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Příběh jednoho segmentu
Náš příběh začíná v létě 1998 a končí necelých 
24 let poté, na jaře v roce 2022. Je plný splně-
ných i nesplněných očekávání, vzestupů a pádů, 
značného množství odvedené práce a odhod-
lání. Jeho aktéři jsou všichni ti, kteří na různě 
dlouhou dobu spojili svůj pracovní život se seg-
mentem paropropustných fólií a laminátů.

Psal se srpen roku 1998, když se v našem příběhu 
objevila první postava - výrobce netkaných textilií, 
jehož jméno teď už není podstatné. Zcela nečekaně 
přišel s návrhem spolupráce při výrobě paropro-
pustných materiálů pro hygienu. Hlavním naším 
produktem měly být fólie a lamináty pro výrobu 
jednorázových dětských plenek, vyráběné ze směsi 
PE a mikromletého uhličitanu vápenatého, v přípa-
dě laminátu dále spojované tavným lepidlem s PP 
netkanou textilií. Říká se, že první obyčejná jedno-
rázová plenka vznikla v roce 1942 ve Švédsku a její 
vnitřní část byla tvořena mnoha vrstvami kapesní-
kového papíru. 

Plenky s absorpčním jádrem z celulózy se začaly ob-
jevovat až po roce 1960 a k masové výrobě těchto 
jednorázových hygienických prostředků pro děti a 
dospělé došlo v západních zemích v následující de-
kádě. 

Přestože segment hygieny nezapadal do našeho 
tehdejšího portfolia, věci se, s vervou sobě vlastní, 
ujal tehdejší ředitel VOJ Polymery. Během následu-
jících čtyř měsíců vedl první jednání jak se zástupci 
možného obchodního partnera, tak s potencionál-
ními dodavateli surovin, výrobních technologií i pří-
padnými odběrateli.

V prosinci roku 1998 byla dokončena marketingově-
-technická studie, která potvrdila životaschopnost 
této nové obchodní příležitosti. V rámci zlepšování 
užitných vlastností jednorázových hygienických 
prostředků totiž koncem dvacátého století přichází 
na trh novinka - plenka, která je nepropustná pro te-
kutiny, ale současně propustná pro páry. 

Nicméně, výrobců těchto tzv. paropropustných fó-
lií je v dané době mizivé množství a hlad po těchto 
nových materiálech velký. Bylo tak téměř jisté, že 
kdo chytí příležitost za pačesy, má značnou šanci 
na úspěch. Po pečlivém zvážení všech pro a proti se 
nakonec v červnu 1999 projekt výroby paropropust-
ných fólií a laminátů stal součástí naší strategie. Ná-
sledující dva roky byly plné důležitých událostí. Nej-
dříve byl po schválení představenstvem mateřské 
společnosti projekt výroby PPF zařazen do plánu 
investic. Vzápětí byl vytvořen řešitelský tým, ve kte-
rém byli zástupci výroby, TPV, VaV, investic, prodeje 
a marketingu. Pokračovala také intenzivní jednání s 
bankami, Ministerstvem průmyslu a obchodu i mož-
nými obchodními partnery. Nečekaná změna akcio-
náře Fatry měla za následek opětovné projednávání 
celého projektu, který tím nabral mírné zpoždění. 

Ve finále byla v červnu 2001 odsouhlasena podpora 
od MPO, poté představenstvo schválilo realizaci a v 
listopadu došlo k podpisu kontraktů na stavbu nové 
budovy a dodávky technologií. 

Trvalo pouhých dvanáct měsíců, než byla dokonče-
na budova 22 a instalace dvou nových výrobních 
linek. První z nich byla koextruzní vytlačovací lin-
ka s plochou hlavou pro výrobu fólií o šířce až dva 
metry, monoaxiálním dloužením a in-line recyklací 
ořezů. Ve druhém případě šlo o laminační stroj s me-
trovou aplikační hlavou. Garanční zkoušky na těchto 
zařízeních, označovaných jako SML 1 a Nordson 1, 
probíhaly v prosinci 2002 a po Novém roce se na 
nich postupně začala rozbíhat výroba. Nový výro-
bek v naší nabídce dostal jméno Sontek. Později, na 
podzim, přibyla i v pořadí druhá vytlačovací linka 

(SML 2) a laminační stroj (Nordson 2), určený ten-
tokrát pro zpracování dvoumetrových polotovarů. 
Poslední jmenovaný přírůstek do rodiny segmentu 
PPF byl umístěn do zrekonstruované budovy 21b.

Fatra pomáhá Ukrajině
Válka vedená proti Ukrajině nás všechny zasko-
čila, šokovala svou brutalitou a ohrozila územ-
ní blízkostí. Na ruskou agresi odpověděl svět 
včetně Česka nebývalou solidaritou a štědrostí. 
Ukrajina svádí boj za nás za všechny a každý, 
kdo má srdce, se snaží nějakým způsobem po-
moct a vyjádřit účast lidem prchajícím ze zniče-
né země. 

Naše společnost zaujala jednoznačný postoj a krát-
ce po napadení Ukrajiny armádou Ruské federace 
jsme k datu 25. 2. 2022 pozastavili veškeré obchod-
ní činnosti s Ruskem. V rámci vývoje situace násle-
dovalo i přerušení obchodní činnosti s Běloruskem. 
Stejně jako ostatní, tak i my jsme vnímali, že to není 
dost. Uspořádali jsme sbírku, kterou jsme společně 
s našimi zaměstnanci věnovali obětem tohoto kon-
fliktu. Během sbírky jsme se zaměřili zejména na 
děti a starší lidi se zdravotními problémy.
 
Naši skvělí zaměstnanci dokázali během několika 
dní nashromáždit více než 113 balíků obsahujících 
drogistické zboží, převážně dětské pleny, pleny pro 
dospělé osoby s inkontinencí, ale také drobné dár-
ky pro děti. Následně byla tato sbírka převezena na 
centrálu Nadace AGROFERT, která ji dále distribuo-
vala přes neziskovou organizaci Člověk v tísni.

Během dalších dní jsme byli osloveni Oblastním 
spolkem Českého červeného kříže ve Zlíně, kterému 
jsme do druhého dne dodali 500 ks tašek, aby moh-
li kompletovat balíčky pro potřebné. Zůstáváme 
v kontaktu a počítáme i s další spoluprací. 

Další aktivitou byla pomoc, kterou jsme zorganizo-
vali pro našeho agenturního ukrajinského zaměst-
nance a jeho rodinu. Zajistili jsme dopravu jeho 
manželky s rodinou z ukrajinských hranic do Napa-
jedel. Jednalo se celkem o 2 ženy a 2 děti. 

Postupně se po vlastní ose dostali z charkovské ob-
lasti k hranicím, kde jsme je vyzvedli. Během zařizo-
vání převozu jsme připravovali také podmínky pro 
jejich život u nás v České republice. Dospělým jsme 
zajistili práci v  naší firmě a pro všechny důstojné 
ubytování.

Současně jsme uspořádali druhou sbírku, kterou 
jsme směřovali přímo do Ukrajiny k našemu ob-
chodnímu partnerovi. Ten se aktivně angažuje v hu-
manitární pomoci přímo v postižených oblastech. 
Sbírku jsme zaměřili na spacáky, deky a další ma-
teriály pomáhající při dočasném pobytu v těžkých 
podmínkách. V našich provozovnách se vybralo 40 
dek, 5 karimatek, 3 spacáky, 5 povlečení, 2 balení 
plen a 25 peřin a polštářů. Tento náklad společně se 
4 paletami potravin v hodnotě přes 120 000 Kč po-
mohl v Rovenské oblasti, ve městech Klevaň a Rivno.
 
V rámci spolupráce s městem Napajedla jsme da-
rovali 6 rolí podlahoviny pro úpravu prostor, které 
město připravovalo pro ukrajinské uprchlíky tvoře-
né z převážné většiny matkami s dětmi. Jedná se 
o prostory v budovách bývalého muzea a stavební-
ho úřadu, které jsou situovány v centru Napajedel.

Kromě této vyjmenované pomoci mnoho našich za-
městnanců přispělo soukromě finančně do různých 
sbírek na podporu Ukrajiny či se jinak fyzicky zapojili 
do přímé pomoci ukrajinským uprchlíkům. 

Všechny tyto příklady ukazují, že hodnota naší spo-
lečnosti „záleží nám na světě kolem nás“ je živá. Sou-
časná solidarita a pomoc našich pracovníků je ob-
divuhodná. Děkuji všem, kdo podpořili nebo ještě 
podpoří Ukrajinu, děkuji všem, kteří ukazují dobré 
srdce. 

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel
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Jak už to bývá, začátky tohoto nového byznysu byly 
krušné. Bylo potřeba řešit kvalitu, technické potíže, 
budování pracovních týmů, značnou nepravidel-
nost objednávek či dodávek surovin i nové požadav-
ky zákazníků. Jedním z nich byl potisk, který se stal 
pro flexotiskový stroj Lemoflex na Zámoraví výzvou. 
Důvodem bylo nevyzpytatelné chování tenoučké a 
flexibilní paropropustné fólie při zpracování.

Šli jsme do toho po hlavě a během několika měsíců 
našli a aplikovali způsoby, jak zde tisknout poža-
dované nekonečné motivy bez přerušení a později 
i in-line řezat potištěné fólie. Znamenalo to pro nás 
provést technické zásahy do linky, která byla do této 
doby využívána pouze k potisku PE, PA a PET fólií. 

Současně jsme zahájili spolupráci s externí firmou 
na vývoji přímo gravírovaných gumových tiskových 
návleků, kterými jsme později zcela nahradili dříve 
používané fotopolymerní štočky, lepené na formo-
vý válec. 

Zakázek na tisk postupně přibývalo a stárnoucí 
Lemoflex začínal kapacitně i technicky výrazně za-
ostávat. Z těchto důvodů bylo na konci roku 2003 
rozhodnuto o zařazení nového tiskového stroje do 
strategie segmentu PPF na další roky. 

Konstrukční úpravou prošla později i řezačka PE fó-
lií Bielloni, kterou jsme záhy začali rovněž využívat. 
Všechny tyto změny šly ruku v ruce s plánem po-
stupného ukončení potisku a řezání PE obalových 
materiálů ve Fatře a nastartovaly proces plného za-
členění těchto technologií do segmentu PPF.

V letech 2004-2009 jsme si připadali tak trochu jako 
na houpačce. Střídala se období plné vytíženosti 
s výraznými útlumy produkce, jako přílivové vlny 
přicházely a odcházely přemrštěné požadavky na 
výrobu jednou toho, pak jiného produktu z naší 
nabídky. Relativně stabilní byly snad jen dodávky 
nepotištěných laminátů. Nejspíš šlo o etapu hledá-
ní možných směrů v této oblasti hygieny, protože 
podle zpráv z trhu jsme v tom nebyli sami.

Velkým pozitivem bylo, že jsme v této době navázali 
dlouhodobou a velmi dobrou spolupráci s několika 
významnými odběrateli.

Když se k nám březnu 2006 přihnala záplavová vlna, 
postihla fyzicky naštěstí jen Zámoraví. Pro letitý Le-
moflex to však znamenalo už druhou nechtěnou 
koupel během devíti let. Při té první měl vody nad 
hlavu, při druhé „jen“ nad kotníky. I tak jsme ho z 
toho léčili téměř měsíc. Podařilo se a už po půl roce 
se nám odvděčil úspěšným zvládnutím zkoušek 
prvních motivů s fotobuňkou. 

Při vší snaze však bylo zcela evidentní, že tento stroj 
není konstrukčně vhodný pro bezpodmínečně nut-

ný přechod na požadované motivy s přesnou dél-
kou tisku. To vedlo k návrhu a následně i ke schvá-
lení nákupu nového potiskovacího stroje bez tehdy 
běžných ozubených kol, která svým průměrem a ro-
zestupem zubů určovala délku tisku vždy neměnně 
á 10 mm. A spolu s tím padlo i rozhodnutí o výstav-
bě nových výrobních prostor v jižní části napajedel-
ského areálu.

Na jaře v roce 2008 jsme se dočkali. Moderní flexo-
tisková potiskovací linka Comexi 1 byla umístěna do 
jedné ze dvou nových přístaveb budovy 22, hlavní-
ho sídla výroby PPF. Od této chvíle jsme mohli bez 
obav nabízet žádaný tisk složitých motivů s na mili-
metr přesnou délkou registru i lepší kvalitu in-line 
řezaných potištěných fólií. Součástí dodávky byla 
také nová spalovna exhalátů, která nám umožnila 
bezpečně plnit všechny stanovené limity pro ekolo-
gický provoz potisku.

Ve stejné době byla též do segmentu začleněna re-
granulační linka Erema 80 v budově 23, která u nás 
po dobu sedmi let zajišťovala zpracovávání inter-
ních vratných materiálů z polymerů. 

Navazující roky byly ve znamení dalšího budování, 
stěhování, vylepšování a také naplňování a zvyšo-
vání kapacit. Při pohledu zpět to byla současně také 
ta nejproduktivnější etapa v historii segmentu PPF.
Začali jsme stěhováním řezačky Bielloni ze Zámora-
ví do budovy 23 a opravou linky SML 2. Výroba 
jela na všech linkách naplno a značnou měrou 
narůstaly požadavky na potištěné i nepotištěné 
fólie. Proto jsme v polovině roku 2011 začali po-
šilhávat po nové řezačce, která by měla vyšší výkon 
a umožňovala lepší manipulaci s většími a těžšími 
finálními rolemi. K řezání jsme nakonec vybrali linku 
Kampf, která byla už v létě dalšího roku instalována 
do budovy 22b.

Koupě dalšího potisku byla časově, technicky i fi-
nančně o poznání náročnější. První kamiony s no-
vou flexotiskovou linkou Comexi 2 k nám ze Španěl-
ska přijely až po více jak dvou letech intenzivních 
a pečlivých příprav, v dubnu 2014. Opět šlo o stroj 

bez ozubených kol a s in-line řezáním, a navíc se 
záhy velmi žádanou možností tisknout v jednom 
kroku dva různé motivy za sebou, tzv. dvouraporty. 
Vylepšením oproti Comexi 1 byl také špičkový ka-
merový systém se 100% kontrolou vad a sledová-
ním délky raportu.

Abychom zachovali kontinuitu výroby a optimální 
toky materiálů, musela řezačka Kampf uvolnit v budo-
vě 22b místo potisku a přestěhovat se do budovy 21b.

Rozjezd druhé moderní potiskovací linky nám 
umožnil postupně utlumit provoz na starém Le-
moflexu a definitivně opustit Zámoraví. Stejně tak 
jsme následně vyklidili i prostory v budově 23 a tím 
nám odpadlo logisticky velmi náročné převážení 
polotovarů a výrobků.

V roce 2014 jsme ještě zvládli realizovat upgrade vy-
tlačovacích a laminačních linek, které prováděli pří-
mo povolaní technici výrobců těchto strojů. O dva 
roky později se dočkala rozsáhlejší odborné péče 
španělských mechaniků i tisková jednotka Comexi 1. 
Ve všech případech vedly tyto zásahy ke zvýšení 
výkonů nebo ke zlepšení kvality. Preventivní a pre-
diktivní údržba se pro nás stala jednou z priorit. 
Důvodem byla snaha předcházet neplánovaným 
odstávkám vlivem poruch, které při na maximum 
naplněných kapacitách vždy znamenají významné 
komplikace ve vztahu k odběrateli.

Kromě toho všeho jsme se neustále a za pochodu 
museli učit, jak nejlépe zajistit stále se zpřísňující 
požadavky našich odběratelů na kvalitu a provede-
ní výrobků, jak vytvořit a správně zajišťovat hygienu 
provozu, řešili jsme certifikace, inovace a později 
i  udržitelnost, abychom neztratili krok s ostatními. 
Přiznávám, někdy to bylo metodou pokus - omyl. 
Ale to je vlastně dobře, protože jsou to hlavně ne-
zdary, které nás nutí učit se, hledat jiné cesty, nové 
postupy a možnosti.

Díky pracovitosti, iniciativě a vynalézavosti řady lidí 
jsme se tak postupně rozvíjeli a posouvali dopředu. 
A v mnoha případech jsme se dostali až za hranice 
„papírově“ možného. 

Přestože jsme v těchto letech neznali pátky ani svát-
ky, sotva jsme zvládali plnit požadavky všech našich 
odběratelů, kteří v té době výrazně navyšovali vý-
robní kapacity. 
 
Dosáhli jsme nejvyšší možné produktivity, stability 
a úspěšnosti. Ale jak už to v životě chodí, v době, 
kdy jsme se pomyslně hřáli na výsluní, se karta zača-
la obracet.

Pokračování ze strany 1
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Na trhu hygieny totiž stále více sílil tlak na ceny a 
udržitelnost produktů. Dříve občasné požadavky 
na významné snižování gramáže dodávaných fólií 
i laminátů, používání bio, alternativních a všestran-
ně nezávadných surovin nebo na nové náročné a 
nákladné certifikace výrobků se postupně stávaly 
vyžadovaným standardem.

Přestože jsme se nehodlali jen tak vzdát a dělali vše, 
co bylo v našich silách a možnostech, stále častěji 
jsme se potýkali s technickými i technologickými 
potížemi při výrobě a prodeji za těchto měnících se 
podmínek. Pomalu, ale zcela jistě, jsme začali ztrácet 
dech a v mnoha ohledech zaostávat za konkurencí. 
Tento stav se logicky projevil také v ekonomických 
ukazatelích výroby, které se nezadržitelně zhoršovaly 
a zvažované investice do dalšího provozu nebo roz-
voje segmentu se ukázaly jako zcela nerentabilní.

To vše vedlo k tomu, že v polovině září 2021 rozhod-
lo vedení společnosti o likvidaci segmentu PPF s plá-
nem ukončení veškerých aktivit do konce 1. čtvrtletí 
2022. Jedna generace linek dosloužila a další ji už 
nenahradí. Následující měsíce nebyly pro nikoho 
v segmentu jednoduché. Většina pracovníků byla 
u výroby PPF řadu let a někteří dokonce od jejího 
samotného začátku. Nebylo tak snadné ubránit se 
nepříjemným pocitům a smířit se s nevyhnutelným.

Od začátku posledního čtvrtletí roku 2021 jsme se 
navíc potýkali s nebývale rozsáhlou marodkou a 
s  prvními odchody pracovníků, což kladlo značné 
nároky na ty, co zůstali.

 Tady je potřeba ocenit ochotu všech těch, kteří 
i  s vědomím konce PPF přešli začátkem roku 2022 
k jiným výrobním linkám v rámci segmentu a nauči-
li se je v krátkém čase ovládat alespoň v potřebném 
omezeném režimu. Nahradili na směnách chybějící 
pracovníky a významně se tím podíleli na zdárném 
dokončení všech našich závazků.

Vážím si práce a nasazení všech pracovníků seg-
mentu, kteří zůstali až do konce. Není totiž zvlášť 
příjemné připravovat se na odchod ze známého 
prostředí a kolektivu, vyrábět a odesílat poslední 
zakázky, spolupracovat na konzervaci strojů a sle-
dovat, jak celý provoz utichá a vylidňuje se. 

Dnes už budovy výroby PPF osiřely a až na pár vý-
jimek odešli všichni pracovníci. A troufám si říct, že 
převažovali ti, kteří mohli jít se vztyčenou hlavou, 
protože tady odvedli kus práce, za kterou se nemusí 
stydět. Valná většina z nich využila nabídky a našla 
uplatnění v jiných provozech Fatry, kde budou jis-
tě přínosem a najdou nový směr svého profesního 
rozvoje. 

Výrobní linky, stroje a zařízení teď čeká stěhování 
k novému majiteli. Své nové využití následně určitě 
najdou i budovy, familiárně zvané Růžovka a Chušo. 
Ale to už je jiný příběh. Poslední kapitola toho naše-
ho byla dopsána.

Teď už zbývá jen jediné - poděkování. Poděkování 
všem dnes už bývalým pracovníkům výroby paro-

propustných fólií a laminátu a ostatních úseků od 
prodeje a nákupu, přes TPV, VaV a údržbu, až po 
logistiku, kvalitu, investice, controlling a dalších od-
dělení napříč Fatrou, kteří s námi celé ty roky táhli 
za jeden provaz.

Jarmila Mlýnková
vedoucí oddělení výroby PPF

Pokračování ze strany 2



Rekonstrukce laboratoře technické kontroly
Naše laboratoř technické kontroly segmentu 
granulát se nachází ve východní části budovy 
34. Do nedávna byla vybavena sice skromně, 
ale účelně s  ohledem na výrobu segmentu a 
nezbytné parametry stanovené ke kontrole a 
sledování. 

Mezi hlavní zařízení patřil především laboratorní 
dvouválec (nebo také kalandr), který využíval jako 
topné médium technologickou páru. Dále poté hyd-
raulický lis a ramenové vysekávací zařízení, ale také 
další drobná laboratorní zařízení.

Při rozsáhlejší poruše kalandru v roce 2019 byly zva-
žovány naše možnosti a případná náhrada strojního 
zařízení. Díky přičinění kolegyně Jany Netíkové (mé 
předchůdkyně) a její dohodě s tehdejším vedoucím 
odd. VaV Markem Šindelářem se podařilo zajistit 
převod moderního laboratorního dvouválce Dr. Col-
lin, který využíval k výhřevu elektrická topná tělesa. 
Tento dvouválec z důvodu velmi malých průměrů 
válců je schopen zpracovávat pouze malá množství 
materiálů a proto nebyl pro potřeby vývoje příliš 
vhodný, pro nás ale naprosto dostačující. 

Tím byla otázka případné náhrady vyřešena. Při-
praven byl samozřejmě i investiční námět na nutné 
úpravy a rekonstrukci laboratoře spojené s přesu-
nem zařízení. Protože se nám dařilo starý kalandr 
udržovat v dobrém a provozuschopném stavu, ne-
zbytné omezení provozu laboratoře a další spojené 
komplikace se odsouvaly. 

Nicméně s příchodem informace ohledně blížícího 
se ukončení dodávek páry do Fatry bylo jasné, že na-
stal čas tuto akci dotáhnout a následně ji zrealizovat. 
Rekonstrukce zahrnovala opravu podlahy (využita 
byla naše podlahovina THX), stropů, osvětlení, roz-
vodů elektrického vedení a datových zásuvek, dále 
přemístění a uzpůsobení vedení tlakového vzduchu 
a potrubí pro chladicí i odpadní vodu. Doplněna 
byla také teplá voda (za pomoci elektrického průto-
kového ohřívače), neboť nejbližší prostor s tekoucí 
teplou vodou byl neprakticky daleko. 

Rozloha naší laboratoře je stanovena a omezena 
především samotnou konstrukcí budovy. Bylo proto 
nutné pracovat s tímto prostorem a co nejefektivně-
ji jej využít. S ohledem na bezpečnostní předpisy a 
především nutnost dodržet bezpečnostní a servisní 
zóny okolo nového zařízení nebylo možné zachovat 
původní rozložení laboratoře. Laboratoř byla opro-
ti původní dispozici nově rozdělena napříč. Vnitřní 
část laboratoře slouží ke kalandrování a další k pří-
pravě zkušebních vzorků, ve zbývajícím prostoru na 
vnější stěně budovy je kancelářské vybavení a drob-
né laboratorní přístroje (tvrdoměry, spektrofotome-
tr, navážky atd.).

Původní prostory byly rozděleny pomocí velmi jed-
noduché dřevo-zástěny. Ta bohužel nezamezovala 
průchodu tepla ani hluku z části s kalandrem. Nová 
přepážka ze sádrokartonu je mnohem lépe izolová-
na, a to i včetně křídlových dveří mezi jednotlivými 
prostory laboratoře. Jako další velikou výhodu vítá-
me fakt, že elektrický laboratorní dvouválec nepro-
dukuje tolik sálavého tepla jako původní zařízení 
vytápěné párou. Nový odtah má navíc vyšší výkon a 
zajišťuje dostatečný odvod tepla. Podařilo se elimi-

novat nepříjemné a vysoké teploty pracovního pro-
středí a snížilo se riziko ovlivnění výsledků zkoušek 
měření tvrdosti (která jsou na teplotě prostředí zá-
vislá). V celé laboratoři se podařilo zachovat smíšené 
osvětlení (denní/umělé) a spolu se snížením teploty 
a hluku se pracovní podmínky laboratoře výrazně 
zlepšily.

Současná laboratoř má moderní, jednotný a čistý 
design. Velké díky patří všem zainteresovaným od-
dělením, které se na této akci podílely.

Takový velký zásah do uspořádání laboratoře a je-
jího vybavení se samozřejmě přímo dotkl i směno-
vých laborantek tohoto pracoviště. Věřím, že i vás 
proto zajímá, jak celou akci vnímaly právě tyto pra-
covnice.

Ing. Matěj Slováček
vedoucí odd. TK Napajedla

Tereza Ježíšková
Původní laboratoř nesla památky za spoustu od-
sloužených let. Starý, mnohdy přesluhující nábytek, 
olupující se stropy, poškozená podlaha, starší (byť 
provozuschopná) zařízení... Toto byla fakta, která 
jsem při své práci vnímala.

A proto jsem si neuměla představit, jak bude labo-
ratoř po změně vypadat. Musím ale říct, že výsledek 
celkové rekonstrukce předčil má očekávání. Hlavně 
nyní, když vidím výsledek a máme dovybaveny obě 
části pracoviště. Myslím si, že naše snaha o zlepšení 
podmínek a zútulnění se nám děvčatům a panu ve-
doucímu moc zdařila.

S čím jsem opravdu spokojená, je instalace moder-
ního elektrického kalandru Collin a jeho nového 
odsávání. Nové pracovní prostředí laboratoře nyní 
mnohem více odpovídá požadavkům pro kvalitní 
výrobu.

Zodpovědně budeme i nadále pokračovat v naší 
práci. Těší mě ale, že v mnohem modernějších a pří-
jemnějších pracovních podmínkách.

Jitka Hellerová
Prvotní informace o zrušení páry ve Fatře byla pro 
nás v laboratoři velkou obavou!  

Co budeme dělat?!? Na čem budeme kalandrovat?!? 
Naše vedoucí, v té době Ing. Jana Netíková, doslova 
vybojovala téměř nový inteligentní dvouválec Dr. 
Collin z odd. VaV, který nebyl plně využíván.

Nebyla to jednoduchá situace. Přinesla spous-
tu změn. Rozměrově mnohem větší a mnohem 
chytřejší Collin, který nahradil stávající již historický 
parní kalandr, nám zpočátku svými funkcemi nahá-
něl strach. 

Postupem času jsme si ale na sebe zvykli a v součas-
né době je nám blízký už jen tím, že reaguje velmi 
citlivě na dotek - stejně jako my ženy. 

Celá laboratoř se musela dispozičně přestavět. Řeši-
lo se mimo jiné i nové odsávání a vzduchotechnika. 
Bojovalo se doslova s každým centimetrem. A my 
laborantky jsme se obávaly toho, jak a kam nastě-
hujeme zpět vše, co potřebujeme ke své práci. Do-
padlo to dobře. Nový nábytek nám udělal radost, 
vše potřebné se do laboratoře vešlo a má opět své 
funkční místo. 

Určitě si ta naše „labinka“ nový kabát za ty roky za-
sloužila. Já osobně ji pamatuji od roku 1992, kdy 
jsem nastoupila do firmy. Zažily jsme spolu i povod-
ně v roce 1997 a stopa výšky tehdejší hladiny vody 
byla na zdech do rekonstrukce stále viditelným me-
mentem.

V příjemném prostředí se lépe pracuje. Vždyť spo-
kojený zaměstnanec je výkonnější než ten nespoko-
jený. K tomu přispívá i prostředí ve kterém pracuje-
me a také modernější stroje a zařízení. Chtěla bych 
tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci 
rekonstrukce naší laboratoře!

Jarmila Frolíšková
Vzpomínám si na dobu, kdy jsem poprvé vstoupila 
do laboratoře a zaplavil mě pocit, jako bych se ocitla 
v době dávno minulé. Stroje zastaralé, odsavač par 
již neplnil správně svou funkci, podlaha i stěny pa-
matující povodně (ošuntělé a zaprášené).

Musím ale na druhou stranu přiznat, že jsem si na 
toto prostředí velmi rychle zvykla a práce na kalan-
dru mě začala velice bavit. Tudíž zprávu o výměně 
starého kalandru vyhřívaného párou za elektrický 
Collin jsem nesla s nelibostí a obavami, jak se bude 
na novém zařízení kalandrovat.

Celková přestavba laboratoře mě ale opravdu mile 
překvapila. Nyní máme pěkné, příjemné a odpoví-
dající pracovní prostředí. A jak se nakonec pracuje 
na novém Collinu? Po provedení menších úprav mě-
řicím oddělením je práce na něm potěšením.
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Je za námi úspěšný GO/NOGO audit
Na začátku letošního roku jsme absolvovali 
kontrolní audit našeho zákazníka IKEA k plnění 
požadavků standardu GO/NOGO. 

Jedná se o požadavky zákazníka uvedené v doku-
mentu IKEA „Quality Compliance Standard (GO/
NOGO)“. Tyto požadavky musí aktivní dodavatelé 
plnit nepřetržitě a jsou zákazníkem IKEA auditovány 
vždy před první dodávkou nového výrobku a mi-

nimálně každý druhý rok. Audit, provedený v pro-
vozovně Chropyni na segmentu speciální výrobky, 
prověřil shodu požadavků standardu GO/NOGO se 
skutečností. Prověřovanými oblastmi a procesy dle 
standardu byla shoda dodávaných výrobků s doku-
mentací stanovenou zákazníkem IKEA, řízení výrob-
kové dokumentace v systému zákazníka Connect, 
procesy vstřikování, lepení a balení, proces vstupní 

a výstupní kontroly a řízení neshod. S ohledem na 
platnost opatření k vývoji onemocnění Covid-19 
proběhl zákaznický audit formou online přenosu 
mezi pražským sídlem zákazníka IKEA a Chropyní. 

V průběhu auditu nebyly identifikovány žádné ne-
shody a podařilo se nám prokázat, že nastavený sys-
tém je v souladu se všemi požadavky standardu GO/

NOGO. Audit jsme úspěšně zvládli a zdárně splnili 
všechny jeho požadavky i díky připravenosti a spo-
lupráci kolegů ze zainteresovaných útvarů. Všem 
patří poděkování.

Hana Ratiborská
vedoucí oddělení kvality
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Řízené sklady
Postupující digitalizace a automatizace se ne-
vyhýbá ani Fatře a oblast materiálové logistiky 
není výjimkou. Loňská implementace nové-
ho informačního systému SAP S/4 HANA nám 
v tomto smyslu nabídla možnosti širšího využití 
našeho základního informačního systému, kte-
ré rozhodně chceme využít.

Jednou z oblastí a nových funkcionalit SAPu je i lep-
ší práce s čárovými kódy a mobilními terminály. 
S těmito nástroji již máme zkušenost v oblasti skla-
dů hotových výrobků, kde nyní využíváme externí 
systém WMS, a bez pomoci tohoto systému si již 
práci ve skladu neumíme představit. Přesnost evi-
dence, jasná organizace uložení materiálů, zajištění 
FIFO, usnadnění a zpřesnění procesů naskladnění/
vyskladnění/nakládky či zjednodušení a zrychlení 
inventur - to jsou všechno výhody, které nám práce 
s čárovými kódy přináší.

Mimo oblast skladů hotových výrobků a expedice je 
ale naše využití čárových kódů minimální, a to hod-
láme nyní s pomocí nového SAPu změnit.

V uplynulém roce ve spolupráci s firmou EFFIIS s.r.o. 
vznikla nejdříve vstupní analýza logistických proce-
sů a poté i cílový koncept nasazení systému čáro-

vých kódů a tzv. řízených skladů na dosud neřešené 
oblasti materiálového nákupu a procesů ve výrobě.
Na přípravě analýzy i cílového konceptu intenzivně 
pracovali zástupci z oddělení logistiky, výroby, kva-
lity i controllingu. Všichni tomu věnovali poměrně 
hodně energie a postupně jsme všichni táhli za je-
den provaz. 

Společně byly vydefinovány jednotlivé etapy pro 
lepší využití SAPu a čárových kódů:

1. Zavedení řízených skladů na vstupu (surovi-
ny, obalové materiály, zboží, náhradní díly)

a) značení surovin čárovými kódy
b) organizace příjmu materiálu
c) řízení šarží
d) umístění ve skladu
e) přeskladňovací příkaz a výdej ze skladu (včetně 

přeskladnění do výrobního skladu)

2. Řízené sklady ve výrobě
a) příjem surovin a polotovarů do výroby (do spo-

třeby na jednotlivých linkách, FIFO)
b) šarže polotovarů
c) dosledovatelnost materiálů (výrobky, polotova-

ry, suroviny…)
d) automatizace zpětného hlášení ve výrobě
e) nastavení skladových lokací a umístění poloto-

varů (vč. vratných materiálů) na lokacích

3. Plánování, nákup, TEFy
a) náhrada TEFů (v kontextu kvality a VaV + napo-

jení potřebné dokumentace do SAP)
b) nastavení nákupu na základě primárních po-

třeb
c) plánování primárních potřeb na základě zaká-

zek a plánu výroby

4. Paletové hospodářství
a) značení přepravních jednotek,
b) evidence pohybu přepravních jednotek
c) napojení na přepravovaný materiál

Všechny tyto oblasti jsou poměrně rozsáhlé a není 
vhodné ani reálné je řešit najednou. Rozhodli jsme 
se proto pro postupnou implementaci s tím, že nej-
prve budeme řešit nasazení v oblasti skladů nákupu 
a ve výrobě. 

Toto nasazení bude zahájeno v průběhu letošního 
roku nejdříve v Chropyni a v příštím roce pak bude 
pokračovat v Napajedlích.

Implementace nového systému nebude jednodu-
chá a dotkne se poměrně velkého počtu uživate-
lů, zejména ve výrobě, logistice a kvalitě. Nasazení 
bude znamenat mj. i revizi stávajícího systému skla-
dů v SAP, kdy některé budou sloučeny, zrušeny nebo 

přečíslovány. Jednotliví uživatelé budou postupně 
vybaveni mobilními terminály (čtečkami), s pomocí 
kterých budou načítat jednotlivé materiály a prová-
dět online příslušné pohyby a operace přímo v SAP.

Nový systém jistě přinese změnu některých dosa-
vadních postupů, ale věříme, že co nejdříve se pro-
jeví i veškeré jeho výhody a přínosy, a to zejména:
• lepší značení surovin, polotovarů a dalších ma-

teriálů za podpory šarží 
• zavedení skladových míst pro suroviny i polo-

tovary 
• zpřesnění evidence skladování, ukládání na 

konkrétní lokaci
• zlepšení procesů příjmu a výdeje do výroby 
• podpora plánování nákupu 
• zpětná dohledatelnost
• zlepšení procesů řízení kvality materiálů
• eliminace chybovosti uživatelů 

Jsme přesvědčeni, že nasazení nového systému je 
přirozený a logický krok v oblasti řízení společnosti a 
přispěje k celkovému zlepšení našich procesů i naší 
konkurenceschopnosti.

Petr Pernička
ředitel logistiky

Spolupracujeme s Univerzitou Tomáše Bati
Jednou z forem naší spolupráce s vysokými ško-
lami je i účast v oborovém semináři na Fakultě 
technologické UTB ve Zlíně.  

Plastikářské firmy z celé republiky zde, kromě mož-
nosti svého představení, prezentují studentům 
4. ročníků studijních oborů zaměřených na výrobní 
inženýrství, konstrukci technologických zařízení a 
řízení jakosti své úspěchy na poli výzkumu a vývoje, 
své inovativní technologie či výrobní postupy. 

Tímto seminářem, spolu s četnými prezentacemi 
přímo ve firmách, tak ředitelka Ústavu výrobního 
inženýrství prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D., již 
asi 10 let pokračuje v tradici, kterou byla UTB, tehdy 
ještě coby Technologická fakulta pod VUT Brno, zná-
má - doplňování technických znalostí a obecných 
dovedností v praktickém podání z „první ruky“, tzn. 
od výrobních firem.
V loňském roce naši společnost prezentoval Ing. 
Tomáš Petříček „příběhem“ vývojového projektu 
„Nových výrobků s využitím drcené břidlice“, popi-
sujícím cestu od nápadu přes vývoj a zkoušky, až po 

realizaci. Bonusem pro posluchače v tomto případě 
bylo, že na vypracování designových návrhů výrob-
ků s využitím břidlice se podíleli přímo studenti UTB 
- obor Průmyslový design.

V letošním roce jsme chtěli studentům připome-
nout, že i přes znalosti z hory odborných materiálů 
a literatury, s nimiž budou po absolvování studia na-
stupovat do zaměstnání, je v praxi potřeba zapojit 
i zdravý selský rozum.

V prezentaci uvedené jako „doporučení pro budoucí 
kapitány průmyslu od bývalého absolventa“ jsem se 
snažil na posluchače přenést některé ze získaných 
zkušeností v oblasti automatizace výrobních proce-
sů, konkrétně „Automatizace … kdy to má smysl“. 
Na praktických příkladech jsem vysvětloval, jak lze 
zjednodušeně na misce vah srovnat přínosy a nákla-
dy zvažovaných investic.

Zda tyto „reprezentace na akademické půdě“ přive-
dou do našich řad některého z nových kolegů uká-

že až čas, ale byl jsem potěšen, když na otázky „Kdo 
nezná Fatru?“ a „Kdo si myslí, že Fatra vyrábí jen na-
fukovací hračky?“ nezvedl ruku žádný z přítomných 
studentů.

Ing. Martin Čech
projektový pracovník 

Mladí chemikové opět v akci
Také letos jsme v rámci spolupráce se SPŠ Otro-
kovice podporovali soutěž „Hledáme nejlepšího 
Mladého chemika ČR 2021 - 2022“. Soutěž je tří-
kolová a je určena pro žáky 9. tříd základních škol. 

Z prvního školního kola postoupili vždy tři nejlep-
ší účastníci, kteří následně otestovali své znalosti 
v druhém kole, kde je čekal online test. V letošním 
roce se zapojilo celkem 670 soutěžících (v loňském 

roce se účastnilo 250 žáků) a do třetího regionální-
ho kola postoupilo pouze 30 nejlepších. Regionální 
finále se uskutečnilo 15. 3. 2022 na SPŠ Otrokovice 
a tématem finálové úlohy bylo „Neutralizační od-
měrná analýza“. Vítězem této soutěže se stal Ma-
tyáš Sousedík ze ZŠ Zlín Komenského, na 2. místě 
se umístila Julie Jírová ze ZŠ Zlín Štefánikova a na 
3. místě Ibrahem Amin ze 2. ZŠ Napajedla. 

Při závěrečném vyhlašování výsledků jsme vítězům 
za Fatru předali poukázky a dárkové předměty. Po-
stupujícím přejeme hodně štěstí do celostátního 
kola, které se uskuteční v červnu na Univerzitě Par-
dubic.

Bc. Eva Gajdošíková
personalista
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Získejte odměnu za nového 

„fatrováka“.
 

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.

Nově může doporučený 
zaměstnanec v kategorii D 

obdržet při splnění podmínek 
odměnu (náborový příspěvek) ve 

výši až 10.000 Kč

Více si o této možnosti přečtěte v Rozhod-
nutí ředitele PÚ č. 04, vydání 3.

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

• DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY

• ŘIDIČ/ŘIDIČKA MOTOROVÉHO 

VOZÍKU

• TECHNIK ELEKTROENERGETIKY 

• STROJNÍK ENERGETICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ

• DISPEČER ENERGETICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ

• PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK

• STROJVEDOUCÍ

• VEDOUCÍ ODBORU OBCHOD 

ENERGETIKA

• SPECIALISTA REACH

• EXPORTNÍ PRODEJCE

• REFERENT PRODEJE

Více informací naleznete na:

www.fatra.cz/kariera

Nákup surovin 
Vzhledem k širokému portfoliu výrobků máme 
ve Fatře poměrně rozsáhlou základnu surovin. 
Objemově jsou samozřejmě nejvýznamnější 
polymery (PVC, PET, PE, EVA a PP), ale co do 
druhů a počtu položek je zde velká řada dalších 
surovin jako jsou změkčovadla, plniva, proces-
ní i funkční aditiva, pigmenty, barvy a barevné 
koncentráty, laky a mnoho dalších. 

Ročně nakupujeme desítky tisíc tun sypkých a ka-
palných surovin v primární formě. K tomu je třeba 
přičíst plošné materiály jako dekorační fólie, PES a PP 
rouna, fólie pro laminaci a fólie pro tvarování, jejichž 
objem je taktéž velmi váhovitý. Dále nakupujeme 
materiály a odpady pro recyklační linku v Chropyni 
a externě dodávané drtě a recykláty. Různorodost 
vstupních materiálů vyžaduje neustálou komuni-
kaci s mnoha výrobními a dodavatelskými firmami. 
Obchodní komunikaci během roku vedeme s více 
než 300 výrobci, dodavateli či distributory. 

V loňském roce jsme často slyšeli v médiích o ne-
dostatku snad všech druhů surovin, dotklo se to 
také materiálů pro plastikářskou výrobu. Zažili jsme 
několik perných chvil, kdy suroviny byly dodány 

tak říkajíc za minutu dvanáct. Ten minulý rok byl 
specifický zejména v extrémním počtu vyhlášení 
tzv. „vyšších mocí“ u dodavatelů, což zapříčinilo 
obrovský nedostatek surovin na trhu, v kombinaci 
s rostoucí poptávkou došlo k velké nerovnováze. 
Takže jsme se potýkali s pravidelnými komplikacemi 
při zajišťování požadovaného množství v potřeb-
ném čase, a to dokonce u smluvních partnerů, kde 
jsme měli objemy tzv. garantované. Samozřejmě se 
k  tomu připočetly ještě značné problémy s dopra-
vou zboží a materiálů. 

Naštěstí nedošlo k zásadnějším omezením u nás ve 
výrobě. Žádná firma nemůže být závislá na jednom 
dodavateli, ani v případě, že se jedná o surovinu 
používanou jen občas nebo v menším množství. To 
je důvod, proč odbory nákupu, VaV a TPV společně 
dlouhodobě budují a udržují systém ekvivalent-
ních surovin. Téměř každý jednotlivý materiál má 
minimálně jednoho náhradníka, to znamená labo-
ratorně i provozně ověřenou alternativu, kterou lze 
uplatnit v receptuře či konstrukci výrobku tak, že 
výrobek má stejné vlastnosti. 

Základním předpokladem fungování takového pro-
cesu je v první řadě kvalitní a efektivní spolupráce 
napříč firemními útvary. Tuto je potřeba určitě vy-
zdvihnout. Pracovníci nákupu těží ze svých kon-
taktů a dobrých vztahů s výrobci i distributory a ze 
znalosti interních potřeb. Kolegové z vývoje jsou 
schopni operativě laboratorně vyhodnotit suroviny 
od nových dodavatelů a stejně tak kolegové z TPV 
dávají potřebnou odezvu z výrobních zkoušek. 

Co se týká letošního roku tak věříme, že z hlediska 
dostupnosti surovin u výrobců by se situace mohla 
postupně stabilizovat. Situace u dopravců ale bude 
vyžadovat asi delší čas na zklidnění, což bude ze-
jména u zámořské přepravy trvat déle. Ceny surovin 
zřejmě budou stále vyšší, než jsme byli zvyklí, s tím 
moc nenaděláme. Každopádně zajištění dostupnos-
ti surovin a cílené vyhledávání cenových i technolo-
gických ekvivalentů zůstává naší prioritou.

Ing. Martina Manová, vedoucí odboru VaV
Ing. David Mňačko, vedoucí odboru nákupu surovin

Plnění úkolů v prvním roce střednědobé 
strategie společnosti 2021 - 2023
Pro připomenutí uvádím, že tentokrát jsme po 
úspěšné rozvojové střednědobé strategii z let 
2016 - 2020 přijali tříletou střednědobou stra-
tegii 2021 - 2023 s hlavním strategickým cílem 
dosáhnout kumulované hodnoty EBITDA ve 
výši 1 mld. Kč a současně připravit firmu na dal-
ší rozvoj. 

Ukazatel EBITDA znamená zjednodušeně tvorbu 
volného cash flow (peněz), které jsou obvykle po-
užívány na investice, splátky úvěrů nebo dividend 
akcionáři. V roce 2021 jsme vytvořili EBITDA ve výši 
326 mil. Kč, což odpovídá zhruba 1/3 z celkového 
cíle. Můžeme tedy konstatovat, že po prvním roce 
alikvotně plníme popisovaný ukazatel.

Pro naplňování strategie v jednotlivých úsecích spo-
lečnosti byly v roce 2021 nastaveny dílčí strategické 
úkoly již dobře známé jako prováděcí akční plány 
(PAP), které podporují hlavní strategický cíl. Tyto 

konkrétní PAP jsou součástí řízené dokumentace 
v rámci PV 17 - Plán integrovaného systému řízení. 
V roce 2021 jsme sledovali celkem 34 PAP. Z tohoto 
počtu bylo 28 úkolů splněno, 4 úkoly byly rozpraco-
vány a budou dokončeny v letošním roce a 2 úkoly 
nebyly splněny.

Ve stávající strategii jsme také nově nastavili hod-
noty společnosti, které můžeme chápat jako po-
žadovanou normu chování každého zaměstnance 
společnosti. Jedná se o krátké věty „dělám svou 
práci naplno, jsem dobrý hospodář, táhneme za je-
den provaz, rozvíjíme sebe i firmu a záleží nám svě-
tě kolem nás“. Věřím, že tyto hodnoty jsou každému 
srozumitelné a čím více je budeme používat a ctít, 
tím se budou pozitivněji přenášet do firemní kultury 
a budou pomáhat podporovat naše strategické cíle. 
Věřím, že za již uplynulé období je každý více vnímá-
me a tzv. se nám postupně dostávají pod kůži.

V současné době již máme nastaveny PAP i pro rok 
2022. Bohužel v únoru tohoto roku začala válka na 
Ukrajině a geopolitická a ekonomická situace pře-
devším v Evropě je velmi složitá. Jako vedlejší efekt 
můžeme vidět dramatické zvýšení cen energií, su-
rovin a služeb, které následně rychle zvyšují inflaci. 

Zatím pozitivní zprávou z pohledu společnosti Fatra 
je fakt, že i přes všechny tyto negativní informace 
vytvořila firma relativně slušné výsledky v 1. čtvrt-
letí roku 2022. Jsem přesvědčen, že když budeme 
všichni dělat svou práci naplno a budeme táhnou za 
jeden provaz, tak se nám podaří zvládnout většinu 
nastavených PAP pro rok 2022 a udržíme strategické 
nastavení Fatry v požadované směru. 

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel

Vyzkoušejte podlahu Fatra ve vašem interiéru
V měsíci březnu jsme po více než půl roce práce 
spustili nový virtuální návrhář pro podlahové 
krytiny. Po 9 letech jsme vyměnili provozní sys-
tém a nyní tak spolupracujeme s mezinárodní 
společností Roomvo, jejíž aplikaci využívají fir-
my jako Parador, Haro, Polyflor a další.  

Nový návrhář nabídne stávajícím i potenciálním zá-
kazníkům celou kolekci našich podlahových krytin 
pro implementaci do online prostředí. Ovládání je 
zcela snadné a uživatel si může vybrat z předpři-

pravených místností, nebo si vyfotit svůj interiér, do 
kterého si následně vybere preferovanou podlahu. 
Zákazníci tak ihned uvidí, jak vypadá zvolená podla-
ha přímo v jejich interiéru. 

Věříme, že nový systém usnadní výběr ideální pod-
lahy. Naše společnost tak opět nabídne konkuren-
ceschopnou a komfortní možnost prezentace pod-
lahovin v online prostředí. 
  

Vyzkoušet nový online návrhář můžete na webo-
vých stránkách showroom.fatrafloor.cz nebo ve 
svém chytrém telefonu otevřete fotoaparát a namiř-
te telefon na QR kód. 

Ing. David Hrdina
specialista online marketingu

VYZKOUŠEJ
ONLINE

BAVÍME SE
„Děti jsou nevděčné,“ stěžoval si nešťastný 
otec. „Dal jsem syna vystudovat na lékaře a 
víte, jak se mi teď odvděčil?“ „Zakázal mi pít, 
a dokonce i kouřit!“

Blondýnka volá kamarádce:
„Panebože, já jsem génius!“
„Jak to?“ Chce vědět kamarádka.
„Právě jsem během jednoho roku dokončila 
puzzle, ale na zadní straně psali 2 - 5 let!“

Jdou dvě blondýnky k vlaku na nádraží a jed-
na se ptá průvodčího: „Prosím vás, doveze 
mě ten vlak do Prahy?“
„Ne, slečno, lituji,“ odpoví průvodčí.
Ta druhá našpulí pusu, vypne hruď a zeptá 
se: „A mě?“

Přijde blonďatá slečna do autoservisu: „Pro-
sila bych vyměnit takovou tu tyčinku na 
měření oleje v motoru, ta stará už na olej 
nedosáhne.“

Jede blondýna autem a narazí do stromu. 
Vystoupí z auta, pohladí strom a říká: „Pro-
miň, ale já jsem troubila.“

Říká na benzínové pumpě bruneta blon-
dýně: „Představ si, že zase zdražili benzín.“
Blondýna na to: „Víš, mně to ani nevadí, já 
stejně tankuju pořád jen za pětistovku.“
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Pomáháme srdcem
Ve čtvrtek 24. června večer se Břeclavskem a 
Hodonínskem prohnala bouře s kroupami o ve-
likosti tenisových míčků, která byla doprováze-
na jedním z nejničivějších tornád v historii naší 
země. 

Kromě velkých škod na majetku si tato katastrofa 
vyžádala stovky zraněných a bohužel i několik mrt-
vých. Zasaženo bylo sedm obcí, nejhůř postiženými 
byly Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice a 
části Břeclavi a Hodonína. Lidé a firmy začaly oka-
mžitě postiženým obcím nabízet pomoc. 

Jedním z dobrovolníků, kteří podali pomocnou ruku 
obyvatelům jižní Moravy, byla i naše zaměstnanky-
ně paní Jana Spáčilová. Požádali jsme ji o rozhovor.

Paní Spáčilová, můžete se nám trochu představit?
Od narození, což bylo před 58 lety, žiji v malé ves-
ničce Plešovec nedaleko Kroměříže. Mám skvělého 
manžela a 3 děti. 

Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu che-
mickou ve Zlíně a po maturitě jsem začala pracovat 
v Technoplastu Chropyně jako technoložka na fluo-
roplastech. Následovala mateřská dovolená s dcera-
mi. Poté jsem pracovala chvíli na dopravě a posléze 
jako ostraha podniku. V roce 1992 jsem nastoupila 
do laboratoře BO PET. Nejprve jako laborantka a pak 
kvalitářka výstupní kontroly. Jen jsem si ještě odsko-
čila v letech 1996 - 1999 na další mateřskou dovole-
nou se synem. 

Jaké jsou vaše životní hodnoty? 
Na prvním místě je zdraví a spokojená rodina. 

Paní Spáčilová, proč jste se vydala pomáhat li-
dem a obcím, zasaženým tornádem. Máte tam 
příbuzné nebo známé?
Máme v Mutěnicích u přátel cyklistickou základnu. 
A v Hodoníně mám kamarádku z průmyslovky. Na-
štěstí se ani k jedněm tornádo nedostalo. Ale když 
jsem slyšela o těch hrůzách, které tam živel napá-
chal, nedalo mi to a vypravila jsem se tam.

Jak jste se tam dopravovala? Trávila jste tam 
oba víkendové dny? Kde jste spala?
Syn mi půjčoval auto. Někdy jsem vyrazila už v pátek 
odpoledne, jindy v sobotu brzy ráno. Začínali jsme 
kolem deváté ráno a vracívali se v neděli večer. Zpá-
teční cesty byly docela náročné. 

Přespávali jsme různě. V srpnu to šlo ještě pod sta-
nem. Jedenkrát jsme spali nad vinným sklípkem, 
několikrát v Eko-centru v Hodoníně a ke konci jsme 
využili ubytování u přátel v Mutěnicích.

Jak vás lidé v postižených obcích přijali? 
Co všechno jste tam dělali? Jakým způsobem 
jste se stravovali?
Třídili jsme cihly z bouračky, připravovali podklad 
pod zámkovou dlažbu. Jedenkrát jsme byli i sbírat 
víno na vinici. To jsem si vždycky chtěla zkusit. Také 
jsem natírala pergolu a pak jsem se dostala do party 
„pokrývače ze Šumavy“ Františka. Nejprve jako po-
zemní podavač, protože se trochu bojím výšek, ale 
později jsem pomáhala i nahoře na střechách. Byli 
jsme skvělá parta. 

Lidé, u kterých jsem pomáhala napravovat škody po 
tornádu, byli skvělí. Určitě nezapomenu na manžele 
z Mikulčic. Bylo jim 84 let a pán dělal to nejlepší víno, 

jaké jsem kdy ochutnala. Paní byla trochu v šoku, 
když jsme jí přivedli na večeři brigádníka z Nigerie. 
Byl to student medicíny a též se zapojil do pomoci. 
Také mi zůstane v srdci moje jmenovkyně Janička, 
rovněž z Mikulčic. Jídlo bylo perfektní. V Mikulčicích 
jsme měli zajištěné obědy a večeře v hospodě u Pe-
runa. V Hruškách byla ze začátku vyhlášená „Kuchy-
ně u rybníčku“, kde vařili dobrovolníci. 

Po jejím zrušení vařila děvčata různě doma a jídlo 
se pak rozváželo. Výrazně pomáhala potravinová 
banka se zásobami. Nezapomenutelné byly všech-
ny možné koláče, zákusky a poháry od kuchtiček 
z Hrušek. Také moje kolegyně a kolegové z BO PET 

pro dobrovolníky občas něco dobrého připravili a po 
mně do Mikulčic poslali.

Jak dlouho jste tam jezdila? Co na to vaše rodina?
Začala jsem jezdit začátkem srpna, po dovolené. 
A skončila jsem koncem října, kdy mě sejmul Covid. 
Byla to taková naše droga. V pondělí jsme byli KO, 
ale ve středu jsme již netrpělivě očekávali zprávu, 
kam se pojede. Kdo se v „Tornádově“ jednou ocitl, 
už se tam většinou pravidelně vracel. Rodina mi to 
tolerovala. Naštěstí jsou soběstační. Syn uvaří, dcera 
uklidí a manžel udržuje teplo rodinného krbu.

Navázala jste tam nějaké přátelské vztahy?
Nejvíc jsem si rozuměla s dobrovolnicí Martinou 
z Valašského Meziříčí. A se spoustou dalších osůbek 
z naší pokrývačské party. Kdybych byla v nouzi, urči-
tě vím, že se na ně můžu obrátit.

Myslíte si, že většina společnosti je konzumní, 
zajímající se jen o vlastní prospěch, nebo nao-
pak ochotná pomoci lidem v nouzi?
Tohle má každý jinak. My jsme prožili na vlastní kůži 
záplavy v devadesátém sedmém roce. Našli jsme 
útočiště u kamarádky. Byli jsme vděční za jakoukoliv 
podporu. Asi jsem cítila potřebu něco z té tehdej-
ší pomoci vrátit. S naší společností to nebude tak 
špatné. Vždy, když je nejhůř, najde se spousta lidí, 
kteří pomůžou. Česká republika je nádherná země, 
měli bychom se o ni všichni starat a v případě nouze 
neváhat pomoci. 

Máte nějaký oblíbený citát?
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř. A co 
tě nezabije, to tě posílí.

Zapojila jste se nějak i do pomoci uprchlíkům 
z Ukrajiny?
Poslala jsem příspěvek paní Barunce, která organi-
zuje pomoc uprchlíkům. Znám ji z „Tornádova“. Stále 
vymýšlí různé akce pro postižené tornádem a teď 
i válkou na Ukrajině. 

Jistě právem byla paní Jana Spáčilová oceněna na-
dací AGROFERT, který každoročně vyhlašuje cenu 
„Pomáháme srdcem“. 

„Těší mě, že jsou mezi zaměstnanci koncernu 
AGROFERT dobrosrdeční lidé. Není jim lhostejný 
osud druhých a jsou ochotni bez nároku na odměnu 
věnovat svůj čas potřebným“, říká ředitelka Nadace 
AGROFERT Zuzana Tornikidis.

I my ve Fatře v Napajedlích jsme hrdí na to, že máme 
mezi sebou tak solidární a nezištné zaměstnance. 
Děkujeme.

Do práce na kole 2022
Termín začátku výzvy Do práce na kole se po-
malu ale jistě blíží. Celkem se do ní dosud zare-
gistrovalo 134 zaměstnanců z naší firmy, což je 
o 5 víc jako v loňském roce.

Kdo se stihl přihlásit, tomu naše společnost zaplati-
la startovné (při registraci stačilo pouze zaškrtnout 
možnost „Startovné za mě uhradí zaměstnavatel“).

Neohrožené týmy jako 2+1, Choť Topiče, Bludný Ho-
lanďan, Děvčice od Moravy, Dycky učesané děvčata 
a chlapec, Flegmatici, Hasiči, Holky, Kluci z marketin-
gu, Koloběžka, KoloBěžky, Logistika Napajedla, Los 
Controllingos, Lovci, Machalovi, Nekonečná díra, PV, 
Repre A, Rychlé špice, Team HIF, The IT Crowd, Two 
Mens, Walker 66, Chodci!!!, Divoké Veverky, Experti, 
Makat, makat, makat...., Moon, Motýlci z Chropyně, 
RS Specialisti, Srdcařky či Fatra Ostrava už pilují svou 
taktiku. 

Nenechte se zahanbit ani ve vašem oddělení (s vaší 
partou, kolegy, ve vaší kanceláři…). Postavte tým a 
ukažte všem, že zvládáte přijmout i tuhle výzvu. 

Na všechny účastníky navíc čekají speciální akce 
jako snídaně zdarma, akce na triko atd. Termíny 
všech akcí budou včas oznámeny. 

I letos pokračujeme v podpoře dobré věci. Za každý 
kilometr, který ujedete/ujdete cestou do/z práce, 
věnujeme 1 Kč na dobročinné účely. 

Sami nominujte neziskovou organizaci/projekt, kte-
rá by si to dle vás zasloužila. Na konci výzvy bude 
1 organizace/projekt vylosována a bude jí předán 
finanční dar. 

Do slosování budou zařazeny pouze organizace/
projekty, jejichž navrhovatelé prokazatelně ujeli/ušli 
v období 1. - 31. května alespoň 20 km. 

Nominovat můžete prostřednictvím formuláře na in-
tranetu. Takže vzhůru do akce, určitě to bude zábava.

Mgr. Adéla Mořická
HR Generalista

redakce



Tipy a triky pro udržitelnou domácnost 
ČÁST DRUHÁ - JAK VOLIT SVOU 
PENĚŽENKOU 2

Minulý článek byl věnovaný tipům, jak pro vol-
bu udržitelnější domácnosti použít svou peně-
ženku při nákupu potravin a oblečení. Dnes se 
podíváme na zoubek udržitelnější kosmetice a 
drogerii. 

Na začátek si shrňme základní tipy pro udržitel-
nější způsob života:
Začněte pomalu, krok za krokem. Nejdůležitější 
je snaha. Každá drobnost má smysl, nepodléhejte 
myšlence, že jeden člověk nic nezmění.  Nikdo z nás 
nemůže pro svět udělat všechno dobro, co je potře-
ba, ale svět potřebuje to dobro, které pro něj může 
udělat každý z nás.

Kosmetika a drogerie
Úklidu bytu, mytí nádobí a praní prádla nebo umý-
vání vlasů a zubů či péči o pleť se věnujeme denně. 
Přitom naše tělo absorbuje až 60 % všeho, co na 
sebe namažeme nebo čím se umyjeme. I v případě 
domácích pomocníků pro úklid přechází jejich látky 
do našeho těla, a to skrze kůži či dechem. Proto nad 
původem a složením kosmetiky a drogerie, kterou 
používáme, nejde jen tak mávnout rukou.

Žijeme obklopeni lahvičkami s přípravky, o kterých 
mnohdy ani nevíme, co obsahují. Některé v běžných 
přípravcích používané syntetické konzervanty, po-
vrchově aktivní látky, optické zjasňovače, barviva a 
spousta dalších vyvolává dráždění pokožky, alergic-
ké reakce, hormonální nerovnováhu, imunitní poru-
chy či dokonce rakovinu. Spousta z nich způsobuje 
problémy také přírodě, protože nejsou biologicky 
odbouratelné a čističky odpadních vod si s nimi 
neporadí. Znečišťují tak podzemní a pitnou vodu a 
končí v řekách, oceánech, rybách a následně u nás 
na talíři.

Přitom koupit kosmetiku a drogerii bezpečnou pro 
naše tělo i životní prostředí je v dnešní době snad-
né. Vhodné alternativy už najdete v každé prodejně, 
většinou hned vedle těch, které kupujete obvykle. 

Na co se tedy při výběru zaměřit:
• Jednoznačně nejdůležitější je při pořizování 

kosmetiky a drogerie složení výrobků. Začněte 
kupovat kvalitní přírodní kosmetiku. Jen těž-
ko šlápnete vedle, pokud se budete dívat po 
certifikovaných produktech. Existuje několik 
důvěryhodných certifikátů, které zaručují kva-
litu produktů. Jsou to například tyto - EcoCert 
(jedna z nejpřísnějších certifikací kosmetiky), 
CPK (Certifikovaná přírodní kosmetika), NaTrue 
(přírodní biokosmetika), BDIH (výhradně suro-
viny přírodního původu, ideálně v BIO kvalitě), 

ECO GARANTIE (certifikace se širokým záběrem 
a velmi přísnými kritérii), EU Ecolabel (evrop-
ská certifikace pro ekologicky šetrný produkt). 

Některé z certifikátů, a tedy i někteří výrobci, se 
zabývají nejen původem a složením, ale jdou 
dál. Soustředí se i na environmentálně přijatel-
né výrobní postupy, šetrné nakládání s energi-
emi a materiály při výrobě, kvalitu a recyklova-
telnost obalového materiálu, férové zacházení 
se všemi účastníky produkce, ale i na to, aby 
produkty ani jejich složky nebyly testovány na 
zvířatech. 

• Proto je třeba při nákupu kosmetiky a droge-
rie zvážit také společenskou odpovědnost. 
Již v minulém článku jsme si vysvětlili pojem 
fair trade, kdy u takto označených výrobků je 
v každém článku produkce dbáno na spraved-
livou odměnu pro pracovníky. U kosmetiky a 
drogerie často označení fair trade na obalech 
nenaleznete, ale tento přístup je obsažen právě 
v některých z výše uvedených certifikátů. 

• Co však jako samostatné označení společen-
ské odpovědnosti na výrobcích naleznete, jsou 
symboly deklarující, že výrobky nebyly testová-
ny na zvířatech. Toto testování je nespolehlivé 
a v dnešní době, kdy existují i jiné alternativy, 
také nehumánní a zbytečné. Přírodě a zvířatům 
pak především tedy prospějete, když přesed-
láte na soucitné značky kosmetiky a drogerie, 
které netestují na zvířatech a třeba mají i ve-
ganské složení - tedy neobsahují ingredience 
živočišného původu. Produkty této kategorie 
označuje většinou zajíček v různých podobách 
- v trojúhelníku či ve skoku - nebo pojmy jako 
cruelty free, vegan či certifikáty Leaping Bun-
ny, Vegan Society nebo Vegan Action. Seznam 
soucitných značek najdete třeba na Netestova-
nonazviratech.cz nebo na Leapingbunny.org. 

• Pokud můžete, vybírejte 100% přírodní kosme-
tiku, bývá to na ní uvedeno. Nemusí mít nutně 
certifikáty, protože se mnohdy jedná o malé fir-
my, pro které je zafinancování certifikátů nedo-
sažitelné, avšak 100% podíl přírodních surovin 
ve výrobku je známkou toho, že výrobci není 
jedno, co do svých lahviček plní. Vyzkoušejte 
třeba kosmetiku Nobilis Tilia, Purity Vision, La-
veran nebo Weleda.

• K čištění domácnosti zkuste jednoduché ingre-
dience našich babiček jako jsou soda, ocet a cit-
ron. Nebo vyzkoušejte některou ze značek, kte-
ré jsou k dostání v běžných drogeriích - Tierra 
Verde - Yellow&Blue, Ecover, Ecozone, FeelEco 
nebo Frosch.

• Vyzkoušejte tuhé šampony, kondicionéry nebo 
zubní pasty. Tím, že tyto produkty neobsahují 
vodu, jsou koncentrované a vystačí tak na dlou-
hou dobu. Jsou také malé, a tedy vhodné na 
cestování. Jejich nákupem také ušetříte něja-
kou tu obalovou lahvičku.

• Používejte pomůcky z obnovitelných a ekolo-
gicky rozložitelných materiálů - k umývání těla 
i nádobí zkuste lufu, volte kartáče ze dřeva a 
kokosových vláken či hadříky z celulózy, bavlny 
nebo bambusu. 

• Abyste si vybrali ty své značky, můžete proš-
mejdit obchody econea.cz nebo biooo.cz, na 
jejichž stránkách se také můžete více dozvědět 
o certifikaci nebo dalších aspektech týkajících 
se udržitelné kosmetiky a drogerie.

• Vyzkoušet můžete i bezobalové nakupování 
kosmetiky a drogerie v prodejnách, kde si do 
přinesených obalů naberete, co zrovna potře-
bujete z velkoobjemových nádob. Tyto velko-
objemové nádoby prodejny se svými dodava-
teli vyměňují v nekonečném kruhu a nevzniká 
tak odpad z produktových obalů, které ve větši-
ně případů máme každý doma a stačí je jen do 
prodejny chodit doplňovat. Nakupovat takto 
lze prací gely, různé čističe, ale i šampony nebo 
krémy. Takovýto obchod je ve Zlíně a v Uher-
ském Hradišti.

Na závěr tentokrát něco k zamyšlení. Pokud jde 
o udržitelnou kosmetiku, jsou v dnešní době k do-
stání i „zelené“ řady výrobků běžných producentů 
- tedy společností, které mají v regálech drogerií 
většinové zastoupení. Lze si myslet, že se tyto spo-

lečnosti jen snaží působit zeleněji, když má pouze 
jedna řada jejich produktů přírodní složení (někdy 
pouze z určitého procenta), ale valná většina jejich 
produkce zůstává stejná. Na jednu stranu tedy může 
být lepší se těmto produktům běžných producentů 
vyhnout a raději si pořídit výrobek společnosti, kte-
ré veškeré své produkty tvoří s myšlenkou udržitel-
nosti a vztahem k přírodě. Na druhou stranu je to 
právě síla zákazníka, který svou volbou může ukázat 
výrobci o co má zájem. Nákupem výrobků ze „ze-
lených“ řad běžných producentů by se tedy těmto 
firmám dalo ukázat, že trh má zájem o tyto udržitel-
nější produkty, a ne o jejich běžné výrobky, což by 
mohlo vést k větší změně jejich produkce. 

Jak bylo řečeno již v minulém článku - nákup jaké-
hokoli produktu je vlastně podpora jeho výrobce. 
Je tedy jen na vás, koho raději svým nákupem pod-
poříte a přispějete tak k udržitelnějšímu způsobu 
života. 

V příštích částech se budeme věnovat například 
správnému třídění odpadu.

Tipy a triky posbírala Zuzana Dujková
člen týmu udržitelnosti

 

 

 

 
 

 
 

Využijte slevu 10% na nákup produktů šetrných 
k přírodě a vašemu zdraví. 

 
Pojďme společně dělat věci trochu jinak  

prostřednictvím slevového kódu: FATRA2022 
 

K uplatnění slevy není potřeba registrace, uplatňuje se 
přímo v objednávce  
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Sedmikráska
Léčivka, kterou si lidé spojují s jarem, čistotou, 
nevinností a věrnou láskou.

Sedmikráska, jinde dokonce stokrása, sirotka, chu-
dobinka či chudobka. Tohle poslední jméno dostala 
proto, že údajně věští hladový rok. Když se na jaře 
objeví ve velkém množství, znamená to prý neú-
rodu. Bývá to zpravidla tehdy, když je jaro teplé a 
suché. Květy sedmikrásky mají mnoho medonosné 
šťávy, která je vylučována ze žlázek na vrcholu se-

meníku a skýtá výbornou pastvu pro včely hned 
zjara.

Za dávných časů se její léčivá síla hodně využívala. 
Ve starém Římě vojenští lékaři namáčeli obvazy do 
tinktury extrahované z květů a používali je k léčbě 
zraněných vojáků, ve starých spisech se doporu-
čovala proti souchotinám a na hojení neštovic. Její 
mladé listy se dříve upravovaly na salát nebo se jed-
ly jako zelenina. 

I dnes má sedmikráska uplatnění v léčitelství: jako 
pomocná terapie při cukrovce, protože xanthonbel-
lidifolin, který obsahuje, snižuje hladinu cukru v krvi. 
Květy chudobky také podporují vykašlávání, působí 
hojivě a protizánětlivě. Mohou zmírnit zánět ledvin 
a močových cest, léčí žlučník i ekzémy. 

Čerstvé květy chudobky se hodí na ozdobení slad-
kých jídel i zeleninových salátů.

zdroj: web
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Odborářské bowlingové odpoledne probíhalo v plném 
sportovním nasazení
V pátek 1. 4. 2022 se uskutečnil VI. ročník tra-
dičního odborářského turnaje v bowlingu. A že 
to nebyl žádný “apríl”, o tom svědčily u všech 
zúčastněných vynikající výsledky a úžasná ná-
lada. Po 2 letech covidové pauzy jsme se ten-
tokrát sešli v Jarošově v pivovarské restauraci 
Masaro.  

Protože jsou tam dvě hrací dráhy, byly tedy sesta-
veny z celkového počtu zúčastněných 32 hráčů 
4 plněhodnotné týmy v čele se svými kapitány, kte-
ré následně nastoupily do souboje dle vylosované-
ho pořadí. Důvěra byla vložena do kapitánky Věrky 
Řehůřkové a kapitánů Jirky Bittnera, Petra Nováka a 
Milana Pospíšila.

Ve finále se na vítězství v jednotlivých týmech pro-
bojovalo družstvo Jirky Bittnera ve složení Petr Ho-
rák, Martina Krsičková, David Kovář, Klára Dundálko-
vá, Karel Rapant, Dagmar Turečková a David Dalajka. 
Tak se konečně dostal po delší době putovní pohár 
od vynikajících hráčů z týmu PPF “Nekonečná díra” 
ke kapitánovi Jirkovi, který ho bude pečlivě opatro-
vat po celou dobu, než se uskuteční VII. ročník.

Druhé místo obsadil tým kapitánky Věrky Řehůřko-
vé, na třetím místě se umístil tým kapitána Petra No-
váka a krásné čtvrté místo zůstalo pro tým kapitána 
Milana Pospíšila.

Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášena Věrka Šte-
fková z týmu Milana Pospíšila. O titul nejlepší hráč 
turnaje se podělili Jirka Bittner a Petr Horák, kteří 
naházeli stejný nejvyšší počet bodů. Ani to nebyl 
“apríl”. Nejvíce “strike” hodů naházel tentokrát David 
Kovář.

Velmi dobrý výkon všech hráčů byl odměněn dob-
rým řízkem a pro každého byl připraven krásný di-
plom jako vzpomínka na hezky prožité sportovní 
odpoledne.

Nálada byla po celou dobu opravdu veselá, ať už 
s vítězným pohárem nebo s dobrým pocitem ze 
sportovně stráveného odpoledne s kolegy a přáteli. 

Snad už nám nic zlého nepřeruší žádné další odbo-
rářské aktivity a my budeme moci uspořádat letos 
ještě i podzimní bowlingový turnaj. 

Klára Dundálková
předsedkyně ZR č. 4

Kolektivní vyjednávání na rok 2022
Dne 8. března 2022 byla slavnostně podepsá-
na kolektivní smlouva na období od 1. dubna 
2022 do 31. března 2023, kdy po dvou měsících 
vyjednávání došlo ke shodě s odborovými or-
ganizacemi zejména v otázce navýšení mezd 
zaměstnancům.

Letošní vyjednávání bylo již od loňského podzimu 
výrazně ovlivněno covidovou situací, všeobecným 
nárůstem cen způsobeným v posledních měsících 
nevídaně vysokou úrovní inflace, o kterou odborové 
organizace požadovaly plošně navýšit mzdy.
 
Vedení společnosti chtělo v tomto vyjednává-
ní stabilizovat, podpořit a navýšit mzdy zejména 
u kategorie základních dělnických pozic ve výrobě, 
u kterých dochází k největší dobrovolné fluktuaci a 
současně se jedná o nejvíce neobsazované pracovní 
pozice. Vyčlenilo k tomu i dostatečný mzdový roz-
počet, a to s ohledem na plánovaný objem výroby 
pro rok 2022. 

Dalším záměrem vedení byla podpora vícesměn-
ných provozů. Způsob navýšení mzdových pro-
středků následně proběhl formou individuálních 

nárůstů po vyhodnocení dlouhodobého výkonu 
zaměstnanců za rok 2021.

Z uvedených důvodů se letošní změny omezily ze-
jména na navyšování mezd, úpravy výše odměny 
za hospodářský výsledek a zohlednění úprav z vyšší 
kolektivní smlouvy.

Souhrn dohodnutých změn:
• Navýšení mezd u zakladních dělnických pozic 

ve výrobě (třídy 8, 9 a 10) o 800 Kč + diferenco-
vaně v průměru o 6 %.

• Navýšení mezd u ostatních zaměstnanců - dife-
rencovaně v průměru o 6 %.

• Navýšení příplatků za směnné provozy:
• Odpolední směna ze 7 Kč na 9 Kč/hod.
• Noční směna z 22 na 26 Kč/hod.
• Víkendové směny z 30 na 33 Kč/hod. 
• Navýšení odměny za dosažené plánované hos-

podářské výsledky společnosti.
•  Zvýhodnění systému odměn při odchodu do 

důchodu - zaměstnancům bude náležet jedno-
rázová odměna ve výši 11 000 Kč a dále 1 000 Kč 
za každý odpracovaný rok nad deset let pracov-
ního poměru ve Fatře.

Nedílnou součástí vyjednávání je i stanovení termí-
nů hromadných dovolených, a to jak pro letní, tak 
i pro zimní období.

Letos v létě to bude ve dnech 22. - 31. 7. 2022 pro 
zaměstnance v závodě Napajedla, ve dnech 1. - 7. 8. 
2022 pro zaměstnance na oddělení Speciální výrob-
ky a ve dnech 1. - 14. 8. 2022 pro zaměstnance na 
oddělení BO PET. Zimní čerpání pak připadne na 
dny 21. 12. 2022 až 1. 1. 2023.

Celý proces navýšení mezd byl ukončen na přelo-
mu března a dubna, kdy zaměstnanci obdrželi nové 
mzdové výměry platné od 1. 4. 2022. 

K mzdovému výměru dostal každý také přehledný 
informační leták s vyčíslením nárůstu jeho měsíční-
ho platu, a to v korunovém i procentuálním vyjádře-
ní (u dělníků i v hodinové částce), včetně připome-
nutí všech poskytovaných ostatních benefitů.

Souhrnně lze ve výsledku konstatovat, že průměrný 
nárůst mezd je o něco vyšší, než vyjednaných 6 pro-
cent. Věříme, že provedené navýšení přispěje ke 

stabilizaci zaměstnanců v naší společnosti a splnění 
hospodářského výsledku letošního roku.

Mgr. David Čuda
personální ředitel
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Nové přístroje v našich laboratořích
V loňském roce se podařilo uskutečnit několik 
investičních akcí, týkajících se oddělení tech-
nické kontroly. Laboratoře dostaly nová zaří-
zení, měření a analýzy se zlepšily a zrychlily, 
práce se zkvalitnila. Seznámíme vás s těmi nej-
významnějšími projekty.

Nový stolní spektrofotometr HunterLab
Původní zařízení, stolní spektrofotometr Hunterlab 
Colorflex, sloužilo v laboratoři TK na válcovně často 
s vysokou denní frekvencí měření. Firmě Chromspec 
se i přes stárnutí komponent dařilo přístroj udržovat 
v plnohodnotném stavu, aby splňoval všechny po-
žadavky nutné k vystavení platné kalibrace. 

Ve chvíli, kdy se ale ukázalo, že bude navíc nezbytné 
vyměnit i obslužný PC (který fungoval ještě na 32 bit 
verzi systému) a stávající obslužný systém nebude 
následně kompatibilní s novým PC, bylo jasné, že 
nelze zařízení dále držet v provozu a bude nutná 
jeho výměna. Investiční akce měla za cíl najít plno-
hodnotnou náhradu. 

Na základě výběrového řízení dle technické spe-
cifikace bylo vybráno zařízení osvědčené značky 
HunterLab model UltraScan VIS. V říjnu roku 2021 
se podařilo úspěšně toto zařízení nainstalovat a po 
zkušebním měření i předat. 

Tento typ zařízení je ve srovnání s původním přístro-
jem mnohem sofistikovanější a komplexnější, nabízí 
mnohé nové i stávající funkce. 

Jedná se o zařízení opět pracující v barevném pro-
storu CIELAB popsaném souřadnicemi L*, a*, b*, 
které je vybaveno difúzní sférickou geometrií (d8°). 
Měření lze dělit na transmisní (snímání světla pro-
cházejícího skrze těleso) a remisní (snímání světla 
odraženého od povrchu tělesa). Vhodné podmínky 
pro měření zajišťuje pulsní xenonová lampa, filtro-
vaná na zdroj D65 (denní světlo). Lze tak posuzovat 
optické vlastnosti pro hladké, lesklé ale i strukturo-
vané či transparentní materiály.

Majoritní podíl měření probíhá pro účely mezio-
perační kontroly laboratoře TK na budově 24, kde 
měříme barevné diference u připravovaných barev-
ných polosměsí (batchů), polotovarů, ale i finálních 
výrobků, a to napříč segmenty. 
  

Klimatizační jednotky TK laboratoř budova 24
Proběhla také výměna klimatizačních jednotek v 
naší mezioperační laboratoři na válcovně. 
Jedna klimatizace z původní dvojice byla z důvodu 
neopravitelné poruchy odstraněna. Proto byla při-
pravena investiční akce zaměřená na koupi nových 
zařízení. Náhrada byla nezbytná i proto, aby byla za-
chována objektivnost našich měření a také se pře-
dešlo případným námitkám ze strany auditorů.

Nové jednotky mají pro nás několik neopomenu-
telných přínosů. Mimo nezbytného zajištění teploty 
prostředí v předepsaných mezích přinesly také vý-
razné snížení spotřeby energie. Díky výkonu obou 
jednotek navíc většinu času automatická regulace 
nevyužívá plného výkonu. Tím se znatelně snížil 
hluk jednotek a také nepříjemný průvan, který zlep-
šil pracovní podmínky laborantek. Výkon je navíc 
velice vítán v letním období, kdy původní klimati-
zační jednotky v některých nejteplejších měsících 
nestačily na vychlazení laboratoře na požadovanou 
teplotu prostředí.

Vybavení našich laboratoří i podmínky v nich se tak 
daří dále zlepšovat.

Nový Labsystém 7
Někteří už jistě někdy slyšeli pojem Labsystém nebo 
Labsys. Jedná se o specifickou databázi pro vedení, 
archivaci a zpracování dat (hodnot jednotlivých pa-
rametrů) užitečnou především ve firemních či akre-
ditovaných laboratořích. Původní verze databáze 
Labsystém 5 byla pořízena v roce 1996. V té době, 
věřím, velice kvalitní nástroj pro práci s daty a jejich 
archivaci. Postupem času bohužel nebyl tento soft-
ware nijak optimalizován, aktualizován či uzpůso-
bován změnám v oblasti počítačové techniky. Tato 
databáze se navíc uchovala pouze na několika PC 
odd. TK, kde spíše přežívala, než aby nějakým způ-
sobem sloužila. Situace se stupňovala až do chvíle, 
kdy databáze začala být nespolehlivou. Opakovaně 
docházelo ke ztrátě dat či problémům při zakládání 
nových vzorků. Sporadicky nebyla možná editace 
naměřených hodnot či úprava limitů přednastave-
ných parametrů. Velký problém byl i v oblasti kom-
patibility s novými pracovními PC.

Investiční akce na implementaci nového systému 
byla vítanou výzvou. Slibovali jsme si snadné pře-
vedení dosavadní práce a opětovné zprovoznění 
základních funkcí (v oblasti zápisu dat, archivace, 
statistiky atd.). Zprvu jednoduchá záležitost byla 
výrazně zkomplikována skutečností, že nová verze 
Labsystému 7 nebyla přímo navazující aktualizací 
na původní Labsystém 5.

Bylo tak nutné celou databázi od kmenových dat 
podrobit kontrole a třídění. Následně byla stanove-
na nutná pravidla a naprogramovány naše „nové“ 
procesy. Požadavkem bylo zaimplementovat tato 
data do nové databáze tak, aby zůstala data „živá“ 
a funkce umožňovaly s nimi dále pracovat (statisti-
ka, export atd.). Po úspěšné transformaci původních 
dat bylo napůl vyhráno. Stačilo už pouze osvojení 
nového prostředí spolu s funkcemi a ovládáním.

Výsledkem je funkční a praktická databáze pro práci 
s hodnotami získanými při měřeních technické kon-
troly. Nabízí celou škálu nových užitečných funkcí. 
Velké plus přináší i v případě auditů, kdy je velmi 
snadné jednotlivým auditorům ukázat naše měření 
či statistické výsledky z daného období. Lze ji navíc 
provozovat na libovolných moderních zařízeních 
(při splnění minimálních požadavků na HW). 

Proto byla uvítána i možnost zajištění dalších licencí 
pro editaci a nahlížení do záznamů databáze. Může-
me tak nyní více aktivně spolupracovat s ostatními 
odděleními a přístup tak získali i zástupci odd. TK, 
VaV, TPV i QA (kvality).

Díky nové databázi mohlo dojít k částečnému zefek-
tivnění administrativní práce, sjednocení úkolů, ale i 
úspoře času. Podařilo se nejen splnit základní před-
poklady očekávané od nové databáze, ale i systém 
více zužitkovat a zdokonalit. Díky širším možnostem 
a novým funkcím tak může i nadále docházet ke 
zlepšování a optimalizaci celého systému. Naší sna-
hou bylo připravit opravdu užitečnou databázi a to 
se zdařilo.

Ing. Matěj Slováček
vedoucí odd. TK Napajedla 

Starý přístroj Nový přístroj

Plnění hodnot společnosti
Uvádíme další příklady, jak zaměstnanci chá-
pou základní hodnoty stanovené ve střednědo-
bé strategii naší společnosti.

Mgr. Martin Pospěch, prodejce
V případě hodnot, které nám byly vedením Fatry 
představeny, je pro mě samotného nejdůležitější 
„rozvíjíme sebe i firmu“. Mám k ní totiž nejblíže. Ne, 
že by mě táhnout za jeden provaz bylo cizí nebo 
mně nedejbože nezáleželo na světě kolem nás. Na-
opak. Ale rozvíjet se, ať už mám na mysli sebe nebo 
firmu, jsem si vštípil už od doby, kdy jsem vyrostl 
a dospěl. Duševně i fyzicky. Moje tchýně, shodou 
okolností i moje bývalá učitelka angličtiny na gym-
náziu, nám téměř každou hodinu na závěr říkala: 
„english everyday!“ Prostě nezakrnět. Na vysoké 
škole mě zase zaujal pojem „kalokagathia“ ve vztahu 
na člověka, tj. ideál harmonického souladu tělesné 
i duševní krásy. Obojí je silně propojené a je nutné 
to rozvíjet nebo alespoň udržovat. Zní to možná 
jako klišé, ale z pohledu prodejce je pro mě důležité 
se neustále vzdělávat, rozšiřovat své možnosti a jít s 
dobou, protože se to pak náramně hodí v praxi. 

Bez toho, aby se člověk cítil fyzicky i duševně dobře, 
by totiž nešlo „dělat svou práci naplno“. V roce 2021 
plném nevyzpytatelných cenových navýšení a také 
na začátku letošního roku bylo nutné našim klien-
tům navrhnout, vysvětlit a především odůvodnit 
naše požadavky. Bez seberozvoje by to pro mě bylo 
podstatně těžší, možná i nemožné. Troufám si tvrdit, 

že valná většina z nás prodejců dokázala dobře zare-
agovat a splnit požadavky nadřízených na požado-
vané ekonomické ukazatele námi zastupovaného 
portfolia Fatry. To se totiž pevně váže na poslední 
hodnotu, tedy „dobrého hospodáře“. 

Ing. Miriam Vaňková, technik kvality
Ako novo prijatý zamestnanec denne prijímam ob-
rovské množstvo nových informácií, ktoré sa sna-
žím čo najefektívnejšie vstrebať a zúročiť, aby boli 
k prospechu nielen mne, ale zároveň aj našej firme 
a v neposlednom rade zákazníkovi („rozvíjam seba a 
firmu“). A to sa z môjho pohľadu nedá robiť inač, než 
plniť si svoje povinnosti svedomito a pristupovať ku 
zverenej práci zodpovedne („robím svoju prácu na-
plno“).

Veľkú zásluhu na tom majú hlavne moje kolegyne, 
ktoré sa mi obetavo venujú a odovzdávajú mi svoje 
cenné skúsenosti a rady, aby sa mi lepšie podarilo 
sa v požiadavkách zákazníka, legislatíve, dokumen-
toch a ďalšej náročnej problematike zorientovať. 
Konkrétnym príkladom je, že naše spoločné úsilie 
vyústilo v to, že sme úspešne prešli zákazníckym 
auditom, čo posilnilo pozíciu Fatry v zákazníckom 
hodnotení („ťaháme za jeden povraz“).

Náplňou mojej práce je taktiež pravidelné testova-
nie výrobkov podľa presne definovaných podmie-
nok, špecifikácií a noriem, ktoré musia byť v plnej 
miere dodržané. Vzhľadom k súčasnému stavu zvy-

šovania cien, ktoré sa odrazili aj v cenníku testova-
cích inštitúcii, sa nám náklady spojené s testovacími 
metódami navýšili, no ako správny hospodár hľa-
dám možnosti, ako tieto náklady znížiť. 

A to sa darí napríklad na základe optimálneho plá-
novania testovania a rozloženia vzoriek na odosie-
lanie do jednotlivých testovacích inštitúcií, čím sa 
aspoň v  minimálnom množstve znížia náklady na 
prepravu („som dobrý hospodár“).

Keď sa trošku zamyslíme, zistíme, že hodnoty, ktoré 
popisuje naša firma v rámci strednodobej stratégie, 
sú činnosti, ktorými by sa mal riadiť každý zodpo-
vedný človek. Ak nám totiž naozaj „záleží na svete 
okolo nás“, tak sa tieto činnosti dejú úplne bezpro-
stredne a človek si ich nemusí „pripínať na tabuľu“, 
aby sa podľa nich mohol riadiť. A to nepíšem len ako 
zamestnanec, ale aj ako mama, ktorá sa snaží svo-
je deti viesť k tomu, aby im záležalo na svete okolo 
nich, či už šetrením vody, triedením odpadu ale aj 
ochote pomáhať druhému, byť vnímavý a spravod-
livý.

Ing. Pavel Penc, vedoucí odboru controllingu
Zavedení firemních hodnot vnímám jako velmi pro-
spěšnou věc. Pokud se co nejvíce lidí bude chovat 
tak, jak nám tyto hodnoty říkají, mělo by se celkově 
ve firmě lépe pracovat, lépe komunikovat, řešit kon-
flikty, práce je efektivnější a vede nás to ke společ-
nému cíli. 

Některé hodnoty, třeba „táhneme za jeden provaz“ 
nebo „dělám svou práci naplno“ mně přijdou jako 
samozřejmé. V rámci controllingu se tohoto držíme, 
při plnění pracovních činností se vzájemně pod-
porujeme, hledáme společná řešení a snažíme se, 
aby to tak bylo i ve spolupráci s ostatními odbory. 
Například při zpracování ročního plánu, i když do-
stáváme podklady pro plán se zpožděním nebo se 
pro nás vstupní údaje neustále mění, nemá to pak 
vliv na dodržení konečného termínu nebo na kvali-
tu odvedené práce. Stejně tak pokud řešíme nějaký 
nový projekt, jako byla například migrace SAPu, ne-
měl nikdo z kolegů problém pracovat nad rámec své 
pracovní doby, aby se vše stihlo, jak bylo v danou 
chvíli potřeba. 

Nemusí to tak být vždy, je to hlavně o lidech, a právě 
odvolání se na hodnoty firmy je vhodné učinit teh-
dy, pokud to neklape, tak jak má. 

„Jsem dobrý hospodář“ je skvělá výzva či hodno-
ta, zvlášť tehdy, pokud se jí opět řídí co nejvíce lidí. 
Možnost ovlivnit šetření nákladů nemusí být v ru-
kou jen vedoucích či manažerů. Spíše je zapotřebí, 
aby tuto cestu hledal každý při výkonu své práce. 
Spousta menších zlepšení či šetření nákladů je pak 
v součtu velká úspora, zvlášť ve výrobním procesu. 

Proto se dostávám k tomu, že jedna z činností con-
trollingu, je řešit správnost nastavení materiálových 

Pokračování na straně 11
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norem ve výrobním procesu. Nejde o to stanovit 
„novou“ hodnotu kalkulace či normy, ale jde o sa-
motný proces řešení odchylek, tj. komunikovat 
s lidmi, proč se někde např. spotřeba materiálu pře-
kračuje a v rámci toho navrhnout možné zlepšení či 
úsporu. To stejné platí i v oblasti šetření jiných ná-
kladů - energií, balicích materiálů, režijních nákladů. 

Vzhledem k době, kdy se nám veškeré vstupy neu-
stále zdražují a budou zdražovat, bude prosazování 
a naplňování této hodnoty firmy stále více důležité. 

Neméně důležité jsou však i ostatní hodnoty, kte-
rými dáváme najevo například pomoc ostatním, 
nebo vztah Fatry k šetrnému zacházení s přírodními 
zdroji. 

Další z hodnot nám říká, že máme rozvíjet sebe 
i firmu. V době, kdy se ve Fatře řeší spousta nových 
projektů, je potřeba, aby se lidé učili novým věcem, 
byli ochotni se vzdělávat a tím pak mohli na nových 
projektech efektivně pracovat. 

Za controlling se do většiny projektů zapojujeme 
také (aktuálně třeba projekt rozvoje SAPu v modulu 

controlling nebo projekt řízených skladů) a myslím, 
že i když je počáteční cesta někdy obtížná, tak ve fi-
nále nás tyto projekty obohacují a přináší pro danou 
oblast zlepšení a rozvoj. 

Závěrem bych chtěl poděkovat kolegům z odboru 
controllingu. Díky jejich dlouhodobě dobře odvádě-
né práci a úsilí se nám daří hodnoty firmy naplňovat. 

Akce v muzeu Napajedla
HÁZENÁ ZAPLNÍ VÝSTAVNÍ SÁL 
MUZEA 

Výstava Od vrhané k házené s podtitulem 
100  +  2 let házené v Napajedlích bude v Mu-
zeu Napajedla otevřena vernisáží ve čtvrtek 
12. května v 18 hodin. 

Počátky házené v Napajedlích se datují rokem 1920. 
Původně jsme chtěli oslavit její stoleté výročí, ale 
dva epidemické roky nám plány trochu pozměnily, 
a tak jsme se dostali na číslovku 100+2. Výstava, vy-
tvořená ve spolupráci s Vladimírem Salčákem, TJ FS 
Napajedla a firmou Matchball představí nejen his-
torii házené obecně, ale také dříve oblíbenou tzv. 
českou házenou. Výstava bude zahájena vernisáží 

ve čtvrtek 12. 5. 2022 v 18.00 a potrvá až do nedě-
le 12. 6. 2022. Počátky tohoto sportu v Napajedlích 
jsou spojeny s velmi úspěšným ženským družstvem, 
bohužel se nám z tohoto období (1920-1960) neza-
chovaly žádné fotografie. 

Prosíme proto všechny, kteří by mohli poskytnout 
jakýkoli tematický materiál (fotografie, články, dre-
sy, diplomy, poháry...) o napajedelské házené, aby se 
o něj s Muzeem Napajedla podělili. 
Napište na e-mail kovarikova.muzeum@napajed-
la.cz, zavolejte na telefon 733 182 240 nebo se za-
stavte v kanceláři Klubu kultury Napajedla v Novém 
Klášteře. 
Všem zájemcům moc děkujeme.

PŘIJĎTE V ČERVNU NA SPORTOVNÍ 
MUZEJNÍ NOC

V pátek 10. června bude muzeum otevřeno 
v rámci tradiční akce Muzejní noc - Festival mu-
zejních nocí zdarma. Program pro malé i velké 
návštěvníky bude připraven od 18 do 20 hodin. 

Muzejní noc se letos ponese ve sportovním duchu, 
protože výstavní sál Muzea Napajedla se promění 
v házenkářské hřiště. 

Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet různé aktivi-
ty, hry a soutěže nejen o sladké odměny. 

MUZEUM OSLAVÍ V KVĚTNU MEZINÁ-
RODNÍ DEN MUZEÍ

Ve středu 18. května oslavíme Mezinárodní den 
muzeí. Muzeum Napajedla dnes nepatří k nej-
větším ani k nejznámějším, zato má místní mu-
zejnictví více než stoletou tradici. 

První impulzy se objevily už koncem 19. století, ale 
zlatou éru prožíval Muzejní a archeologický spolek 
v období první republiky. Toto „staré“ muzeum za-
niklo roku 1955 přičleněním ke Krajinskému muzeu 
v Gottwaldově, kde jsou dodnes uloženy jeho sbírky.

Nová kapitola se začala psát počátkem 90. let 20. 
století. Skupina nadšenců se nejprve scházela v 
Klubu přátel Napajedel a později se transformovala 
v Muzejní klub. Jen díky činnosti jeho členů vznikla 
k 100. výročí povýšení Napajedel na město obsáhlá 
publikace o dějinách města, a především, roku 2000 
bylo v Napajedlích znovu otevřeno muzeum. 

Opět se začaly tvořit sbírky a pořádat výstavy, mu-
zejnictví ožilo a díky podpoře města získalo mu-
zeum důstojné prostory v nově rekonstruovaném 
Novém Klášteře, coby sídle klubu kultury Napajedla.

Letos uběhne 30 let od vytvoření Klubu přátel Na-
pajedel a nejen při této příležitosti na podzim za-
řazujeme výstavu s ryze muzejnickou tematikou. 
Připomeneme dlouhou tradici, ale také současnost 
a ukážeme šíři záběru muzejnické práce i našich sbí-
rek.

Tereza Gomolová Kovaříková
Muzeum Napajedla

TURNAJ V HÁZENÉ - SOBOTA 11. 6. 2022

U PŘÍLEŽITOSTI JUBILEJNÍCH OSLAV 
SE BUDE KONAT VELKÝ TURNAJ 

S BOHATÝM DOPROVODNÝM 
PROGRAMEM.

Varhanní mistrovství Petra 
Kolaře v kostele sv. Bartoloměje
V pořadí druhý koncert varhanní hudby můžete 
navštívit v neděli 8. května v 10 hod již tradičně 
v napajedelském kostele sv. Bartoloměje. 

Petr Kolař, varhaník katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, 
a jeho syn, Richard Kolař, který doplní vystoupení 
svého otce zpěvem, připomenou ve svém vystou-
pení skladby Johanna SebastianBacha, Bedřicha 
Smetany, Franze Schuberta aj. 

Petr Kolař, varhaník, sbormistr, ředitel kůru a hudeb-
ní pedagog studoval varhanní hru na Konzervatoři 
v Brně u prof. Vratislava Bělského, později u  prof. 
Zdeňka Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na 
JAMU v Brně, ve třídě prof. Aleny Veselé. Po ukonče-

ní studií v letech 1993 - 2000 začal vyučovat varhan-
ní hru a improvizaci na oddělení duchovní hudby 
JAMU v Brně, od roku 2000 vyučuje hru na varhany 
a improvizaci na Konzervatoři v Brně. Pravidelně 
spolupracuje s Filharmonií Brno a různými komor-
ními ansámbly a sbory - Moravan, PSMU, BAS, ČFSB, 
Czech virtuosi a další. 

Během návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně 
v  roce 2009 dirigoval hudbu při slavnostní boho-
službě na místním letišti. Za práci v oblasti duchovní 
hudby obdržel Medaili sv. Cyrila a Metoděje.

Na další koncertní setkání se pak můžete těšit v pod-
zimním čase. 
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STAHUJ

Letem světem 
intranetem
Koncernový intranet vám nabízí všechny informace na jednom místě. Ať už hledáte nej-
novější zprávy, benefity, kontakty, důležité směrnice či jiné nepostradatelné dokumen-
ty, knihovnu nebo jen kalendář akcí.  Abyste se k informacím dostali opravdu odkudko-
li, tak není pro přístup potřeba firemní připojení. Připojit se zvládnete i ze soukromého 
počítače či vašeho telefonu. 

NOVÝ SERIÁL KAM NA STŘEDNÍ ŠKOLU
Připravili jsme si pro vás a především pro vaše děti nový seriál s řadou tipů, kterou SŠ si 
vybrat. Zatímco letošní deváťáci se již pilně připravují na přijímací zkoušky na vybrané 
střední škole, vás možná tento maraton s vaším dítkem teprve čeká.  

#ProUkrajinu
NADACE AGROFERT
Každý se může připojit k finanční pomoci Nadace AGROFERT
Číslo účtu: 6655200/0100
IBAN CZ67 0100 0000 0000 0665 5200
Do textu pro příjemce nezapomeňte uvést
 „UKRAJINA“

KONCERN AGROFERT
Do pomoci Ukrajině se zapojuje i stále více firem z koncernu 
Agrofert, ať už formou vlastních materiálních či finančních 
sbírek nebo spoluprací s humanitárními organizacemi. 

Aktuální seznam pomoci naleznete na webu agrofert.cz 
v záložce Pro Ukrajinu.

Chtěli bychom vám postupně představovat školy, se 
kterými v koncernu úzce spolupracujeme.

Správný výběr školy ovlivňuje mnoho 
kritérií. Důležité je najít tu, která 

umožní naplnit sny vašeho dítěte a 
také ho bude bavit.

Věříme, že náš seriál vám pomůže odpovědět na 
některou z mnoha otázek. Bude lepší střední odbor-
ná škola, učiliště nebo gymnázium? Najde po škole 
snadno uplatnění? Získá během studia praxi? Nabízí 
škola internátní ubytování? V koncernu spolupra-
cujeme s celou řadou středních škol. Ty mají různé 
zaměření ať už je to zemědělství, automobilový prů-
mysl nebo chemie. 

Každý čtvrtek se můžete těšit na medailonek školy, 
příběhy absolventů, rozhovory s učiteli, reportáže 
z náborových dnů nebo veletrhů pracovních příleži-
tostí a nebude chybět ani Mladý chemik.

NEMÁTE AKTIVNÍ ÚČET K INTRANETU?
Na výplatní pásce jste dostali své unikátní přístu-
pové údaje – přihlašovací jméno a také speciální 

čtyřmístný pin. Ty pak jen zadáte do přihlašovacího 
okénka, které naleznete na adrese :

www.nasintranet.cz
Pokud jste je neobdrželi, kontaktujte vaše personál-
ní oddělení nebo napište na:

podpora@nasintranet.cz

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. 

REAKCE NA ČLÁNEK DENÍKU REFE-
RENDUM „OBŽALOBA ROŽNOVSKÉ 
ENERGOAQUY Z OTRAVY BEČVY JE 
VÝSMĚCH SPRAVEDLNOSTI I REA-
LITĚ“
Deník Referendum vydal 29. 3. 2022 článek „Obžalo-
ba rožnovské Energoaquy z otravy Bečvy je výsměch 
spravedlnosti i realitě“, kde uvádí: „…V Deníku Refe-
rendum jsme prokázali, že otravě předcházela uta-
jená havárie přímo v areálu Dezy…“

Vyjádření představenstva koncernu AGROFERT: 
Den před havárií na řece Bečvě došlo v DEZE k pro-
vozní události v podobě přetečení směsi sody a 
vody. Ani jedna z těchto látek není nebezpečná pro 
životní prostředí a nemohla způsobit otravu ryb. 
Znalecký posudek Fakulty stavební VUT v Brně ne-
shledal žádnou spojitost mezi výrobními a procesní-
mi procesy společnosti DEZA a ekologickou havárii 
na řece Bečva 20.9. 2020. Chemička DEZA je skuteč-
ně mimo podezření.

DOTACI NA INOVATIVNÍ TOASTOVOU 
LINKU JSME ZÍSKALI V SOULADU 
S PRAVIDLY
Ministerstvu průmyslu a obchodu dnes v tiskové 
zprávě oznámilo, že přistoupí k odebrání dotace, 
kterou obdržela společnost Pekárna Zelená louka 
z koncernu AGROFERT na inovativní linku na výrobu 
toastového chleba. 

Vyjádření představenstva koncernu AGROFERT: 
Jsme přesvědčeni, že i předmětnou dotaci získa-
la společnost Pekárna Zelená louka, a.s. v souladu 
s dotačními pravidly EU a ČR. 

Probíhající správní řízení nebudeme komentovat, 
nicméně nás velmi zaráží, že ačkoliv není skončeno, 
MPO na svém webu a ministr průmyslu a obchodu 
na sociální síti předjímají jeho výsledek.

REAKCE KONCERNU AGROFERT 
NA PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR, ŽE 
BUDE ZRUŠENA POVINNOST PŘIMÍ-
CHÁVAT BIOSLOŽKU DO NAFTY
Bionafta je zatím obtížně nahraditelným nástrojem 
snižování emisí v dopravě v celé Evropě. Návrh by 
tak v praxi znemožnil užití tzv. vyspělých biopaliv 
dalších generací, na kterých staví EU své plány na 
dekarbonizaci dopravy.

Nevěřte fámám, hledejte fakta.
Více naleznete na www.famyfakta.cz 
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