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VALAŠSKÝ CHEMIK

AKTUALIT Y H l a v n í  t é m a  /  D E Z A

SOUTĚŽE LETNÍ PRÁZDNINY U MOŘE PRVNÍ DÍL CESTOVATEL-
SKÉHO SERIÁLU - BELGIE

Personální odbor připravil na konec 
prázdnin ozdravný letní tábor 
v Chorvatsku. 
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Zapojte se s námi do cestovatelského 
seriálu a řekněte ostatním, kde se 
vám nejvíce líbilo.

B ě ž e c k ý  s e r i á l  A G R O F E R T  R u n  2 0 1 7  k l e p e  n a  d v e ř e
Seriál běžeckých závodů AGROFERT Run 2017 zůstává v pěti lokalitách 

a přináší opět řadu novinek pro běžce i návštěvníky. V loňské sezóně seriál 
AGROFERT Run přivítal přes 5 000 aktivních závodníků všech věkových  
i výkonnostních kategorií a více než 11 000 návštěvníků celkem. Ve srovnání  
s rokem 2015 se můžeme pyšnit 25% nárůstem návštěvnosti.

V loňském roce jsme rozšířili působnost seriálu běžeckých závodů do Napajedel 
a vyzkoušeli novou trasu vedenou okolní přírodou. Cílem AGROFERT Runu 2017 
je obohatit doprovodný program a nabídnout běžcům lákavé ceny od specialistů ve 
svém oboru. Velkou novinkou pro letošní rok je bezesporu Masážní koutek s přírod-
ní kosmetikou Bina. Běžci si budou moci vyzkoušet účinky startovacích nebo rege-
neračních přípravků společně s masáží. Zapracovali jsme podněty od našich běžců, 
kterých si velmi ceníme, a připravili jsme na každý běh unikátní pamětní tričko. 
Všichni si v seriálu závodů AGROFERT Run 2017 přijdou na své. Rádi pomáhá-
me druhým, proto navazujeme na neziskový koncept seriálu. Startovné rodinných  
a dětských běhů jsou opět zcela zdarma. Zaplatíte pouze registraci do hlavního 
desetikilometrového závodu, a to symbolických sto korun při platbě převodem na 
účet a dvě stě korun na místě konání závodu. Veškeré vybrané prostředky prostřed-
nictvím Nadace Agrofert pomohou potřebným v daném regionu.

Běžecké a rodinné dny AGROFERT Run 2017 se uskuteční:
22. 4. 2017 Pardubice, dostihové závodiště AGROFERT Park
20. 5. 2017 Valašské Meziříčí, areál společnosti DEZA
10. 6. 2017 Napajedla, areál společnosti Fatra
 2. 9. 2017 Lovosice, Lesopark Osmička
 9. 9. 2017 Přerov, areál společnosti PRECHEZA

Stejně jako vloni se i v roce 2017 poběží hlavně v lokalitách výrobních společnos-
tí koncernu AGROFERT. Pohyb vnímáme jako příjemný a přirozený ventil od prá-
ce a každodenních povinností. Přejeme si, aby co nejvíce lidí sdílelo naši filozofii  
a přidalo se do běžecké komunity AGROFERT Runu. Z těchto důvodů opět chys-
táme pro rodiny s dětmi nová sportovní stanoviště Gymnastické bojovky a na-
bídneme možnost charitativní jízdy na hand biku. Každý ujetý kilometr se počítá  
a znamená příspěvek sto korun na dětskou verzi tohoto kola.

S prázdným žaludkem určitě neodejdete, protože na vás čeká občerstvení za přá-
telské ceny. Pro ročník 2017 plánujeme další novinku v podobě stanu s deskovými 
hrami. Přijďte se také podívat!

Petra Adámková, AGROFERT, a.s.

Společnost DEZA, a.s. je součástí 
nového propagačního filmu města
Nejvýznamnější společnosti Valašské-
ho Meziříčí, tak zní název půlhodino-
vého filmu, ve kterém dostalo možnost 
prezentace pětadvacet valašskomezi-
říčských zaměstnavatelů. Snímek má 
za úkol představit veřejnosti podnika-
telské prostředí ve městě, rozmanité 
oblasti podnikání, výrobní sortiment  
a v neposlední řadě zajímavé pracovní 
příležitosti. 
 „Jednou z hlavních myšlenek při ob-
jednávce videa bylo poskytnout atrak-
tivní materiál pro základní a střední 
školy ve městě, jehož zhlédnutí by bylo 
možné zařadit přímo do výuky,“ vy-
světluje Robert Stržínek s tím, že film 
by také mohl pomoci mladým lidem při 
výběru své budoucí profese.  
Právě studenti meziříčských škol byli 
první, kdo film viděli, a to v rámci do-
polední premiéry v Kině Svět. „Po pro-
jekci jsme školám jako dárek věnovali 
USB flash disky s tímto novým filmem,“ 
dodává starosta.  

V Deze se natáčelo na začátku loňské-
ho srpna. Ve filmu byly použity kame-
rové jeřáby. Pořízeny byly letecké zá-
běry pomocí dronů. Kromě české verze 
byla vyrobena také verze s anglickými 
titulky.

E x k u r z e  p r o  z a h r a n i č n í  s t u d e n t y
Začátkem března otevřela společnost DEZA své dveře studentům. Do závodu 

zavítala třída Střední průmyslové školy Hranice, která hostila také čtyřicet stu-
dentů z Portugalska. Výklad o společnosti a látkách, které DEZA zpracovává, si 
připravil vedoucí SEAL DEZA  Ing. Josef Král. 

Studenty z hranické průmyslovky zajímala především možnost praxe v DEZA, a.s.  
Řeč přišla také na možnosti využití látek v běžném životě. 

Ing. Josef Král se s nimi postupně zastavil u provozů Benzol, Energetika a Dehet. 
Portugalské studenty aplikované chemie a výpočetní techniky doprovázeli také tři 
učitelé. S nimi se vydali středoškoláci do České republiky na tři týdny. Větší část 
svého pobytu strávili návštěvou společností napříč celým Zlínským krajem. Čekala 
na ně také třídenní pracovní stáž. „Studenti přicestovali do České republiky v rámci 
programu Erasmus+. Stejně tak mají naši středoškoláci možnost navštívit Portugal-
sko, ale i jiné evropské země. Hlavním cílem programu je zvýšení kvality a přiměře-
nosti kvalifikací a dovedností. Mimo to se seznámí s pracovním prostředím v České 
republice,“ prozradil garant program a učitel Střední průmyslové školy Hranice. 

MH

V dubnu nás čekají pravidelné 
roční prověrky

 Na základě Příkazu generálního ředitele 
PGŘ č. 03/17 proběhnou v měsíci dub-
nu pravidelné roční prověrky BOZP na 
všech pracovištích naší společnosti. 
Jde o povinnost vyplývající z poža-
davků zákoníku práce - § 108 odst. 5).: 
„Zaměstnavatel je povinen organizovat 
nejméně jednou v roce prověrky bezpeč-
nosti ochrany zdraví při práci na všech 
pracovištích a zařízeních zaměstnava-
tele v dohodě s odborovou organizací 
nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
a zjištěné nedostatky odstraňovat.“
Uvedený PGŘ  č. 03/17 stanovuje po-
vinnosti, jmenování komisí, způsob 
zajištění prověrek včetně vypracování 
zpráv a návrhů odstranění závad.
V příkazu uváděný přehled zaměření 
kontrol koresponduje s požadavky, kte-
ré jsou základem pro zaváděný systém 
řízení rizik BOZP dle normy ČSN OH-
SAS 18001. Dílčí prověrkové komise 
tak v praxi uplatní postupy, které budou 
obdobně využívány při komplexních 
interních auditech (v přiměřeném roz-
sahu). Součástí příkazu je nově také 
příloha obsahující jednotný formulář 
pro vytvoření souhrnné zprávy dílčích 
prověrkových komisí. 
Dále je třeba upozornit na dodržení ter-
mínu zasílání zpráv, a to jak v písem-
né formě, tak i elektronicky, aby bylo 
možno včas vypracovat podnikovou 
souhrnnou zprávu, která bude předlo-
žena k projednání v podnikové komisi 
DEZA, a.s. a odborové organizaci. 

OŘS ISO, oddělení BOZP 

Soutěžte o vstupenky na dětské 
divadelní představení do KZ 
VALMEZ nebo na velikonoční 
program do Valašského muzea 
v přírodě.  



DEZA, a.s. Valašské Meziříčí nabízí volná pracovní místa na následující pracovní pozice:

LABORATORNÍ DĚLNÍK (VZORKAŘ)
POŽADAVKY:
• vyučen v technickém oboru (chemický výhodou)
• dobrý zdravotní stav (fyzická zdatnost)
• práce ve výškách
• směnný provoz

DĚLNÍK V CHEMICKÉ VÝROBĚ
POŽADAVKY:
• vyučen v technickém oboru (chemický výhodou)
• dobrý zdravotní stav 
• ranní i směnný provoz

NABÍZÍME:
• dobrý pracovní kolektiv
• ranní provoz: měsíční mzda 19 700 Kč + čtvrtletní prémie 
 dle hospodářského výsledku ve výši 6 000 Kč
• směnný provoz: měsíční mzda 22 700 Kč + čtvrtletní prémie 
 dle hospodářského výsledku ve výši 6 000 Kč
• 30 dní dovolené
• sociální výhody
• nástup dle dohody
Písemné nabídky se životopisem zasílejte na e-mail: p.markova@deza.cz nejpoz-

ději do 31. března 2017. V předmětu zprávy vyznačte: laboratorní dělník nebo 
dělník v chemické výrobě. Info na tel. 571 692713, p. Marková.

DEZA, a.s., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí.
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA

vyjde v úterý 25. dubna 2017

uzávěrka bude 13. dubna 2017 
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Z jedné oslavy MDŽ
V závodě nás pracovalo mnoho sta-

rých zaměstnanců, ne věkem, ale od-
pracovanými roky. Tvořili jsme kme-
nový počet pracovníků, kteří se znali 
až do morku kostí. Věděli jsme o svých 
chybách a nedostatcích, o poměrech  
v rodině. Jednomu z těchto pracovní-
ků se stala tato příhoda. Byl to člověk 
menší postavy, velmi sebevědomý, vel-
mi veselý, šprýmař od kosti. Jeho nápa-
dy někomu něco vyvést se vzpomínají 
do dnešních dnů.

Každý špás něco stojí. Vroubky za 
jeho taškařiny se sbírají. Blížil se Me-
zinárodní den žen a v těch letech se to 
pořádně oslavovalo, byly na to uvolně-
ny fondy mužů i závodní rady, zajištěna 
výborná hudba. Protože bylo v závodě 
zaměstnáno jen 10 až 12% žen a na 
některých odděleních jen 2 až 3%, tak 
ženy byly velmi vzácné při takovýchto 
příležitostech. 

Přípravy na oslavy MDŽ se konaly 
individuálně. Vzpomínaný pracovník 
si zajistil dokonalé pozvání i s razítky  
a podpisy, že se v tento den má zú-
častnit důležitého stranického školení. 
Účast nutná! Nocleh i strava zajištěna. 
Jeho žena, váhově i vzrůstově větší, 
přijala s hrdostí toto oznámení a zúčast-
nila se příprav školení. Příprava i od-
chod z domu dopadly dobře. Nevzniklo 
žádné podezření. 

Druhý taškář, nebo dlužník za něja-
kou taškařici, dopravil do schránky ne-
nápadně pozvánku na MDŽ bez nutné 
účasti. Žena našeho velkého taškáře vy-
provodila svého muže až před zahradu. 
Při návratu vybrala poštu ze schránky. 
Po spatření pozvánky to začalo. Úplný 
kombinační boj myšlenek. Nakonec 
zvítězil šestý smysl ženy, která se oka-
mžitě začala oblékat. Nejbližší autobus 
jel až za hodinu, vyrazila tedy pěšky do 
závodního klubu, což bylo pětadvacet 

kilometrů. Podařilo se jí však stopnout 
auto. 

Do závodního klubu přišla včas. 
Výborná hudba hrála sambu. Stačilo 
několik vteřin rozhlédnutí. Fyzická 
zdatnost jí pomohla rychle se přiblížit 
k žádanému tanečnímu páru. Levou 
rukou uchopila muže za klopu kabátu  
a pravou rukou vyťala facku, po kte-
ré zaujal polohu ležícího střelce. Vy-
leštěný parket způsobil, že se zastavil  
u nosného sloupu jako hokejista u man-
tinelu. Účastníci tanečního reje ztuhli, 
hudba hrála dezorientovaně, až celkem 
umlkla. Statná žena se otočila na taneč-
nici, se kterou její muž tancoval a pro-
hlásila: „S tebou si to vyřídím potom!“

Smělým krokem prošla k ležícímu 
muži, razným hmatem ho dostala na 
nohy a prohlásila: „Mazej domů!“

Takto skončila oslava MDŽ  jednoho 
muže, který se dostal do rukou tak silně 
emancipované ženy. 

Soutěž 
Zasoutěžte si s Valašským chemikem 

o vstupenky na dětské divadelní před-
stavení, které se uskuteční 1. dubna  
v KZ Valašské Meziříčí. Na děti se těší 
Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, la-
boratorní potkan z Prahy a Ludvíček, 
sádrový trpaslík. 

Máme pro vás dohromady čtyři vstu-
penky (dvě dětské a dvě dospělé), kte-
ré si rozdělí dva výherci. Stačí odpově-
dět na soutěžní otázku: 

U kterého města se potkali medvě-
di z legendárního večerníčku Pojďte 
pane, budeme si hrát?

Odpovědi posílejte na e-mail m.ho-
rakova@deza.cz do 29. března.  
V předmětu zprávy uvádějte  
SOUTĚŽ a vaše příjmení. 

Va lašská  laťka  po  j ednačtyř icá té
Také letos se mohla 

DEZA, a.s. pyšnit part-
nerstvím tradičního zá-
vodu ve skoku vysokém. 
Na organizaci a zajištění 
Valašské laťky přispí-
vá již řadu let. Letošní 
jedenačtyřicátý ročník 
odstartoval v sobotu  
11. března od 10 hodin 
v tělocvičně ZŠ Masary-
kova a pokračoval až do 
odpoledních hodin. Do 
Valašského Meziříčí se 
sjeli sportovci ze všech 
koutů Moravy i Čech. Své zastoupení zde však měl také sportovní tým MKS Polsko. 
A jak si vedli domácí? Lépe na tom byly dívky. Na bednu se podařilo dostat mladším 
i starším žákyním. Bronz vybojovala také juniorka Natálie Paťavová ze SKM Valaš-
ské Meziříčí. Kategorii dospělých pak ovládl český olympijský medailista Jaroslav 
Bába, který se účastní Valašské laťky pravidelně.                                                MH

V e l i k o n o č n í  p r o g r a m  v e  V a l a š s k é m  m u z e u  v  p ř í r o d ě
Velikonoce jsou nejen nejvýznam-

nějšími křesťanskými svátky. Kromě 
oslavy zmrtvýchvstání Ježíše Krista se 
s nimi pojí také nespočet jarních oby-
čejů.  Ty nejznámější si můžete připo-
menout ve Valašském muzeu v přírodě, 
kde čekají na návštěvníky celé tři dny 
velikonočního veselí. 

Na Bílou sobotu 15. dubna se mů-
žete vydat z Valašského Meziříčí do 
Rožnova pod Radhoštěm mimořádným 
vlakem s parní lokomotivou Matěj. Od 
rána bude v Dřevěném městečku pro-
bíhat velikonoční jarmark s dřevěnými 
ukázkami. Vyhrávat k tomu bude cim-
bálová muzika Kotár. Na pódiu u ryb-
níčka vystoupí od 10 hodin cimbálová 
muzika Javořina.

Hod Boží velikonoční stráví ná-

vštěvníci ve společnosti cimbálové mu-
ziky Bača z Valašského Meziříčí. V 10 
a 13 hodin vystoupí na palouku Dřevě-
ného městečka folklórní soubory Malá 
Ondřejnica, Ondřejnica a cimbálová 
muziká TRAGAČ  ze Staré Vsi nad 
Ondřejnicí s programem Buďmy všeci 
veseli, Velke noci zmy dočkali!

V kostele svaté Anny se bude od půl 
dvanácté ozývat Jarní krasopění v po-
dání pěveckého souboru Zdeňka Ši-
můnka z Dolní Bečvy. Od dvou hodin 
odpoledne vystřídá sbor varhanní pre-
ludování Pavly Mikešové. 

V Janíkově stodole od 15 hodin za-
hraje v rámci programu S lidovou kul-
turou kolem světa cimbálová muzika  
Pramínky z Kopřivnice a Danube trio  

Velikonoce jsou často označovány 
jako svátky jara, jejich podstata má 
však také křesťanské kořeny. Proto čas 
velikonoční provází řada křesťanských 
i pohanských zvyků. K Velikonocům 
jednoznačně patří pomlázka. Víte, že 
nejstarší zmínka o pomlázce pochází 
ze 14. století a v naučném slovníku je 
označena jako „nástroj určený ke stej-
nojmennému šlehání dívek a žen“? Po-
mlázka má mnoho podob i krajových 
názvů. V Chodsku se můžeme setkat 
s dynovačkou, na jižní Moravě se jí 
říká koleda anebo mrskút, na Žďársku 
jí označují jako sekačku a na Moravě 
se používá také označení korbáč nebo 
karabáč. 

Zasoutěžte si s námi o pět rodinných 
vstupenek do Valašského muzea v pří-
rodě na program Velikonoce ve Skanze-
nu. Stačí odpovědět na soutěžní otázku: 

Jak se jmenuje první jarní květina?  
a) sněženka      b) fialka 

Odpovědi posílejte na e-mail 
m.horakova@deza.cz do 5. března.  
V předmětu zprávy uveďte SOUTĚŽ 
a vaše příjmení. 

Soutěž  

ještě, než se rozvoní květiny, keře  
a stromy, můžeme ve vzduchu cítit 
jaro – vůni čerstvé hlíny. To proto, že 
jak půda ožívá a odpařuje se z ní voda, 
dostává se do vzduchu geosmin, bicy-
klický alkohol produkovaný antibek-
teriemi v půdě. Připisuje se mu také 
vůně vzduchu po prudkém dešti a tato 
organická sloučenina je zodpovědná  
i za zemitou chuť červené řepy. 

Jarní jazz-bluesové dny 2017 lákají na mezinárodní umělce
Malá scéna za oponou v meziříč-

ském Kulturním zařízení připravuje 
třetí ročník Jarních jazz-bluesových 
dnů, jejichž program letos nabízí pět 
koncertů mezinárodních umělců. 

Návštěvníci mají možnost si zakoupit 
vstupenku zahrnující všechny koncer-
ty za pouhých pět set korun. Jarní fes-
tival startuje v neděli 26. března kon-
certem americké bluesové zpěvačky 
Crystal Monee Hall. Posledního kon-
certu se ujme její krajan Greg Koch. 
Koncerty začínají vždy v 19.30 hodin.

Příjemnou tradicí se ve Valašském 
Meziříčí stávají Jarní jazz-bluesové 
dny, které již třetím rokem připravuje 
Malá scéna za oponou místního Kultur-
ního zařízení. V komorních prostorách 
divadelního pódia tentokrát vystoupí 
pět umělců mezinárodní jazzové a blu-
esové scény. 

První vlaštovkou bude koncert ame-
rické zpěvačky Crystal Monee Hall, 
která patří k nejpozoruhodnějším vo-

kálním talentům na současné newy-
orské jazzové a písničkářské scéně. 
Crystal zpívá jako by bez námahy, její 
hlas je silný i citlivý. Poetické texty, 
jednoduché a elegantní aranže – křiš-

ťálově čistá hudba hladce  
a beze švů kombinuje folk, 
gospel, jazz a blues. Poctu 
legendární zpěvačce Bil-
lie Holiday vzdá v úterý 
4. dubna polská jazzová 
zpěvačka Ida Zalewska, 
jež na sebe strhla pozor-
nost před pěti lety svým 
neobyčejně vydařeným 
albem As Sung By Billie 
Holiday. Ida disponuje 
výrazným, osobitě sytým  
a tvárným hlasem, pohy-
bujícím se mezi výrazi-
vem černých bluesových 
zpěvaček a Joni Mitchell. 

O tři dny později,  
v pátek 7. dubna, se zde 
bude prezentovat skvě-

lý americký kytarista Will Bernard, 
nominovaný v kategorii jazzových 
kytaristů jako vycházející hvězda  
a s albem Party Hats na Grammy  
v kategorii nejlepší současná jazzová 
deska. Na Malou scénu přijede v triu 
s Brianem Charettem a Danem Šol-
tisem. Středa 12. dubna bude patřit  
v pořadí čtvrtému koncertu a komorní-
mu vystoupení amerického kytaristy, 
zpěváka a skladatele Jesse Ballarda  
v doprovodu německého saxofonisty 
s českými kořeny Joe Kučery, který 
bezpochyby patří mezi nejvýraznější 
české muzikanty. O závěrečné vystou-
pení Jarních jazz-bluesových dnů 2017 
se postará blues-rock-jazzový šaman 
Greg Koch, který zde v triu zahraje ve 
středu 3. května. Greg koch svou duši 
upsal šesti strunám elektrické kyta-
ry a je každoročním favoritem anket 
prestižních časopisů Guitar Palyer  
a Vintage Guitar Magazine.

V předprodeji jsou k dostání výhodné 
vstupenky na celé jarní jazz-bluesové dny 

z Brna, kteří představí lidovou kulturu 
z Čech, Chile, Estonska i Izraele.

Návštěvníci nepřijdou o typické ob-
chůzky rapačáři, v Billově chalupě se 
pak uskuteční ochutnávka jarní polév-
ky a zdobení kraslic. 

Bohatý program čeká návštěvníky 
také na Červené pondělí. Dřevěným 
městečkem se rozezní melodie cim-
bálové muziky Soláň. Na palouku zde  
v 11 hodin a o půl druhé odpoledne vy-
stoupí s programem Jaro je tu folklór-
ní soubory Úsměv, Krtek a cimbálová 
muzika ZUŠ Václava Kálika z Opavy. 

Po všechny dny se návštěvnici mohou 
těšit na ukázky zdobení kraslic a plete-
ní pomlázek. Bohatá bude také nabídka 
výrobků od lidových řemeslníků.  MH

2017, kdy jeden koncert vyjde na pouhou 
stokorunu. K dostání jsou však také jed-
notlivé vstupenky na každý koncert, a to 
v Turistickém informačním centru ve Va-
lašském Meziříčí a online na stránkách 
Kulturního zařízení www.kzvalmez.cz

Ondřej Smolka, PR manažér.

Víte, že ...



Pouze pro členy odborů
Odbory zakoupily vstupenky do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě na muzikál

REBECCA
Muzikál jako napínavý kriminální příběh? Odpověď zní: Ano! Je vůbec možné, 
aby se titulní hrdinka neobjevila na scéně? Odpověď zní: Proč ne! Od své premiéry  
v roce 2006 byla Rebecca úspěšně uvedena v deseti významných evropských metro-
polích. Dobrý muzikál musí vycházet především ze silného příběhu. Román Mrtvá  
a živá z pera Daphne du Maurierové na plátno převedl slavný režisér Alfred Hitch-
cock v roce 1940. Do muzikálové podoby jej adaptovali renomovaní tvůrci vídeňské 
muzikálové školy, skladatel Sylvester Levay a textař a dramatik Michael Kunze.  
U nás je tvorba tohoto tandemu prozatím málo známá, ale právem očekáváme, že se 
nový titul stane napínavým hitem sezóny. Na scéně jsou použity pyrotechnické efekty.
Vstupenky jsou pouze pro členy odborů a jednoho rodinného příslušníka. K za-
koupení budou ve dnech od 3. dubna do 13. dubna včetně, a to od 6 do 14 hodin.
Představení se uskuteční 2. června. Seznam účastníků i podrobnosti k odjezdu 
na muzikál budou vyvěšeny na SEIDu. Cena pro odboráře a jednoho rodinného 
příslušníka je 300 Kč za osobu včetně dopravy autobusem. 

Benefit pro členy Odborů
Od 3. dubna do 28. dubna si může každý člen vyzvednout v kanceláři odborů po-
ukázku na nákup v hodnotě 300 Kč. Poukázku lze vyzvednout každý pracovní den  
v době od 6 do 14 hodin. Poukázku je možno vyzvednout pouze osobně oproti pod-
pisu, nikoli v zastoupení.  Při vyzvednutí poukázky obdrží každý zájemce seznam 
firem, obchodů, lékáren atd., ve kterých je možné poukázku uplatnit.

TATRALANDIA
Pro velký úspěch v loňském roce, odbory pořádají zájezd pro rodiče s dětmi do aqua-
parku Tatralandia. Tento zájezd je určený pouze pro odboráře a rodinné příslušníky. 
Termín zájezdu je v sobotu 27. května. Podrobnosti budou vyvěšeny na SEIDu. 
Zájemci se mohou nahlásit na odborech od 3. do 28. dubna. Pokud bude velký zájem, 
náhradní termín bude v měsíci září. Seznam účastníků zveřejníme 3. května. Jelikož 
je zájezd připraven pro rodiče s dětmi, není možné za rodiče nahlásit náhradu (pra-
rodiče atd.). Pokud dojde před odjezdem ke zjištění, že nejede nahlášená osoba ale 
někdo jiný, bude dotyčný/á muset doplatit částku 250 Kč.
Cena:   Dospělá osoba     400 Kč
 Dítě do 15 let (včetně)    250 Kč
 Děti 16 let až 18 let (včetně) a studenti do 26 let   350 Kč 
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NAŠI  JUBILANTI
V březnu slaví životní jubileum:

50 let
Zelenka Jiří                - teplárna

60 let
Hatlapatka Petr          - údržba voda
Malík Zdeněk         - dyoktilftalát

Jubilantům blahopřejeme.

25 let
Tomaštík  Jiří                    - benzol 

20 let
Cabáková Jana   - analytická laboratoř
Pavlíčková Lenka               - expedice

V únoru nastoupili
Hlaváč Blahoslav                    - dehet
Holčák Marek - údržba energetika
Mgr. Konečná Gabriela          - odbor

řízení ISO a ŽP ( z MD)
Skalka Jan          - vodní hospodářství
Vítáme vás v našem kolektivu a přeje-
me vám hodně pracovních úspěchů.

JAK JSOU TU DLOUHO

O K É N K O  P R O  N A Š E  D Ů C H O D C E

VÍTÁME VÁS

BLAHOPŘEJEME
V březnu slaví životní jubileum tito 
důchodci:
Tuhovčák Pavel (Ostrava) - 95 let
Dorociaková Růžena (Ostrava) - 90 let
Kundrát Jaromír     - 80 let
Pastorčák Jaroslav Ing. - 80 let
Fárek Josef - 75 let
Mičunová Milada - 75 let
Novotný Ladislav - 75 let
Ottopalová Ludmila Ing. - 75 let
Šácha Jan (Organik) - 75 let
Esteřák Jaroslav - 70 let
Kumbár František - 70 let
Peluhová Libuše - 70 let
Rada Zdeněk - 70 let
Vaňková Zdeňka - 65 let
Frenštácký Jaroslav - 60 let
Hrabovský Oldřich - 60 let

VZO OS ECHO INFORMUJEOdbory  /  In fo  / 

KULTURA V PŘEDPLATNÉM
DIVADLO V PŘEDPLATNÉM

20. dubna 2017 v 19 hodin, velký sál KZ – komedie „VŠE O MUŽÍCH“
ANEB JAK MUŽI SAMI SEBE VIDÍ, ZA CO SE NESTYDÍ A STYDÍ. Komedie 
složená z propletené mozaiky několika příběhů z různých životních etap a různých 
mužských prostředí nabízí vtipný (a někdy i trochu nostalgický) pohled do zákulisí 
mužské duše. Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný (Studio Dva Praha).

SEDMIKRÁSKA – předplatné pro děti
1. dubna 2017 v 16 hodin, velký sál KZ – pohádka „KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK“
Pohádka podle známého večerníčku, ve které vystupují dva krysáci, laboratorní potkan  
a sádrový trpaslík Ludvíček. Tato parta zažívá na smetišti jedno dobrodružství za druhým. 
Tentokrát to bude veliké, protože Ludvík se ztratil. Účinkuje: Divadlo D 5 Praha.

KONCERT V PŘEDPLATNÉM
5. dubna 2017 v 19 hodin, velký sál KZ – „IVAN KLÁNSKÝ – klavír a LUKÁŠ KLÁN-
SKÝ - klavír“
OTEC A SYN U JEDNOHO KLAVÍRU. Mistrovské ovládání nástroje jak ve smyslu virtu-
ózním, tak v citovém výrazu, který je neodmyslitelný zvláště ve skladbách sdělujících roz-
položení ducha a nitra skladatele, řadí dnes Ivana Klánského mezi světovou špičku. Lukáš 
Klánský patří k nejvýznamnějším a nejžádanějším českým klavíristům mladé generace a je 
muzikantem z Listiny mladých umělců.
28. dubna 2017 v 18.00 hod „JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA“ 
Zájezd na koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava do Beskydského divadla 
v Novém Jíčíně. Autobusy budou přistaveny na II. Nádvoří zámku Žerotínů.
Na tento koncert budou permanentky připraveny k zakoupení od 12. dubna. 

DUO TERES: PRAŽSKÝ KALEIDOSKOP
Koncert z 8. února zrušený kvůli onemocnění kytaristy, odehrají muzikanti v ná-

hradním termínu, a to 29. března od 19 hodin ve velkém sále KZ Valmez.  
Lucia Fulka-Kopsová (housle) a Tomáš Honěk (kytara) dohromady tvoří Duo Teres, jenž 

je komorním souborem mimořádného nástrojového spojení, který se od začátku svojí exis-
tence zabývá převážně hudbou původně napsanou pro housle a kytaru. Postupem času se 
zájem dua přesunul spíše na hudbu 20. a 21. století a na konci roku 2010 vyšlo první album, 
které velice kladně ocenila hudební kritika.

Zájemci hlaste se na sekretariátu odborů č. 2192.

S DŮCHODCI NA VÝLET
Výbor KD zve své členy i přátele na 

výlet do Ostravy - Dolních Vítkovic. 
Už jsme tam sice mnozí před časem 
byli, ale od té doby tam přibylo dost no-
vých zajímavostí, takže předpokládá-
me opět váš zájem. Pojedeme tak jako 
minule vlakem, sejdeme se ve čtvrtek  
27. dubna v 7 hodin na nádraží ČD.

Permanentky na všechna dubnová představení lze zakoupit na sekretariátu 
odborů.

DŮCHODCI NA BOWLINGU
Dne 28. února jsme se opět sešli při 

NA KUŽELKY S DŮCHODCI
Dne 20. února se důchodci opět se-

šli v kuželně v počtu jedenáct mužů   
a tři ženy. Každý si zahrál dle  libosti 
a všichni odcházeli spokojeně unavení. 
Další setkání v kuželně bude 10. dubna 

VZPOMÍNKA 
Dne 14. února zemřel pan Jiří Malík 
ve věku 64 let. 
Dne 6. března zemřela paní Jana Su-
dolská ve věku 77 let. 

Turnaje v Tenisovém 
klubu DEZA

Ve dnech 11. - 14. 2. 2017 se kona-
ly v naší hale přebory dorostenců Se-
veromoravského Tenisového svazu. 
Hala Tenisového klubu DEZA zažila 
dorostenecké přebory a boj o postup 
na republiku. Svou kvalitu čtyř nejvý-
še umístěných hráčů v poli o titul po-
tvrdili postupem do semifinále Michal 
Lušovský, Martin Trefný, Jan Jermář  
a Martin Šimeček. Z mladších roční-
ků se mezi první čtyři nasazené hráče 
snažil probojovat nenápadný, ale dobře 
hrající Dominik Podsedník, ten však 
podlehl právě pozdějšímu vítězi Tref-
nému ve čtvrtfinále 3:6 a 2:6. Martin 
Trefný prošel turnajem bez zaváhání 
a ztráty setu, zato jeho finálový soupeř 
Martin Šimeček se cestou do finále po-
řádně zapotil a ztratil set hned třikrát. 
Finálový souboj parťáků z TK Preche-
za Přerov vyzněl jasně v poměru 6:4  
a 6:0 pro o půl roku mladšího Martina 
Trefného, který si dovezl titul přebor-
níka Severomoravského kraje. Šimeček 
si krom poháru za druhé místo odvezl  
i pomyslnou klec s finálovým kanárem.   

V přeborech, kterých se zúčastnilo 
padesát hráčů severomoravského kraje, 
nebylo nouze o pekná utkání a napínavé 
výměny. Vysokou úroveň kvality hráčů 
našeho kraje potvruje i součet BH osmi 
prvních nasazených hráčů ve výši 240, 
která byla nejvyšší z celé republiky.

Ve čtyřhrách triumfovala sehraná 
dvojice Jan Jermář (odchovanec TK 
DEZA) a Filip Šenk nad párem Jan Le-
noch – Roman Filo.

Vítězům gratulujeme. 
Martin Holík

DŮCHODCI CHYSTAJÍ 
VÝLET DO PLZNĚ

Stejně jako každý rok  také letos se 
uskuteční dvoudenní zájezd. Bude to 
trochu náročné na cestování i na pe-
níze. Cestovat by se mělo do Plzně.  
V prvním dni nás čeká návštěva pi-
vovaru a židovské synagogy. Druhý 
den pojedeme do Mariánských Lázní. 
Určitě si je rádi prohlédneme. Více in-
formací o zájezdu uveřejním v dalším 
čísle Valašského chemika.

Doufám, že o tento zájezd bude stejný 
zájem, jaký byl o výlety v předešlých 
letech.                            Mirek Hlavatý

Nabídka pro děti na letní prázdniny 
Tábor u moře

Personální odbor připravil na konec prázdnin pro děti svých zaměstnanců 
ozdravný letní tábor v Chorvatsku, kde hlavní náplní je koupání se v moři 

a relaxace. 
Děti budou pod dohledem zkušených vedoucích.

Ostrov Hvar – 7 nocí (10 - ti denní pobyt)

Termín:   18. srpna - 27. srpna 2017
Ubytování:  hotel Arkada **, dvoulůžkové pokoje s přistýlkou
Cena:   3 300 Kč zahrnuje:  
• 7x plná penze – snídaně a večeře formou švédského stolu, obědy – polévka, 
hlavní jídlo, salát • doprava klimatizovaným busem • 7 x ubytování • pobytová 
taxa • služby delegáta • pojištění CK • cest. pojištění 

Přihlášky si vyzvedněte na personálním odboru u paní Skýpalové (tel. 2704) 
a odevzdejte prosím zpět do 30. dubna 2017. Rozhodující je datum odevzdání 
vyplněné přihlášky. Vedoucí může rozhodnout o neúčasti dítěte na táboře.
Doporučený věk dítěte: 9 – 15 let. V případě potřeby doplnění kapacity se 
může zúčastnit rodič s mladším dítětem. 

Pobyt musí být zaplacen do 31. května. Číslo účtu 605851/0100 v. s. 201705. 
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. 

V případě zrušení pobytu ze zdravotních důvodů je nutné doložit lékařské po-
tvrzení, poté je možné vrátit účastnický poplatek. Také na tomto táboře jsou 
děti povinné dodržovat táborový řád, kde je mimo jiné zákaz používání mobilů! 
Prosím, nedávejte je dětem, byly by vybrány a za ztrátu neručíme. Na pokoji 
není trezor. 

 pořádá v sobotu 1. dubna 2017            

24. ročník  

Výstup na Malou Lhotu 
 Okolím Valašského Meziříčí 

a
1. letošní vycházku „Za toulavým náprstkem“ 

(Akce pro rodiče s dětmi)

Start:  Samostatně, trasa a způsob dopravy individuální.
Cíl:  Restaurace Pod dubem na Malé Lhotě v době 
  od 11.00 do 14.00 hodin. Možnost občerstvení.

Upozornění: Zde se dozvíte organizaci dalších vycházek.

KČT, odbor Valašské Meziříčí zve širokou veřejnost,
především děti a mládež na procházku jarní přírodou

KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, odbor VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
předseda: Ing. Bronislav Zachrdla, Zd. Fibicha 1215, Val. Meziříčí, tel: 604 723110

www.kctvm.wz.cz

bowlingu. Sešlo se nás 15. U děvčat 
zvítězila Z. Sehnalová 443 k., druhá se 
umístila A. Jugová 440 k. a třetí skon-
čila H. Svobodová 375 k. To u mužů se 
zadařilo R. Stolařovi 631 k., druhý byl 
P. Juříček 525 k. a třetí místo obsadil  
L. Urbanovský 515 k. Jinak se budu 
těšit na další setkání 28. března. Chtěl 
bych upozornit na změnu květnového 
bowlingu. Místo 23. května bude bow-
ling 25. května ve 14 hodin.  

2017 jako obvykle ve 14 hodin.
Do kuželny zve           Mirek Hlavatý
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BELGIE – KOLÉBKA SECESNÍCH UMĚLCŮ, PRALINEK A HŘÍŠNĚ DOBRÉHO KAKAA
Výlet do Belgie zaujme nejen cesto-

váním za památkami, ale také milov-
níky gastronomie. Pokud si rádi po-
chutnáte na mořských plodech, kvalitní 
čokoládě, nebo silných pivech, Belgic-
ké království je pro vás ideálním mís-
tem pro trávení dovolené. 

Každý, kdo se rozhodne cestovat do 
západoevropského království, by ne-
měl vynechat návštěvu Bruselu, stře-
dověkých Brugg a Gentu. A protože 
Belgie je přímořský stát, byla by škoda 
si nezajet na jeden den do Ostende. 

Naše návštěva Belgie začala v Bru-
selu, kde jsem v šest ráno vystoupila  
z autobusu zhruba po jedenáctihodino-
vé cestě. Mnohem pohodlnější je cesto-
vat letadlem, ale v takovém případě do-
poručuji koupit letenky s předstihem. 
V opačném případě se cestovatelům 
může výlet do Bruselu pěkně prodražit. 
Z hlavního města Evropy, jak se Bruse-
lu přezdívá, jsem měla pokračovat dál 
do Gentu. Rozhodla jsem se ale využít 
brzkého příjezdu a projít se prázdnými 
ulicemi města, dokud to ještě jde. Uká-
zalo se, že to byl vskutku dobrý nápad. 
Proto se můžu asi jako jedna z mála tu-
ristek pyšnit fotkou u legendárního čů-
rajícího chlapečka bez okolního davu. 

Potom už jsme se vydali společně  
s mým průvodcem na západ od Bruse-
lu do města ležícího na soutoku Šeldy  
a Leie. Gent byl ve středověku vý-
znamným a prosperujícím obchodním 
centrem. Tato skutečnost se promítla 
především v architektuře, a proto zde 
stále nalezneme zachovalé cechovní 
domy, jejichž stáří se datuje do 12. sto-
letí. Co nesmíte ve městě určitě minout 
je sladkost, které se říká gentské nosy,  
a to z důvodu, že připomínají oprav-
dové nosy (i když nevím teda). Kromě 
toho je Gent známý také tradiční hořči-
cí, takže co se týče suvenýrů, je to jasná 
volba. Když se setmí, mohou se zvě-

davci vydat na čumendo do Red light 
district. Také na tento druh povyražení 
je možné v Gentu narazit. 

Přístavní město je významný doprav-
ní uzel, proto je ze strategického hle-
diska velmi výhodné hledat ubytování 
právě zde. Snadno se odtud dostanete 
do Bruselu, Brugg, Ostende i Antverp. 

Milovníci umění si v Belgii přijdou 
na své 

Pokud jste viděli film Památkáři  
v hlavní roli s Georgem Clooneym, 
možná si vzpomenete, že jeho hrdinové 
pátrali po proslulém Gentském oltáři, 
který darovali belgičtí fašisté Hitlerovi. 
Námět filmu vycházel ze skutečných 
událostí roku 1942 a oltář s výjevem 
Klanění božímu beránku bychom za 
druhé světové války v gentské kated-
rále opravdu nenašli. Po válce se však 
do Katedrály svatého Bavona vrátil  

a dnes jej zde můžeme vidět v jedné ze 
zadních kupolí.

S tímto filmem se pojí ještě jeden 
umělecký skvost. To už se ale z Gentu 
přesouváme do Brugg, kde v Chrámu 
Panny Marie stojí proslulé sochařské 
dílo od Michelangela. Madonu s dítě-
tem ukradli z chrámu v roce 1944 ně-
mečtí okupanti, po válce se však na své 
místo vrátila a i když se na ní stojí davy, 
odporučuji návštěvu památky nevyne-
chat. Pokud se do Brugg opravdu vy-
dáte, počítejte s davy turistů, kteří zde 
cestují za historií a uměním. Historic-
ké centrum Brugg totiž patří mezi pa-
mátky UNESCO. Na každého tady ale 
dýchne nezapomenutelná atmosféra. 
Před středověkou zástavbou s původní-
mi úzkými uličkami a vodními kanály 
totiž roztaje srdce i toho největšího ne-
romantika. 

Naší poslední zastávkou, kterou jsem 
na své cestě po Belgii stihla, než jsem 
se vrátila do Bruselu, bylo Ostende. 
Léto zde ve druhé polovině 30. let 
trávila židovská umělecká smetánka, 
mimo jiné novinář a spisovatel Egon 
Ervín Kisch. A ačkoliv už od nádraží cí-
títe závan mořského vzduchu, koupání  
v Severním moři je spíše pro otužilce. 
Na konci června měla voda asi 17 °C, 
přesto se však našli tací, kteří se do 
moře vydali. Já jsem se rozhodla sle-
dovat moře pouze z pláže. I když si ve 
vodě nezaplavete, na plážích je v let-
ních měsících docela rušno. Pro mnohé 
Belgičany jsou místní pláže ideálním 
místem k odpočinku, čerpání sluneční 
energie, pikniku anebo trávení volného 
času s přáteli. A na co si dát v Ostende 
pozor? Na racky! Chechtaví opeřenci 
jsou tak zvyklí na lidskou společnost, 
že se vůbec nebojí zaútočit na vaši ruku, 
která právě svírá misku mořských plodů.

Secesní perly Bruselu 
Úplně na konec jsme si nechali Bru-

sel. Jako největší milovník secese a Tin 
Tina na světě jsem přesně věděla, co 
tady chci vidět. S mapou v mobilu jsme 
se vydali hledat Muzeum Victora Hor-
ty, slavného secesního architekta, který 
v Bruselu bydlel a jehož dům společ-
ně s domem profesora Emila Tassela 
jsou považovány za největší belgické 
secesní skvosty. Do té doby jsem vů-
bec netušila, na jak kopcovitém terénu 
se Brusel rozléhá. A samozřejmě, že ty 
nejlepší věci bývají na kopci…zpátky 

dolů z kopce jsme se vydali na Hlavní 
náměstí, nedaleko kterého prodávají ty 
nejlepší vafle za 1 euro. 

Pokud jste takový milovník kakaa 
jako já, nezapomeňte se na snídani za-
stavit v obchodě pro láhev Cecemelu  
a po cestě k němu ve stánku ulovte (co 
jiného než) vafli. A pokud raději než 
kakao máte pivo, určitě budete v Belgii 
na správném místě. Belgická monar-
chie je totiž také označovaná za pivní 
velmoc. Pivo je zde nejběžnějším ná-
pojem a platí to jak pro Valony, tak pro 
Vlámy. Kromě speciálních pivních ob-
chodů nakoupíte pivo v každém super-
marketu. Připravte se ale na pořádný 
bolehlav. Alkoholického zlatého moku 
se v Belgii vaří více než tisíc druhů  
a zde opravdu platí pravidlo - co pivo to 
unikát. Výjimkou nejsou ani piva třeš-
ňová, jablková, zázvorová, rybízová, 
borůvková, jahodová a mnoho dalších. 

Nejsilnější belgické pivo má až 14 % 
alkoholu a vybrat si lze z nepřeberné 
nabídky tmavých, polotmavých, svět-

lých či ovocných piv. Kromě piva bys-
te v Belgii neměli rozhodně vynechat 
ani hranolky a pralinky. Budou na vás 
mávat úplně odevšad a garantuji, že 
taková krabička belgických pralinek je 
úplně nejvděčnější dárek. 

Takže…až nebudete vědět, jestli tý-
den v Paříži, Londýně nebo Vídni, jeď-
te do Belgie!                                MH

C e s t o v a t e l s k ý  s e r i á l  /  C h e m i k  p r ů v o d c e m
Nemusíte cestovat tisíce kilometrů, abyste zažily dobrodružství. Někdy si stačí vyšlápnout kopec za domem a máte pak o čem vyprávět. Ale…blíží se čas plánování letních dovolených a inspirace není nikdy 

dost. Máte nějaký tip? Líbilo se Vám někde natolik, že byste místo doporučili ostatním? Napište o tom do redakce a pomozte tak ostatním s rozhodováním. 
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