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Kam se letos chystáte
na dovolenou?
Kateřina
Škařupová,
hospodářská
správa
- prádelna

Letos jedu na dovolenou do lázeňského města Luhačovice. Toto krásné
lázeňské město jsem již několikrát
navštívila, je tam pořád co obdivovat
a ještě si zpříjemním pobyt ozdravnými procedurami.
Miroslav
Semerád,
energetika

První letošní dovolené máme s manželkou a vnučkou naplánovaný už na
tento měsíc. Cílem naší cesty bude
už tradičně chorvatský ostrov Ráb.
Od předsezónního termínu očekáváme především klid v krásně
zelené přírodě ještě nespálené letním
sluncem, nepřelidněné pláže, příjemné koupání a k tomu i kvalitní služby
v našem oblíbeném hotelu. Léto
strávíme v tuzemsku a na podzim, jak
doufáme, se podaří vybrat nějakou
zajímavou lastminutku v atraktivní
destinaci. Ale na to je ještě dost času.
Svatava
Kotůlková,
odbor
výzkumu

Chystám se na Seyschely, ale pojedu
do Chorvatska.
Josef Křenek,
energetika

Můj sen byly vždycky severské země,
tak si ho teď splníme – jedeme na
poznávací zájezd do Norska.

Foto Michal Sváček
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DEZA PARTNEREM
MEZINÁRODNÍHO ROKU
CHEMIE 2011

Ani ekologové se bez nás neobejdou, říká šéf Dezy

Topmanažeři od nás
Rozhovor MF DNES s generálním ředitelem akciové společnosti Deza Valašské Meziříčí Zbyňkem Průšou, který firmu
vede už dvanáct let. Během této doby často bojoval s ekologickými aktivisty.
Lidí, kteří mají technické vzdělání, moc není. Nemáte proCelý život spojil Zbyněk Průša s chemickou továrnou Deza
blém získat vhodné zaměstnance?
ve Valašském Meziříčí. Do tehdejších Urxových závodů
Trpíme nedostatkem techniků. Proto podporujeme aktivity
nastoupil v roce 1978, jako vystudovaný chemik vystřídal někonaší mateřské společnosti Agrofert v úsilí vytvořit takovou vysolik profesí. Od pracovníka výzkumu se přes obchodního ředitekou školu, která by nabídla obory, které potřebujeme.
le posunul v roce 1999 na pozici generálního ředitele.
Většina z vašich zaměstnanců je členy odborové organizace.
Jak s nimi vycházíte?
Korektně. Odborová organizace hájí velmi razantně zájmy
svých pracovníků. Největší problém vidíme v dlouhodobém zatěžování společnosti mzdovými náklady. Nebráníme se vyplácení bonusů, ale jsme opatrní v garantování dlouhodobého nárůstu mezd. Dnes jsou pro nás mzdové náklady po nákladech na
surovinu nejvyšší. Máme zodpovědnost vůči firmě a vůči tomuto regionu, že podnik udržíme ještě několik generací při životě.
Pokud budeme mít abnormální mzdové náklady, neobstojíme
v konkurenci. Naši konkurenti v Německu, Francii už právě
z těchto důvodů zmizeli z trhu. I odbory si musí uvědomit, že
nesou zodpovědnost za život této firmy.
Kde všude se můžeme s vašimi výrobky setkat?
Zpracováváme vedlejší produkty při výrobě koksu. Devadesát pět
procent výrobků míří do stavebnictví a automobilového průmyslu.
I naši hlavní kritici, ať už jsou to ochránci přírody nebo ekologové,
bydlí v domech nebo bytech, kde se nacházejí naše produkty. A taky
používají dopravní prostředky, ať už jsou to auta nebo kola, která by
„Práce se nedá jen tak měnit. V nadnárodních koncernech se
se bez našich produktů neobešla.
lidé často ve vedoucích funkcích střídají, ale v naší branži se
pohybují pořád ti samí manažeři,“ uvedl Průša, generální ředitel
Dezy. „Porozumět našim produktům trvá roky, obchodní vztahy a důvěra jsou také záležitostí dlouhodobé práce.“
Deza zpracovává surový dehet a benzol, její výrobky míří
hlavně do stavebnictví a automobilového průmyslu. Průša
celých dvanáct let reaguje na diskuse ekologů, kteří označují
Dezu za největšího znečišťovatele ovzduší v regionu. Ze stošedesátimetrového komínu Dezy vyháněl i aktivisty Greenpeace,
kteří protestovali proti výrobě ftalátů.
Jak vzpomínáte na rok 2005, kdy vám aktivisté Greenpeace
vylezli na komín?
Členové Greenpeace se chtěli zviditelnit. Odmítl jsem s nimi
jednat, protože vstoupili na cizí pozemek, násilím vnikli do podniku a vylezli na komín. Pod nimi byly zásobníky s hořlavinami a my nad nimi neměli žádnou kontrolu.
Podobné továrny, jako je vaše, většinou vyrostly v blízkosti
koksoven, protože využívají jejich suroviny. Jak se vůbec Deza
Můžete být konkrétní?
dostala do Valašského Meziříčí?
Jde o veškeré pěnové součástky aut, izolační hmoty do autoPodnik měl původně stát v Ostravě. V padesátých letech ale
mobilů, izolace střech, chladniček, mrazniček. V době, kdy chce
došlo k industrializaci Valašska, a tak postavili továrnu ve
Valašském Meziříčí. Teď už ji dost těžko přestěhujeme, stálo by
každý šetřit energií, hodnoty stoupají na významu. Další náš
to několik miliard.
významný produkt je smola pro výrobu hliníku, který máte
Je jasné, že o Deze se na veřejnost dostávají hlavně inforvšude, kam se ve stavebnictví, automobilech, strojírenství, elekmace v souvislosti se znečištěním životního prostředí. Nevadí
tronice podíváte. Dalším důležitým výrobkem je surovina pro
vám to?
výrobu sazí, které jsou potřeba při výrobě pneumatik.
Myslím si, že by nás veřejnost konečně měla začít vnímat
Kolik výroby jde na export, kolik zůstává tady?
úplně jinak. Deza funguje velmi dobře, je to prosperující podAsi 65 procent výrobků jde na export. Smolu exportujeme
nik. Dodržujeme veškeré limity a životní prostředí neohrožujenapříklad do Jižní Ameriky, Skandinávie, na Střední východ, do
jižní Afriky, v podstatě do celého světa.
me. Díky mediální kampani nás lidé vnímají jako škůdce regiMáte dost zakázek?
onu, ale pravda je jinde. Bez látek, které vyrábíme, by nemohl
Jak se vyvíjí ekonomika, tak se daří i nám. Ekonomiku táhne stafungovat automobilový a stavební průmysl. Navíc jsme jedním
vebnictví a automobilový průmysl. Rok 2009 byl pro nás kritický,
z největších zaměstnavatelů v regionu, jen na mzdách
omezili jsme výrobu na padesát procent a s hospodářským výsledvyplácíme 400 milionů korun ročně.
kem jsme byli na nule. Teď jsou už naše výsledky velmi dobré.
Do ekologických opatření jste investovali 2,3 miliardy
Co plánujete do budoucna?
korun, za poslední měsíce na ně putovalo 133 milionů korun.
Naše filozofie počítá s tím, že chceme veškeré podnikání
Mají tedy ekologové v něčem pravdu? Co jste vůbec za ty
založit na surovinách z našeho regionu. Pro nás je naprosto rozpeníze udělali?
hodujícím zdrojem surovin bývalé Československo a Polsko,
Děláme maximum, co dělat můžeme, abychom splnili
jen velmi malé množství dokupujeme na Ukrajině. Zásadní
veškeré požadované limity. Utěsnili jsme skladovací zásobníky
dodávky pocházejí z ostravskokatovické pánve. V Ostravě jsou
dehtu a dehtových olejů. Nebereme nic na lehkou váhu. Jsme
zásoby koksovatelného uhlí v podstatě vyčerpané. Je pouze
připraveni všem dokázat, že postupně snížíme typický dehtový
otázkou času, než se v Polsku otevřou další doly a začne se zase
zápach na minimum. Už teď musí obyvatelé Meziříčí uznat, že
těžit. Dneska se kolem toho vede spousta diskusí. Poláci budou
se situace podstatně zlepšila. Emise naftalenu snížíme takřka na
muset investovat řádově desítky miliard korun.
nulu už letos. Podotýkám, že po stránce karcinogenních látek je
Daniela Čunková, Mladá fronta DNES, 27. 5. 2011,
daleko větší zátěží pro životní prostředí automobilová doprava
Regionální mutace jihovýchodní Morava
a lokální topeniště než náš podnik. Postupně už to přiznávají
i některá občanská sdružení.
PROFIL Zbyněk Průša generální ředitel akciové spoleMáte téměř tisícovku zaměstnanců. Jaké profese se u vás
čnosti Deza Valašské Meziříčí se narodil v roce 1953.
uplatní?
Vystudoval gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm a Vysokou
Hlavně absolventi strojírenských a chemických oborů. Já sám
školu chemicko-technologickou v Pardubicích, obor anorganická chemie. Po ukončení studia v roce 1978 nastoupil do
jsem sice vystudoval vysokou školu chemicko-technologickou,
Urxových závodů ve Valašském Meziříčí (dnešní Deza).
ale z celého studia jsem v praxi použil pouze jednu chemickou
Pracoval ve výzkumném ústavu pro koksochemii, v roce 1990
reakci. Všechno jsem se musel naučil až v praxi. Uplatní se u
se stal vedoucím odboru výzkumu a technického rozvoje, o tři
nás i pracovníci v administrativě, odborníci na finanční manaroky později obchodním ředitelem. Předsedou představenstva
gement, investiční výstavbu, ale i vyučení lidé. Máme tu řadu
a generálním ředitelem Dezy je od roku 1999.
instalatérů nebo zámečníků.
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AKTUALIT Y
Aktuality na úseku ochrany životního prostředí a řízení kvality v období
květen 2011.
Ve dnech 27. a 28. dubna a 4. a 10.
května byla v podniku provedena
Oblastním inspektorátem práce pro Jm
a Zlínský kraj prověrka dodržování právních předpisů při provozování vyhrazených technických zařízení – zdvihacích
zařízení - se stanovením termínovaných
dílčích nápravných opatření.
Ve dnech 9. a 10. května proběhl
v DEZA, a. s. ve Valašském Meziříčí i v odloučeném provoze Organik v Otrokovicích
recertifikační audit systému řízení kvality.
Auditní tým prověřil, že organizace zavedla
a udržuje svůj systém managementu v souladu s požadavky norem a prokázala schopnost systému plnit požadavky na produkty
a služby v rámci uvedeného rozsahu a plnit
svou politiku a cíle.
Dne 12. května probíhalo v podniku
DEZA, a. s. na vybraných místech,
schválených v integrovaném povolení,
měření zápachu. Výsledky dokumentovaly postupný pokles pachové zátěže na hranicích areálu podniku.
Dne 13. května proběhlo jednání se
zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje
ve věci změnového řízení integrovaného
povolení pro Soubor chemických výrob.
Dne 16. května byla Národním kontrolním úřadem zahájena hloubková
prověrka dokumentace a čerpání prostředků pro dotační titul Hermetizace provozu
naftalen. Předpokládá se, že prověrka
bude trvat do srpna.
Dne 24. května proběhla za účasti
zástupců kontrolních orgánů - ČIŽP,
KÚZK, HZS ZK a KHS prověrka
dodržování požadavků zákona o prevenci
závažných havárií. V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Dne 25. 5. 2011 proběhla kontrola plnění nařízení REACH v provoze Organik
Otrokovice. Kontrola byla zejména
zaměřena na SVHC látky - ftaláty, jejich
registraci, zasílání informací ve směru
dodavatelsko-odběratelského řetězce formou bezpečnostních listů. Byla provedena
prohlídka provozu a předloženy žádané
dokumenty. Při kontrole nebyly zjištěny
žádné nedostatky.

Jó třešně zrály, sladký třešně zrály…
u benzolky.
ANIM plus RS
Za měsíc květen 2011 bylo celkem provedeno 86 preventivních dechových zkoušek.
Osmdesát čtyři z nich bylo s negativním výsledkem, 2 s výsledkem pozitivním
(1 pracovník firmy externí, 1 zaměstnanec
Dezy).
Za měsíc květen 2011 bylo celkem provedeno 174 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 Dezy. Všechny
provedené kontroly byly s negativním
výsledkem.
Jmenné seznamy kontrolovaných byly
předán personálnímu řediteli Ing. Haikerovi.
(pokračování na str. 2)
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Pan Ladislav Ondruch z autodopravy
oslaví 18. července padesáté narozeniny. Blahopřejeme.

DEZA PARTNEREM
MEZINÁRODNÍHO
ROKU CHEMIE 2011
Letošní rok je
pro chemiky rokem velmi významným. Jak
už jsme psali
v únorovém vydání Valašského
chemika,
rok
2011 vyhlásila organizace UNESCO
Mezinárodním rokem chemie. Pro mnohé
z nás je chemie stále ještě něco tajemného
a neznámého. S chemií, s chemickými
produkty a procesy se však, aniž bychom
si to často uvědomovali, setkáváme každý
den. Bez chemie je už život moderní společnosti nemyslitelný. Proto jedním z hlavních cílů Mezinárod- ního roku chemie je
zvýšit u veřejnosti vnímání chemie jako
prostředku k zajištění lidských potřeb
a současně i zvýšit zájem mladé generace
o chemii.
Též Deza se na Mezinárodním roku
chemie podílí, a to hned dvěma způsoby.
Jednak společným projektem s ISŠ-COP
Deza očima studentů, jednak sponzorskou
podporou akce „Chemie na Slezskoostravském hradě.“
O průběhu projektu Deza očima studentů jsme vás, čtenáře, od první chvíle pravidelně informovali. Otázky a odpovědi
všech tří kol Zvídavého tazatele jsme vám
přinášeli ve Valašském chemiku i na webových stránkách. O vyhodnocení celého projektu, o výsledcích obou kategorií soutěže
se můžete dočíst v dnešním vydání. Též
uvádíme vítěznou esej Deza a region.
Chemie na Slezskoostravském hradě
slouží k popularizaci přírodních věd mezi
žáky základních a středních škol, ale také
mezi širokou veřejností. Letošní ročník se
uskuteční 25. a 26. června. Deza tuto akci
pravidelně podporuje.
Deza, velká chemická firma pevně
ukotvená v regionu, se stala partnerem
Mezinárodního roku chemie 2011
(www.rokchemie.cz).
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UDÁLOSTI
Projekt DEZA očima studentů ukončen
Vyhodnocením a vyhlášením vítězů byl v pátek 27. května ukončen společný projekt naší firmy a ISŠ-COP DEZA očima
studentů. Projekt, jehož cílem bylo, jak uvedl při jeho zahájení ředitel ISŠ-COP Mgr. Petr Pavlůsek, „přiblížení chemického
průmyslu v našem regionu nejen studentům, ale i široké veřejnosti“ se beze zbytku naplnil.
ze, psali eseje. Deza byla sledována
V kategorii esej Deza v regionu si víProč a jak projekt vznikl? Nebyla to
a zkoumána ze všech stran. Odborníci
tězství odnesl Ondřej Vykydal. (Tuto esej
náhoda ale nápad mistrové odborného
firmy odpovídali na mnoho velmi zvídasi můžete přečíst v dnešním vydání Valašvýcviku ISŠ-COP Marcely Norkové.
vých dotazů a snažili se, aby odpovědi
ského chemika, popř. na webu).
byly přesné, správné a úplné.
A výsledek? Studenti i všichni zájemci
z řad veřejnosti se prostřednictvím vlastních dotazů nebo medií – podnikových
novin Valašský chemik a webových
stránek ISŠ-COP a Dezy dozvěděli
mnoho podrobností ze všech oblastí činnosti Dezy. Vždyť vždycky platilo: co
znám, toho se už neobávám.

Marcela Norková seznamuje studenty
s výsledky Zvídavého tazatele
Žáci se ve školních laboratořích ptali
a zajímali o Dezu, o chemii, ale odpovědět nebylo leckdy jednoduché. A tak
vznikl nápad: proč se nezeptat přímo
u zdroje? Projekt byl na světě.
Studenti se během 4 měsíců, po které
projekt probíhal, ptali, chodili na exkurIng. Obermajer, Ph.D. tiskový mluvčí
DEZA, a. s. a Mgr. Petr Pavlůsek ředitel
ISŠ-COP předávali vítězům ceny.

Iveta Zgabajová a Ondřej Vykydal, vítězové kategorií zvídavý tazatel a esej
projektu DEZA očima studentů.

A kdo vyhrál? No přece všichni. Ať studenti, kteří se ptali, formulovali dotazy,
uvažovali o souvislostech a psali eseje, tak
všichni ostatní, kteří se dozvěděli o Deze
a chemii spoustu zajímavých informací.
Ve třech kolech Zvídavého tazatele položilo 37 studentů celkem 83 otázek.
Nejzvídavějším tazatelem se stala
Iveta Zgabajová.
Zvláštní ocenění, coby nejaktivnější
tazatel, dostala Jana Jurčáková.

Vítězové soutěže DEZA očima studentů
Ondřej Vykydal - esej, Iveta Zgabajová nejlepší zvídavý tazatel, Jana Jurčáková
– nejaktivnější tazatel.
Co říci na závěr? Všichni jsme bohatší
o nové poznatky. Projektem „Deza očima
studentů“ spolupráce ISŠ-COP a Dezy
rozhodně nekončí.
A že je to cesta správným směrem
potvrzuje i fakt, že se náš projekt stal součástí Mezinárodního roku chemie 2011.
Ale o tom se dočtete již v jiném článku
dnešního vydání Valašského chemika.
Miriam Kallerová

Z jednání konference odborové organizace
Ve středu 11. května se konala v závodní jídelně výroční konference odborové organizace. Setkání se již tradičně zúčastnili i vrcholoví pracovníci Dezy v čele s generálním ředitelem Ing. Zbyňkem Průšou.
Ačkoliv se odpoledne hrálo jedno ze
Generální ředitel Ing. Průša vysvětlil
stěžejních utkání mistrovství světa v ledpozici Dezy na světových trzích jak
ním hokeji, účast byla hojná. Svědčí to
o velkém zájmu zaměstnanců o dění ve
firmě, o její ekonomickou situaci a s tím
související vliv, dopad do mzdové oblasti.
Pro zaměstnance, kteří byli na směně
a nemohli opustit svá pracoviště, byla
konference přenášena závodním rozhlasem.
Předseda ZO OS ECHO Radim Přikryl
seznámil přítomné s globální světovou
situací, s dopady politického dění na ekonomiku.

Deza v regionu
Chemický průmysl spolu s technickým průmyslem se neustále zdokonaluje a je součástí lidského života. Můžeme před ním utéci? Dokáže si člověk vůbec představit život
bez chemie? Jak chemický průmysl ovlivňuje kupříkladu naše město?
oprostit, žít nezávisle, v souladu s přírodou
a přejít ke kořenům? Chrání a zkvalitňuje
chemie životy nebo je spíše poškozuje?
V čem tkví rovnováha?
Samozřejmě jsem si vědom skutečnosti, že máme například k dispozici mnoho
léků, které vznikají chemicky a zachraňují
lidské životy, ale musíme brát v potaz
i takzvaný „život na závětrné straně továrního komína." Oč se jedná? Jde o názor
hudební skupiny OK. Band, vyzpívaný asi
tak před dvaceti pěti lety na adresu generaNa Zemi se snad ještě vyskytují místa,
ce mých rodičů. Závětrná strana, kuřák
která nejsou průmyslem až tak dotčena
proti své vůli…
a lidé zde žijí šťastně. Proč jsme tedy my
Také já žiji na závětrné straně komína
na chemii tak závislí? Je to jen kvůli určia stal jsem se, k mé smůle, „kuřákem proti
tému druhu pohodlí, které nám odvětví
své vůli". Dalo se tomu nějak zabránit?
chemického průmyslu poskytuje? Lze se
Přestože jsem prakticky kvůli chemii oneještě od potřeby chemických výrobků

z pohledu surovin, tak výrobků. Osvětlil
filozofii firmy v ekonomické, a s ní svázané mzdové, oblasti.
V bohaté diskuzi obšírně odpovídali na
četné dotazy odborářů jak generální ředitel, tak odborní ředitelé, především pak
personální ředitel Ing. Ladislav Haiker.
S účinností od 1. 7. 2011 schválila konference úpravu stanov Podpůrného fondu
ve prospěch navýšení dosud vyplácených
podpor v nemoci:
- při délce nemoci od 1 měsíce 300 Kč,
- při délce nemoci nad 5 měsíců 600 Kč
za každý celý měsíc počínaje šestým
měsícem.
Maximální podpora v nemoci, kterou je
možno proplatit, je limitována částkou
5 700 Kč.
MK

Vykydal Ondřej, E3M
mocněl rakovinou, vymoženosti chemie –
zmíněné léky, mně zachránily život. Není
v tom ironie? Jsem díky nim živ.
Všichni jsme chemií ovlivněni a mnohdy více, nežli bychom si přáli! Naše město
a okolí ovlivňuje DEZA. Město chemičku
respektuje kvůli zisku a zaměstnanosti
obyvatel. Má to logiku! Co chemička přináší? V čem je nám na obtíž?
Rozhodně musím poukázat na fakt, že
finančně podporuje sportovní aktivity
mládeže, školy, kulturu i neziskový sektor.
Avšak přispívá to ke klidu obyvatelstva?
Příkladem za vše je cyklostezka. Je opravdu
velice pohodlná a napomáhá ke zdravému
životnímu stylu obyvatel. Ale pomůže nám
„ zdravé“ sportování v „nezdravém“ ovzduší? Nezbavuje se továrna pocitu viny?
Nesnaží se nás tímto tak trochu „uplatit“?
Naše chemička se pohybovala mezi pěti
největšími producenty škodlivých emisí
v České republice. Dokazují to nezávislé
výzkumy od sdružení Arnika. I přes určitou
ochranu a snahu o minimální znečištění, čas
od času něco uteče. Proto se musí chemička
snažit neustále nebezpečí eliminovat.
Kdybych to vše shrnul, tak musím konstatovat, že chemie byla, je a bude pro náš
život nezbytná. V dnešní době bez ní už
nedokážeme žít a je všude kolem nás:
v potravinách, které konzumujeme, ve
vodě, kterou pijeme, ale bohužel také ve
vzduchu, který dýchám. Je nedílnou součástí našeho života. Ale bděme!
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AKTUALIT Y
Energetická zarážka 2011
I v letošním roce bude na provoze energetika odstaveno zařízení z provozu ve
dvou etapách. V neděli 31. 7. 2011 bude
v odpoledních hodinách odstaveno
výrobní zařízení na teplárně tak, aby
v pondělí ráno začaly běžet zarážkové
práce v naplánovaném rozsahu. Dodávka tepla bude zabezpečována na parních kotlích dopalovny Tailgas. Současně bude odstavena centrální kompresorovna a výrobu tlakového vzduchu budou
zabezpečovat kompresory na ftalu.
V pondělí 8. 8. 2011 bude ráno odstavena do zarážky dopalovna Tailgas a od
7.00 hodin do 17.00 hodin budou probíhat servisní a revizní práce na zařízeních
VVN a VN. Po tuto dobu nebude v celém
areálu k dispozici elektrická energie. Po
ukončení údržby budou opětovně uvedena
do provozu zařízení na transformaci a rozvod elektrické energie, výroba tlakového
vzduchu na kompresorovně a následně
výroba a rozvod tepla pro provozy i externí odběratele.
Dodávka tepla pro obyvatelstvo bude
ve Valašském Meziříčí přerušena od
neděle 7. 8. (od cca 22.00 hodin) do středy 10. 8. 2011 dopoledne. Dle vývoje
postupu údržbářských prací na zařízeních
CZT může být dodávka tepla podle požadavku odběratele obnovena i dříve.
Ing.Ivan Zámečník,
vedoucí provozu energetika

Pracovníci odboru výzkumu se 18. května na vlastní žádost znovu procvičili
v používání různých druhů hasičských
přístrojů a v technice hašení. Pan Zejda
z hasičského záchranného sboru žádosti
ochotně vyhověl. A jak tento praktický
výcvik komentovala jedna z účastnic?
„Když se to naučíme, určitě se nic nestane.“ To by bylo jen dobře, ale ještě lepší je
umět hasičský přístroj dobře použít.
Upozornění odborové knihovny
Upozorňujeme čtenáře odborové
knihovny, že v průběhu stavebních oprav
na 4. poschodí VÚKCH bude od 1. 7.
do 19. 7. a při energetické zarážce 8. 8.
knihovna uzavřena.
Krátké zprávy z Dopravy
Setkání důchodců železniční dopravy
Dne 20. května 2011 se uskutečnilo
další tradiční setkání důchodců ze železniční dopravy DEZA. Atmosféra byla
jako vždy veselá a mladistvá. Chyběl pan
Tomšík, někdejší vedoucí údržby, který
letos oslaví krásných 80. Gratulujeme.

Další krasavice na vlečce
Druhého června jsme přivítali na vlečce
lokomotivu s novým číslem 740 324-9.
Jedná se o původní lokomotivu, u které
proběhla generální oprava a celková modernizace. Lokomotiva je vybavena motorem
Caterpillar C 15. Výkon na trakčních motorech je téměř o 70 kW vyšší než u její zelené
předchůdkyně. Věříme, že bude dobře sloužit a přinese firmě další úspory v provozních nákladech a nákladech na opravy
a údržbu.
Petr Menc

Lokomotiva při přejímce v Jihlavě
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NAŠI JUBILANTI
V červnu oslaví životní jubileum:
Karola Vladimír - provozní údržba
1. a 3. provozu
Kaluža Petr
- voda a odpady
V červenci oslaví životní jubileum:
Habuda Miroslav - voda a odpady
Švec Jiří
- dehet
Jež Petr
- dehet
Němeček Ivo
- energetika
Ondruch Ladislav
- autodoprava
Žůrek Pavel
- železniční doprava
Jubilantům blahopřejeme.

P ODÌKOVÁNÍ
V květnu odešli do důchodu:
Zalaba Viktor - zásobování a sklady
Kuvik Miroslav Organik - ftalátová
změkčovadla
Vedení akciové společnosti
Vám děkuje za celoživotní práci
a do dalších let přeje hodně zdraví
a osobní spokojenosti.

VÝ ST UP Y PR ACOVNÍKÙ
Květen
Němec Václav - údržba autodopravy
Pavlíček Libor
- dehet
Vavřík Milan - železniční doprava

JA K JSO U T U DL OUH O
ČERVEN 35 let
Ing. Norek Jiří - servisní analytická
laboratoř
Kuzdřál Vítězslav
- ftalanhydrid
ČERVEN 30 let
Krčmářová Eva
- zásobování
a sklady
ČERVEN 25 let
Tesařová Bibiana
- provozní
laboratoře 4. a 9. provozu
ČERVENEC 40 let
Bohůnek Vladimír
- ftalanhydrid
Gadas Jiří
- ftalanhydrid
a dioktylftalát
Holub Jan
- ftalanhydrid
Hrabovský Ivan
- ftalanhydrid
Kučera Pavel
- ftalanhydrid
Kulajta Václav
- autodoprava
Palát Jaroslav
- voda a odpady
Stratil Petr
- ftalanhydrid
a dioktylftalát
Skýpala Robert
- HZS
ČERVENEC 35 let
Adámek Josef
- dehet
Kohout Miloš - výrobní dispečink
Němec Jiří
- dehet
Ing. Sotorník Bohumír
- vedoucí
provozu Organik
Zátopková Anežka - voda a odpady
Kolařík Emanuel - těžké aromáty
a naftalen
ČERVENEC 30 let
Baroš Petr
- dioktylftalát
Holubová Jana
- voda a odpady
Křenek Vlastimil
- autodoprava
Mgr. Žilinský Alois - odbor výzkumu
ČERVENEC 25 let
Čunek Jiří - těžké aromáty a naftalen
Markusíková Gabriela - zásobování
a sklady
Orel Petr
- dioktylftalát
Volková Martina - voda a odpady
Duroň Pavel
- Organik

VÍTÁME VÁS
V květnu nastoupili:
Cabáková Lenka - obchodní úsek
(z MD)
Vítáme Vás v našem pracovním
kolektivu a přejeme Vám hodně
pracovních úspěchů.

NAŠI NEJMENŠÍ
14. dubna se Jindřichovi a Lence
Perdulovým narodil syn Lukáš.
28. května se Martinovi a Anežce
Zgabajovým narodil syn Timotej.
Rodičům blahopřejeme a dětem
přejeme úspěšný start do života.

INZERCE
PRODÁM málo používaný sportovní
kočárek modré barvy, včetně nánožníku
a pláštěnky. Pod kočárkem je síťka na věci.
Cena 2 600 Kč (pův. 3 800 Kč). V případě
zájmu pošlu fotografie. Tel. 604 870 717.

DEZA A MY
Dopravní soutěž mladých cyklistů
DEZA, a. s. již tradičně sponzorem Dopravní soutěže mladých cyklistů dětských domovů.
Soutěžilo se v jízdě zručnosti, jízdě
Jménem Dětského domova Valašské
podle pravidel silničního provozu po
Meziříčí se s vámi chci podělit o průběh
cvičných komunikacích pod dohledem
již tradiční akce „Dopravní soutěž mlaa hodnocením městských strážníků, polidých cyklistů„ pořádané naším dětským
cistů PČR a pracovníků Střediska volného
domovem.
času Domeček. Psaly se testy pravidel silničního provozu, děti prokazovaly své
praktické znalosti ze zásad poskytování
první pomoci pod odborným dohledem
ČČK. To vše ve dvou kategoriích, dětí do
12 let a dětí do 15 let věku.
Absolutními vítězi se staly děti z Dětského domova Kroměříž, děti pořáda-

jícího DD Valašské Meziříčí skončily na
pěkném 3. místě. Druhé místo si odvezly
děti z Dětského domova Zašová. Soutěž se
setkala s velmi kladným ohlasem a přispěla ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu mladých cyklistů. My se již těšíme
na další aktivní účast soutěžních družstev
v příštím ročníku této soutěže v roce 2012,
abychom i nadále společně vychovávali
z řad dětí v ústavní péči cyklisty znalé
a ukázněné.
Ve Valašském Meziříčí, 10. května 2011
Mgr. Elena Slámová
ředitelka Dětského domova
Valašské Meziříčí
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Pan Ivo Němeček z energetiky oslaví
21. července padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

Výlet za hranice všedních dnů
Dopravní soutěže mladých cyklistů pro
dětské domovy Zlínského kraje pořádané
dne 7. 5. 2011 na Dětském dopravním
hřišti ve Valašském Meziříčí Na Mlynářce
se zúčastnilo na 70 soutěžících, pedagogických doprovodů, organizátorů a hostů.
Velmi si vážíme aktivní účasti tolika dětských domovů a zařízení, sponzorů
a spolupracovníků, a tím i podpory naší
společné práce s dětmi v ústavní výchově.

Odbory uspořádaly pro zaměstnance ve dnech 18. až 22. května zájezd do zajímavých míst jižní části Slovenska a přilehlého území Maďarska.
kostelů a muzeí byla vhodně zpestřena
V Kremnici a Banskej Štiavnici jsme
výstupem na místní nejvyšší vrchol Sitno.
poznali hornickou minulost této oblasti.
V druhé polovině zájezdu nás čekalo
Po někdejším dobývání drahých kovů
poznávání příhraničních oblastí Maďarzbyla ve zvlněné krajině zhruba dvacítka
ska. Většina účastníků měla poprvé
jezer vhodně dotvářejících malebnou
možnost ztotožnit pojem Visegrád se skuzalesněnou krajinu. Zdroj někdejšího
tečným historickým sídlem. Dalším výbohatství ovšem již vyschl, i zde se nyní
razným zážitkem byla návštěva chrámové
potýkají při obnovách památek s nedobaziliky v Ostřihomi, největší stavby
statkem financí. Šňůra návštěv zámků,
tohoto druhu v Maďarsku. V městu Gyër
nás čekala prohlídka místních církevních
staveb, obchodního centra a tržiště.
do hlavního města Slovenska - Bratislavy na Fajnorovo nábřeží, kde jsme se
přeplavili lodí na Děvín. Po procházce
hradu Děvín s krásnou vyhlídkou po
okolí jsme se opět lodí vrátili zpět do
Bratislavy. Po dvouhodinové obhlídce
města jsme se vraceli domů, ale cestou
jsme se zastavili u Štefánikovy mohyly
u Myjavy. Je to úžasná stavba. Pak už
jsme jeli rovnou domů. Myslím, že se
zájezd vydařil. Nikdo nenadával, tak bylo
vše v pořádku. Doufám, že příště se opět
Štefánikovo náměstí v Kremnici prosetkáme na podobné akci. Mirek Hlavatý.
chází zásadní přestavbou. V pozadí zámek
s Hodinovou věží a kostelem Sv. Kateřiny.

OKÉNKO PRO NAŠE DÙCHODCE
BLAHOPŘEJEME
V červnu oslaví životní jubileum tito
důchodci:
Dohnalová Aloisie
- 80 let
Ovčačík Zdeněk
- 80 let
Martinát Antonín
- 70 let
Caisberger Vladimír
- 70 let
Czerny Horst
- 70 let
Porubová Zdeňka
- 65 let
Martinková Hana
- 65 let
Jurka Ladislav
- 65 let
Pastrnek Miloslav
- 65 let
Pravdík Josef
- 65 let
Kuvik Miroslav Organik
- 60 let
V červenci oslaví životní jubileum tito
důchodci:
Vojtovič Miroslav Ostrava
- 95 let
Tomšík Jaroslav
- 80 let
Cigánek Alois
- 75 let
Januš Petr
- 70 let
Podzemný Jiří
- 65 let
Hlavica Josef
- 65 let
Forejtar Josef
- 65 let
Hlavica Vlastimil
- 65 let
Pastuchová Hana
- 60 let
Stolař Rostislav
- 60 let
Maňák Petr
- 60 let
KVĚTNOVÝ ZÁJEZD
Opět jeden vydařený zájezd důchodců
na Slovensko.
Zájezd se uskutečnil 25.- 26. 5. Z Val.
Meziříčí jsme vyjeli brzy ráno směr
Trnava, kde nás očekával na Trojičném
náměstí průvodce a celé dvě hodiny nám
vyprávěl historii tohoto krásného města.
Prošli jsme dva zajímavé kostely, nádherné oltáře a celá výzdoba byla moc
pěkná. Jen škoda, že průvodce měl trochu slabší hlas. Po prohlídce Trnavy
jsme odjeli na nedaleký hrad Červený
Kameń. Prohlídka trvala dvě hodiny, tentokrát průvodkyně hlas měla moc dobrý,
prohlídka byla též pěkná. Myslím si, že
stojí za zmínku prohlídka obrovských
sklepních místností, ta největší slouží
občas ke koncertům. I studna, víc jak
100 m hluboká, stála za zhlédnutí. Hrad
i obrovské zahrady jsou udržované, bylo
tam krásně. Po prohlídce hradu jsme
chtěli zdolat vrchol Velká Homola, na
které se nachází rozhledna, ale i zdatní
turisté jako Gita Škrhlová, Lojza Filip,
Jarda Goláň, i my ostatní jsme se nechali přesvědčit, a nešli jsme, a odjeli jsme
na ubytování do Modré - Hotel Modrá.
Ubytování bylo vcelku pěkné, pokoje
čisté, jídlo výborné. Po večeři jsme se
sešli u piva, a pod taktovkou kapelníka
Jindřicha Janíka jsme pěli české i slovenské písně. Druhý den jsme se přepravili
PRODÁM pedikérskou vaničku,výrobce
JIKA, cena 600 Kč, dveře vnitřní "80",
plné, pravé, barvy slonové kosti, cena
350 Kč. Tel. 603 777 734.
PRODÁM kočárek zn. DORJAN + baby
taška, pláštěnka, trojkombinace, po jednom
dítěti, perfektní stav. Tel. 604 511 689.

BOWLING
Minulého klání se zúčastnilo 18 hráčů,
opět v příjemném prostředí U klokana.
Další koulení se uskuteční v úterý 28.
června od 14 hodin. Věřím, že na poslední jarní klání přijde co nejvíce důchodců,
kteří dělají něco navíc pro své zdraví.
Zve Pavel Bernas.
JEDNODENNÍ ZÁJEZD
Výbor KD při a. s. DEZA pořádá ve středu 14. září jednodenní zájezd po Mo-

ravě. Navštívíme hrad Sovinec, Pradědovu galerii v Jiříkově a arboretum Paseka. Při zpáteční cestě se zastavíme ve
Šternberku a v Lipníku nad Bečvou.
Odjezd z Val. Meziříčí od nádraží ČSAD
je v 7.30 hodin. Cena pro člena KD je
160 Kč, pro rodinné příslušníky 240 Kč.
V ceně je zahrnuta doprava a vstupné.
Přihlášky, včetně peněz, přijímá paní
Tomášová, od 27. 6. do 30. 6. 2011.

Během návratu na naši dočasnou
základnu ve Velkém Mederu jsme absolvovali krátkou exkurzi ve Vodním díle
Gabčíkovo. Během čekání na předem
určenou dobu návštěvy útrob elektrárny
nám přálo štěstí. V plavební komoře probíhal čilý provoz menších i větších lodí.
Největším exemplářem byla dvojitá souprava modelové řady Bavaria. Jedná se
zřejmě o nejdelší plavidlo, které může
obsloužit plavební komora délky 275 metrů. Ovšem, ani tento obr není nezničitelný,
jak se o tom o týden později přesvědčila sesterská loď u Šamorína, kterou se pokusilo
poslat ke dnu velké turistické plavidlo.
Celý zájezd probíhal za nádherného,
místy až příliš horkého, počasí pod výborným vedením Michala Sváčka, kterému je
třeba po zásluze vyslovit pochvalu za
dobře odvedenou práci.
Poslední třešničkou na dortu před
návratem zpět na Moravu byla návštěva
zříceniny hradu Čachtice. Většina z nás si
během zájezdu odpočinula od běžných
starostí, přitom nám v paměti utkvělo
mnoho krásných zážitků.
JH

Na borovici u Byninky vyvedly straky
4 mladé.

VZPOMÍNKA
Ve věku 50 let nás nečekaně opustil
pan

Martin Růžek z provozní údržby 6. provozu.

Náhlé úmrtí Martina Růžka není pro řadu z nás jen ztrátou
kolegy, ale i ztrátou přítele a kamaráda. Rádi bychom
proto touto cestou vyjádřili upřímnou soustrast pozůstalým a všem jeho blízkým.
kolektiv pracovníků VH

V sobotu 11. června se uskutečnila velká
brigáda na Trubiskách. Před uvedením
tábora do provozu bylo nutné opravit
poničený břeh potoka u srubu. Pracovalo se s plným nasazením od ranního
kuropění a navečer okolo 18 hodiny byl
břeh opraven. O žaludky se musel postarat každý sám. No ale špekáček nejvíc
chutná, když si ho na ohni každý opeče.
Poděkování patří Zdeňku a Monice
Svobodovým, Tomáši Královi, Filipu Vašíčkovi, Josefu Krčmářovi, Karlu Cedivodovi, Pavlu Kuzdřálovi a Davidu
Martincovi.
Foto Josef Kubáň

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Pondělí až pátek ve 21. hodin.
Pozorování Měsíce (od 5. do 14. července, od 6. do 16. srpna), Saturnu (červen
a červenec), hvězd, galaxií, hvězdokup atd.
PRÁZDNINOVÝ PROGRAM
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. bude v období školních prázdnin otevřena
pro veřejnost (organizované skupiny,
rodiny či jednotlivce) nejen ve večerních
hodinách, ale i v denní dobu, a to v pracovní dny a v sobotu, od 1. července do
31. srpna v době od 9.00 do 16.00 hod.
ASTRONOMICKÝ SOUMRAK
Astronomická noc nastává tehdy, když
Slunce klesne více než 18° pod obzor. Na
50. stupni severní zeměpisné šířky však
v termínu od 31. května do 11. července
2011 neklesne Slunce tak hluboko pod
obzor, aby mohla astronomická noc
nastat. V tomto období nastává pouze
astronomický soumrak.
ZAČÁTEK LÉTA
Dne 21. června 2011 ve 19 hodin
16 minut SELČ vstupuje Slunce do znamení Raka. Nastává letní slunovrat, na
severní polokouli začíná astronomické
léto. V okamžiku letního slunovratu se
dostává Slunce nad obratník Raka na
severní polokouli (Slunce dosahuje
v poledne největší výšky nad obzorem za
celý rok). Den, který je v tomto okamžiku nejdelší a trvá 16 hodin a 22 minuty, se
začíná zkracovat a noc prodlužovat.
ZEMĚ NEJDÁLE OD SLUNCE
V letošním roce bude Země nejdále od
Slunce 4. července v 17 hodin SELČ.
Obě tělesa bude dělit vzdálenost zhruba
152 100 000 km.
Středa 10. srpna v 19.00 hodin KDYŽ Z NEBE PRŠÍ PERSEIDY.
Přednáší Jiří Srba, odborný pracovník
Hvězdárny Valašské Meziříčí. Doplněno
počítačovou prezentací.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Do čtvrtku 30. června - BARVY
ŽIVOTA. Výstava prací Anny Čechové,
studentky VOŠ restaurátorské v Brně.
MUZEUM
Do neděle 26. června – AFRIKA.
Společná výtvarná výstava studentů
Gymnázia Fr. Palackého z Val. Meziříčí
a dětí z MŠ Krhová.
Čtvrtek 23. června - neděle 4. září VYSÍLÁ ČESKOSLOVENSKÝ ROZHLAS. Výstava historických radiopřijímačů ze soukromé sbírky. Vernisáž
proběhne ve čtvrtek 23. června v 17 hod.
Do neděle 10. července - ODKAZ
ALFRÉDA RADOKA MĚSTU VAL.
MEZIŘÍČÍ.
Výstava o Alfrédu Radokovi.
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Těším se na spolupráci s novými kolegy a na nové výzvy, které před námi stojí
Rozhovor s Danem Kuruczem, ředitelem divize speciální chemie
Do Skupiny Agrofert přicházíte z české dceřinky, švédské společnosti Sandvik, kde jste zastával funkci generálního ředitele. Můžete krátce shrnout nejdůležitější momenty vašeho působení
a největší úspěchy v této pozici?
V Sandviku jsem působil jako generální ředitel společnosti Sandvik Chomutov
Precision Tubes, s. r. o. (poznámka redakce: společnost se zabývá výrobou a prode-

jem hutních polotovarů z korozivzdorných
ocelí a slitin), dále jako předseda představenstva Sandviku v Indii a jako člen
managementu divize Sandviku ve Švédsku. Za téměř 8 let svého působení bych
jako jeden z mezníků viděl zdvojnásobení
obratu a zároveň zdesetinásobení zisku
české firmy při zachování stejného počtu
zaměstnanců. Nárůst zisku hodnotím jednak z pohledu míry zisku (zisk na prodeje), jednak z pohledu růstu produktivity
práce (zisk na zaměstnance). To se nám
povedlo díky správné změně produktového portfolia a volbě správné aplikace
výrobků – olejářský průmysl. Také se nám
podařilo vstoupit na trh jaderné energetiky: získali jsme obrovskou zakázku na
výrobu parogenerátorů, která vyvolala
nutnost několikamiliardové investice
v chomutovském podniku. Tato nová
investice je ovšem téměř kompletně hrazena z předplateb zákazníka a její kapacita je
vyprodána až do roku 2015. Řekl bych,

velmi ojedinělá situace. Velice důležité
bylo též úspěšné kormidlování společnosti světovou hospodářskou krizí, která pro
Sandvik byla nejhlubší v roce 2008 a ještě
i 2009. Z krize jsme vzešli ještě posíleni
a upevnili si pozici lídra trhu. V krizi jsme
byli velmi flexibilní a rychlí v rozhodování, zároveň jsme ale nijak nepanikařili
a byznys drželi na dobré úrovni. Za velký
úspěch považuji také rozjezd firmy v Indii,
kdy se po akvizici podařil dokonalý obrat
místní společnosti v rekordním čase
(18 měsíců). Stálo to hodně sil a energie
celého týmu mých tehdejších kolegů, ale
povedlo se. Ze státní firmy „na zavření“ se
stala jedna z nejlepších jednotek naší divize Sandviku. Recept? Stejný jako v Čechách: změna produktového portfolia
podle požadavků trhu a motivovaní zaměstnanci. Jako nejdůležitější ale vidím ve
finále tři aspekty: zaprvé, byli jsme blízko
k zákazníkům a finálním uživatelům, za
druhé, podařilo se mi přesvědčit vedení
Sandviku, že Češi zkrátka umějí, a za třetí,
to nejdůležitější, že se podařilo vybudovat
opravdu výborný tým motivovaných
zaměstnanců, od ředitele po dělníka a zpět.
Stálo to pár let, ale povedlo se. A díky
tomu přišly i finanční výsledky a dlouhodobá prosperita.
Proč jste se rozhodl opustit úspěšnou
kariéru a přijmout novou pozici ředitele
divize speciální chemie ve Skupině
Agrofert?
To je velice složitá otázka. Mnozí moji
známí se divili, proč to dělám a proč si
zkrátka neužívám úspěchu z minulého
období v Sandviku. Zřejmě s výraznou
možností stát se ředitelem divize ve Švédsku. Asi by se tak opravdu stalo, ale po
několika velice zajímavých rozhovorech
s panem Babišem jsem se rozhodl „změnit
dres“, byť jsem si předtím myslel, že už ho
nezměním nikdy. A i když to možná bude
znít poněkud netypicky, po 17 letech práce
pro velké zahraniční společnosti jsem se
rozhodl pracovat pro úspěšnou českou

firmu. Chci zkrátka dávat své znalosti ve
prospěch české společnosti. Také mě láká
výzva možnosti ještě vylepšit výsledky
společností sdružených do „mojí“ divize a
spolupráce s jednotlivými manažerskými
týmy z těchto společností. Těším se na
spolupráci s novými kolegy a na nové
výzvy, které před námi stojí. Těším se také
na kontakt s přímým vlastníkem, a tudíž
racionálními rozhodnutími, což mi
v Sandviku poněkud chybělo.
Ve skupině budete odpovědný za řízení
společností Synthesia, VÚOS, Fatra,
Energetika Chropyně a PRECHEZA,
dále za odštěpný závod Precolor, jednotky
Agrofertu v Polsku, Rusku a Hongkongu, stejně jako za čínskou firmu PT
Tongling. Co bude pro vás v řízení těchto
podniků primární? Můžete prozradit,
jaké budou vaše první kroky?
Nejprve musím všechny zmíněné entity
navštívit, setkat se s jejími generálními
řediteli, resp. čelnými představiteli. V prvním momentu jde o odsouhlasení akčních
plánů na realizaci jednotlivých schválených podnikatelských záměrů. Každá ze
společností divize má své klíčové akce,
kterým je třeba se věnovat. Například
hned 21. února odlétáme spolu s výkonným ředitelem PRECHEZY do Číny, kde
budeme řešit další rozvoj PT Tongling, na
pořadu dne je též zajištění surovin pro
PRECHEZU, schůzka s jedním z klíčových zákazníků Fatry nebo rozvoj pardubické Synthesie. Operativní řízení těchto
firem ale zůstává pochopitelně na bedrech
příslušných generálních ředitelů, v divizi
se budu zabývat převážně strategickými
cíli rozvoje společností.
V tisku jsem se o vás dočetla, že je pro
vás velmi důležitá správná komunikace
ve firmě. Jaké jsou podle vás hlavní zásady takové komunikace?
Ano, to je základ úspěchu. Vlastní sousloví „správná komunikace“ ovšem působí dosti odtažitě a prázdně. Tedy jedná se
o dvě části: externí komunikace, zejména

Kmotr přináší výhry i zábavu
V letošním roce oslaví společnost Kmotr – Masna Kroměříž a. s. významné jubileum existence značky KMOTR. Oslavit se ho
rozhodla prostřednictvím dvou marketingových aktivit. Nejdůležitější událostí letošního roku je spotřebitelská soutěž, která bude
probíhat od 1. 8. do 31. 8. 2011 na území České i Slovenské republiky.
čně připravuje pro milovníky historických automobilů a motorek
Soutěž bude mít jednoduchá pravidla. Každý, kdo si
lákavou podívanou.
zakoupí výrobek značky Kmotr se soutěžní etiketou, může
Ať už se budete účastnit soutěže, či se za námi přijedete
vyhrát jednu z 5 000 cen. Jestli zákazník vyhrál, zjistí ihned
6. 8. 2011 podívat do Kroměříže, nezapomeňte, že letos v srpnu
po otevření soutěžní etikety. Do soutěže bude věnováno
nejen chuť, ale i zábava má svého Kmotra.
Petra Uiberlay,
oblečení pro volný čas „drsného chlapa“ značky Kmotr
KMOTR – Masna Kroměříž a. s.
a masné výrobky. Jednotlivé součásti kolekce oblečení jsou
vyrobeny na zakázku přímo pro účely výher v soutěži.
Samotná oslava významného jubilea společnosti
proběhne 6. srpna na Velkém náměstí v Kroměříži, která
se spolu s Kmotrem vrátí zpět v čase do 20. let minulého století. Všichni, kteří přijdou nasát atmosféru starých časů, se
budou moci zaposlouchat do jemných melodií přerovského
Academic Jazz Bandu, projet se na historických kolech či se
naučit charleston.
Během celého dne bude pro návštěvníky nachystáno
mnoho soutěží spojených jak s 20. léty, tak mafiány. Jako
výhry budou nachystány výrobky Kmotr. Odměnu dostane od
Kmotra každý, kdo přijde oblečen v duchu 20. let. Celá akce
je spolupořádána s Veterán klubem Kroměříž, který každoro-

To nejkvalitnější hovězí maso
pro všechny, kteří si rádi pochutnají
Máte rádi maso? Baví vás zkoušet nové recepty? Přemýšlíte, co připravit k večeři pro svého manžela, přítelkyni nebo pro
celou rodinu? Máme pro vás tip na výjimečné maso, na kterém si pochutnáte a bude se s ním krásně pracovat.
mů. Vyzrálé maso je křehké, šťavnaté a dostatečně měkké. Úprava
takového masa netrvá dlouho, středně propečený steak vyžaduje
Představujeme vám novinku, speciálně balené hovězí
3 minuty z každé strany.
maso, které naleznete pod značkou Maso Planá Premium.
Řada Premium v balení darfresh obsahuje produkty hovězí
Jedná se o výjimečné a šťavnaté porce masa, jimž balení
roštěná a hovězí svíčková, které můžete použít na
umožňuje dále dozrávat.
steaky nebo v případě svíčkové i na výborný
Již naši předkové věděli, že hovězí maso je nejlepší vyzrálé.
tatarský biftek. Nové balení je snadno
Moderní balení, tzv. darfresh, umožňuje díky vakuovéotevíratelné a uchovává přirozemu prostředí v balíčku, které je rovnoměrně
nou chuť a aroma masa a tarozloženo, masu dále dozrávat, čímž se
ké udržuje celistvost výstává šťavnatějším a chutrobku.
nějším. Balí se tak, že vrchVyberte si a ochutnejte!
ní fólie dokonale a naprosOriginálními recepty se můžete
to těsně obalí výrobek
inspirovat na webové stránce www.masoplaa vytvoří tzv. efekt druhé
„kůže“.
na.cz, kde také najdete spoustu zajímavých inforDíky procesu zrání vzniká
mací o mase a jeho použití, tipy, jak maso nakupovat
v mase kyselina mléčná, která narunebo jaké koření používat.
šuje bílkovinná vlákna, zjemňuje je
Přejeme dobrou chuť!
a zároveň brání namnožení mikroorganisMarketingové oddělení, Kostelecké uzeniny a. s.

Novinka pro dokonalé zrání

pak krizová komunikace, musí být jednotná a pokud možno centrálně evidována
a řízena. Měla by existovat jasná instrukce,
kdo co a kdy smí komunikovat. Druhá
část, interní komunikace, se dá rozdělit na
„intercompany“, což znamená komunikaci mezi různými jednotkami Agrofertu,
a pak „vnitřní“, což je komunikace v rámci
dané jednotky.
Zde hovořím o byznys komunikaci, tedy
o tom, že musí být opět jasně stanoveno, co
se komunikuje, komu se to komunikuje
a kdy se to komunikuje. Jde o to, aby se
všechny informace potřebné pro práci daného zaměstnance dostaly k tomuto a právě

dílčími neúspěchy při cestě za konečným
cílem a nikdy se nevzdávám. To rozhodně.
Ani v práci, ani ve sportu. Jako kouč basketbalu mám heslo, že „zápas se hraje do
konce poslední vteřiny“.
Jaké lidské vlastnosti obdivujete?
Spolehlivost, píli a schopnost dosáhnout svého cíle bez hrbení zad. A taky
smysl pro humor, takový ten suchý humor.
A taktéž „sociální cítění či empatii“. To je
pro manažera velmi důležité. Mnohý
český manažer si myslí, že manažer se
pozná podle toho, jak umí být tvrdý. To je
omyl. Mám radost, když vidím, jak rostou
další manažeři a talenty.

k tomuto zaměstnanci včas a ve správné
kvalitě. Všichni by měli mít společný cíl –
dlouhodobou prosperitu společnosti.
Úplně jinou kategorií je komunikace,
která se netýká přímo byznysu. Tady by
měl vstupovat v platnost „etický kodex“
a obecně principy „slušného chování“.
V mém bývalém působišti jsme měli tento
typ komunikace zpracován a proškolen.
I když se to mnohým zdálo zpočátku „zbytečné“, po osvojení to fungovalo velmi
dobře a k obecné spokojenosti.
Toto bude váš první rozhovor pro podnikový časopis Skupiny Agrofert, a proto
je důležitý váš osobní profil. Jakými třemi
charakteristikami byste se popsal?
Myslím, že jsem celkem dost spolehlivý, alespoň tak mě to učil děda. Snažím se
vidět trochu dopředu, řekněme, že jsem
tedy takový vizionář, který má ale v kapse
i akční plán, jak na to. Někdo mi kdysi
napsal na dialog (to byl jeden z mých anonymních komunikačních nástrojů v Sandviku), že jsem střízlivý optimista. To
myslím sedí. Také se nenechám odradit

Zmínil jste se o svých zkušenostech
z pozice kouče. Jakým sportům se věnujete a jak nejraději trávíte volný čas?
Od svých 6 let jsem hrál basketbal
a skončil až po 30 letech po sérii složitějších zranění kolena. Basketu se dál
věnuji jako kouč ženského týmu na úrovni
druhé nejvyšší soutěže. Jinak mám v oblibě
všechny míčové sporty a také outdoorové
aktivity, které mi moje koleno dovolí.
Volný čas? Není ho moc. Trávím jej ale
nejraději s rodinou anebo na basketbale.
Kde budete čerpat energii pro svou
novou a jistě velmi náročnou práci?
Kdysi běžel film Akumulátor I. Tam
hlavní hrdina čerpal energii z lidí. Já to
dělám taky tak. Snaha o splnění společného cíle, aktivní a motivovaní lidé, to je
zdroj velké energie. Já takhle energii čerpám i rozdávám. Velkým zdrojem energie
je již zmíněný pobyt s rodinou a můj
největší koníček – basketbal. Nebojte,
energie mám pořád dost ☺.
Mirka Žirovnická,
AGROFERT HOLDING, a. s.

