofertu totiž nezávisí na dotacích, ale 
na uskutečňování předem dané vize, na vnitřní tou-
ze být ve svém oboru nejlepší a zejména na všech 
jeho schopných a pracovitých zaměstnancích. Živí 
nás poctivá práce. Společnosti koncernu Agrofert 
dotace na svůj rozvoj a provoz čerpají legálně. A co 
je velmi důležité, díky svému hospodaření platí do 
systému daní a odvodů třikrát více peněz, než do-
stávají na dotacích.

redakce

Dotace Fatra
Zřejmě jste zaznamenali, že i společnost Fatra 
se nedávno stala předmětem zájmu médií ve 
spojitosti právě s dotacemi. Chtěli bychom na 
tomto místě zdůraznit, že stejně jako AGRO-
FERT ani Fatra nežije z dotací a na dotacích není 
v žádném případě závislá. 

Stejně jako každý jiný podnikatel v Evropské unii 
jednající s péčí řádného hospodáře vyhodnocuje-
me veškeré možné příležitosti na podporu našeho 
podnikání s cílem zachování a posílení konkuren-
ceschopnosti. Jednou z takových příležitostí jsou 
i dotace. V případě, kdy zvažujeme určitý projekt, 
který naplňuje kritéria daného dotačního titulu, pak 
se o danou dotaci přihlásíme. Od samého okamžiku, 
kdy o ni požádáme, bereme celý proces a podmínky 
poskytnutí dotace velmi vážně. Chceme tím jen po-
tvrdit, že plníme všechny podmínky pro poskytnutí 
dotace a všechny zákonné předpisy. Což současně 
potvrzují i mnohé kontroly dotačních kontrolních 
orgánů.

Vraťme se ale k dotaci, která se stala předmětem 
nedávné televizní reportáže. Jednalo se o výměnu 
zastaralého, energeticky náročného laboratorního 
kalandru (dvouválce), umístěného v budově č. 24, za 
kalandr nový. Jinými slovy cílem projektu bylo snížit 

spotřebu energií potažmo i emisí skleníkových ply-
nů instalací moderního laboratorního zařízení. Toto 
zařízení slouží pro míchání a zpracování PVC směsí 
k výrobě fólie pro hodnocení zkoušeného materiálu. 

O dotaci jsme řádně požádali už v roce 2018. Roz-
hodnutí o jejím přidělení jsme obdrželi 25. 2. 2019. 
Investice byla uvedena do užívání v březnu 2019. 
Celková dotace činila 30 % z uznatelných nákladů, 
tj. 547 590 Kč. Tato částka byla připsána na náš účet 
dne 3. 2. 2021. Realizace investice byla v daném pří-
padě výrazně rychlejší než výplata dotace (2 roky). 
A  znovu opakujeme, že i zde plníme všechny zá-
konné předpisy. Rozhodně chceme zaměstnance 
ujistit, že AGROFERT, Fatru nevyjímaje, postupuje ve 
věci dotací plně podle zákona a žádné dotace nelze 
označit jako neoprávněné, jak některá média tvrdí.

Pokud vezmeme v úvahu tržby potažmo hospodář-
ské výsledky Fatry za uplynulá období a porovnáme 
je s výší obdržených dotací, je zcela zřejmé, že Fat-
ra z dotací nežije. V tomto kontextu bychom uvítali 
více přesnosti od médií a více korektnosti od někte-
rých politiků. To už je ale úplně jiný příběh.

vedení společnosti Fatra

AGROFERT NENÍ STŘEDOBODEM 
DOTAČNÍHO SYSTÉMU - jeho úspěch 
nezávisí na dotacích, ale na lidech

• Agrofert nežije z dotací. Živí nás poctivá 
práce. Naše tržby se dlouhodobě pohy-
bují okolo 160 miliard korun ročně. Když 
bychom vyjádřili poměr tržeb a dotací 
v procentech, vypadalo by to následně: 
99 % tržby, 1 % dotace. 

• V novinách se nedočtete, kolik inves-
tičních projektů Agrofert financoval na 
své vlastní náklady, tj. bez dotací. A že 
jich bylo! Některým médiím se zkrátka 
nehodí psát o pozitivních věcech. Tak to 
prostě je. 

• Agrofert za dobu svého působení vždy 
splatil, to co dlužil. A tím se stal stabilním 
partnerem všech dodavatelů. Zároveň 
kdykoliv byli naši dodavatelé v nesná-
zích, Agrofert jim byl ochoten pomoci 
prodloužením splatnosti jejich závazků.

• Česká republika může být pyšná na to, 
že v této zemi a v mnoha zemích světa 
téměř 30 let existuje Agrofert, stabilní 
firma, která podniká zodpovědně a smys-
luplně, rozvíjí se, investuje, podílí se na 
potravinové soběstačnosti země a dává 
práci více než 35 000 lidem.

Pokud vás zajímá více, sledujte 
www.famyfakta.cz.
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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
• SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
• PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK
• STROJNÍ MECHANIK
• MECHANIK ELEKTRONIK
• SMĚNOVÝ KONTROLOR/

LABORANT
• KONTROLOR KVALITY
• DĚLNÍK SKLADU - MANIPULANT
• REFERENT ODBORU ÚČETNICTVÍ
• TECHNIK STUDIA IZOLACÍ
• TECHNIK KVALITY

Více informací naleznete na:
www.fatra.cz/karieraÚsporná opatření a jejich ekologické přínosy

Na přelomu loňského a letošního roku se po-
dařilo zrealizovat několik dílčích úsporných 
opatření, která významně snížila energetickou 
náročnost a vývin skleníkových plynů CO2. 

Každé z těchto opatření je součástí rozsáhlých mo-
dernizačních projektů, realizovaných za účelem pro-
vedení zásadních změn energetického hospodářství 
Fatry. Málokdo si ale dovede pod těmito opatřeními 
představit ekologické přínosy. Podívejme se na jed-
notlivé akce v číslech.

Při přechodu vyhřívání linky KW z páry na zemní 
plyn byla využita stávající kotelna pro Comerio I zá-
roveň pro ohřev linky KW, čímž se rozložily tepelné 
ztráty výroby a distribuce tepla na obě linky. Taktéž 
teplo vyrobené ze zemního plynu je ekologicky pří-
znivější než teplo z uhlí dodávané z Teplárny Otro-
kovice. Roční úspora této akce je 345,2 t CO2.

U paropropustných fólií byla realizována první eta-
pa přepojení měření a regulace vzduchotechnické 
jednotky 1.1 na nový řídicí systém, který optimali-

zuje poměr směšování nasátého čerstvého vzduchu 
s cirkulační odsátou vzdušinou. Ročně takto uspoří-
me minimálně 139 t CO2. 

Také byla zásadně modernizována výroba tlakové-
ho vzduchu v Chropyni, a to novým kompresorem, 

který sám pokryje kompletní spotřebu areálu. Navíc 
je vybaven výměníkem pro možnost využití odpad-
ního tepla k dodávce do topení či ohřevu TUV. Sou-
částí akce bylo osazení nového měřidla vyrobeného 
tlakového vzduchu. Roční úspora provozu nového 
kompresoru je minimálně 31,7 t CO2. 

Neméně významné úspory jsme dosáhli v Chropyni 
při realizaci akce náhrada stávajícího strojního chla-
zení vzduchotechnických jednotek BO PET. Staré 
chladicí kompresory chlazené vodou s otevřeným 
věžovým chlazením byly nahrazeny novým systé-
mem strojního chlazení s odděleným výparníkem. 
Předpoklad roční úspory pitné vody na doplňování 
otevřeného věžového chlazení činí 10 200 m3.

V letošním roce máme ještě v plánu realizovat dru-
hou etapu připojení měření a regulace VZT b. 22 
PPF, která přinese neméně významnou úsporu.

 
Jiří Parák

vedoucí oddělení energetického managementu

Podlahoviny s novou vlastností SILVER BLOCK
V současné době se může zdát, že kromě pro-
bíhající diskuze ke vztahu k pandemii Covid-19 
již pouze bilancujeme všechny okolnosti a do-
pady, které se v této souvislosti odehrály. Velké 
ztráty na lidských životech a ekonomickou re-
cesi již změnit nelze, ale co se dozajista změní 
nebo se již změnilo, je způsob myšlení a přístup 
spotřebitelů při výběru některých produktů. 

Jedním z takových případů je i poptávka našich zá-
kazníků po speciální vlastnosti podlahových krytin. 
Velmi často se opakujícím dotazem bylo, jestli jsou 
naše podlahové krytiny chráněny proti nežádoucí-
mu mikrobiálnímu napadení. 

Jako odezva na tyto dotazy byl definován úkol s cí-
lem dosažení požadované vlastnosti dle mezinárod-
ní normy ISO 22196 takovým způsobem, abychom 
mohli daný povrch označit za odolný vůči bakteriím. 
Ke splnění cíle vedla hodně dlouhá cesta - studium 
současné legislativy a norem, komunikace s doda-

vateli aditiv, laboratorní a výrobní zkoušky, externí 
testování účinnosti ve Státním zdravotním ústavu, 
a nakonec příprava textů pro marketingovou pod-
poru nově přidané vlastnosti našich podlahovin. Na 
tomto projektu se výrazně projevil týmový duch a 
díky skvělé spolupráci s kolegy z TPV, marketingu, 
odd. kvality a ekologie se podařilo tento úkol dotáh-
nout do zdárného konce.

Z široké nabídky vhodných aditiv jsme vybírali tako-
vé, díky kterým bychom dosáhli výše požadovaných 
vlastností. Po diskuzi s naším dodavatelem laku se 
ukázala jako nejlepší volba látka na bázi stříbra, kon-
krétně se jedná o fosforečnanové sklo s obsahem 
stříbra (anglicky silver phosphate glass). 

Stříbro představuje zlatý standard v oblasti antibak-
teriálních aditiv, jeho předností je bezpečnost, pro-
věřená účinnost a vysoká efektivita už při nízkých 
koncentracích. Stříbro je nyní součástí UV tvrditel-
ných PUR laků, po nanesení na nášlapnou vrstvu 
podlahoviny a vytvrzení laku se stává jeho trvalou 
součástí. Díky použití fosforečnanového skla s obsa-
hem stříbra v receptuře laku se výrazně snižuje rizi-
ko množení nežádoucích bakterií na PUR površích 
našich podlahových krytin. Antibakteriální ochra-
na povrchové vrstvy tvořené lakem neznamená, 
že po instalaci této podlahoviny není nutný běžný 
úklid nebo se jeho četnost může snížit. Tuto novou 
vlastnost je nutno chápat jako jeden z mnoha atri-
butů kvality. Již samotná polyuretanová vrstva díky 
snadné údržbě významně přispívá k udržení čisto-
ty našich domácností, použitím antimikrobiálního 
aditiva je navíc PUR povrch podlahoviny dokonale 
a dlouhodobě chráněn proti účinku mikroorganis-
mů, které by se na povrchu podlahoviny případně 
mohly vyskytnout.

Užitek z antimikrobiálních vlastností stříbra budou 
mít všechny naše podlahové krytiny opatřené PUR 
vrstvou, vyjma rolované podlahoviny v šíři 1,5 m. Ve 
spolupráci s odd. marketingu vzniklo nové označení 
- SILVER BLOCK, které má pomoci vhodně prezen-
tovat a identifikovat tuto vlastnost. Naše podlahy 
budou nově označeny tímto logem a doplněny 
vhodným popisem. Věřím, že při výběru podlahy do 
své domácnosti zvážíte všechna pozitiva antibakte-
riálního ošetření SILVER BLOCK.  

Ing. Martin Janovec
technik-vývoj

BAVÍME SE
Holič se ptá zákazníka: „Je to tak dobře?“ 
A zákazník na to: „Trochu delší, prosím.“

Děda si myslel, že je moc tlustý, a tak začal 
cvičit. Kliky, dřepy... 
Po hodině se babička zeptala: „Tak kolik jsi 
toho shodil?“ 
Děda odpověděl: „Zatím dvě vázy...“

Otázka pro ministra školství: „Mám svému 
dítěti koupit oblečení na nový školní rok, 
anebo stačí pyžamo?“

Doktor: „Neboj se, Honzo, je to jen malá ope-
race a nic se nepokazí...“ 
Pacient: „Ale já se jmenuju Filip.“ 
Doktor: „Já vím, ale já se jmenuju Honza.“

Za rozjíždějícím se autobusem utíkal muž. 
Autobus stále zrychloval. „Haló, pane,“ volal 
škodolibě pootevřeným oknem jeden cestu-
jící, „nás už nechytíte.“ „Doufám, že jo,“ sípal 
muž „já jsem totiž řidič.“

Zmrzlina pro zaměstnance
Stejně jako tomu bylo v předchozích letech, 
i letos se uskutečnila akce Zmrzlina pro zaměst-
nance. Tentokrát se konala 10. 8. v Chropyni a 
o den později, 11. 8. i v areálu Fatry v Napajed-
lích. 

V průběhu dne bylo možné ochutnat různé příchutě 
zmrzlin, jako například jahoda, vanilka, slaný kara-
mel či dračí ovoce. Celkový počet vydaných zmrz-
lin byl ve srovnání s minulými lety rekordní, během 
těchto prosluněných dnů bylo vydáno celkem 1 236 
porcí zmrzliny. Doufáme, že jste si pochutnali a tato 
akce vám zpříjemnila pracovní den ve Fatře. Přeje-
me pěkný zbytek léta.

Anna Gajdošíková
personalistka



Očkování proti Covid-19
Proces očkování občanů proti onemocnění Co-
vid-19 běží plynule již několik měsíců od chvíle, 
kdy se vakcíny staly běžně dostupnými. Každý, 
kdo má zájem, se může nechat naočkovat. 

Na podzim loňského a na jaře letošního roku se naše 
společnost těžce potýkala jednak s nemocností, 
jednak se souvisejícími karanténními opatřeními. To 
všechno mělo negativní dopad na naši činnost. Ni-
kdo z nás si nepřeje, aby se situace opakovala, všich-
ni se chceme vrátit do normálu a fungovat bez na-
stavených opatření a omezení. A cestou, jak z toho 
ven, je očkování. V současnosti jde o nejúčinnější 
nástroj, který proti pandemii koronaviru máme.

Odborníci sice uvádějí, že i po očkování lze onemoc-
nět, ale ta pravděpodobnost je výrazně nižší. Navíc 
vakcíny chrání před těžkým průběhem a případnou 
hospitalizací. Odmítání očkování, ať už z jakéhoko-
liv důvodu, jen pomáhá tomuto viru dále přežívat, 
mutovat a ohrožovat další skupiny obyvatel. Pokud 
nebude naočkována dostatečná část populace pro 
vytvoření kolektivní imunity, bude kromě jiného 
stále nutná i nepopulární ochrana nosu a úst.

Zejména na sociálních sítích naleznete různé názory 
samozvaných odborníků a spousty fám týkajících 
se vakcinace. Použijte však zdravý rozum a čerpej-
te z odborných zdrojů. Dotazovat se můžete i svých 
obvodních lékařů. O názor jsme požádali našeho zá-
vodního lékaře MUDr. Jiřího Horkého:

„Očkování proti Covid-19 symbolizuje 
návrat k normálnímu životu“

Před rokem svět ochromil nový typ viru Covid-19. 
Přísná omezení, která brání v šíření viru posledních 
několik měsíců, nelze aplikovat donekonečna. Ře-
šení situace nabízí očkování, díky němuž jsme se 
i v minulosti vyrovnali s jinými vážnými nemocemi.

Riskovat nákazu covidem včetně možných kompli-
kací je mnohem nebezpečnější, než se nechat očko-
vat. Čím více osob projde očkováním, tím více se eli-

minuje riziko nakažení a kolektivní imunita pomůže 
ochránit starší a nemocné.

Nehledejte za očkováním úmysl ublížit a poškodit, 
ale naopak zmírnit dopady covidu a urychlit návrat 
k normálnímu životu pro nás všechny a bez ome-
zení.

„Očkování doporučuji, protože 
je zřejmé, že bez něj se s virem 

nedokážeme vypořádat.“

Jak se říká, 100 lidí, 100 chutí. A 100 různých názo-
rů na vakcinaci. Po jejím zahájení někteří dokonce 
předbíhali, mnoho lidí ale stále váhá. Částečně je to 
dáno i množstvím matoucích a často protichůdných 
informací, ve kterých je komplikované se vyznat. 
Podle odborníků je to však jediná cesta ke zdraví a 
bezpečí.

Zeptali jsme se našich zaměstnanců, jestli se 
nechali očkovat, proč a jaký mají na očkování 
názor? Zde jsou jejich odpovědi.

Eva Kobzáňová, nákupčí, stř. 104010
Na očkování jsem se vyloženě těšila. Jsem naočko-
vaná, protože věřím vědě, vědcům, odborníkům a 
statistikám. Nevěřím informacím z obskurních face-
bookových skupin, nevěřím paranoidně v globální 
spiknutí Billa Gatese, George Sorose, židozednářů, 
iluminátů a reptiliánů, že takto chtějí zničit svět, 
nevěřím dezinformátorům, konspiracím a ani zprá-
vám z dezinformačních webů. Věřím, že očkování je 

bezpečný způsob, jak ochránit sebe, svou rodinu, 
přátele, známé a i neznámé. Věřím, že toto je jediná 
cesta … 

Ing. Pavel Čechmánek, generální ředitel, 
stř. 910000
Naočkovat jsem se nechal. Z mého pohledu je to je-
diná možnost, jak bojovat s covidem a vrátit se zpět 
k normálnímu životu. Vnímám to také jako součást 
kolektivní zodpovědnosti. Bohužel kolem očkování 
se šíří spoustu tzv. „fake news“ čili falešných zpráv, 
které úmyslně šíří dezinformace za účelem ovlivnit 
a zmanipulovat příjemce. Ačkoliv vím, že určité mi-
nimální promile populace má po očkování vážnější 
negativní reakce, stále jde o jediný způsob, jak je 
možné epidemii globálně i lokálně zvládnout.

Šárka Puškarová, dělnice IKEA Chropyně, 
stř. 235000
Očkování patří k životu každého z nás. Očkujeme se 
od narození a pokud nás celosvětově postihla tato 
hrozná pandemie, tak jsem neváhala a už jen čekala 
na svou věkovou kategorii.

Josef Fujcik, vedoucí odboru dispečinku, 
stř. 830000
Vyhnout se nákaze není asi možné, jsem přesvěd-
čen, že očkování je nejlepší způsob, jak ochránit 
nejenom sebe, ale hlavně své blízké. Proto jsem se 
nerozmýšlel a nechal jsem se naočkovat nejenom 
já, ale i má rodina. Určitě pro každého, kdo má zdra-
votní problémy, nebo má ve svém okolí rizikově 
nemocnou osobu a mohla by se očkováním snížit 
šance nakazit se covidem i jen o 50 %, tak to smysl 
má. Co smysl nemá, nutit lidi k očkování, tady je už 
volba na každém z nás, jak naloží se svým zdravím 
a se zdravím okolí. Covid jak rychle přišel, tak určitě 
rychle neodejde, bohužel se s tímto onemocněním 
budeme muset smířit a naučit se s ním žít. Je otáz-
kou na každého z nás, jak.

Mgr. Martin Pospěch, prodejce, stř. 101500
Očkovaný jsem, shodou okolností dnes je to 14 dní 
po 2. dávce. Důvodem pro očkování proti nemoci 

Covid-19 byla především snaha o ochranu mých 
blízkých a jakési usnadnění běžného života. Povin-
nost nechávat se testovat pro mě totiž byla zbyteč-
nou komplikací v řadě činností.

Richard Štětina, dělník drtírny Chropyně, 
stř. 280000
Uvědomuji si riziko, že vakcíny na covid jsou opro-
ti běžným vakcínám testovány s menším časovým 
odstupem, ale také jsem si vědom toho, že je to 
určitě menší riziko než čekat, jestli nakazím sebe a 
své blízké. Sedět zavřený na Vánoce doma - to taky 
není žádná hitparáda, což se klidně může zase stát, 
pokud lidi nevezmou rozum do hrsti.

Michal Balvín, skladník surovin Chropyně, 
stř. 955010
Očkování je pro mě příležitost, jak zabránit šíření 
dalším mutacím toho viru a zamezit dalšímu ome-
zování pohybu. Vím, že žádný lék ani očkování není 
100%, ale věřím, že tímto krokem ochráním jak pří-
buzné, tak i sebe před těžkým průběhem tohoto 
onemocnění.

Radmila Fusková, vývojová laborantka,
stř. 948000
Sama jsem covid prodělala, ne zrovna lehce, a ne-
ustále mě pronásledovaly různé „následky...“. Jako 
očkovaný člověk jsem klidnější, mám „dobrý“ pocit, 
co se týká ohleduplnosti k sobě i ostatním.

Myslím si, že očkování mě ochrání před těžkým prů-
během, zvýší a výrazně prodlouží imunitu. Vím, že 
vakcíny mají i nežádoucí účinky - všechny bez rozdí-
lu. Ale stejné je to i s Brufenem, Acylpyrinem, Peni-
cilinem... a odmítáme je snad proto? Ne, spíše jsme 
přesvědčeni, že jejich přínos převáží nad rizikem.

Možná se vám tento článek zdá být zavádějící, ale 
oslovili jsme i ty neočkované. Jejich názory bohužel 
neznáme, protože nikdo z nich se s námi o ně ne-
chtěl podělit. Že by jim chyběly argumenty?

redakce
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Nová válcovna - kolaudace
Na konci června jsme do datové schránky obdr-
želi zprávu ze stavebního úřadu, ve které stálo: 
žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 20. 5. 
2021 podala společnost Fatra, a.s., byla posou-
zena a na základě tohoto přezkoumání vydává 
stavební úřad kolaudační souhlas č. 21/2021, 
který je dokladem o povoleném účelu užívání 
stavby: „NOVÁ VÁLCOVNA - FATRA A. S., ZÓNA 
A+C“. Stavba byla povolena společným rozhod-
nutí o umístění stavby a stavebním povolením 
č. 29/2017 vydaným stavebním úřadem dne 
20. 7. 2017. Na základě změn, které vyplynuly 
v průběhu realizace akce, byla následně zpraco-
vána dokumentace o změně stavby před jejím 
dokončením, schválená stavebním úřadem dne 
8. 4. 2021.

Pro většinu lidí je to jen několik vět napsaných 
v úředničině, ale pro spoustu fatráků, kteří se podí-
leli na budování doposud největšího projektu v dě-
jinách Fatry, je to zakončení jejich snažení. 

A toto snažení začalo již před více než šesti lety. 
Celému projektu předcházely poptávky techno-
logií, stavební studie a další mravenčí práce, která 
z legislativního hlediska dostala konečnou podobu 
v roce 2017 vypracováním projektové dokumentace 
pro stavební povolení a realizaci stavby a konečně 
i vydáním stavebního povolení.  

Během realizace vyplynula spousta změn, které 
nebylo možné při přípravě dokumentace předpo-
kládat, a to jak ve stavebním řešení, tak ze strany 
instalovaných technologií. Při výstavbě tak došlo 
k mnoha úpravám oproti dokumentaci pro stavební 
povolení. Z tohoto důvodu bylo nutné k provede-
ným změnám vypracovat dokumentaci změny stav-
by před dokončením a absolvovat změnové řízení 

stavby, které bylo z legislativního pohledu stejně 
náročné jako celý proces stavebního povolení včet-
ně všech navazujících úředních úkonů (změna inte-
grovaného povolení, požární řešení atd.). Pro před-
stavu - změnové řízení trvalo téměř šest měsíců.

Aby bylo možné objekty a zařízení používat ještě 
před kolaudací, a to z časových důvodů, protože 
samotná kolaudace je také časově náročný úkon, 
byl na stavební úřad oznámen zkušební provoz. Aby 
však byla jistota, že jsou vybudované stavební ob-
jekty a zařízení schopné užívání, předcházely tomu 
veškeré revize, certifikace a další potřebné doklady.

Pro samotnou žádost o kolaudaci bylo potřeba do-
ložit všechny požadavky dané dotčenými orgány, 
jako je například měření hluku nebo prašnosti či 
posouzení pracovního prostředí. Bylo také potřeba 
obnovit a aktualizovat všechny revize. Následovala 
obhlídka účastníky stavebního řízení. 

V našem případě se jednalo o Hasičskou záchran-
nou službu Zlínského kraje, Krajskou hygienickou 
stanici, Oblastní inspektorát práce a Inspekci život-
ního prostředí. Většina z účastníků měla po prohlíd-
ce požadavky na dílčí úpravy, které bylo potřeba 
realizovat, aby mohli tito účastníci vydat kladná 
stanoviska. Kolaudace byla zakončena prohlídkou 
stavebního úřadu, který posuzoval, zda je stavba 
provedena podle platné dokumentace. 

Soubor kolaudovaných staveb:
• Nové zpevněné plochy a komunikace, které 

jsou dopravně napojeny na stávající účelové 
pozemní komunikace v areálu. 

• Stavební úpravy v budově 33a, při kterých byl 

přidán jeden kompresor pro zajištění přefuko-
vání PVC a vápence z cisteren do sil na střeše 
budovy 24. 

• Výrobní hala nyní označená jako budova 25a, 
která je umístěna východně od stávající budo-
vy 25. Nový výrobní objekt je realizovaný jako 
dvoulodní halový s věžovou částí, ve které je 
technologie míchání. V první lodi halového ob-
jektu je umístěna nová válcovací linka (Come-
rio IV), ve druhé lodi pak nová laminační linka 
(Olbrich). Přechod mezi stávající budovou 25 a 
novým výrobním komplexem tvoří spojovací 
koridor.

• Objekt HTM umístěný u severovýchodního ná-
roží stávající budovy 25, který přímo sousedí 
s výrobní halou 25a, byl vybudován jako stani-
ce pro ohřev diatermického oleje a technolo-
gické zařízení pro jeho rozvod. Vše pro zajištění 
vyhřívání nových linek.

• Objekt trafostanice je provedený jako přístavba 
k západní fasádě stávající budovy 25. V trafosta-
nici jsou umístěny tří olejové transformátory. 

• Nová budova označená jako 25b, ve které je 
umístěna technologie věžového a kompresoro-
vého chlazení vody, úpravna vody a s tím souvi-
sející instalace čerpacích stanic a technologic-
kých rozvodů. Vše pro zajištění chlazení nových 
linek.

• Rekonstrukce budovy 25, v rámci které bylo 
provedeno odbourání jižní dvoupodlažní pří-
stavby a západních halových částí. Součástí 
rekonstrukce bylo i statické zajištění celé bu-
dovy, které spočívalo v posílení základových 
konstrukcí technologií tryskové injektáže a 
dále posílení nosných sloupů a průvlaků strop-
ní konstrukce systémem lepených uhlíkových 
vláken.

• Budova 15 je jednopodlažní sklad umístěný na 
místě zbourané budovy 15. Tento sklad navazu-

je přímo na další výrobní a skladovací objekty. 
• Přístřešek pro podlahovou krytinu byl vybudo-

ván v severovýchodním rohu monobloku, tzn. 
v rohu na sebe navazujících budov 25a a 15.

• Budova 05 je objektem, ve kterém nově sídlí ge-
nerální opravy.

• Kontejner pro nebezpečné látky je požárně 
odolný skladovací kontejner určený pro sklado-
vání voduohrožujících látek, chemických látek 
a hořlavin všech tříd umístěný u západní strany 
budovy 25.

• Čerpací stanice požární vody a zásobník požár-
ní vody jsou novou budovou V21 na Zámoraví. 
Nádrž požární vody má objem 680 m3 a slouží 
jako zásobník požární vody sprinklerů, které 
jsou instalovány ve výše uvedených nově vybu-
dovaných objektech.  

Tímto jsme uzavřeli čtyřletou etapu výstavby, která 
zásadním způsobem změnila podobu areálu v Na-
pajedlích. Celé úsilí započaté vizí nových technolo-
gií a zvýšením produkce společnosti, které obnášelo 
spoustu dílčích kroků, jako vypracování dokumenta-
cí, realizaci poptávek a výběrových řízení, samotnou 
výstavbu a montáž zařízení až po kompletaci všech 
revizí a dokladů, se uzavřelo vydáním kolaudačního 
souhlasu. Kolaudace samotná bude ukončena vlo-
žením souboru staveb do katastru nemovitostí. 

Na závěr nezbývá než všem poděkovat za trpěli-
vost a pevnou vůli, které nám pomohly překonat 
všechny překážky a nepohodlí spojené s výstav-
bou a zprovozněním díla tohoto rozsahu. Věřím, 
že vložené úsilí přispěje k posílení našeho podniku 
v konkurenčním boji a do budoucna přinese nové 
příležitosti k rozvoji.

odbor investic
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Odpoledne ve vinařství Skalák 
Loňský, již tradiční odborářský výlet Za vina-
řem do sklepa, musel být z důvodu covidových 
opatření zrušen, ale jakmile to situace dovolila, 
výlet jsme uspořádali. 

Konal se 25. června a vyrazili jsme tentokráte do 
malé vesničky Skalky u Ježova, kde sídlí krásné vi-
nařství Skalák. 

Toto rodinné vinařství bylo založeno v roce 2003, 
kdy areál koupil nynější majitel pan Šebesta s dce-
rou od zemědělského družstva. Majitelé se při 

rekonstrukci snažili ctít původní architekturu, 
nicméně i moderní prvky, jako je nově zbudovaná 
degustační místnost, vinařství moc sluší. 

Klasický je naopak rozsáhlý kvelbený sklep, který 
pojme až 100 hostů. Vinařství se specializuje na vý-
robu vín z odrůd typických pro severněji položené 
lokality Slovácké podoblasti, nebo vín speciálních. 
Jeho snahou je inovovat a vytvářet precizní postu-
py pomocí nejmodernějších technologií. Nyní patří 
k nejvýznamnějším na Slovácku.  

V prostorách vinařství najdete kromě moderní vý-
robní haly také ležácký sklep, degustační místnost, 
již zmíněný kvelbený sklep a lovecký salonek. Díky 
velké kapacitě je vinařství vyhledávané pro pořádá-
ní akcí různého charakteru.
 
Nás zde čekalo příjemné posezení v kvelbeném 
sklepě, bohatá řízená degustace plná vůní a chutí, 
ale také informací o hroznech, výrobě a následně 
vínu, které jsme mohli ochutnávat. K jídlu nám byl 
nabídnut kančí guláš, který mají na Skaláku oprav-

du velmi chutný. Naši odboráři a jejich rodinní pří-
slušníci si u dobrého vína měli stále o čem povídat, 
protože dlouhou dobu nám situace s covidem pořá-
dání podobných akcí nebo setkání znemožňovala. 

Pevně věřím, že situace bude do budoucna již lepší 
a lidi se tak budou moci těšit na podobné akce, kte-
ré pravidelně pořádáme. 

 Klára Dundálková
předsedkyně ZR č. 4

Švýcarsko nebo České Švýcarsko aneb cestování v době 
covidové 
Již druhé léto nám Covid 19 neumožňuje jet 
tam, kam bychom si přáli. Barva země udává 
podmínky, jak postupovat při návratu z dovole-
né a co je ještě horší, že tyto barvy zemí se mění 
jako mávnutím proutku. 

Některé okolní státy mají dokonce své podmínky 
pro vstup na jejich území a případnou karanténu. 
Proto je nejjednodušší zůstat u nás, kde máme mno-
ho historických památek a krásnou přírodu a spous-
ty míst, která jsme ještě nenavštívili. 

Po předloňském Lipnu na kolech a loňském Českém 
ráji, který nás nadchl (alespoň mne a manžela), jsme 
letos zvolili České Švýcarsko. 

Národní park České Švýcarsko spolu se sousedním 
Saským Švýcarskem představují ideální místo pro 
odpočinek a načerpání nových sil. Přirozená krása 
krajiny s romantickými zákoutími, lidovou architek-

turou a krásnými vyhlídkami vybízí k objevování a 
poznávání. Kromě tradiční pěší turistiky je ideálním 
místem i pro cykloturistiku či výlety lodí.

Děti moc nadšené nebyly, jelikož doufaly, že ko-
nečně vyrazíme k moři, ale rada rodičů rozhodla. 
Je jsem nalákala hlavně na sjíždění řeky Labe na 
raftech, manžela na prohlídku pivovaru Kocour a já 
osobně jsem se nejvíc těšila na dominantu Českého 
Švýcarska, Pravčickou bránu. 

Počasí bylo přímo aprílové, proto jsem musela pro-
gram neustále upravovat, ale i tak jsme stihli vše, co 
můj dovolenkový itineář obsahoval, a možná i něco 
navíc. 

Za zmínku určitě stojí Dolský mlýn, který proslavily 
pohádky Pyšná princezna nebo Peklo s princeznou, 
Mariina vyhlídka, která se tyčí nad obcí Jetřichovice 

a je z ní nádherný výhled do okolí, zřícenina hradu 
Falkenštejn, moderní rozhledna Růženka, zajímavé 
Sloní kameny nebo samozřejmě Pravčická brána 
s Edmundovou a Divokou soutěskou.

Za mě to byla opět velmi příjemně strávená dovo-
lená poznáváním krásných míst naší republiky, ač 
moji puberťáci tento názor se mnou úplně nesdílí. 

Uvidíme, co nám další dny přinesou a jak to bude 
s  cestováním do budoucna. Ať už je to tak nebo 
tak, již teď mám vybranou další část naší republiky 
k prozkoumání. Vidím to na Šumavu a Plzeňsko. 
Děti rády nebudou...

Klára Dundálková
předsedkyně ZR č. 4
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Pivní srdcaři budují minipivovárek v Pozlovicích
ČÁST I. „KDYŽ SE VÁM NAJEDNOU ROZSVÍTÍ“

Na začátku všeho byla láska k pivu. K nápoji, 
který zhruba před 9 tisíci lety vynalezli starově-
cí Sumerové, avšak jeho podoba se ještě mno-
hokrát změnila. Současné pivo tak nemá s tím 
historickým již tolik společného, ale i přes to 
tvoří tento mok nepostradatelnou součást ži-
vota některých z nás.
 
Pro nás konkrétně to teda platí zcela určitě! Ale za-
čneme pěkně od začátku.

Seznamte se s hlavními aktéry tohoto příběhu, kteří 
v různých článcích a na internetu obecně rádi vy-
stupují pod pseudonymem „pivní srdcaři“. V tom re-
álném světě však jde o manžele Jánošovy (Roman 
a Jana), u kterých je pivní tématika na pravidelném 
diskusním programu dne. Pro nás je to takové nevy-
čerpatelné téma, kolem kterého se točí nejen naše 
rozhovory, ale vlastně tak trochu i celý náš společný 
život. 

Ono už to, že jsme se se ženou dali dohromady za-
příčinila touha po pivu. Naše první pořádné rande 
totiž proběhlo na pivním koštu v Ludkovicích a urči-
tě to znáte ze své vlastní zkušenosti - u piva se přece 
jen nejlépe klábosí a seznamovací proces se s kaž-
dým ťuknutím stává jednodušší. Správné množství 
zkonzumovaného piva otevírá srdce a boří ostych. 
Zájem o pivo nás tedy s partnerkou dostal na spo-
lečné místo, kde jsme se mohli fakticky seznámit a 
dokonce napomohl našemu vzájemnému oťuká-
vání, které nakonec dopadlo svatbou. O tom ale 
později. 

Další důležitý milník v našem budoucím životním 
směřování tvořili kolegové z mého předešlého za-
městnání a jejich záliby, kdy jeden ze spolupracovní-
ků přinesl na firemní akci své vlastnoručně vyrobe-
né pivo, což mi tehdy přišlo jako bombastický počin 
hodný velkého obdivu! Hned po prvním doušku mi 
přišlo to jeho pivo takové jiné, ale nedokázal jsem to 
dále nijak hlouběji popsat, ani vyjádřit. Do té doby 
jsem vlastně ani netušil, že je možné uvařit si pivo 
v domácích podmínkách, a tak jsem se začal o pro-
blematiku tzv. „homebrewingu“ více zajímat, abych 
tomu všemu lépe porozuměl. 

Zápal pro pivovarnictví i pro samostudium přetrvá-
val a celé to vygradovalo tím, že jsem si pivo zkusil 
doma uvařit také. Jelikož je to poměrně náročný 
proces, kde i malá chybka může zničit celodenní 
snažení, rozhodnul jsem se k této činnosti přizvat 
ikolegu z bývalé práce, aby na to všechno odborně 
dohlédnul. V té době jsme měli v plánu vařit 13%, 
svrchně kvašené pivo, které jsem si našel v Pivařce 

(což je taková pivní kuchařka plná receptů a rad, 
jak uvařit dobré pivo doma) a původní recept jsme 
ještě o několik drobností upravili. No a jak tomu tak 
u prvních pokusů bývá, výsledek byl úplně jiný od 
toho, jaké byly naše původní představy.

První věcí bylo to, že jsme vlivem většího odparu 
vody při vaření uvařili místo třináctky rovnou šest-
náctku. Druhou věcí, která dopadla jinak, než jsme 
předpokládali, bylo samotné chování piva při kvas-
ném procesu, kdy nám část piva „utekla ven“ z kvas-
né kádě vlivem vyšší okolní teploty. Kvašení bylo 
velmi bouřlivé, až se nám jednu dobu zdálo, že se 
ty kvasnice dočista zbláznily a že to celé vybouch-
ne. Naše první vaření byl poměrně nevyzpytatelný 
proces s tak nejasným a překvapivým výsledkem, že 
jsme se nakonec rozhodli tento recept přejmenovat 
z původního Bohemian Dunkel na nový název lépe 
vystihující celkový charakter piva, a tak se zrodil „Bo-
hemian Punker.“ 

A jaké to moje první pivo bylo? Teda kromě toho, 
že výroba byla jeden velký punk, bych to zkusil po-
psat asi nějak takto. V rámci komunity domovarníků 
piva rezonuje legenda, která praví: „tvé první zdárně 
a vlastnoručně vyrobené pivo bude s největší pravdě-
podobností to nejlepší, jaké jsi kdy pil.“ Tuto myšlenku 
mohu sám ze svých zkušeností i z ohlasů rodinných 
příslušníků, kteří měli možnost mé první pivko košt-
nout, s klidným srdcem potvrdit. Mé první pivo se 
naprosto vymykalo běžným komerčním typům ná-
pojů, na které jsem byl do té doby zvyklý. A co víc, už 
jsem to uměl nějakým způsobem popsat! Pivo mělo 
plné sladové tělo a krásně se v něm mísily chutě a 
vůně českých chmelů, které doprovázel akurátní říz. 
Pivko bylo „živé“, nepasterizované, nefiltrované. 

Byla to prostě bomba!
Můj prvotní úspěch mne nadchnul natolik, že jsem 
začal ještě více číst a stále častěji vařit a experimen-
tovat. Občas jsem vařil sám, někdy se ke mně přidal 
někdo z mých přátel. Neustále jsem něco zlepšoval, 
ať už co se postupů vaření, ingrediencí nebo sa-
motného vybavení týče. Postupně jsem začal (tedy 
krom nasávání piva) nasávat také poměrně složitou 
problematiku výroby piva v domácích podmínkách 
ještě více do detailu, a to až do toho okamžiku, kdy 
jsme s partnerkou začali chystat naši společnou 
svatbu. Plánování svatby vaření piva neutnulo, ba 
naopak, zase ho posunulo o úroveň výš. 

Hodně k tomu přispělo seznámení s Mirou Cvanem 
z Topolského pivovaru, který zde působí jako sládek. 
Podařilo se mi s ním dohodnout uvaření piva ve vět-
ším množství tak, aby ho bylo dost na plánovanou 
svatbu a svícu. Celkově se jednalo o várku 1000 litrů 
piva za podmínek, že si pro své potřeby odeberu 
cca polovinu objemu a že si zbytek prodá Topolský 
pivovar jako speciál. Podobným způsobem fungují i 
tzv. létající pivovary, které si často pronajímají volné 
kapacity v různých pivovarech, kde si nechají uvařit 
a odležet své pivo, protože nedisponují vlastní vý-
robní technologií. 

Vaření piva v pivovaru už bylo o něčem jiném. Člo-
věk si nemohl dovolit žádné opomenutí ani chy-
by, které ho tolik nebolí v rámci homebrewingu, 
protože doma se vaří várky o velikosti jen několika 
málo desítek litrů. Při vaření v Topolském pivovaru 
si dost věcí hlídala samotná technologie (například 
nastavení a řízení teplot), což na jednu stranu práci 
poměrně ulehčovalo, na stranu druhou zde bylo po-
třeba provádět jiné, pracnější činnosti, na které jsem 
v rámci homebrewingu do té doby nenarazil (třeba 
čištění sít ve scezovací kádi aj.). 

Samotné vaření měl samozřejmě v hlavní gesci 
sládek a jeli jsme podle modifikovaného receptu z 
Pivařky, který se mi v rámci homebrewingu několi-
krát osvědčil. K vaření jsem si také přizval pár svých 
kamarádů a všichni jsme zde měli spíše takovou 
doplňkovou úlohu - pro případ výpomoci různého 
typu (po našem se takové funkci obecně říká „při-
cmrndávač“). 

Podařilo se nám uvařit ležák, polotmavou třináctku, 
což bylo dle našeho původního záměru a už jsme 
se nemohli dočkat toho, až ochutnají naše pivo hos-
té na rozlučce se svobodou a na svatbě. Celá naše 
svatba však nebyla „pouze“ o tom našem pivu, ale 
byla také o pivním designu. Po zdech kulturáku se 
táhly liány chmelových rostlin. Jednotlivé stoly byly 
pojmenovány v souladu s pivní terminologií (var-
na, spilka, šrotovna, ležácký sklep, stáčírna aj.), což 
usnadňovalo orientaci hostů v rámci zasedacího 
pořádku. 

Na stolech byly dekorační pivní láhve s obilím apod. 
Toto všechno dohromady tvořilo nepopsatelnou 
atmosféru. Pivo mělo velký úspěch jak na svatbě, 
tak na svíci. Poznali jsme to na minimálním úbytku 
přichystaného vína. Spousta lidí pivo chválila kudy 
chodila a pivo pili dokonce i ti, co si jej dávají oprav-
du jen příležitostně. Předpokládaný odbyt piva 
se tedy naplnil a nás začaly stále více těšit kladné 
odezvy spojené s konzumací našeho jantarového 
moku.

Celá ta naše společná cesta se prostě pořád točí 
kolem piva, které milujeme, a tak to byla jen otázka 
času, než jsme začali koketovat s myšlenkou o za-
ložení vlastního rodinného minipivovaru, který by 
mohl nabídnout řemeslně vyráběné produkty z lo-
kálních surovin. Není totiž většího štěstí, než když se 
tvůj koníček stane zároveň tvou prací, protože jen 
tehdy do toho můžeš dát kus sebe, své srdce. 

A jenom tehdy můžeš očekávat pozitivní reakce 
od svého okolí na to, co děláš, a hlavně jakým způ-
sobem to děláš, protože to je potom tím hlavním 
motorem, který tě žene neustále vpřed. A proto do 
toho také jdeme! Tak dej Bůh štěstí!

Roman a Jana Jánošovi, alias Pivní srdcaři

---------------------------------------------------------------------
Zajímavost z vaření piva v domácích podmínkách: 
několikrát jsem se pokoušel replikovat recept piva 
Bohemian Punker, ale už se mi nikdy nepovedlo 
uvařit chuťově stejné pivo, byť jsem použil stejné 
receptury a postupy, jako tomu bylo u prvního va-
ření. Pivo je alchymie a v domácích podmínkách to 
platí dvojnásob. 

Zajímavost ze svatebního dne: obec Dolní Němčí 
získala v den naší svatby titul Vesnice roku a na mís-
to veselky přijela natáčet živý vstup Česká televize, 
do kterého jsme se vetřeli. Máme tak „svatební klip“, 
který mohl vidět (s velkou nadsázkou) každý občan 
ČR. Odkaz na video v QR kódu: 

SLEDUJ 
VIDEO
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Živé umění po celý jeden týden - těšte se 
na divadelní festival
Zveme vás na 62. Divadelní festival ochotnic-
kých souborů v Napajedlích, který se uskuteční 
16. - 22. 10. 2021 v sále Kina Napajedla.

V roce 1957 začala psát svoji historii soutěž mezi 
divadelními ochotníky v Napajedlích, kdy se z pod-
nětu divadelního souboru Slavia, začal připravovat 
první ročník Divadelního festivalu ochotnických 
souborů, který se pak uskutečnil na jaře 1958. 

Divadelní festival je v mnohém unikátní. Nejen pro-
to, že patří k nejstarším v republice, ale je vyhledá-
ván herci i diváky pro svou mimořádnou atmosféru 

a každoročně baví více jak stovky diváků. Po celá 
léta je zvykem nazývat jej Festivalem přátelství. 
Letos již po šedesáté druhé nabídne festival divá-
kům jeden týden plný divadelních představení a 
popáté se uskuteční v multifunkčním sále Kina Na-
pajedla. 

Divadelní festival ochotnických souborů má své pří-
znivce z řad amatérských divadel z celé republiky 
i veřejnosti z celého regionu.

V průběhu jednoho týdne zhlédnete šest soutěž-
ních a poslední sedmé, nesoutěžní představení. 

Po každém představení můžete hlasovat, 
jak se vám líbilo, a to pomocí vstupenky 
nebo předplatného. Poté probíhá veřejné 
hodnocení odbornou porotou. 

Srdečně zve Klub kultury Napajedla a 
Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla

Napajedla přivítají svatého Václava, již po jednadvacáté
SOBOTA 25. 9. 2021
Klub kultury Napajedla a Divadelní soubor 
Zdeňka Štěpánka vás srdečně zvou na největší 
a nejoblíbenější událost roku, která láká davy 
návštěvníků ze všech koutů republiky. Letos s 
podtitulem „Nezdolná energie žen“.

Muži odjíždí do bitvy bránit knížectví a jejich ženy 
zůstávají doma, aby se postaraly o chod hradů, tvrzí 
či menších panství svých mužů. V době knížete Vác-
lava i napříč dějinami to vůbec nebyly jen křehké 
dámy, které trávily svůj čas vyšíváním a výukou tan-
ce. Byly to ženy, které potřebovaly opravdu nezdol-

nou energii, aby zvládly péči o vybavení a zútulnění 
sídel, zásobování potravinami či starosti o poddané 
včetně menší posádky vojáků, která zůstávala v sídle 
k jeho obraně. 

V historii dějin světa nebyly ženy nikdy bezduchými 
loutkami po boku svých mužů, ale jejich půvab, hr-
dost a inteligence je stavěla na stejnou úroveň nebo 
alespoň do pozadí, kde tahaly za ty správné nitky a 
ovlivňovaly běh věcí nepřímo. Kvůli ženám se vedla 
spousta válek. Ale naopak mnohé války byly díky 
nim zažehnány nebo i vyhrány. To, co ženám chy-

bělo v mužné síle, to doháněly svou houževnatostí, 
rafinovaností a energií, kterou nezdolaly ani útrapy, 
nepochopení, bolest či samota. Přesto při všech po-
vinnostech a starostech zůstávaly své. Pro někoho 
tvrdé a panovačné, pro jiné krásné a něžné. Stejně, 
jako je tomu i v současnosti. 

Po celý den v areálu nádvoří Nového Kláštera pro-
běhnou historická vystoupení Divadelního souboru 
Zdeňka Štěpánka, divadelně rytířské a šermířské 
souboje, letové ukázky sokolnictví, ukázka popravy 
a mučení, ponožková bitva, dobové tance a vystou-
pení kejklířů. 

V doprovodném programu si návštěvníci užijí Far-
mářský a řemeslný trh, plavby lodí po řece Moravě, 

ukázky řemesel, interaktivní „Život ve středověku“ 
pro děti a otevřené památky jako kostel, muzeum, 
zámek nebo radniční věž s kostýmovanými průvodci. 

To nejlepší přijde po setmění, kdy se za úderů bub-
nů vydá do města pochodňový průvod v čele s kní-
žetem Václavem na koni a jeho družinou, nebudou 
chybět také rytíři ve zbroji, urozené dámy a pánové, 
žongléři, artisté, chůdař a plivač ohně, středověké 
tanečnice, komedianti, kejklíři a další. Ve večerním 
programu zhlédnou návštěvníci jízdní turnaj na ko-
ních, další dobová vystoupení a vyvrcholením slav-
ností je ohňová show.

Více aktualit o programu na www.kknapajedla.cz 
nebo na facebooku Klubu kultury Napajedla

Muzejní noc v Napajedlích
Muzeum Napajedla pořádá v pátek 3. září tra-
diční Muzejní noc. Protože až do 12. září probí-
há výstava Ožívání loutek, téma letošního roč-
níku nemůže být jiné. 

Spolu se členy napajedelského loutkového souboru 
Klubíčko zažijete veselý večer v muzejních expozi-
cích plný her a soutěží pro malé i velké návštěvníky. 
Akce začíná v 18:00 a potrvá do 21:00, vstup je volný. 

Napajedelské kino a muzeum 
připravuje výroční výstavu 
Ve čtvrtek 30. září 2021 oslaví Kino Napajedla 
5. výročí svého znovuotevření po rekonstrukci 
a modernizaci. 
K této příležitosti tak Muzeum Napajedla připravuje 
tematickou interaktivní výstavu, která bude otevře-
na už o několik dní dříve, a to 25. 9., aby si ji mohli 
prohlédnout také návštěvníci Svatováclavských 
slavností. Výstavní sál zaplní promítací technika a 
různé zábavné aktivity pro děti, ale také pro dospě-
lé. Přijďte zažít kino jinak. 
Podrobnosti k výstavě na www.muzeum.napajedla.cz

Úřad jako protivník manželů? Dokument Man-
želství představí v Napajedlích jeho režisérka.
Byrokracie jako nepřítel, když manželé spolu ne-
mohou žít v jedné zemi? Zdenku a jejího manžela 

Tabiše, rodáka z Pákistánu, zachycuje příběh v po-
daní české režisérky Kateřiny Hager a pákistánského 
dokumentaristy Asada Faruqiho.  

Projekce dokumentu MANŽELSTVÍ je připravena 
na čtvrtek 23. 9. v 18:00. Diváci se mohou těšit jak 
na úvod, tak také na debatu po filmu s režisérkou.
 
SNOW FILM FEST představí nové filmy ze světa 
outdooru
Oblíbený cestovatelský festival se chystá do napaje-
delského kina v sobotu 6. 11. Jako každoročně čeká 
návštěvníky pořádná porce špičkových filmů a také 
host, který doplní filmový večer svými dobrodruž-
nými cestovatelskými zážitky. 
Pro více informací sledujte www.kino.napajedla.cz

PROGRAM
16. 10. / DÁMSKÁ ŠATNA

Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka

17. 10. / JACOBOWSKI A STJERBINSKI
Rádobydivadlo Klapý

18. 10. / ZVÍŘÁTKA NA LETIŠTI
Divadlo Haleny

19. 10. / KRVAVÁ HENRIETTA ANEB JEDNO JARO V PAŘÍŽI
Divadlo Stodola

20. 10. / ANDĚLIKA A LASKAVEC
Divadelní spolek Rájec - Jestřebí

21. 10. / KDY TO BYLO NAPOSLEDY...
Kunovští komedianti

22. 10. / KOPROVKA ANEB NA ÚTĚKU
Blanenské divadlo - Nesoutěžní představení



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.

BYLI JSME A BUDEME ODPOVĚDNÍ
Nečekané události letošního roku donutily lidi 
u  nás doma i ve světě zamyslet se nad tím, co je 
v jejich životě podstatné a co třeba méně. Začali si 
více uvědomovat, jaké jsou opravdové hodnoty, na 
koho se mohou spolehnout, nebo naopak, kdo se k 
nim ve složité době otočí zády. Vytvořili jsme krát-
kou brožuru, díky které bychom vám rádi ukázali, 
jaký je AGROFERT dnes. 
Naleznete ji na www.agrofert.cz v sekci Ke stažení. 

STŘET ZÁJMŮ
Agrofert oslovil poslance Evropského parlamentu, 
vymezil se vůči údajnému střetu zájmů. „Vzkaz jsme 
adresovali primárně europoslancům, ale de facto 
i širší veřejnosti. Využili jsme pro komunikaci sociál-
ní síť Twitter. Považujeme takovou formu komunika-
ce za seriózní a přijatelnou,“ uvedl mluvčí koncernu 
Karel Hanzelka. Poslali jsme jim argumentační video 
a také písemné vyjádření, v němž mohou najít naše 
stanovisko, které k problematice střetu zájmů zaují-
máme. Jsme přesvědčeni o tom, střet zájmů je poli-
tická otázka. Agrofert ale není politika…

NEVĚŘTE FÁMÁM, HLEDEJTE FAKTA. 

WWW.FAMYFAKTA.CZ
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Střípky z nadace
Při postižení mozku či dětské mozkové obrně 
(DMO) je důležitá intenzivní rehabilitace. Ta je 
bohužel velmi nákladná. Proto jsme už před 
lety spustili fond Rehabilitace, jehož prostřed-
nictvím přispíváme na zlepšení zdravotního 
stavu lisí s DMO či jiným získaným postižením 
mozku.

TEREZKA
Z našeho fondu Rehabilitace jsme podpořili malou 
Terezku, která bojuje s dětskou mozkovou obrnou. 
Terezka má skvělou rodinu, která ji plně podporuje. 

MIKULÁŠEK
Podpořili jsme i Mikuláška v jeho boji se zdravotním 
hendikepem. Jeho maminka nám napsala: „Miku-
lášek se začal zvedat na všechny čtyři, což je něco 
úžasného, protože zpevní pořádně trup. 

Máme skvělé vyhlídky. Fyzioterapeuti jsou z něj 
nadšení, protože vidí tu snahu, kterou neu-
stále dává znát. Díky vám jsme poprvé 
vyzkoušeli neurorehabilitaci a ne-
skutečně nás to nakoplo.“
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Neprodejné, 750 ks
Vydává: Fatra, a. s.
personální úsek: Mgr. Adéla Mořická

třída Tomáše Bati 1541
763 61 
Napajedla

Grafika: MgA. Veronika Vaňhová
Korektura: Irena Zaoralová
Tisk: grafické studio Joker, spol. s.r.o.

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

KNIHOVNA
Možná ani nevíte, kolik firemním novin v našem 
koncernu vychází. My je máme všechny na jednom 

místě a přehledně uspořádané. A nejen to. Najdete 
zde všechna vydání AGROFERT Magazínu včetně 
toho úplně prvního z roku 2006. V knihovně nalez-
nete i zajímavé publikace, které se vydaly napříč 
koncernem. Chybět nesmí ani kuchařky plné recep-
tů od Penamu, Kosteleckých uzenin nebo speciality 
z Vodňan. Knihovna vám nabízí možnost filtrování 
nebo vlastního výběru, toho co vás zajímá. Vše sa-
mozřejmě online.

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

Tentokrát se podíváme, co obnáší práce zootech-
nika. ,,Našim zvířatům se věnujeme naplno. Jsme 
s nimi denně. Několikrát za den kontrolujeme také 
jejich zdravotní stav. Pokud by kráva měla jakýkoliv 
problém, jsme připraveni jí okamžitě pomoci,“ říká 
paní zootechnička Lenka z podniku KLADRUBSKÁ 
a. s.
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