N O V I N Y

Z A M Ì S T N A N C Ù

S P O L E Č N O S T I

,

č l e n a

s k u p i n y

ROČNÍK XLIV / PROSINEC 2011

VALAŠSKÝ CHEMIK
JEDNÁNÍ ODBORÁŘÙ
S ANDREJEM BABIŠEM

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
„HEJ MISTŘE“

PŘEDSTAVENÍ
SKUPINY AGF Wood

Dne 30. listopadu se ve Fatře Napajedla
sešli odboráři s majitelem Agrofertu
Andrejem Babišem.
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zazní letos v Lapidáriu Trojice
ve čtvrtek 22. prosince
v 17.00 a v 19.00 hodin. strana 3

Skupina Agrofert vstoupila v letošním
roce do nového odvětví a rozšířila tak
své aktivity i na lesnictví
strana 4
a zpracování dřeva.
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ANKETA

Dodržujete
vánoční zvyky?
Ing. Zdeňka
Harudová,
ekonomický
úsek

Vážené kolegyně, kolegové, milí zaměstnanci,
jistě jste si všimli, že se v posledních týdnech nevěnuji pouze aktivitám Agrofertu a jeho dceřiných firem. A také si
možná kladete otázku, proč jsem "pohodlí" byznysu a úspěšných firem vyměnil za negativní pozornost médií i politiků, za neobjektivní otevírání mé minulosti, za kádrování mých rodičů, rodiny, známých a dalších lidí, které mám rád.
Proč to dělám? Stejné otázky si kladou i novináři, kteří často konstruují více či méně divné závěry.

Ano i ne. Předvánoční běsnění neuznávám
- neuklízím, nepeču a dárky nakupuji jen
minimálně. Zato ráda navštívím nějaký
vánoční koncert a samozřejmě stromeček,
kapr a koledy musí být.
František
Paťava,
údržba
provozu
doprava

Vánoční tradice se snažíme dodržovat
hlavně kvůli dětem. Na Barborku utrhneme do vázy třešňovou větvičku, na
Štědrý den máme své vlastní tradice.
Stromeček už je nastrojený, jde se na
procházku nakrmit zvířátka, na večeři
nesmí chybět ryba a bramborový salát.
Děti zahrají a zazpívají koledy a můžou se rozbalovat dárky. Zkrátka Štědrý den bez starostí, v klidu a pohodě.
Přeji ho také všem ostatním zaměstnancům naší firmy.
Ing. Iva
Macková,
odbor
výzkumu

Vánoční zvyky v naší rodině dodržujeme. Postupem času se tyto zvyky mění
a přizpůsobují věku. Když jsem byla
malá, věřila jsem na zlaté prasátko.
Každý rok jsem tedy čekala, jestli jej
uvidím. Ovšem teď, když jsem dospělá,
maso také nejím, na zlaté prasátko stále
čekám, i když vím, že jej neuvidím.
Ing. Libor
Perutka,
provoz těžké
aromáty
a naftalen

Doma máme rádi klasické české Vánoce
spolu s jejich tradicemi a zvyky.
Každoročně se snažíme dodržovat řadu
zvyklostí. V obýváku nám například
nechybí adventní věnec, či obligátní
stromeček. Po tradiční večeři krájíme
jablka. Dříve jsme pravidelně navštěvovali půlnoční mši, loni ovšem zvítězilo
pohodlí a teplo domova.

Vlastně se českým médiím zase tak moc nedivím. Naše
společnost je po dvaadvaceti letech svobody natolik frustrovaná a nedůvěřivá, že se prostě docela logicky brání myšlence, že to s ní někdo může myslet dobře. Obzvlášť poté, co

jsme poznali (média i veřejnost) pravé důvody strany s názvem Věci veřejné k jejímu vstupu do politiky. Každá další
strana, která bude třeba opravdu chtít měnit politiku
k lepšímu, to bude mít o to těžší.
Věřím, že se většina z vás už seznámila s Výzvou ANO
2011 a se stejnojmennou iniciativou. Vytvořili jsme hnutí,
které má za cíl navrhovat recepty na léčení nejpalčivějších
problémů této země a nalézt osobnosti, které tyto problémy
dokážou úspěšně řešit. Zapojit se do něj může každý, kdo má
stejné cíle jako my. Naši sympatizanti si mohou dopřát přímé
demokracie tím, že budou problémy této země pojmenovávat,
hledat s námi jejich řešení a také osobnosti, které by měly tato
řešení v budoucnu prosazovat.
Nikdo z nás dnes nedokáže říct, zda se iniciativa ANO 2011
nakonec promění v politickou stranu. Zatím jsem tedy manažerem tohoto hnutí a samotného mě hodně zajímá, jak si celá
myšlenka povede a jak dopadne. Už kvůli této zemi ale věřím,
že dobře.
Jistě o mně víte přece jen víc než česká média, která od sebe
pořád dokola navzájem opisují a vytahují staré „rádoby“
kauzy. Každopádně si myslím, že se nám daří těmto „kauzám“ docela pohotově čelit a soustředit se spíš na budoucnost.
Nikoho samozřejmě nebudu nabádat, aby se přidal k našemu hnutí. Každopádně budeme chtít i vás přesvědčit, že iniciativa aktivních občanů může být tou správnou cestou (ne-li
jedinou), jak zdejší politické a společenské poměry změnit.
Sám za sebe můžu říct, že se (v poslední době snad více
než jindy) pořád učím. Učím se „mediálně“ vyjadřovat, učím
se ovládat emoce, učím se víc promýšlet důsledky toho, když
řeknu, co si myslím. To, co si myslím, ale říkat nepřestanu
a určitě přitom nebudu lhát. To vám slibuji.

Nový chemický zákon
Upozorňujeme, že 27. října 2011 byl
vydán nový zákon o chemických látkách
a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon) č. 350/2011 Sb.,
který nabude účinnosti od 1. ledna 2012.

Foto Petr Menc
Upozornění
Oznamujeme čtenářům odborové knihovny, že dne 28. 12. 2011 bude knihovna
uzavřena.
Začátek astronomické zimy
Slunce vstupuje do znamení Kozoroha
dne 22. prosince v 06 hodin 29 minut
SEČ. Nastává zimní slunovrat, na severní
polokouli začíná astronomická zima.
V okamžiku zimního slunovratu se dostává
Slunce nad obratník Kozoroha na jižní
polokouli. Slunce u nás dosahuje v poledne
nejmenší výšky nad obzorem za celý rok,
tj. 16,5°. Den, který je v tomto okamžiku
nejkratší a trvá 8 hodin a 5 minut, se začíná
prodlužovat a noc zkracovat.

Přeji všem klidné svátky a hodně sil do nového roku;
budeme je potřebovat.
Andrej Babiš

Vážení spolupracovníci,
jménem svým i jménem vedení společnosti
Vám i Vašim rodinám přeji klidné
a příjemné prožití vánočních svátků.
Do nového roku 2012
Vám přeji hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody.

Vážené kolegyně a kolegové,
přeji Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití
vánočních svátků
a v novém roce 2012
pevné zdraví, mnoho štěstí
a spokojenosti.

Ing. Zbyněk Průša,
předseda představenstva a generální ředitel

Radim Přikryl
předseda VZO OS ECHO při DEZA, a. s.

Druhá Dezácká kuželka
V den státního svátku 17. listopadu se uskutečnil druhý ročník kuželkářského turnaje Dezácká kuželka. Úvodní ročník se
konal loni jako akce u příležitosti oslav 50 let Dezy ve Valašském Meziříčí. První ročník byl velmi úspěšný, a tak jsme zkusili založit novou tradici.
Protože na letošek nepřipadlo žádné podnikové výročí, byl
turnaj více odborovou akcí než firemní, což se projevilo i na rozpočtu akce. Turnaj byl skromnější co do cen i do počtu účastníků.
Na atmosféře turnaje se ale nižší rozpočet neprojevil. Zúčastnila
se třicítka hráčů, což se ukázalo jako ideální počet. Zachovali
jsme hrací systém dvojic, jejichž složení se účastníci dozvěděli až
při vyhlašování výsledků. Soutěž tak byla vyrovnaná a zábavná.
V letošním ročníku se zdálo už několik kol před koncem, že je
rozhodnuto, protože dvojice Jugová - Goláň hrála vysoko nad
svůj papírový průměr. V posledním kole ovšem raketově
nastoupil Jan Sekerka, který shodil 236 kuželek (loni na tomto
turnaji uhrál 176 bodů). A protože byl ve dvojici s tradičně
výborným Radkem Olejníkem, který nahrál 267 bodů, vítězství
je s výkonem 503 bodů nemohlo minout. Vítězové letos nedostali letenku pro let balonem, ale hezké poháry a kvalitní věcné
ceny - tašky, batohy a čepice. Nálada byla výborná, občerstvení i nápojů byl dostatek a po skončení turnaje se mnohým
nechtělo domů.

AKTUALIT Y

Věříme, že příští rok se nám podaří turnaj uspořádat nejméně
v takové kvalitě a rozsahu jako letos.
Za pořadatele Radim Přikryl a Radim Bohůnek

Co se chystá na pneumatiky
Od konce roku 2012 bude ve státech EU
vyžadována ve výbavě nových automobilů
kontrola tlaku v pneumatikách.
Nejjednodušší systém pro tuto funkci
používá nepřímé měření na základě změny
otáček kola dané poklesem tlaku v pneumatice - v podstatě tedy stále porovnává
obvod valení všech kol s využitím čidel
systému ABS. Podstatně přesnější je přímé
měření tlaku prostřednictvím čidel umístěných buďto na ráfku nebo přímo ve ventilku. Signály, které vysílají, jsou zachycovány přijímačem spojeným s vyhodnocovací jednotkou. Varování se objeví na displeji nebo také v akustické formě. U firmy
Continental počítají s tím, že již v roce
2013 začnou vyrábět "inteligentní" pneumatiku s potřebnou senzorikou umístěnou
přímo v pneumatice v místě pod běhounem. Její signály, které mají vypovídat
nejen o hodnotách tlaku, se objeví jak na
přístrojové desce vozu, tak si je bude moci
řidič odečíst na displeji svého smartphonu.
Tato funkce se dá využít i pro kontrolu
tlaku při nafukování pneumatiky.
Technický týdeník 23/2011

Mikulášská duha nad Dezou – 5. prosince nám počasí nadělilo zajímavý
mikulášský dárek – duhu.
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Jednání odborářů
s Andrejem Babišem
Dne 30. listopadu 2011 se ve Fatře Napajedla uskutečnilo jednání předsedů odborových organizací významných firem společnosti Agrofert s jediným akcionářem
Andrejem Babišem. Kromě něj se jednání zúčastnila řada ředitelů jednotlivých společností a personální ředitel Agrofertu.
zvláště teď, kdy se blíží nejisté časy a jsme
Diskutovalo se především o mzdách,
obklopeni zprávami o vracející se krizi
motivaci zaměstnanců, o rozdílech mezi
a dalším zvyšování životních nákladů
jednotlivými společnostmi a o různých způv důsledku reforem. Agrofert je zaměstnansobech odměňování. Andrej Babiš informoci současně vnímán jako solidní vlastník,
val odbory o hospodářské situaci ve spokterý firmy zodpovědně řídí a investuje do
lečnostech v rámci skupiny. Zjednodušeně
jejich rozvoje a budoucnosti.
řečeno - většina zaměstnanců společností si
Radim Přikryl, předseda ZO OS ECHO
dovede představit vyšší úroveň mezd,

ZAJÍMAVÁ CHEMIE
Alkohol

Slovo alkohol pochází z arabštiny –
„al-kahal“ znamená jemná substance.
Pokusy vyrábět alkohol kvašením jsou
staré jako lidstvo samo, stejně jako popisy jeho účinků. Mluvíme-li o alkoholu,
myslíme tím většinou etanol. Avšak chemici vědí, že mezi ostatní alkoholy, jejichž
stopy nalezneme v kvašených nápojích,
patří i metanol (který je prudce jedovatý),
propanol, butanol apod., které spíš chuť
alkoholu kazí. Z hlediska principu výroby
se alkoholické nápoje dělí na kvašené
(víno, pivo, medovina apod.) a destilované
(vodka, koňak, whisky apod.).
Alkohol sice patří mezi cizorodé látky,
kterým se říká xenobiotika, ale v lidském
těle se vyskytuje neustále v nízkých koncentracích, a proto máme odpradávna
přítomny enzymy, které jej odbourávají.
Nulová hladina alkoholu v krvi je
nesmysl. Koncentrace souvisí čistě s citlivostí metody, kterou alkohol v krvi
měříme. Při dostatečně citlivé metodě
bychom nějakou hladinu alkoholu naměřili vždy. Do 0,2 promile nepůsobí
alkohol obvykle nápadné potíže. Rychlost jeho odbourávání se u jednotlivých osob výrazně liší a závisí na pohlaví, tělesné váze, přijaté potravě, druhu
alkoholu apod. Podnapilost není jediným
důsledkem konzumace alkoholu. I při
velmi nízkých hladinách se může projevit únava či výpadky pozornosti. První
známky podnapilosti se objevují při hladinách vyšších než 0,5 promile. Musíme
rozlišovat mezi účinky samotného alkoholu a účinky produktů jeho odbourávání.
Co se při odbourávání alkoholu v těle
odehrává? Alkohol se odbourává okysličováním, vzniká z něj nepříjemná látka
zvaná acetaldehyd a poté kyselina octová. Největší oxidace alkoholu probíhá v
jaterních buňkách. Některé léky velmi
silně blokují enzymy odbourávající alkohol a několikanásobně zvyšují jeho účinky. Rovněž některé houby (například
hnojník) blokují odbourávání acetaldehydu, takže jeho hladina v krvi prudce
stoupne. Po požití hnojníku a následném
požití alkoholu dochází k prudké otravě,
projevující se krátce po jídle zčervenáním pokožky, bušením srdce, dušností,
zvracením, průjmy a pocity strachu. Účinek je velmi podobný antabusu. Příznaky
mizí do dvou hodin, mohou se však opakovat po novém pití alkoholu.
Alkohol tlumí centrální nervovou soustavu a působí jako hypnotikum. Protože
je alkohol velmi malá molekula, proniká
snadno do mozku, kde zřejmě způsobuje
vyplavování hormonů zvaných endorfiny. Proto navozuje celkový pocit uvolnění a optimismu, ačkoli někdy (při

špatném naladění) se dostavují pocity
lítosti a marnosti. Již v malých množstvích alkohol prodlužuje reakční dobu,
zhoršuje koordinaci pohybů, tlumí
bolest. Alkohol odstraňuje zábrany, lidé
jsou pod jeho vlivem společenštější, upovídanější, sebevědomější a někteří jedinci také agresivnější. Navzdory tomu, že
mizí zábrany, sexuální potence klesá.
Velmi nepříjemným účinkem alkoholu
a acetaldehydu je totální narušení rovnováhy iontů v těle, které se projevuje jako
kocovina. Proto je žádoucí tuto rovnováhu co nejrychleji obnovit, nejlépe
pitím ovocných džusů (obsahujících
dostatečné množství draslíku) nebo nealkoholického piva. Rychlost odbourávání
alkoholu závisí na mnoha faktorech.
Někteří lidé mají nízkou hladinu enzymů
v těle, jsou to obecně ženy a zejména
obyvatelé východní Asie, kteří mají
zmutovaný gen pro enzym alkoholdehydrogenázu, takže se opijí velmi malým
množstvím alkoholu. Vznikající acetaldehyd spontánně reaguje s přenašeči nervového vzruchu v mozku, kterým se říká
biogenní aminy. Existuje hypotéza, že
takto mohou vznikat látky, které se
nápadně podobají alkaloidům a drogám
a mohly by být zodpovědné za fyzickou
závislost na alkoholu.
Některé výzkumy prokazují, že nízké
dávky alkoholu mají blahodárný účinek
na organismus. Malé množství alkoholu
prokazatelně chrání před kardiovaskulárními chorobami a mozkovými příhodami, výrazně zvyšuje hladinu „hodného“
cholesterolu (HDL) a snižuje srážení
krve. Původně se vědci domnívali, že
účinné látky jsou obsaženy v červeném
víně (tzv. francouzský paradox, kdy
Francouzi trpí relativně nízkým výskytem akutních srdečních příhod, navzdory
jejich jídelníčku bohatému na nasycené
tuky). Časem však zjistili, že blahodárné
látky v červeném víně (resveratrol a fla-

UDÁLOSTI

VALAŠSKÝ CHEMIK

STO ČTYŘICET LET METRICKÉHO SYSTÉMU
Měření je činnost, která lidstvo provází již od jeho nejstarších dějin. Aby bylo
možné měřit, je nutné zvolit vhodné jednotky.
roce 1918 nově vzniklá ČSR se stala
V průběhu času jich bylo používáno
signatářem metrické konvence v roce
mnoho, avšak jejich definice byly nedo1922. Metrický systém je založen na
konalé, hodnoty časově nestálé a s omedvou pilířích: pojmu metr a na dekazením místa platnosti; nejen státy
dickém (desítkovém) počítání jeho
a města, ale i jednotlivá významná tržinásobků a dílů (v počáteční době měl
ště měla své míry. Je zajímavé, že nejpouze dvě jednotky - metr a kilogram).
větší chaos v měřících jednotkách byl
Základem této soustavy se stala míra
ve středověku v době zakládání a rozvodélková, pojmenovaná metrem a defije měst. Výrazněji se snahy o sjednocování
novaná jako desetimiliontý díl 1/4 zemměrných soustav v Evropě začaly projevoského poledníku procházejícího Paříží.
vat na sklonku 18. století s rozvojem
Název metr navrhnul významný franvědy a techniky, výroby a obchodu.
couzský matematik a astronom Jean Ch.
Největší spisovatel a filozof francouzBorda; odvodil jej od řeckého slova meského osvícenství Voltaire si kdysi
tron, tedy míra, měřidlo. Názvy dekapovzdechl, že nebýt aféry s babylondických násobků a dílů vymyslel člen
skou věží, vše by bylo jednodušší, proMezinárodní metrologické komise Hotože celý svět by mluvil francouzsky.
lanďan van Swinden.
Byla v tom sice ironie namířená na franNa území habsburské monarchie byl
couzskou národní pýchu, je ale pravda,
v průběhu posledních století její exiže metrický systém, který vcelku úspstence několikrát učiněn pokus o sjeděšně vnesl řád do zmatku historických
nocení měr a vah. Nikdy však k němu
jednotek měr a vah, je dítkem Velké
úplně nedošlo, a to pro značnou decenfrancouzské revoluce. Po porážce Natralizovanost cejchovní služby do jedpoleona počátkem 19. století sice vzalo
notlivých království a zemí, jež byly
jeho uspořádání Evropy za své,
zastoupeny v tehdejší říšské radě. Cív řadě zemí však po něm zůstal zachosařským nařízením Marie Terezie
ván metrický systém měření a vážení.
z roku 1764 platila tzv. Tereziánská
První Mezinárodní konvence o menebo také Vídeňská soustava měr a vah;
trickém systému byla podepsána
nejznámější délkové jednotky byly
v Paříži v roce 1875 zástupci vlád
palec (0,026 m), stopa (0,316 m), loket
18 zemí včetně Rakouska-Uherska. Po
vonoidy) mají zřejmě jiné účinky (např.
snižují riziko rakoviny) a že účinnou látkou působící proti infarktu by mohl být
samotný alkohol. Na druhé straně je
možné, že „francouzský paradox“ je
nejen výsledkem způsobu stravování, ale
je daný souhrnem faktorů, jako je obecně
přístup k životu, vysoká hladina slunečního svitu atd.
I zarytí abstinenti museli nakonec připustit lékařsky ověřené zprávy, že pití
dvou deci vína nebo jednoho až dvou piv
denně má na lidský organismus spíše
blahodárné účinky. Pokud se ale chcete
takovýmto způsobem preventivně ošetřovat, neměli byste být psychicky labilní a nesmíte mít sklony k psychickým
závislostem, které jsou často geneticky
podmíněné. Alkohol, podávaný i v malých dávkách, není lékem na léčení
depresí. Pokud berete léky, je nutno tuto
otázku konzultovat s lékařem. Jinými
slovy, pokud chcete být pravidelným,
mírným konzumentem alkoholu, musíte
být duševně i tělesně zcela v pořádku.
Text je převzat z knihy Mikeš
Vladimír: Proč se klepou řízky - Chemie
v kuchyni, Dokořán Praha 2008, str.
153-157, ISBN 978-80-7363-143-7 se
souhlasem vydavatelství.

Ochranné rohože pro lyžaře

Rakouský výrobce sportovních potřeb
- firma Berger - začala dodávat na trh
bezpečnostní rohože, které se instalují na
sjezdovkách, v blízkosti lyžařských
vleků a také na závodních drahách. Tyto
rohože mají jádro z Neopolenu E, což
jsou fyzikálním způsobem zesíťované
částečky s uzavřenými lehčenými buňkami z polyetylenu ( EPE).
Jádro rohože je velmi flexibilní, stabilní a má dlouhou životnost. Mimo to má
tato lehčená hmota výborné tlumicí účinky, což znamená, že absorbuje skvěle
energii, která vzniká při nárazu. Po odlehčení se tvar rohože vrací do původního
stavu. Při opakovaných nárazech rohož
plní opět svoji bezpečnostní funkci.

S ohledem na nízkou hmotnost se
ochranné rohože snadno dopravují a na
lyžařských drahách bez problémů montují.
Výrobce materiálu Neopolen E - německý koncern BASF SE uvádí, že
ochranné rohože plní svoji funkci bezezbytku, a to při teplotách od - 70 do
+ 90 °C. Mají minimální nasákavost a odolávají celé řadě chemikálií. Uvedenou
novinku jistě přivítají závodní i rekreační
lyžaři a snowboardisté .
Technický týdeník 23/2011,
příloha Plasty

ACIB
– plísně rozkládají PET lahve

Rakouští vědci ze společnosti Austrian
Centre of Industrial Biotechnology
(ACIB) GmbH, Štýrský Hradec, vyvinuli speciální postup, při kterém vybrané
druhy plísní rozkládají např. polyester
z PET lahví, a tím umožňují stoprocentní opětovné zhodnocení vybraných částí
plastů.
Plísně rozkládají plasty na jejich jednotlivé části a umožňují tak cíleně opět
získávat vysoce kvalitní materiály.
Prováděné studie prokázaly, že plísně
a bílkoviny za speciálních podmínek
mohou polymery rozkládat na monomery. Výzkumní pracovníci ACIB prověřují nyní svoji metodu s některými průmyslovými partnery, aby stanovili podmínky pro běžnou praxi.
Technický týdeník 19/2011

DuPont - ochranné fólie Teflon
fabric protektor

Děti, jídlo, boty, propisovací tužky,
domácí mazlíčci patří v autech k neopomenutelným spolucestujícím a výbavám
každé rodiny. Právě oni zanechávají po
sobě na sedadlech lepívá znečištěná
místa, která se po víkendových jízdách
nebo po dovolených musejí pracně čistit.
Francouzská automobilka pro své vozy
typu Vans - Renault Estace a Renault
Scenic začala používat novou fólii od
amerického koncernu DuPont - Teflon
fabric protektor. Tato nová fólie odpuzuje
celou řadu kapalin, snadno se z ní odstraňují fleky, a tak mají sedadla v uvedených
vozech stále svěží vzhled, a to po dlouhou
dobu.
Neviditelná a bez zápachu vytváří
fólie Teflon fabric protektor molekulární
bariéru kolem každého jednotlivého
vlákna. Tato bariéra snižuje povrchové
napětí u vláken, čímž odpudí z jejich
povrchu vodné a olejové kapaliny. Právě
tímto způsobem zůstává pak povrch
vláken nepoškozený, má trvale dobrý
omak a poskytuje uživatelům vozidla
trvalý komfort. K čištění povrchu celých
sedadel se pak používá pouze utěrka
nebo rozprašovač s vodou .
Technický týdeník 23/2011,
příloha Plasty

(0,777 m), sáh (1,896 m) či poštovní
míle (7 585 m).
Zásadní obrat ke zlepšení pořádku
v mírách a váhách a jednotnosti v nich
nastal před 140 lety v roce 1871, kdy
byly zákonem ze dne 23. července
(novelizace 1876, 1884 a 1893) ve všech
zemích Předlitavska - tedy také v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - zavedeny výhradně metrické délkové míry
a závaží. Tento zákon u nás platil prakticky až do roku 1962, kdy byl vydán nový
zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě.
Poslední z vyspělých zemí, jež
metrické míry postupně přejaly, byla
Velká Británie - ta přistoupila ke konvenci teprve v roce 1966. Nicméně v běžném životě se Britové dodnes nepřeorientovali - konzervativní ostrované totiž
už od roku 1101 uznávají svůj proslulý
yard (1 yard=0,944 metru). Mimochodem, původně to byla vzdálenost špičky
nosu a konce palce upažené ruky anglického krále Jindřicha I.
Ryze českým důsledkem vlivu dekadické metrické soustavy je metr piv
jako míra pro množství vypitého nápoje. Jednotka je odvozena z počtu půllitrů postavených v zákrytu do řady, jejíž
délka je nejblíže jednomu metru.
Zpravidla představuje 10 až 11 půllitrů
piva (podle typu sklenice) s případným
doplněním jednoho až dvou panáků
destilátu navíc. Definice metru piva
není závislá na jeho druhu. Konzumace
takového množství obvykle způsobí
těžkou opilost, neboť hladina alkoholu
v krvi stoupne až na dvě a půl promile.
V roce 2001 byl před hospodou v malé
obci Dobříči u Prahy instalován veřejně
přístupný etalon regulérně zavedené
jednotky metr piv v podobě kamenného
stolu, provedeného ze žuly s certifikací
Českého metrologického úřadu, potvrzující její mezinárodní standard.
Jak vidno, měření je staré jako lidstvo
samo. Vývoj měrových jednotek byl
a je nedílnou součástí rozvoje civilizace.
Plasty a kaučuk 9-10/2011

Paní Barbora Šimčíková z hospodářské správy oslavila 6. prosince padesáté narozeniny. Blahopřejeme.
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NAŠI JUBILANTI
V prosinci slaví životní jubileum:
Ing. Strouhal Jiří
- dehet
Jemelka Jaroslav
- železniční
doprava
Ševeček Jaroslav
- železniční
doprava
Kubáň Josef
- odbor řízení
systémů ISO
Gadas Jiří
- ftalanhydrid
a dioktylftalát
Šimčíková Barbora - hospodářská
správa
Golda Vojtěch
- provozní údržba
1. –3. provozu
Valášek Radovan
- energetika
Jubilantům blahopřejeme.

JAK JSOU TU DLOUHO
Prosinec 40 let
Semerád Miroslav
- energetika
Prosinec 25 let
Polášek Miroslav
- dehet
Filgas Miroslav
- zásobování
a sklady
Křenek Radomír
- HZS
Rušar Radek
- fenoly a MTVCH
Málek Dušan
- voda a odpady

VÝSTUPY PR ACOVNÍKÙ
Listopad
Gregorčík Lukáš
- dehet
Krčmář Jaroslav
- železniční
doprava

VÍTÁME VÁS
V listopadu nastoupil:
Randýsek Tomáš
- fenoly
Vítáme Vás v našem pracovním
kolektivu a přejeme Vám hodně
pracovních úspěchů.

DEZA A MY
Česká mše vánoční „Hej mistře“
zazní letos v Lapidáriu Trojice
„Hej mistře, vstaň bystře, shlédni na jasnost, nebes na švarnost, krásu uhlídáš v tento
noční čas“ tak začíná proslulá Česká mše vánoční, více než 200 let stará skladba, která se
stala českou vánoční klasikou.
děl takového velikána, jakým byl Ludwig
Autor této proslulé skladby Jakub Jan
van Beethoven. Z jeho skladeb dnes posluRyba byl výborný muzikant a nadaný sklachači nejvíce znají právě Českou mši vánodatel, přesto neprožil šťastný život. Osud ho
ční. Tato mše je napsána v češtině a byla přezavál do Rožmitálu pod Třemšínem, kde
ložena do mnoha jazyků, hraje se po celé
jako učitel živil svou početnou rodinu a stále
Evropě. Nejkrásnější zážitek je z živého prokomponoval – klavírní koncerty, serenády,
vedení mše v době vánoční. Letos to ve
menuety, písně, mše a duchovní skladby.
Valašském Meziříčí bude ve čtvrtek 22. proZemřel vlastní rukou v roce 1815.
since v 17.00 a v 19.00 v autentickém proDnes muzikologové oceňují poměrně
středí historického Lapidária Trojice.
rozsáhlé dílo klasicistního českého autora
Vystoupí již tradičně Pěvecký sbor Hedvika,
Jakuba Jana Ryby a kvalitou ho řadí vedle
který provedení Rybovy mše organizuje,
společně s mužským sborem Beseda, žáky
Foto Michal Sváček
a učiteli ZUŠ Valašské Meziříčí a profesionálními hosty z konzervatoří.
„Bohu, vlasti, lidu sloužit,
po obecném dobru toužit,
s Múzami se celovati,
čísti, housti, rýmovati,
vzdělávat se bez ustání
jest mé denní zaměstnání.

Jakub Jan Ryba (1756 – 1815) zuš

OKÉNKO PRO NAŠE DÙCHODCE
BLAHOPŘEJEME
V prosinci slaví životní jubileum
tito důchodci:
Kovandová Viktorie
- 75 let
Steiner Alois
- 75 let
Cabák Miroslav
- 75 let
Hlaváčová Marie
- 70 let
Slováková Marie
- 70 let

Vála Jiří
- 65 let
Vrána Ladislav
- 65 let
Košťálová Eva
- 65 let
Leták Jaroslav
- 65 let
VZPOMÍNKA
Dne 8. listopadu zemřel pan Jaromír
Macháň ve věku 68 let.
Čest jeho památce.

Sociální odbor/Info

Upozornění zaměstnancům
Mozart se jen diví a přemýšlí, jakou
hudbu k tomu reji na kluzišti napsat.
Ledová plocha přímo v centru starého města Salzburg.
Ve dnech 26. – 27. listopadu uspořádal sociální odbor pro zaměstnance
zájezd do předvánočního Salzburgu
a do termálních lázní Bad Ischl.
Bohumír Sotorník

Sociální odbor připravuje, opět v souladu s ustanovením bodu I.14.7. Kolektivní
smlouvy a. s. Deza, seznam jubilantů,
kteří v roce 2012 dovrší 25 let celkové
doby zaměstnání v pracovním poměru od
prvního vstupu do zaměstnání. V této souvislosti vyzýváme zaměstnance a. s. Deza,
kteří se domnívají, že v příštím roce dovrší
toto jubileum, za současného splnění
dalších podmínek v uvedené části kolek-

PODÌKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěla poděkovat
vedení Dezy, odborům a spolupracovníkům za projevenou účast v těžké životní situaci.
Děkuji za finanční, psychickou
i fyzickou pomoc.
Helena Dřevojánková

Odbory/Info

VZO OS ECHO informuje
INZERCE
PRODÁM lyže značky Völkl + lyžařský komplet značky Phenix.
Tel. 777 940 293.
PRODÁM garáž ve Val. Meziříčí,
ulice M. Alše. Cena po dohodě.
Tel. 607 840 536.
PRODÁM garsonku 22 m2, Val.
Meziříčí, ulice Vsetínská. Volná ihned.
Tel. 721 120 742.

KONCERT
Středa 18. ledna 2012 v 19.30 hodin
- sál KZ – IRVIN VENYŠ – klarinet
a MARTIN KASÍK – klavír.
Cena je 60 Kč/os.
DIVADLO
Středa 25. ledna 2012 v 19.00 hodin
– sál KZ - SPLAŠENÉ NŮŽKY.
Paul Pörtner. Detektivní komedie, ve
které diváci sami zasahují do děje.
Městské divadlo Zlín. Režie: Jakub
Nvota.
Hrají: Michaela Doleželová, Pavel
Vacek, Gustav Řezníček, Jan Leflík,
Zdeněk Julina, Helena Čermáková
Cena 100 Kč/os.
Přihlášky na obě akce od 9. ledna
2012.

VZPOMÍNKA
V životě se setkáváme s mnoha lidmi. Některé jen tak
míjíme, pak jsou ale lidé, které potkáme a cítíme se s nimi
dobře. Když se z těchto lidí stanou naši přátelé, zůstávají
součástí našeho života, i když už tady s námi nejsou.
V sobotu 19. listopadu jsme se rozloučili
s naším spolupracovníkem a kamarádem

Pavlem Jakešem.

Kolektiv vodního hospodářství

tivní smlouvy, aby se co nejdříve přihlásili na sociálním odboru u paní Skýpalové,
tel. 2704, aby v případě neúplnosti dokladů, potřebných k prokázání jubilea, mohli
tyto doklady předložit co nejdříve.
Výzva se týká zejména zaměstanců,
kteří budou v roce 2012 v a. s. Deza minimálně 5 let a měli dva a více zaměstnavatelů.

Víte, jak vznikla
Tichá noc?
Tichá noc (v německém originále
Stille Nacht) je jedna z nejznámějších
vánočních koled. Poprvé ji uvedli
obernsdorfský učitel a varhaník Franz
Xaver Gruber a tamní kaplan a básník
Joseph Mohr (1792–1848) v kostele
sv. Mikuláše v Oberndorfu u Salzburgu
24. prosince 1818. Text k písni, oslavující krásu vánoční noci, napsal kaplan
Mohr již v roce 1816 ve farnosti
Mariapfarr. Před Vánoci 1818 zkomponoval Gruber k jeho básni melodii.
Přestože byla poprvé kvůli potížím s varhanami předvedena jen v doprovodu
kytary, píseň se stala okamžitě velmi
populární. Dnes je přeložena do
300 jazyků a nářečí včetně češtiny, jako
koleda je zpívána po celém světě. StilleNacht-Kapelle (Kaple Tiché noci)
v Oberndorfu je dodnes turistickou
atrakcí.
Wikipedie

VALAŠSKÝ CHEMIK

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Pondělí až pátek (kromě pondělí
26. prosince) v 18 hodin. Pozorování
Měsíce, Jupiteru, hvězd, dvojhvězd, aj.
www.astrovm.cz
NÁMÉSTÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Sobota 17. prosince – ŘEMESLNÝ
JARMARK.
Neděle 18. prosince v 15.00 hodin –
ŽIVÝ BETLÉM.
Pátek 23. prosince od 14 do 18 hodin – BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Místní skauti budou ve svém tee pee předávat lidem posvátný plamen zažehnutý
v biblickém Betlémě.
Sobota 24. prosince ve 20.00 hodin
- KOMORNÍ ŽESTĚ (v rámci Vánočního jarmarku).
Sobota 24. prosince ve 20.30 hodin
- ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT.
Dechová hudba města Valašské Meziříčí
a VSPT Bača.
MORAVSKÁ GOBELÍNOVÁ
MANUFAKTURA
Středa 14., 21. a 28. prosince
v 19.00 hodin - KONCERTOVÁNÍ
PETRA BAZALY.
Pátek 23. prosince v 18.00 hodin BAČA PEČE VÁNOČKU II. Posezení s cimbálovou muzikou Bača.
Sobota 31. prosince v 19.00 hodin SILVESTR.
http://www.gobelin.cz
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Do soboty 31. prosince - JAN
DOKOUPIL – LIDÉ. Výstava fotografií ve vestibulu knihovny.
Do pátku 23. prosince - PĚKNÁ
KNIHA POD STROMEČEK. Prodejní výstavka knih nakladatelství Thovt.
(Budova SVČ Domeček, ul. Z. Fibicha)
ADOPTUJ PANENKU,
ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT DÍTĚTE
Prodejní výstava panenek na podporu
humanitární akce UNICEF. Za 600 KČ
si odnesete panenku, ale především uhradíte očkování skutečného dítěte proti šesti
smrtelným nemocem. Panenka sice symbolizuje zachráněné dítě, ale také se může
stát hračkou vašeho dítěte, maskotem
školní třídy anebo základem nové sbírky.
Panenku si můžete vybrat a zakoupit na
oddělení pro dospělé čtenáře po celý prosinec. www.mekvalmez.cz
MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Stálá expozice:
- Sklo a gobelíny
- umělecké řemeslo a průmysl ve VM
- Vůně kávy ve Valašském Meziříčí
- Jak se žilo na zámku
- Hračky ze zámku a podzámčí
- Staré knihy vyprávějí
Do neděle 1. ledna 2012 - PRABABIČKA V KUCHYNI. Ukázka
kuchyní a kuchyňského vybavení
z 20. - 50. let 20. století.
Do neděle 8. ledna 2012 - PŘÍBĚH
JEDNOHO GYMNÁZIA. Historie
a současnost Gymnázia Fr. Palackého ve
Valašském Meziříčí.
Do neděle 8. ledna 2012 – BETLÉMY. Výstava z muzejních i soukromých sbírek.
Do neděle 22. ledna 2012 - RUDOLF SCHLATTAUER - POEZIE
GOBELÍNU. Nově upravená část stálé
expozice Sklo a gobelíny, ke 150. výročí narození zakladatele gobelínové
manufaktury.
Do neděle 29. ledna 2012 - JAK SE
RODÍ VEČERNÍČKY. Interaktivní
výstava představující jednotlivé fáze
vzniku animovaného filmu.
www.muzeumvalassko.cz
GALERIE KAPLE
Do čtvrtku 19. ledna 2012 - JIŘÍ
SURŮVKA - (1961) patří k nejznámějším současným umělcům Ostravy.
KZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
S-klub
Čtvrtek 15. prosince v 17.00 hodin
– LOUSKÁČEK. Předvánoční scéna
B-dance na motivy baletu P. I. Čajkovského. Jako host vystoupí Zašovský
chrámový sbor.
Vstupné 70 Kč.
Čtvrtek 22. prosince v 19.00 hodin
- „TEN VÁNOČNÍ ČAS…“ Vánoční
zvyky a koledy v podání folklórních
souborů VSPT Bača, DFS Ovečky Val.
Meziříčí a Světlovánek z Bojkovic.
Vstupné dospělí 80 Kč, děti 40 Kč.
M-klub
Čtvrtek 15. prosince ve 20.00 hodin RADEK PASTRŇÁK a PAKOSTRA.
Seskupení tří špičkových muzikantů:
Radek Pastrňák - zpěv, kytara, Jiří Kostadinov “Kosťa“ - zpěv kytara, Josef Pak zpěv, kontrabas, baskytara. Vstupné 100 Kč.
Pátek 16. prosince ve 20.00 hodin HOOFBEATS CHRISTMAS EDITI-

ON. Známá d’n’b party opět v M-klubu
včetně turnaje ve fotbálku (start v 16.30
hodin). www.hoofbeats.cz
Vstupné 80 Kč.
Sobota 17. prosince ve 20.00 hodin
- ELEKTRÏCK MANN.
support: LDGC
Vstupné 90 Kč.
Pátek 23. prosince v 19.30 hodin CHRISTMAS WARM-UP 3. Tradiční
předvánoční tekno party. Vstupné 70 Kč.
Pondělí 26. prosince ve 20.00 hodin
– DOCUKU. Vánoční koncert folklorbeatové skupiny z Valmezu, jako speciální host vystoupí v samostatném programu i společně britský písničkář ALA
SDAIR BOUCH.
Vstupné 90 Kč.
Středa 28. prosince ve 20.00 hodin –
ZNOUZECTNOST. Koncert plzeňské
punkové legendy společně s kapelou
Milana Kuchynky ml. DRTIKOL.
Vstupné 100 Kč.
Sobota 31. prosince ve 20.00 hodin
- HOLLYWOODSKÝ SILVESTR.
Netradičně pojatá oslava příchodu
nového roku, párty v kostýmech filmových hrdinů, projekce grotesek, diskotéka a spoustu další zábavy.
Vstupné v kostýmu 50 Kč,
bez kostýmu 100 Kč.

Pan Jaroslav Ševeček z železniční
dopravy oslaví 16. prosince šedesáté
narozeniny. Blahopřejeme.

Pan Radovan Valášek z energetiky
oslaví 28. prosince padesáté narozeniny. Blahopřejeme

Citrónové pùlmìsíčky
4 vejce
200 g moučkového cukru
150 g másla (nebo oleje)
30 g kakaa
300 g hladké mouky
1 prášek do pečiva
asi 100 ml vody
na polevu: cukr moučka a citr. šťáva
Ušleháme vajíčka s cukrem, přidáme rozpuštěné máslo, kakao a zamícháme.
Postupně přisypáváme mouku s práškem
do pečiva. Podle hustoty těsta přidáváme
vlažnou vodu.Těsto vlijeme na vymazaný
a moukou vysypaný plech. Pečeme v troubě předehřáté na 150 oC asi půl hodiny.
Mezitím si připravíme polevu. Vymačkáme šťávu z půlky citrónu (podle velikosti
citrónu) a přidáváme cukr. Umícháme,
aby nevznikaly hrudky a poleva byla
hladká. Natřeme na teplou buchtu a vykrajujeme půlměsíčky, než poleva zaschne, protože by popraskala. Můžeme
nakrájet i jako řezy a posypat cukrářským
zdobením.
Hezké vánoce.
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VALAŠSKÝ CHEMIK

Představení skupiny AGF Wood
Skupina Agrofert vstoupila v letošním roce do nového odvětví a rozšířila tak své aktivity, které byly doposud zaměřeny převážně
na chemický průmysl, zemědělství a potravinářství. Akvizicemi jednotlivých společností skupiny Wotan, které vám chceme na této
dvoustraně představit, se Agrofert nově zaměří i na odvětví lesnictví a zpracování dřeva.
mického poradenství, včetně zastupování
prodejem a dopravou dřeva. ZpracovatelSpolečnost Wotan Forest, a. s.
společnosti při kontrolách a před státními
ské závody Wotan Forest se zaměřují na
Historie společnosti Wotan Forest, a. s.,
orgány, zpracování žádostí o úvěr,
pořez kulatiny zejména slabších dimenzí
začala vznikem akciové společnosti Lesy
případně jiných podkladů a dokladů soua řezivo je pak používáno především ve
Tábor, a. s., ke dni 1. 10. 1992. Jediným
visejících s podnikatelskou činností spostavebnictví, k výrobě palet a profilů.
zakladatelem je Fond národního majetku
lečnosti a služby výpočetní techniky.
Společnost má v nabídce i široké spektČeské republiky. Velmi závažným krokem,
V neposlední řadě vyhodnocovala měsíčrum výrobků ze dřeva pro exteriéry
který byl realizován od počátku roku 2001,
ní výsledky společností a předkládala je
a zahradu. Mezi ně patří např. zahradní
byla fúze společností Lesy Tábor, a. s.,
managementu společností. K 1. lednu
domky, zahradní sedací soupravy, koryta,
a Lesy Protivín, a. s. Dne 26. 3. 2003 byla
2008 přešla na společnost Wotan Forest
kompostéry, plotovky, oplůtky, květináče
založena obchodní společnost Táborské
a jiné. K dalšímu sektoru produkce patří
lesy, a. s., a v roce 2009 byla tato spolevýroba dětských hřišť i samostatných herčnost fúzí spojena s dalšími regionálními
ních prvků. Součástí dnešní společnosti
Wotan Forest jsou divize lesních školek,
divize lesnictví, divize zpracování a divize dopravy.

Společnost Wotan Forest Service, a. s.

firmami: Forest Česká Lípa, a. s., Lesní
společnost Hradec Králové, a. s., Forest
Svitavy, a. s., a Lesy Český Rudolec a. s.,
čímž vznikl mohutný lesnický subjekt
s celorepublikovou působností, který byl
následně přejmenován na Wotan Forest, a. s.
Wotan Forest převzal také těžební, pěstební
a obchodní činnost společností Jihočeské
lesy, a. s., JCL – obchod, a. s., Lesy Vyšší
Brod, a. s., a Lesní společnosti Jihlava, a. s. Dnes působí ve všech odvětvích
lesního hospodářství doma i v zahraničí
a patří ke stabilním prvkům lesnického
sektoru v České republice. Zajišťuje komplexní služby, např. těžbu, zalesňování,
ochranu kultur, výchovu lesních porostů,
realizaci výsadeb zeleně rostoucí mimo
les i kácení stromů rostoucích mimo les
a péči o veřejnou zeleň. Služeb Wotan
Forestu využívají města, obce i vlastníci
soukromých lesů. Samozřejmostí a převážnou částí aktivit jsou služby pro lesy ve
vlastnictví státu a národní parky. Společnost se rovněž zabývá zpracováním,

Akciová společnost OPRO Kaplice, a. s.,
vznikla 2. dubna 1997, jejím jediným
akcionářem byla společnost Shareholder,
s. r. o. V roce 2005, kdy byla původní činnost utlumena, se stal jediným akcionářem Wotan Invest, a. s., a společnost
změnila nejen svůj název na Wotan Forest
Service, a. s., ale i svou činnost. Začala
poskytovat služby v rámci lesního holdingu. Se změnou informačního systému
došlo k on-line propojení všech společností, a proto bylo možné založení centrální mzdové a finanční účtárny, které
zabezpečují komplexní zpracování těchto
agend. Společnost dále začala poskytovat
potřebné součinnosti v oblasti ekono-

Service, a. s., část jmění rozdělovaných
společností JCL – obchod, a. s., Lesy Český Rudolec a. s., Forest Česká Lípa, a. s.,
Forest Svitavy, a. s., Lesy Tábor, a. s.,
Lesy Vyšší Brod, a. s., Lesní společnost
Hradec Králové, a. s., Lesní společnost
Jihlava, a. s., a TMW, a. s. Po převzetí
majetku společností vznikl útvar majetku,
který je pověřen správou daného majetku
a jeho co nejlepším využitím. 31. ledna

2010 přešla na společnost Wotan Forest
Service, a. s., část jmění rozdělené společnosti Jihočeské lesy a. s.

Společnost ALFA Plywood, a. s.
Firma ALFA Plywood, a. s., Solnice se
nachází ve Východočeském kraji, 5 km
severozápadně od okresního města
Rychnov nad Kněžnou. Vznik závodu je
datován rokem 1883, nejprve jako mechanické tkalcovny, kterou v roce 1910
nahradilo pilařské zpracování kulatiny.
Výroba překližovaného zboží byla
zahájena v roce 1922, kdy firmu koupil
Albert Jirát, který v továrně zřídil překližkárnu. Podnik produkoval dýhy, překližky, dveřovky a později i laťovky pod
ochrannou známkou ALFA a vyvážel je
do mnoha zemí Evropy.
Vyhláškou ministra průmyslu z roku
1945 byla továrna znárodněna a začleněna do národního podniku Závody na překližky a dýhy se sídlem v Praze a k 1.
listopadu 1990 byl rozhodnutím ministra
průmyslu zřízen státní podnik ALFA
Solnice. Předmět činnosti nového podniku
zůstal stejný a zahrnoval především výrobu řeziva, dýh, překližek a velkoplošných
materiálů na bázi dřeva a jejich prodej.
Období trvání státního podniku bylo fází
přípravy na privatizaci, která se uskutečnila k 1. červnu 1993. V tomto období byla
výroba rozšířena o technologii výroby
lepených okenních hranolů a spárovek. Od
1. 1. 1997 je firma ALFA Solnice včleněna
do akciové společnosti ALFA Říčany a. s.
a dochází z finančních důvodů k uzavření

a zakonzervování výroby lepeného programu. V tomto období dochází i k prodeji
klíčových strojů na výrobu lepeného středu
pro výrobu laťovek.
Dne 1. 9. 2004 odkoupila firma ALFA
Plywood, a. s., od firmy ALFA Solnice a. s.
výrobní areál a pokračuje ve výrobě překližek, dýh, řeziva a velkoplošných materiálů
na bázi dřeva. V období 2005 až 2008 se
zvyšuje výroba překližek a laťovek na
20 000 m3 a byla realizována investice
v manipulaci kulatiny. V tomto období
byla také zakoupena starší formátovací
linka na výrobu drážkovaných překližek.
Pokles výroby nastal v období krize

v roce 2009, kdy byla výroba snížena na
50 %. V současné době ALFA Plywood,
a. s., vyrábí 18 000 m3 především vodovzdorné překližky v kvalitě C/C, C+/C,
C+/C+, truhlářské překližky pro vnitřní
použití v kvalitě A/B, laťovky v kvalitě
A/B a paletové přířezy ze zbytkových loupárenských válečků.
Martin Mašek, AGF Wood

Interview s Martinem Maškem, ředitelem skupiny AGF Wood
Jak dlouho se již v lesnictví pohybujete?
V lesnicko-dřevařském sektoru se pohybuji už patnáct let. Velkou část života jsem věnoval zpracování dřeva jako ředitel závodu Stora Enso Timber Planá, s. r. o., a posledních pět
let jsem se tak trochu vrátil k lesnictví. Jako obchodní ředitel pro ČR jsem byl odpovědný
zejména za obchod se surovinou a lesnickou zakázku. U společnosti Stora Enso Wood
Products jsem se svým týmem zajišťoval asi 2 miliony m3 suroviny a zakázku ve velikosti zhruba 300 000 m3 roční těžby. Takže v lesnictví velikost dnešního Wotanu…
Jaký je podle vás nynější stav lesů a jakým největším problémům v současnosti lesnictví čelí?
Lesnictví v ČR je třeba rozdělit do dvou oblastí: lesy spravované státním podnikem LČR
a ostatní v podobě vojenských lesů, národních parků, a hlavně obecních a soukromých
majetků. Druhá skupina, kromě Národního parku Šumava, je velice stabilní a je zde
možné mluvit o velice perspektivní a funkční části lesního hospodářství. Hlavní problém

lesnictví v ČR je v systému obhospodařování státních lesů pod správou LČR. Zde se již
dlouhá léta svádějí boje o způsob obhospodařování a hledání optimální podoby lesnické
zakázky. Problém je v povinnosti vypisování tendrů podle zákona o veřejných zakázkách, který ovšem není uzpůsoben pro tak složitou a zodpovědnou činnost, jakou je
obhospodařování lesů.
Jakým způsobem budete rozvíjet lesnické a dřevozpracující společnosti skupiny
AGF Wood?
V této chvíli se plně věnujeme integraci skupiny AGF Wood do holdingu. Jednotlivé
části podrobujeme analýze a připravujeme návrhy pro představenstvo. Cestu budoucnosti vidíme ve vysoké kvalitě poskytovaných služeb v lesnictví, a zejména ve zpracování dřeva. Co se zpracování týká, zde se zaměříme na vysokou přidanou hodnotu
a finalizaci produktů. Jedině tak budeme vedle velkých globálních společností konkurenceschopní.

Pestré a chutné Vianoce
Novinka z Olmy: OLMÍCI
s výrobkami spoločnosti HYZA
Najkrajšie sviatky v roku už pomaly klopú na dvere a všetky gazdinky začínajú premýšľať, čím prekvapia svojich blízkych tento
rok, aké dobroty im pripravia na sviatočný stôl. S výrobkami značky HYZA, tipmi a trikmi od známeho šéfkuchára Vojta Artza to
zvládnete rýchlo, ľahko a s úsmevom na tvári v pravej sviatočnej nálade.
Pre tento rok sme z našich výrobkov vsadili na kvalitnú čerstvú
hydinu, ktorá je základom každého úspechu v kuchyni.

Čerstvá hydina si uchováva všetky svoje chuťové a senzorické
vlastnosti, ktoré sa v kombinácii s bylinkami a ostatnými koreninami premenia na pravé gurmánske pochúťky. Hydina je ľahko
stráviteľná, nezaťaží váš žalúdok, a tak si môžete po jedle dopriať aj
sladkú maškrtu.
Pre slávnostní chvíle je najvhodnejšie naše čerstvé kurča
Stonožka (čerstvé kurča + 4 stehná), z ktorého dokážete pripraviť
komplet slávnostné menu pre celú rodinu! Od pečeného kurčaťa na
víne a rajčinách, cez plnené kuracie stehná, či kuracie stehná po gazdovsky – vašej fantázii sa medze nekladú!
Tip šéfkuchára V. Artza: Aby sa nám kuracie stehná lepšie prepiekli, jemne ich narežeme z oboch strán až ku kosti.
Skvelou pochúťkou studenej kuchyne, ktorá je určená na sviatočný stôl, je hydinový pečeňový syr s brusnicami značky HYZA.
Na železo bohatá kuracia pečeň v kombinácii s brusnicami, ktoré
sú zdrojom vitamínu C, K a množstva antioxidantov sú vynikajúcim
základom tejto lahôdky.

Vynikajúcim tipom V. Artza, ako si spestriť slávnostne prestretý stôl, je obaliť si hydinový pečeňový syr v zmesi rôznych
semienok (ľanové, sezamové), či v drvených tekvicových semienkach, alebo mandliach. Pri servírovaní sú výborným doplnkom brusnice, alebo iné ovocie.
Okrem toho môžeme syr rozmiešať s maslom, mäkkým taveným syrom, pridať posekané čerstvé bylinky, dochutiť a máme
z neho chutný ľahký krém na toasty, či čerstvé pečivo.
Výživné kuracie mäso, bohaté na vitamíny, minerálne látky
a bielkoviny je súčasťou širokej ponuky našich výrobkov a polotovarov, ktoré uspokoja požiadavky aj tých najnáročnejších
zákazníkov.
Značka HYZA vám prináša čerstvú hydinu z farmy priamo na
váš stôl!
Patrícia Luptáková HYZA, a. s.

Mléko a mléčné výrobky by měly být zastoupeny v dětském jídelníčku každodenně,
a to v několika porcích. Hlavním důvodem je přirozený obsah vápníku, vitaminů
a kvalitních bílkovin.
Proto OLMA, a. s., přichází na trh s novými výrobky, Olmíky jogurtovými, které by měly
pomoci tato doporučení dodržet a jogurty udělat atraktivnějšími i pro ty děti, které je běžně
nejedí.
Této strategii byl podřízen veškerý vývoj nového výrobku. Jogurt má jen 4 % tuku, přesto je lahodný, jemný, plný
a krémový. Aby takový byl
a všem dětem chutnal, byla
speciálně vybrána jogurtová kultura, která zaručí
jeho jemnost a nízkou
kyselost po celou dobu
trvanlivosti. Mimořádná
pozornost byla věnována
také ochucujícím složkám.
Vanilka obsahuje extrakt
z pravé přírodní bourbonské vanilky, sametová chuť
čokolády je docílena kombinací kvalitního kakaa
a vanilkového aroma. Samozřejmostí je, že jogurt
obsahuje živé bakterie a je
bez konzervačních látek.
Veselý a přitažlivý obal
je doplněn víčkem s čokoládovými bonbonky - filutkami. Jako každé cukrovinky, také tyto filutky
musí být barveny. I přes
zdánlivě velký počet E
čísel uvedených ve složení
bonbonků pocházejí barviva z přírodních zdrojů
nebo jsou jejich kopií.
Marketingové oddělení,
Olma, a. s.

