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TRINS a DEZA

FATRA ZNOVU VYRÁBÍ
NAFUKOVACÍ HRAČKY

Rozhovor s velitelem hasičů Robertem Skýpalou, styčným
pracovníkem v systému
TRINS.
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Na základě velkého ohlasu laické i odborné veřejnosti obnovila Fatra výrobu
nafukovacích sedacích hraček bustrana 4
vol, slon a žirafa.

Hlavní téma/TRINS

ANKETA

Slavíte Mezinárodní
den dětí?
Jana
Babincová,
laboratoř
MTK benzol

Svátek dětí není pro mě svátek, který
bychom nějak významně slavili. Vzhledem k tomu, že mám čtyřletou vnučku,
což už je taková malá parťačka, tak
určitě půjdeme do přírody. Je důležité
udělat si na děti čas i ve všední den a ne
jen ve svátek.
Ing. Martin
Zgabaj,
odbor
výzkumu

My si vlastně slavíme každý den, a tak
jsme se přímo na den dětí nespecializovali. S ohledem na věk syna pravděpodobně tento svátek letos zdůrazníme.
Jarmila
Holcová,
ekonomický
úsek

Pátnáct let úspěšné spolupráce

V letošním roce si připomínáme patnáct let spolupráce mezi HZS ČR a Svazem chemického průmyslu České republiky (dále také jen „SCHP“). Se SCHP má HZS ČR sjednanou dohodu o spolupráci, známou pod názvem TRINS
(Transportní Informační a Nehodový Systém). Toto výročí je jistě podnětem k vyhodnocení dosavadní činnosti a současně
i k nastínění směru, kterým se další spolupráce bude ubírat.
2. stupeň - poradenství na místě zásahu, kdy středisko
Historie
TRINS vysílá v nejkratší době od požádání odborníka - speciPočátkem 90. let minulého století se začaly zvyšovat nároalistu na místo události, přičemž způsob jeho přepravy na místa
ky na činnost Hasičského záchranného sboru České republiky.
zásahu bude konzultován dle konkrétní situace s HZS ČR,
Již nebyly řešeny jen události typu požárů, dopravních nehod
3. stupeň - praktická pomoc v místě zásahu, vyslání technebo technických pomocí (mezi něž patřily i zásahy do té
nických prostředků nebo týmu na místo zásahu v co nejkratší
doby klasifikované jako „únik plynu“). Jednotky požární
době od požádání a poskytnutí praktické pomoci při likvidaci
ochrany se začaly zaměřovat i na další technické zásahy, mezi
mimořádné události.
které lze zařadit i ty, u nichž se vyskytovaly nebezpečné chemické látky.
Mimozásahová spolupráce
To byl impuls k vytvoření autority v oblasti chemického
V rámci mnohaleté spolupráce HZS ČR začal pracovat
poradenství pro zasahující jednotky PO, na kterou by se
s TRINSem i nad rámec „Dohody o spolupráci“ na různých
v případě potřeby operační střediska HZS ČR obrátila.
společných projektech (např. projekt Chemlog 8. dubna 2010
Inspirace byla nalezena v sousedním Německu, kde od roku
- Praha, konference TRINS 16. června 2010 – Ostrava,
1982 vznikl TUIS (Transport-Unfall-Information und HilBorsodchem, Konference Speedchain 1. prosince 2010 –
feleingssystem).
Praha, Střední odborná škola logistická v Karlových VarechV roce 1994 se Svaz chemického průmyslu stal součástí
Dalovicích). Na všech společných akcích byla předvedena
dobrovolného celosvětového programu pod názvem
součinnost formou přednášky nebo praktické ukázky zásahu.
Responsible Care, který má v kodexu zakotveno zodpovědné
Další akce většího formátu je plánovaná u příležitosti konfepodnikání v oblasti chemického průmyslu. Iniciativa se mimo
rence Pyromeeting 2011, která se uskuteční 13. května v rámci
jiné zabývá i pomocí při nehodách při přepravě nebezpečných
veletrhu PYROS/ISET 2011.
chemických látek v mezinárodním měřítku s názvem
V letošním roce bude rovněž prodloužena smlouva mezi
Intervention in Chemical Transport Emergencies (ICE). Po
HZS ČR a SCHP. Doposud byly smlouvy podepisovány na
pečlivých přípravách vznikl 1. července 1996 TRINS – český
dobu pěti let. Připravovaná dohoda, na základě dosavadních
ekvivalent německého TUIS. Zakládajícími členy bylo devět
vynikajících výsledků, bude podepsána na dobu neurčitou.
chemických firem a koordinační funkci převzal Chemopetrol
Litvínov, a. s. (v současnosti Unipetrol, RPA, s.r.o). Rovněž
byla podepsána „Dohoda o vzájemné spolupráci“ mezi
Svazem chemického průmyslu a MV-generálním ředitelstvím
HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR) s názvem TRINS – Transportní
Informační a Nehodový Systém.
Tento projekt byl natolik inspirativní i pro okolní státy
(Slovensko, Polsko), že se SCHP a MV-GŘ HZS ČR staly
poradci pro vznik podobných v současnosti fungujících systémů v těchto zemích.

AKTUALIT Y
Aktuality na úseku ochrany životního prostředí a řízení kvality v období
duben 2011.
Účast zástupců Dezy na jednání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dne
19. 4., kdy byly projednávány informace
o možných dopadech emisí z Dezy na
město Rožnov p/R. Zástupci DEZA, a. s.
objektivizovali údaje o zanedbatelném
vlivu podniku na město Rožnov p/R.
Cvičení HZS Zlínského kraje v Organiku
Dne 14. 4. 2011 proběhlo v provoze
Organik Otrokovice cvičení HZS Zlínského kraje zaměřené na likvidaci vzniklé
ekologické havárie - rozsáhlý únik
z poškozeného potrubí skladovací cisterny
s n-butanolem. Cvičení proběhlo i za
aktivní účasti našich zaměstnanců výrobny změkčovadel, kteří si mohli lépe osvojit a procvičit způsob vyhlašování havárie,
prvotní postup a součinnost s jednotkami
HZS. Cvičení se mimo jednotku HZS
Otrokovice účastnila i protichemická jednotka z HZS Zlín. Cvičení bylo jedním
z metodických cvičení, které jako výrobci
a zpracovatelé chemických látek vítáme,
neboť nám na straně jedné umožňuje
prakticky cvičit obsluhu a straně druhé
pomáhá i hasičům HZS lépe poznat
možná rizika a problémy, které mohou
vznikat v našem areálu, kdyby bylo nutné
reálně zasahovat.
Bohumír Sotorník

Současnost

Dětský den slavíme doma nanukovým
dortem a ve školce opékáním špekáčků.
Josef Vybíral,
provozní
laboratoř
benzol

V současné době je do TRINS dobrovolně zapojeno 29 chemických podniků, podnikajících na území České republiky.
Střediska jsou rozdělena na koordinační (Unipetrol RPA, s.r.o)
a regionální (ostatní střediska v rámci systému TRINS). Téměř
všechna střediska členských firem v TRINS pracují v nepřetržitém režimu a poskytují druhy pomoci, které jsou zakotveny
v tabulce „Střediska TRINS“ (k dispozici na http://www.unipetrolrpa.cz/cs/sluzby-areal/trins/strediska-trins/ ).

Foto Bohumír Sotorník

Vyžádané pomoci v rámci spolupráce TRINS (počet zásahů)

Místo závěru

Na závěr hodnocení je třeba podtrhnout, že na fungování
TRINS a na výborných vztazích mezi HZS ČR a SCHP mají
velkou zásluhu všechny součásti HZS ČR. Poděkovat za aktivní přístup patří managementu HZS krajů, operačním a informačním střediskům a velitelům jednotek HZS ČR na všech
stupních řízení za výbornou práci při zásahové činnosti, přípravě a realizaci společných akcí a ukázek organizovaných
oběma stranami. Velký dík zasluhuje i SCHP, jehož zásluhou
můžeme rychle a bez problémů využívat znalostí a zkušeností
v oblasti chemického průmyslu. Vzájemná spolupráce podporuje bezpečnost při činnostech souvisejících s nebezpečnými
látkami (výroba a skladování, transport nebezpečných chemických látek, apod.).
kpt. Ing. Štěpán BUCHTA, MV-generální ředitelství HZS
ČR, Časopis 112, 4/2011

Dětský den slavím v podstatě každý
den, protože mám tři děti, z čehož
poslední bude mít rok. Pokud nejsem
v práci, tak se snažím vždycky něco
podniknout.

DEZA SPONZOROVALA
TRINS poskytne odborné rady a doporučení nebo pomoc
přímo na místě nehody podle možností a skutečné situace, a to
především v případě, kdy výrobcem je jedna ze společností
zapojených do činnosti TRINS, ale také kdy:
- výrobce, případně obchodníka není možné rychle kontaktovat a ten není do TRINS zapojen, nebezpečný náklad je
importován nebo pouze převážen přes území ČR a kontakt do
zahraničí je obtížný nebo hrozí nebezpečí z prodlení,
- doklady, označení a další informace jsou v místě nehody
nedostupné, zničené nebo nečitelné.
V případě vzniku mimořádné události s výskytem nebezpečných chemických látek mohou operační a informační střediska HZS ČR využít odborné rady nebo přímé pomoci jednotlivých společností ve třech stupních pomoci:
1. stupeň - porada – podání informace, konzultace s odborníkem-specialistou prostřednictvím telefonu, faxu nebo elektronické pošty,

ANIM plus RS
V měsíci dubnu 2011 bylo provedeno
celkem 153 preventivních dechových
zkoušek: 152 z nich s negativním výsledkem, 1 s výsledkem pozitivním – jednalo
se o zaměstnance externí firmy. Jmenný
seznam kontrolovaných byl předán personálnímu řediteli Ing. Haikerovi. Co se
týká pracovníka s pozitivní dechovou
zkouškou, bylo provedeno následně
i druhé kontrolní měření za asistence dispečera závodu Karla Šolka. Událost byla
nahlášena a protokol předán bezpečnostnímu technikovi Josefu Kubáňovi.
Za měsíc duben 2011 bylo celkem provedeno 127 namátkových kontrol příručních
zavazadel zaměstnanců Deza, a. s. i externích firem s přístupem do Deza, a. s. procházejících některou z bran či branek sloužících ke vstupu do závodu. Všechny provedené kontroly byly s negativním výsledkem.
Jmenný seznam kontrolovaných byl předán
personálnímu řediteli Ing. Haikerovi.

vydání knihy

Sponzorské aktivity Dezy směřují především do sociální
oblasti – podporuje neziskové organizace poskytující pečovatelské a zdravotnické služby, velkou pozornost věnuje mládežnickému sportu.
Avšak nebrání se ani jiným účelným aktivitám. Proto finančně
podpořila vydání odborné publikace Vzorkování I - obecné zásady
autorů Vratislava Horálka, Jiřího G.K. Ševčíka, Evy Čurdové,
Václava Helána a kolektivu (2 THETA, 2010).
Základní podmínkou objektivního hodnocení jakosti vstupních
surovin, meziproduktů i výrobků je získání vzorků reprezentujících celek. Odběrem vzorku, tedy vzorkováním, začíná každá
analýza. Správný odběr vzorku je základem pro získání pravdivého výsledku. Proto Deza podpořila vydání publikace, která se
danou problematikou zabývá a může být užitečnou pomůckou
i pro pracovníky firmy.
MK

Velikonoční zajíček - typický zástupce
fauny v areálu provozu Organik – vyfotografován na Velikonoční pondělí 25. dubna.
Foto Bohumír Sotorník

UDÁLOSTI
DEZA očima studentů
2 strana

V předchozích dvou číslech Valašského chemika jsme vám přinesli odpovědi na několik otázek kategorie Zvídavý tazatel projektu DEZA očima studentů. Studenti se
ptají na cokoliv, co je v souvislosti s Dezou zajímá, odborníci z Dezy odpovídají. I v posledním, třetím, kole byli studenti velmi zvídaví. Otázky byly cílené a konkrétní.
V dnešním vydání vám přinášíme naposled odpovědi na některé dotazy studentů závěrečného kola soutěže.
které je třeba na odlučovacích zařízeJaké uplatnění u vás najde elektriné překročení limitů doposud nebylo
oblast měření a regulace. V současné
ních zachytit. To však není případ teplárkář slaboproud?
shledáno.
době je každý výrobní i pomocný prony DEZA, a. s., která jako základní paliAleš Venglař ES1
K čemu slouží Informační centrum
voz technologicky závislý na řídících
vo využívá zemní plyn, respektive nízkoMožnost uplatnění výše zmíněného
Dezy a jaká je jeho náplň?
systémech. Specialisté v tomto oboru
sirná kapalná paliva (v menší míře). To
oboru je ve dvou oblastech. První z nich
Hana Zuzaňáková CHE2M
najdou uplatnění na každém provozu.
eliminuje vznik pevných částic ve spaliInformační středisko plní několik funknách, filtrace by v tomto případě byla
cí. Jednak zabezpečuje pro celou firmu
zbytečná - neměla by co zachytit.
nákup veškerých externích informačních
Spaliny, vznikající při spalovacích prozdrojů, tedy knih, časopisů, norem, patencesech v kotlích teplárny jsou kontinutů, atd., které pracovníci Dezy ke své práci
álně monitorovány a dosahované hodpotřebují. Odborným pracovníkům zanoty jsou hluboko pod povolenými
jišťuje technické a další potřebné informalimity. Z toho lze konstatovat, že spalice. V neposlední řadě vydává Valašského
ny z komína 160 m, nejsou zdrojem
chemika. Součástí informačního střediska
zápachu či znečištění okolí, jak se
je i podnikový archiv.
mnozí občané města domnívají. Pro
Odpovědi na všechny otázky studentů
úplnost dodávám, že měření emisí je
v kategorii Zvídavý tazatel najdete na
také pravidelně kontrolováno příwebových stránkách ISŠ-COP www.issslušnými státními orgány s tím, že žádcopvm.cz a Dezy www.deza.cz.
MK

TRINS a DEZA
je oblast údržby a oprav slaboproudých
zařízení, kde rozhodující podíl tvoří
zařízení elektrické požární signalizace
a místní telefonní ústředny. Druhou
oblastí, která je svým rozsahem podstatně významnější a rozšířenější, je

Má Deza i nějaký jiný způsob čištění
zplodin z komínů než filtry?
Vítězslav Sklář S2M
Obecně jsou filtry spalin instalovány
na zařízeních spalujících pevná paliva,
ve spalinách jsou potom pevné částice,

Vliv Dezy na prostředí v Rožnově

Deza je jedním za zakládajících členů TRINS. Styčným pracovníkem v tomto
systému je za naši firmu velitel hasičů pan Robert Skýpala.
- Vzpomínáte si, co vzniku TRINS
předcházelo?
V Západní Evropě tento systém fungoval dlouho před rokem 1989. Po revoluci
se chtěla Evropa Východní vyrovnat
Evropě Západní. Svaz chemického prů-

Vystoupení zástupců DEZA, a. s. na rožnovském zastupitelstvu
Zástupci Dezy navštívili v úterý 19. dubna jednání rožnovského zastupitelstva,
které projednávalo „Vliv činnosti Dezy na životní prostředí Rožnova pod
Radhoštěm“. Toto téma jednání již opakovaně navrhl rožnovský zastupitel
František Šulgan, který také v úvodu prezentoval soubor dat vytažených
z Integrovaného registru znečištění. Jednalo se však o surová data, kterým chyběla jakákoliv spojitost s životním prostředím Rožnova pod Radhoštěm.
Výrobní ředitel DEZA, a. s. Ing. Pavel
Pustějovský zcela věcně argumentoval, že
veškeré hodnoty uvedené v registru znečištění jsou emise látek, které jsou v souladu s platným integrovaným povolením.
Hodnoty limitů těchto emisí má Deza

posléze jednání zastupitelstva výrobní
ředitel Deza, a. s. Ing. Pavel Pustějovský.
„Již před rokem jsme do našeho podniku
pozvali zastupitele Rožnova pod Radhoštěm. Chtěli jsme všechny věci daleko
lépe a přesněji diskutovat. Tato návštěva
také proběhla, ale bohužel František Šulgan, který nejvíce prosazuje projednávání
tohoto tématu, se setkání odmítl zúčastnit
s komentářem, že na zeleno natřené komíny
ho nezajímají. Toto není naše představa
o věcné diskusi.“, dodal Ing. Pustějovský.
Návrh Ing. Šulgana, ukládající starostce
města Rožnov pod Radhoštěm zajistit
podklady pro vyhodnocení vlivu společnosti Deza, a. s. ve Valašském Meziříčí
na kvalitu ovzduší na území města Rožnov
pod Radhoštěm, nebyl zastupiteli přijat.
Jaroslav Obermajer

myslu (SCHP) byl Radou sdružení evropského chemického průmyslu CEFIC o této
skutečnosti informován a navrhl, že by
bylo dobré zavést TRINS i u nás. Proto
vyzval největší přepravce nebezpečných
látek, v té době v podstatě chemické firmy,
aby se zúčastnily spolupráce. Dva roky
probíhaly diskuse a přípravné práce – kde
bude koordinační centrum, co by měli členové dělat, co se od nich očekává, žádá.
Každá ze zúčastněných organizací
(9 firem) poskytla databázi látek, které
přepravovala přes naše (ČR) území.

Nová granulace smoly
Jednání v Lešné
Krajským úřadem Zlín nastaveny tak, aby
neovlivňovaly životní prostředí v nejbližším okolí, a už vůbec ne ve vzdálenějších
oblastech. Tudíž pouhé konstatování čísel
z integrovaného registru, bez dalších
vysvětlujících informací, je nepřesné,
zavádějící a poplašné.
RNDr. Oldřich Kuběna, který je vedoucí odboru životního prostředí DEZA, a. s.,
konstatoval, že existují studie, které zcela
jasně prokazují, že již za hranicemi výrobního areálu jsou imise karcinogenních
látek, jako je např. benzo(a)pyren, pod
hodnotou imisního limitu. Tyto zprávy
byly zastupitelstvu Rožnova pod Radhoštěm poskytnuty již více jak před
rokem. Dále uvedl, že dopad koncentrací
plynů jako je oxid siřičitý a oxidy dusíku
ze zdrojů DEZA, a. s. na ovzduší
v Rožnově pod Radhoštěm je tisíckrát nižší
než je zákonem povolený limit. Z těchto
údajů lze vliv Dezy na životní prostředí
Rožnova pod Radhoštěm vyloučit.
Již opakovaně představitelé Dezy také
prezentovali provedené a plánované investiční ekologické akce a jejich dopad na
životní prostředí.
DEZA, a. s. se nebrání diskusi na jakékoliv téma. „Chceme však, aby diskuse
byla věcná a apolitická“, komentoval

Dne 2. 5. 2011 se zástupci naší společnosti a hlavního dodavatele zúčastnili jednání rady
zastupitelstva obce Lešná. Tématem společné schůzky byla výstavba nové granulace
smoly a s tím související vyjádření obce k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.
Ze strany zástupců obce byl především zájem o vliv této výroby na okolí areálu.
Zástupci obce byli ze strany Dezy ujištěni, že nová granulace bude splňovat veškeré
platné bezpečnostní a hygienické normy.
Prezentována byla také základní technická
data a přínos této nové jednotky pro společnost Deza. Svým rozsahem a charakterem patří tato akce mezi nejvýznamnější
rozvojové investice za posledních několik
let. Uvedení do provozu do zkušebního reži-

mu je plánováno na konci tohoto roku. Očekáváme zvýšení konkurenceschopnosti naší
smoly na světových trzích.
Rada obce Lešná pak následně schválila
souhlas s vydáním územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Ve fázi zkušebního
provozu požaduje vyčíslení ekologického
přínosu a vyhodnocení z hlediska ekologické zátěže.
Jaroslav Obermajer

- Kdo byl v Deze iniciátorem pro vznik
TRINS?
Za naši společnost jsem byl nominován
já, a to tehdejším generálním ředitelem
Ing. Malíkem. Jako zajímavost mohu
uvést, že ve sdružení jsem byl jediným
profesionálním hasičem. Pro formování
cílů a způsobů práce, náplně činnosti, to
však nebylo na závadu, každý z nominovaných zástupců měl jinou profesi a vnesl
na práci jiný pohled, což bylo přínosné.
V období 1995 - 1996 uzavřel SCHP
dohodu s generálním ředitelstvím HZS
ČR o poskytování bezplatné pomoci.
Dohoda musela být podepsána proto, že
hlášení o nehodách jde přes krajská operační střediska hasičů.
- Obracejí se na Vás různé subjekty se
žádostí o pomoc. Jak částo? Který ze
3 stupňů pomoci (viz článek Patnáct let
úspěšné spolupráce) je nejžádanější?
Pomoci v rámci TRINSu není až tak
moc – od vzniku asi 450 případů, ročně
průměrně 30. Většinou se jedná o 1. stupeň pomoci – telefonická konzultace
o nebezpečí dané látky. Jedná se hlavně
o praktické posouzení reálné nebezpečnosti provozními pracovníky.
- Můžete, prosím, uvést nějaký typický
příklad dotazu?
Ano, mohu. Na ohlašovnu požárů našeho HZS bylo sděleno, že na vlakovém
nádraží ve Valašském Meziříčí došlo
k úniku ze železniční cisterny, která převážela xylen. Zasahující jednotka městských hasičů po přečtení příslušné dokumentace nebezpečnosti této látky uvažovala o zastavení provozu na celém nádraží
a evakuaci širokého okolí. Naši hasiči po
příjezdu a zhodnocení situace tento případ
vyřešili originálním způsobem – pod
kapající šoupák (šoupací ventil) zavěsili
kbelík a cisternu odvezli do závodu, kde
byla závada odstraněna.
- Kdo se na vás obrací s dotazy nečastěji?
S dotazy se na nás obracejí většinou buď
hasiči ČR z krajských operačních středisek
nebo přímo lidé z okolí závodu. Uvedu
typický dotaz: Je to cisterna, teče z ní něco
černého, má to logo Dezy, co s tím?
- Kdo, v případě žádosti o pomoc, rozhoduje o výjezdu?
O výjezdu rozhoduje příslušný velitel,
u nás velitel směny.
- Z jakých materiálů čerpáte informace coby podklady pro odbornou radu pomoc?
Informace čerpáme ze 3 základních
zdrojů: 1. z materiálů vydaných přímo
TRINSem, 2. z databáze Medis-Alarm
a též z knižních publikací věnujících se
jednotlivým látkám.
- Váš poslední výjezd?
Třetí stupeň pomoci – tedy pomoc technickou jsme naposled poskytovali při
havárii cisterny s pohonnými látkami 1. 7.
2010 u obce Police, kdy jsme asistovali při
odčerpávání obsahu cisterny.
V současné době je členy TRINSu
29 společností, avšak ve 3. stupni – praktické pomoci – zasahují jen firmy, které
mají své hasičské záchranné sbory.
Děkuji za rozhovor, Miriam Kallerová

VALAŠSKÝ CHEMIK

PROTRŽENÍ
BEZPEČNOSTNÍCH
MEMBRÁN NA FTALU
Ftalanhydrid se vyrábí oxidací naftalenu a o-xylenu v plynné fázi. Je
známo, že zařízení pracuje ve výbušných koncentracích. Proto bylo projektováno s ohledem na tuto skutečnost
a reaktor je dimenzován a opatřen bezpečnostními prvky tak, aby odolal
případnému náhlému zvýšení tlaku.
Jedním ze zabezpečovacích prvků jsou
bezpečnostní membrány, které se
v případě strmého vzrůstu tlaku aktivují. Tím je zabráněno poškození zařízení
a ohrožení obsluhy.
V úterý 3. května v 12.45 hod. došlo
právě k takovému protržení bezpečnostních membrán. Výroba byla
okamžitě automaticky řídícím systémem odstavena, na místo vyjeli podnikoví hasiči. Událost byla doprovázena
pouze zvukovým efektem. Tento akustický jev mohl být slyšet i v okolních
obcích. K ohrožení zdraví zaměstnanců
ani obyvatel nedošlo. Škody na zařízení nejsou.
Jako možná příčina vzniku této
události se podle prvotního posouzení
situace jeví možnost zkondenzování
naftalenu na vnitřní straně hrdel z reaktoru, na kterých jsou umístěny bezpečnostní membrány. Množství zkondenzovaného naftalenu mohlo být
umocněno intenzivním deštěm a následným odpařováním vody z vnějšího
povrchu hrdla bezpečnostní membrány
reaktoru. V případě skápnutí naftalenu
přímo na trubkovnici reaktoru mohlo
dojít k rychlé oxidační reakci s katalyzátorem a vzniku tohoto efektu. Přesná
příčina bude detailně popsána v hodnotící zprávě.
Jaroslav Obermajer,
Miriam Kallerová
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NAŠI JUBILANTI
V květnu oslaví životní jubileum:
Divín Stanislav
- energetika
Šindler Milan
- ftalanhydrid
Dostalík Jiří
- mechanik
provozu Organik
Kulišťák Petr
- HZS
Trefil František
- HZS
Baroš Petr
- dioktylftalát
Závěšický Karel
- dehet
Jubilantům blahopřejeme.

VÝSTUPY PRA COVNÍ KÙ
Duben
Bc. Onderková Jana- obchodní úsek
Rajnoch Miroslav
- benzol

DEZA A MY
Setkání důchodců Organik Otrokovice
Dne 20. 4. 2011 proběhlo jarní setkání klubu důchodců, bývalých zaměstnanců provozu Organik Otrokovice.
Účastníky přivítal J. Tichý. Ve svém
váno a předáváno dalším generacím, o což
vystoupení připomněl, že rok 2011 je pro
se v rámci svých možností snaží Klub
průmyslovou část Otrokovic, a tedy i pro
přátel historie Otrokovic. Za DEZA, a. s.
Organik, rokem výročí, neboť je to letos
vystoupil vedoucí provozu Organik, který
právě 80 let, kdy se v části Otrokovic
seznámil přítomné s děním v provoze
nazývané Bahňák začalo s výstavbou průa situací ve výrobě. Po této oficiální části
myslu. Postupně vznikl nejen průmyslový
setkání následovala diskuse a zábava
areál, který dal a dává celé řadě lidí práci,
včetně obvyklé tomboly, do které si ceny
ale i část města, ve které tito lidé současně
přinášejí sami účastníci setkání, aby potěšibydleli a bydlí. Připomenul, že vše, co bylo
li nejen sebe tím, že některé z těchto cen
vytvořeno a je nyní součástí historie města
sami vyrobili, ale i ty, kteří cenu následně
stejně jako obyvatel, by mělo být zachozískají. Setkání se zúčastnilo 18 členů

JA K J SOU T U D LO UHO
KVĚTEN 25 let
Trefil František

- HZS

VÍTÁME VÁS
V dubnu nastoupili:
Huňka Petr
- dehet
Kyšák Miroslav
- energetika
Vacula Libor
- naftalen
Vítáme vás v našem pracovním
kolektivu a přejeme vám hodně
pracovních úspěchů.

OKÉNKO PRO NAŠE DÙCHODCE
BLAHOPŘEJEME
V květnu oslaví životní jubileum tito
důchodci:
Šulák Josef
- 80 let
Plachá Růžena Organik
- 75 let
Klvaňa Jaroslav
- 75 let
Pítr Karel
- 70 let
Hlavicová Ludmila
- 65 let
Zapletal Jaromír
- 65 let
Pospíšil Jaroslav
- 65 let
Svak Miroslav
- 60 let
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Dne 27. dubna se uskutečnil sběr
starého papíru v areálu Deza. Za příznivého počasí se sešlo hodně důchodců, bývalých zaměstnanců Dezy.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem, kteří se této akce zúčastnili.
Poděkování patří i řidičům, kteří nám
pomáhali s odvozem, a také zaměstnancům, kteří nám starý papír
připravili k odvozu. Peníze za sběr
slouží k naší činnosti.
Za výbor klubu důchodců Deza, a. s.
děkuje Forejtar.

BOWLING
Minulé koulení proběhlo za velké účasti 17 hráčů. Z toho bylo 5 žen. Nejúspěšnější na 30 hodů byla Z. Porubová se
340 body. Z mužů byl na 40 hodů nejlepší pan Kramer výkonem 641 bodů.
Příští koulení bude v pondělí 23. květ-

Tip na výlet

VARTOVNA
Na kopci Vartovna na hřebeni
mezi Seninkou a Jasennou stojí
od roku 2009 nová rozhledna.
Za dobrého počasí je z ní opravdu krásný rozhled. Na panoramatických fotografiích jsou
označeny všechny kopce, které
jsou z rozhledny viditelné. Dostanete se k ní snadno po pohodlném chodníku ze Syrákova
nebo po turistických cestách
z Valašské Polanky, popř. ze Seninky (z Leskovce).

na ve 14 hodin zase v pěkném prostředí U klokana. Zajištěny jsou 4 dráhy na 2 hodiny.
Zve Pavel Bernas.
ZÁJEZD
Připomenutí zájezdu důchodců
25. - 26. 5. na Slovensko.
Autobus bude mít odjezd ve středu
25. 5. od nemocnice v 5.30 hodin
a v 5.45 z autobusového nádraží.
Jako vždy bude proveden zasedací
pořádek, prosím o jeho respektování.
Je nutno si vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. I když vstupné,
cestovné a nocleh je v ceně zájezdu, je
nutno si vyměnit nějaká eura. Ti, co
mají pojištění zdarma, si vyřídí potvrzení a nahlásí mi jméno. Včetně počasí by mělo být vše zajištěno. Nezapomeňte si vzít veselou náladu.
Mirek Hlavatý.
ZÁJEZD
Klub důchodců DEZA Ostrava vás
zve na zájezd „DO NEZNÁMA“ ve
středu 25. května. Odjezd v 7.00 hodin od soukromé školy na ulici
Pasteurova (tram. a autobus. zastávka
ředitelství Vítkovic).
Nejpozději do 19. 5. potvrďte svoji
účast paní Dagmar Brezániové, tel.
605 034 524 v době od 17.00 do
20.00 hodin.
TURISTIKA
Po májové pauze máme na červen opět
dvě pozvánky na turistiku - ta první,
lehká, bude vycházka do Veselé ve
čtvrtek 9. června, sejdeme se v 9 hodin u sauny (u koupaliště).
Na druhou, trochu delší, se vypravíme
také ve čtvrtek, 16. června, a to na
Soláň. Odjezd vlaku do Rožnova je
v 7.13 hodin.
Za výbor KD srdečně
zve Gita Škrhlová
A zároveň ještě jednou děkuji za naše
turisty Františku Gaškovi, který nás
provedl na minulém výšlapu po svém
rodném Karlovicku.

klubu důchodců. Poděkování určitě patří
všem, kteří setkání nejen připravovali
a organizovali, ale i těm, kteří přišli.
Text a foto: Bohumír Sotorník

INZERCE
PRONAJMU byt 3+1 ve VM na ulici
Krátká. Volný od července.
Tel. 608 525 051.
PRODÁM garáž u Dezy za 120 tisíc
Kč. Tel. 603 595 949.
PRODÁM levně cihlový 2+1 ve V.M.
Tel. 605 251 054.
PRODÁM alu kola R 13 na Peugeot
306, obutá na letních pneu 175/70 13.
Cena 3 000 Kč. Tel. 607 662 185.
PRONAJMU byt 2+1 na sídlišti
Křižná. Tel. 571 161 519.
PRODÁ SE automobil valníkový FSO
TRUCK DC 1:9D, rok výroby 1995,
5 místný, cena byla stanovena znalcem
na 10 000 Kč. Vozidlo bude prodáno
nejvyšší nabídce. Nabídky zasílejte na
email v.stepanek@deza.cz nebo na tel.
571 692 580.
PRODÁ SE přívěs nákladní speciální
OPLENOVÝ, rok výroby 1997, cena
byla stanovena znalcem na 7 000 Kč.
Přívěs bude prodán nejvyšší nabídce.
Nabídky zasílejte na email v.stepanek@deza.cz nebo na tel. 571 692 580.

DEZA CUP 2011
V sobotu 16. 4. 2011 se ve sportovním areálu ve Valašském Meziříčí uskutečnilo již tradiční kuželkářské klání DEZA CUP 2011. Turnaj je pořádán
pro družstva mužů a žen v rámci neformální spolupráce mezi firmami chemického průmyslu.
bodů) a Mirka Jiříčková (376 bodů).
Domácí zástupci Dezy tentokrát
V kategorii mužů se nejlépe umístili
postavili dvě družstva mužů a jedno
Vladimír Šandor (458 bodů), Frantidružstvo žen. Velmi příjemnou sporšek Buček (452 bodů) a Marián
tovní atmosféru a kuželkářské výsledKonečný (452 bodů).
ky doplnil společenský večer plný
Poděkování patří nejen všem zúzpěvu a dobré pohody v prostorách
častněným, ale i řediteli turnaje Franbaru TK Deza.
tišku Bučkovi za organizační zajištění
Nejúspěšnějším družstvem se stalo
celého turnaje. Věřím, že spokojenost
Chemko Strážské, které zvítězilo ve
účastníků dává dobré předpoklady pro
všech kategoriích. V kategorii žen
příští ročník 2012.
první tři místa obsadily Zuzana OlšaIng. Ladislav Haiker
vová (418 bodů), Danka Baánová (385

Ředitel turnaje František Buček, vítězka žen Zuzana Olšavová a personální ředitel Ing. Ladislav Haiker

Klub českých turistů
Odbor klubu českých turistů TJ Valašské Meziříčí pořádá v sobotu 28. května
Cestu pohádkovým lesem a 2. letošní vycházku Za toulavým náprstkem (Akce pro
rodiče s dětmi).
Start je v Poličné u železničního mostu
od 13.00 do 15.00 hodin. Po cestě je připravena řada soutěží a her s pohádkovými
postavami. V cíli u restaurace Jarcová
najdou účastníci malé občerstvení.
Startovné je 30 Kč na dítě.
Zveme širokou veřejnost a hlavně děti na
procházku jarní přírodou.

PODÌKOVÁNÍ
Děkujeme a. s. DEZA a bývalým spolupracovníkům, přátelům a známým za
projevenou soustrast a květinové dary při úmrtí naší drahé maminky a babičky
paní Marie MOCKOVÉ.
Zarmoucená rodina.
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VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Pondělí až pátek v 20.30 hodin.
Pozorování Měsíce, Saturnu, hvězd,
galaxií, hvězdokup. Vstupné 20 a 25 Kč.
Pozorování úplného zatmění Měsíce: Ve středu 15. června ve večerních
hodinách, krátce po západu Slunce,
nastane úplné zatmění Měsíce.
Měsíc bude procházet přímo středem
zemského stínu a plná fáze potrvá zhruba 100 minut. Zatmění spatříme v podstatné části jeho průběhu. Měsíc vychází tento den ve 20 hodin 47 minut
SELČ (pro Valašské Meziříčí) nad jihovýchodním obzorem již téměř ponořen
v plném zemském stínu. Maximální fáze
zatmění nastane ve 22 hodin 13 minut.
Průběh jednotlivých fází zatmění
(pro Valašské Meziříčí a okolí):
Vstup Měsíce do polostínu
19 h 25 min
Začátek částečného zatmění 20 h 23 min
Východ Měsíce (15. 6. 2011) 20 h 47 min
Začátek úplného zatmění
21 h 22 min
Maximální fáze zatmění
22 h 13 min
Konec úplného zatmění
23 h 03 min
Konec částečného zatmění 00 h 03 min
Výstup Měsíce z polostínu 01 h 02 min
Západ Měsíce (16. 6. 2011) 05 h 05 min
Z uvedené tabulky je vidět, že zatmění začíná v době, kdy je u nás Měsíc
ještě pod obzorem. Fáze polostínového
zatmění je natolik nevýrazná, že se
prakticky nedá pozorovat. Hvězdárna
Valašské Meziříčí bude pro veřejnost
otevřena v době od 21 do 24 hodin.
Středa 18. května v 19 hodin - CO
MAJÍ SPOLEČNÉHO SUPERNOVY, CEREÁLNÍ LUPÍNKY, KREV
A DOLARY?
V netradiční přednášce se formou
jednoduchých pokusů dozvíte, jak je
propojen vzdálený vesmírný svět s naším světem pozemským. Doplněno
počítačovou prezentací s bohatým obrazovým materiálem. Přednáší Ladislav
Šmelcer, odborný pracovník Hvězdárny
Valašské Meziříčí.
www.astrovm.cz
KZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
S - klub
Středa 18. – neděle 22. května –
zámek Žerotínů a Kinských, Kino
Svět, aj.
9. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
CIMBÁLU
Na prestižním festivalu zazní cimbálové skladby od klasiky až po současnost. Obsahem budou autorsko-interpretační soutěže ve hře na cimbál,
zajímavý cimbálový autorský projekt
a mnohé další hudební akce.
http://www.lpt.cz/festival/hra.htm.
Úterý 24. května v 19 hodin – amfiteátr (v případě trvalého deště sál
KZ) - SPIRITUÁL KVINTET.
Koncert populární skupiny, která
v roce 2010 oslavila 50. výročí od svého
založení.
Vstupné 280 Kč.
M - klub
Úterý 17. května ve 20 hodin HUGO RACE & THE FATALISTS
(AUS).
Vstupné 120 Kč.
Středa 25. května v 19 hodin ČERNOŠSKÁ POCTA MILANU
KUCHYNKOVI.
Velkou osobnost čtyřicetileté historie
M-klubu připomíná Jiří Černý. Známý
publicista uvádí a komentuje nahrávky
slavných i zapomínaných srdcerváčů
černošské hudby. Vstupné 60 Kč.
Sobota 28. května v 17 hodin – nádvoří - OSLAVA 40. NAROZENIN MKLUBU.
Úterý 31. května v 19. hodin –
MARYŠA.
Divadlo Schod.
NOC KOSTELŮ
Pátek 27. května - EVANGELICKÝ
KOSTEL Ve 20 hodin – vernisáž
výstavy obrazů a plastik akad. mal. Karly Palátové.
ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL
Nanebevzetí Panny Marie. Ve 21 hodin
– zahájení. Ve 21.30 hodin – koncert
Komorního orchestru při ZUŠ pod
vedením Bohumíra Kratochvíla.
www.nockostelu.cz.
MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Pátek 27. května – náměstí KVĚTINOVÝ JARMARK.
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Titanová běloba v potravinách, kosmetice a farmacii
Použití titanové běloby v potravinářství, farmacii a kosmetice je v současné době velmi dynamicky se rozvíjející sektor. Jedná se sice
o jeden z vedlejších oborů použití titanové běloby, podíl této aplikace na celkové spotřebě je asi 1 %, přesto má vzrůstající tendenci.
I v této speciální aplikaci se používá
potravinovým barvivům tzv. E-kód, konneúprosné. Musí zajistit, aby byly dodržetitanová běloba jako barvivo, využívá se
krétně titanové bělobě kód E-171, který je
ny všechny předepsané výrobní postupy
tedy zejména její dobrá kryvost, opacita
poté uváděn na obalech potravin, které
a splněna veškerá kvalitativní kritéria jeda vysoká bělost. Ale není to tak jednojsou obarveny titanovou bělobou. Náš typ
notlivých výrobních etap. Výrobce musí
duché, titanová běloba pro potraviny
PRETIOX AV-01-FG/PhG tedy vyhovuje
mít zaveden tzv. systém HACCP, což
a zejména farmacii musí kromě optických
nejen evropské legislativě, ale protože je
zjednodušeně řečeno znamená definovat
vlastností splňovat i další kritéria.
úspěšně exportován i do zámoří, též amekritická místa ve výrobním procesu a tato
Nejdůležitější je vysoká chemická čistota
rické legislativě, tzv. FDA předpisům pro
sledovat a vyhodnocovat. Dále musí
a hygienická nezávadnost. Z požadavků,
potraviny, kosmetiku a farmacii.
vytvořit takové podmínky při vlastní
které jsou na tento speciální vysoce čistý
Podobná je situace u titanové běloby
výrobě (a skladování), aby nemohlo dojít
typ titanové běloby kladeny vyplývá, že je
pro farmaceutické použití, kde jsou kvalike kontaminaci výrobku. Proto je balení
výhodné používat neupravený anatasový
tativní kritéria striktně dána tzv. lékopinašeho výrobku AV-01-FG/PhG realizotyp, kde je snadnější docílit předepsané
sem. Námi dodávaný speciální typ PREváno ve speciální, uzavřené místnosti za
kvality, zejména chemické čistoty. Proto
TIOX AV-01-PhG splňuje přísné požapřísných hygienických podmínek. Jak je
také náš speciální vysoce čistý typ pro
davky jak evropského (European Pharpracné všechny tyto zvláštní požadavky
potraviny, kosmetiku a farmacii, PRETImacopoeia), tak amerického (US Pharma„dobré výrobní praxe“ zavést a hlavně
OX AV-01-FG/PhG, byl vyvinut z běžnécopoeia) lékopisu. Splnit požadavky těchnásledně dodržovat, nemusím zdůrazňoho technického anatasového typu.
to lékopisů není tak jednoduché, kvalitavat. Své o tom ví jak pracovníci Provozu
tivní parametry jsou sice přesně definoTB, tak útvaru Řízení jakosti.
vány, avšak za použití klasických (v mnoNyní máme kvalitní výrobek a žádaný
hých případech historických) analyticsystém řízení jakosti, ale to nejdůležitější
kých metod. I nejpřesnější analýzy na dranás ještě čeká – přesvědčit zákazníka. Je
hých moderních přístrojích nejsou akcepto dosti zdlouhavý proces, zvláště u zátovány. Své o tom vědí pracovníci našich
kazníků z farmaceutického sektoru. Ti
Centrálních laboratoří.
nejdříve testují kvalitu (obdrží nabídkový
U barviv pro potraviny a farmacii musí
vzorek), poté prověří zavedený systém
být zaručena nejen chemická čistota (tedy
kvality (zašlou poměrně rozsáhlý dotaznetoxičnost), ale i hygienická nezávadník) a v konečné fázi nás poctí návštěvou
nost. K tomu slouží speciální mikrobioloza účelem zákaznického auditu. Pokud nás
gické zkoušky, sleduje se možný výskyt
shledají jako způsobilého a věrohodného
zejména plísní, kvasinek a bakterií.
dodavatele, můžeme se těšit na první zkuAle stále ještě nemáme vyhráno, umíšební dodávku (pokud ovšem se vše nezame sice vyrobit vysoce čistý anatasový
drhne na obchodních podmínkách).
Kritéria kvality
typ, umíme ho řádně otestovat, ale to ještě
Široké možnosti využití
Kvalita titanové běloby pro potraviny
nestačí. Pokud jej chceme dodávat do sekPoužití titanové běloby v potravinách je
je definována evropskou směrnicí
toru potravin a farmacie, musíme zajistit
vcelku rozmanité. Všeobecně mezi spo(95/45/EC), která stanovuje kvalitativní
dodržení určitých podmínek při výrobě,
třebiteli vládne určitý odpor vůči potravikritéria pro potravinářská barviva, zejméskladování a manipulaci s tímto produknám, které obsahují „éčka“. Ale naše
na obsahy těžkých kovů jako je olovo,
tem. Požadavky na výrobce potravi„éčko“, tedy AV-01-FG, je prakticky
arsen, rtuť atd. Tato direktiva přiděluje
nářského/farmaceutického produktu jsou
neškodné, protože jej tělo nevstřebává.

Jediné omezení platí pro dětskou výživu,
kde je titanová běloba uváděna mezi
přísadami nevhodnými pro děti. Dávkování titanové běloby do potravin není
nijak omezeno, pohybuje se v širokém
rozmezí od setin do desítek procent.
Zpravidla není PRETIOX AV-01-FG dávkován přímo v práškové formě, ale ve
formě suspenze, buď ve vodě, nebo v některých netypických prostředích (sirupech
apod.). Při výrobě cukrovinek se využívá
vynikajících optických vlastností titanové
běloby ke zjasnění pestrých potravinářských barev, např. do polev na lentilky
a podobné pastilky. Probarvují se jak
tvrdé bonbony (Bon-Pari), tak želatinové
(medvídci apod.). Pro zvýšení opalescence se používá jako „kalidlo“ v míchaných
nebo instantních nápojích typu Tang.
Běžné je použití k probarvení žvýkací
gumy, ale i jogurtů. V některých cukrářských polevách se použitím našeho výrobku podařilo nahradit vaječný bílek,
a tím i vyřešit problém možného mikrobiologického rizika finální cukrovinky. Poněkud exotická je pro nás aplikace PRETIOX
AV-01-FG při výrobě typických mexických
placek Tortil. Náš mexický distributor patří
již několik let mezi tradiční odběratele.
Kukuřičná mouka se smíchává s PRETIOX.
Ve farmacii se použití PRETIOX AV01-PhG soustředí zejména k barvení potahovaných pilulek nebo k obarvení želatinových kapslí. Speciálně čistá titanová
běloba je též vyžadována pro některé
plastové a pryžové výrobky (např. hadičky), používané při operacích.
V kosmetice se PRETIOX AV-01-PhG
používá zejména při výrobě zubních past.
Najdete ho i v ostatních běžných kosmetických přípravcích jako jsou pudry, oční
stíny, rtěnky, laky na nehty, dokonce i jako

pigment při tetování. V opalovacích krémech tento standardní pigmentový anatasový typ není zastoupen, neboť zde jsou
vyžadovány speciální nano-typy TiO2.

Zvykli jsme si, že titanová běloba je
součástí našeho života, ale neušetřili jsme
ani naše zvířecí miláčky. PRETIOX AV01-FG je používán při výrobě suchých
krmných směsí a granulí pro pejsky
a kočičky. Titanová běloba není naopak
povolena jako aditivum do krmiv pro hospodářská zvířata. Zatím.
Jak je vidět, titanová běloba je opravdu
součástí našeho života, jsme jí obklopeni
na každém kroku ve formě výrobků
z plastů, papíru, nátěrových hmot. Dostala
se nám i do potravinového řetězce a zdravotní péče, či kosmetických přípravků.
Pro ty, kteří holdují zdravému životnímu
stylu a „éčka“, včetně toho našeho E-171
jsou jim protivná, mám dobrou zprávu.
Znám běžně dostupnou potravinu, kde
„éčka“, včetně toho našeho E-171, nenajdete. Potravinová barviva totiž nejsou
povolena k probarvování vepřového sádla
a příbuzných výrobků. Miroslav Šmíd,
AGROFERT HOLDING, a .s.,
o.z. PRECOLOR

FATRA znovu vyrábí
nafukovací hračky
V první polovině loňského roku se uskutečnily dvě velmi úspěšné výstavy nafukovacích hraček ve Zlíně a Praze. Pod názvem „200 dm3 dechu“ byl představen průřez tvorbou výjimečné designérky Libuše Niklové, která při svém působení ve Fatře Napajedla
v 70. a 80. letech doslova vdechla život mnoha desítkám dětských hraček. Její nápady
byly natolik inovativní, že za konstrukci a design získaly průmyslový vzor. Původní výroba nafukovacích předmětů ve Fatře byla z důvodu masivního nárůstu levného dovozu
z Asie a změny orientace firmy ukončena koncem 90. let minulého století.
Na základě velkého ohlasu laické
Stejnou možnost bychom v letošním roce
i odborné veřejnosti na obě výstavy jsme se
chtěli dát i vašim zákazníkům a prostřednicrozhodli obnovit výrobu retro edice tria
tvím tohoto článku nabídnout hračky z Fatry
jako originální reklamní předmět všem podnikům ze skupiny Agrofert. Bližší informace o této nabídce získáte v oddělení marketingu Fatry nebo přímo u prodejce hraček
(Ivana Náplavová, e-mail: inaplavova@
fatra.cz, tel. 724 405 719).

nafukovacích sedacích hraček buvol, slon
a žirafa. Díky nadčasovému designu, který
je i po 40 letech stále atraktivní, se tyto
hračky dostávají na trh s jedinou změnou.
Vzhledem k významnému pokroku ve
vývoji materiálů je celá edice vyráběna ze
zdravotně nezávadné bezftalátové fólie.
Všechny výrobky prošly náročným testo-

váním v ITC Zlín a byly certifikovány jako
„Bezpečné hračky“. Jako první se nově
vyrobenými hračkami mohly potěšit děti
našich obchodních partnerů u příležitosti
75. výročí založení Fatry a zákazníci podnikové prodejny v Napajedlech.

Díky velkému zájmu médií o vzkříšení
tohoto slavného výrobního programu se
nafukovací hračky, přes svůj zanedbatelný
podíl na tržbách Fatry, staly tváří firmy
v očích veřejnosti. Firma se tak dostala na
stránky většiny celostátních deníků, obrazovky televize i internet. Pokud se nám
podaří úspěšně restartovat i distribuční síť
pro tento zajímavý sortiment, mohla by být
v brzké době kolekce rozšířena o další zapomenuté modely nebo zcela nově navržené
typy hraček. V letošním roce se uskuteční
také výstava ve Francii, která může rozšířit
ambice nafukovacích hraček z Fatry až za
hranice České republiky.
Tomáš Dočkal, Fatra, a. s

