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Co vás v životě
nejvíce potěšilo?

Jsem velmi ráda, že jsem se dožila 87 let ve
zdraví, a že mám 12 pravnuků.
Těší mě, že na nás Deza stále pamatuje.
Moc ráda se vídám se svými bývalými
zaměstnanci na setkáních.

Kateřina
Trybulová,
klub důchodců
Ostrava

Amálie
Doležalová,
klub důchodců
Ostrava

Jsem moc ráda, že ve svých letech jsem
zdravá. Peníze jsou taky potřeba, ale nejsou
všechno, je bez nich sice zle, ale důležité je
pro mě zdraví.

Jiřina
Vraštilová,
klub důchodců
Ostrava

Byla jsem velmi ráda, když skončila válka. 
V současné době mě těší příbuzní v rodině,
kteří mi přibývají.

Jarmila
Gambasová,
klub důchodců
Ostrava

Vždycky mě potěší vzpomínka na bývalé
spolupracovníky a kamarády. Krásné zá-
žitky mám i ze zájezdů, které nám umožni-
la Deza. Děkujeme jí za to. Rovněž za
dárečky a za to, že se na nás pořád myslí. 

V závěru měsíce června se dožívá výz-
namného životního jubilea jeden z mých
nejbližších kolegů místopředseda předsta-
venstva Deza, a. s. Ing. Karel Jiříček. Rád
bych mu touto cestou pogratuloval za
sebe i za ostatní zaměstnance a popřál
pevné zdraví a hodně štěstí. Jeho odborná
znalost, kterou získával v Deze po desítky let, důslednost i pečlivost
nám stále velmi pomáhá. 

Karle, vše nejlepší.                                           Ing. Zbyněk Průša, 
Předseda představenstva a generální ředitel

Vážený pane řediteli,
nedá mi, abych Vám nenapsala, i když jsme se ve čtvrtek 24. květ-

na na radnici na prezentaci výsledků loňského měření ovzduší na
Oboře (které nechalo provést vedení města) s Vámi i s Vašimi kolegy
- tiskovým mluvčím Ing. Obermajerem, RNDr. Kuběnou
a Ing. Orlem, setkala. Při povídání si s lidmi jen tak ve městě (jako
důchodkyně na to mám i někdy čas), už jsem Dezu mockrát pochváli-
la. Je to po tolika dlouhých letech k nevíře, ale opravdu už o deh-
tovém, někdy i jiném, zápachu z Dezy téměř nevím.

Jistě, pokud se dostane do vzduchu něco, co nezapáchá a přesto by
to mohlo být škodlivé, to samozřejmě nepoznám. Že jsem mohla
poprvé veřejně pochválit Dezu na radnici před zástupci města, odbor-
níky, kteří měření ovzduší prováděli a právě před vámi, kteří jste Dezu
zastupovali, to těší i mě, protože si myslím, že si tu pochvalu také
zasloužíte. Mrzelo mě, že mých spoluobčanů se dostavilo na tuto pre-
zentaci tak málo, i když vím, že o ovzduší v našem městě a jeho okolí
se těch lidí zajímá daleko víc. 

Věřím, že takový stav, kdy o Deze v místě svého bydliště v ulici
Na Mlynářce a jejím okolí téměř nevím, potrvá i nadále a že pokud
živa budu, budu moct chválit i v budoucnu :-).                                           

Mějte se moc a moc hezky,                       zdraví - Marie Klinkovská, 
za občanské sdružení Za Krásno krásnější.

Miroslav
Vojtovič,
klub důchodců
Ostrava

Nejvíc mě potěšilo narození dětí - mám
3 dcery. Dnes už mám 6 vnoučat a 11 pra-
vnoučat. Nejstarší pravnuk právě maturuje.
Jsem spokojený, že jsem se dožil takového
věku (velmi čiperný pan Vojtovič oslaví
v červenci 96 let – pozn. redakce).

Aktuality na úseku ochrany život-
ního prostředí a řízení kvality v období
V/2012.

Dne 3. května proběhlo odborné hod-
nocení výsledků analytických měření
celoroční zátěže ovzduší vybranými
škodlivinami (benzen, benzo(a)pyren),
které zajišťovalo město Valašské Mezi-
říčí. Výsledky měření prokázaly dodržo-
vání celoročního imisního limitu pro ben-
zen, u benzo(a)pyrenu byl roční limit
překročen zhruba čtyřikrát. Bylo však
prokázáno, že původcem tohoto překra-
čování nejsou emise z DEZA, a. s. 

Dne 4. května proběhla v DEZA, a. s.
kontrola pracovníků KÚ Zlínského kraje
v rámci projednávání změny integro-
vaného povolení pro chemické výroby.
Pracovníci KÚZK se podrobně seznámili
s problematikou VH včetně technických
zařízení provozovaných mimo areál pod-
niku (ČS Bečva, laguny).

Dne 7. května proběhl kontrolní au-
dit systému řízení kvality. Předmětem
auditu byla dokumentace systému a rutin-
ní procesy (reklamace, interní audity,
přezkum systému vedením aj.). Auditoři
dále prověřili výrobní procesy  na III. pro-
vozu včetně laboratorní kontroly. Při
auditu nebyly zjištěny žádné neshody
s normou ISO 9001.

Dne 10. května proběhl kontrolní
audit systému řízení kvality DEZA
Polska, sp. z o.o. Při auditu nebyly zjiště-
ny žádné neshody s normou ISO 9001.

Ve dnech 17. a 18. května proběhlo
zasedání Výboru pro bezpečnost, zdra-
ví a životní prostředí (HSE) Svazu che-
mického průmyslu ČR, na kterém byl
dr. Kuběna zvolen místopředsedou výbo-
ru HSE při SCHP ČR.  

Dne 22. května proběhla každoroční
prověrka systému protihavarijní při-
pravenosti. Nebyly zjištěny žádné záva-
dy systému. V tomto roce dále proběhne
tzv. přezkoumání bezpečnostní zprávy. Byl
schválen bezpečnostní program odlou-
čeného provozu Organik Otrokovice.  

Dne 24. května byly výsledky analy-
tických měření celoroční zátěže ovzdu-
ší vybranými škodlivinami (benzen,
benzo(a)pyren), prezentovány veřejnos-
ti. Za DEZA, a. s., se prezentace zúčast-
nili Ing. Pustějovský, Ing. Obermajer,
dr. Kuběna a Ing. Orel. Ze strany veřejnosti
byl o výsledky projeven minimální zájem,
ze strany ekologických aktivistů žádný. 

Energetická zarážka 2012
I v letošním roce bude na provoze ener-

getika odstaveno zařízení z provozu ve
dvou etapách.V neděli 5. 8. 2012 bude
v nočních 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
výtopny Tailgas. Současně bude odstave-
na centrální kompresorovna a výrobu tla-
kového vzduchu budou zabezpečovat
kompresory na ftalu.

V pondělí 13. 8. 2012 bude ráno odsta-
vena do zarážky výtopna Tailgas a od
7.00 hodin do 17.00 hodin budou pro-
bíhat servisní a revizní práce na zaříze-
ních vysokého napětí. Po tuto dobu nebu-
de v celém areálu k dispozici elektrická
energie. Po ukončení údržby budou opě-
tovně uvedena do provozu zařízení na
transformaci a rozvod elektrické energie,
výroba tlakového vzduchu na kompreso-
rovně a následně výroba a rozvod tepla pro
provozy i externí odběratele. 

(pokračování na straně 2)

Na valašskomeziříčské radnici proběhla 
veřejná prezentace výsledků měření ovzduší
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VOLBA ZÁSTUPCE
ZAMÌSTNANCÙ 
DO DOZORČÍ RADY
Na konci června proběhne volba
nového člena dozorčí rady strana 3

ÚTVAROVÝ DEN
HASIČÙ 2012

O pravidelném květnovém pro-
věřovacím cvičení podniko-
vých hasičů. strana 2

TÝM ANO 2011 MÁ 
ZA SEBOU PRVNÍ TURNÉ
PO KRAJÍCH
Od 26. března do 23. května projela karavana ANO
2011 v čele s Andrejem Babišem postupně
všechny kraje ČR. strana 6

Ve čtvrtek 24. května se ve velké zasedací místnosti budovy meziříčské radnice uskutečnila veřejná prezenta-
ce výsledků projektu "Měření znečištění ovzduší organickými látkami se zaměřením na polycyklické aromatické
uhlovodíky a těkavé organické látky". 

Na dotazy občanů odpovídali řešitel projektu Jiří Kohoutek
z brněnské firmy Switch, s.r.o., Filip Gregor, právník Ekologického
právního servisu a vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší
Českého  hydrometeorologického  ústavu, pobočky Ústí nad La-
bem  Helena Plachá. Přítomni byli také zástupci firmy Deza, a. s.
Valašské Meziříčí. Diskuze se zúčastnili místostarostové města, a to
Jiří Pernický (NEZ) a Miroslav Krchňák (ČSSD) spolu s vedoucím
odboru životního prostředí Rostislavem Frydrychem.

Měření probíhalo po dobu jednoho kalendářního roku (2011) ve
Valašském Meziříčí na ulici Obora II v k.ú. Krásno nad Bečvou. Byly
sledovány polycyklické aromatické uhlovodíky a těkavé organické
látky - benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny. „Dá se říci, že výsledky
tohoto měření nám potvrdily správnost závěrů krátkodobých měření
prováděných v různých částech města v předchozích letech,“ podot-
kl vedoucí Odboru životního prostředí Rostislav Frydrych.

Hlavním zjištěním je, že trvale provozované průmyslové zdroje,
včetně chemického průmyslu a dopravy, nejsou rozhodující příči-
nou  překračování limitů stanovených pro znečištění ovzduší na sle-
dované lokalitě. Původcem znečištění v místě měření je především
spalování tuhých paliv, zejména dřeva, v domácích topeništích.

„Na základě těchto zjištění je nutno konstatovat, že se do
budoucna bude nezbytné zaměřit na osvětu v oblasti způsobu
vytápění v domácnostech. Je třeba si uvědomit, že pokud budou lidé
spalovat například nevhodný materiál a topit neodpovídajícím způ-
sobem, mohou výrazně znečistit ovzduší nejen ostatním, ale
i sobě a svým dětem. Přínosem ke zlepšení současného stavu by mohl

být v řadě případů přechod na kotle vyšší generace. Ty jsou šetrnější
k životnímu prostředí a představují optimální způsob topení
s vysokou účinností a výrazně snižují únik škodlivin do okolí,“ kon-
statoval místostarosta města Valašské Meziříčí Jiří Pernický (NEZ). 

„Ukazuje se, že ke špatnému ovzduší v našem městě přispívají
především lokální topeniště a v určité míře také automobilová
doprava.  Město se v budoucích letech musí orientovat na řešení
problémů v těchto dvou oblastech,“ uvedl v této souvislosti staros-
ta města Jiří Částečka (ODS). „Aktuální kvalita ovzduší vyvolává
u veřejnosti mnoho dotazů, a proto cílem prezentace bylo přinést
aktuální informace o výsledcích měření ovzduší. To, jak přispějeme
ke zlepšení životního prostředí v místě svého bydliště a současně ve
městě, záleží především na osobním přístupu a odpovědnosti každé-
ho z nás,“ doplnil Jiří Částečka (ODS).        Ing. Renata Votrubová, 

tisková mluvčí Městského úřadu Valašské Meziříčí

Otázka pro tiskového mluvčího
Jaroslava OBERMAJERA

Výsledky projektu "Měření znečištění ovzduší organickými látkami se zaměřením na poly-
cyklické aromatické uhlovodíky a těkavé organické látky" ukázaly, že hlavním zdrojem zne-
čištění životního prostředí ve Valašském Meziříčí není Deza, jak se často v médiích uvádělo.
Můžete se, prosím, vyjádřit k tomuto tématu podrobněji?

Především je nutné zdůraznit, že město Valašské Meziříčí zrealizovalo ojedinělý projekt, který je
velmi technicky a finančně náročný. Množství odebraných vzorků a celoroční měření zaručilo objek-
tivitu naměřených hodnot. Hlavním přínosem tohoto kontinuálního měření je získání roční průměrné
koncentrace dané sledované látky, kterou je již možné porovnat s hodnotami stanovenými zákonem. 

Jsme rádi, že získané výsledky jasně dokladují, že vliv společnosti Deza na kvalitu ovzduší ve
Valašském Meziříčí je nepatrný. Výsledky nám potvrdily známou skutečnost, že ekologická opatře-
ní, která jsme zrealizovali v uplynulých dvaceti letech, jsou účinná. Osobně také doufám, že celá stu-
die pomůže k oslabení mýtů, které naší chemickou společnost spojují se znečištěným ovzduším ve
Valašském Meziříčí. Naopak, obecně vzato, získaný výsledek roční průměrné hodnoty benzenu,
která je na 40 % zákonem stanoveného limitu, dokazuje, že stav ovzduší ve Valašském Meziříčí není
špatný. Výsledky také potvrdily již dlouhodobě diskutovaný fakt, že lokální topeniště způsobují
v zimě významné snížení kvality ovzduší, kdy měřené hodnoty přesahovaly zákonem stanovené
limity. Je proto na každém z nás, jak zodpovědně s tímto faktem naloží. 

Deza plánuje další ekologické investice, jako je hlubší odsíření a odprášení kouřových spalin nebo
výhledově rekonstrukci biologické čistírny odpadních vod.

B L A H O P Ř Á N Í

DOPIS VÝROBNÍMU ŘEDITELI 
ING. PAVLU PUSTÌJOVSKÉMU
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(dokončení ze strany 1)
Dodávka tepla pro obyvatelstvo bude

ve Valašském Meziříčí přerušena od
neděle 12. 8. (od cca 22.00 hodin) do
čtvrtka 16. 8. 2012 dopoledne. Dle vývo-
je postupu údržbářských prací na zaříze-
ních CZT může být dodávka tepla podle
požadavku odběratele obnovena i dříve.

Ing.Vlastimil Horák, 
vedoucí provozu energetika

Ohrožení savci v okolí Dezy 
V rámci zákona o předcházení ekolo-

gické újmě provádí v letech 2010 - 2012
rožnovská organizace ČSOP Salamandr
monitoring ohrožených druhů živočichů
a rostlin v okolí provozovny Deza, a. s.

Jednou z monitorovaných skupin živo-
čichů jsou savci a je zajímavé, na kolik
ohrožených druhů lze narazit v okolí
velkého průmyslového podniku.

Nejvzácnějším obyvatelem je kriticky
ohrožený bobr evropský. V oblasti se
vyskytuje od roku 2003 a prozradí jej
nápadné okusy na stromech nebo skluzy
do vody. Překvapivý je výskyt medvěda
hnědého, jehož mladí samci využívají
oblast Kamenného a Petřkovické hůrky
jako migrační trasy z Beskyd dále na
západ. Takto jej bylo možné pozorovat
v srpnu 1997, květnu 2001 a na přelomu
dubna a května letošního roku. 

Ze silně ohrožených druhů lze jmeno-
vat vydru říční, jejíž přítomnost lze
poznat v zimě podle stop na sněhu nebo
celoročně podle trusu obsahující malé
kosti ryb, který ukládá na velké kameny v
řece. Za zmínku stojí také některé druhy
netopýrů (rezavý, ušatý a vousatý).

Martin Krupa,ČSOP Salamandr

Začátek astronomického léta
Dne 21. června 2012 v 1 hodinu

9 minut SELČ vstupuje Slunce do zna-
mení 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.

Astronomický soumrak
Astronomická noc nastává tehdy, když

Slunce klesne více než 18° pod obzor. Na
50. stupni severní zeměpisné šířky (a tedy
i na území České republiky) však v ter-
mínu od 31. května do 11. července
2012 neklesne Slunce tak hluboko pod
obzor, aby mohla astronomická noc
nastat. V tomto období nastává pouze
astronomický soumrak.

Upozornění
Oznamujeme čtenářům odborové kni-

hovny, že z důvodu energetické zarážky
je dne 13. 8. 2012 knihovna uzavřena.
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA 
vyjde v úterý 11. září

uzávìrka bude 30. srpna

Sportovec roku 2011

Útvarový den hasičů 2012
Jako každým rokem, i letos se v měsíci květnu konalo v rámci útvarového dne HZSP DEZA, a. s. prověřovací cvičení. Asi
nikomu z nás, kdo byl v pondělí 21. května v areálu naši firmy i mimo ni, neunikl zvuk varovných sirén. Sirény vyhla-
šovaly fiktivní požár mezitanků v rafinaci Benzol, který vznikl v důsledku zásahu blesku.

Cílem prověřovacího cvičení bylo
ověření odborných znalostí, postupů
zdolávání požárů, odzkoušení techniky,

pěnové stranice (SHZ), součinnost jed-
notek PO, komunikace s krajským ope-
račním a informačním střediskem HZS
Zlín, vedením a pracovníky provozu
benzol, svolání štábu zdolávání požáru
a spolupráce se zaměstnanci zařazenými
do jednotky dobrovolných hasičů.

Ti, kdo tomuto cvičení přihlíželi, si asi
kladli otázku, že všech 54 hasičů slou-
žících u našeho útvaru a účastnících se
cvičení, běžně v areálu naši firmy
nebývá. 

Jako první po vyhlášení poplachu
vyjela na místo události sloužící směna
(12 hasičů). Velitel směny po zmonitoro-
vání místa události kontaktoval naši spo-
jovou ústřednu s nutností vyhlášení
I. stupně požárního poplachového plánu.
Zbylí hasiči, rozdělení podle svých
směn, simulovali jednotky, které by
v případě reálné události byly povolány.
Tyto jednotky poté na místo události
dojížděly podle plánovaných dojezdo-
vých časů. Tím byly u místa události
soustřeďovány síly a prostředky k zdo-

lání požáru. Byla povolána i jednotka
HZS Zlínského  kraje ze stanice Valašské
Meziříčí. Odtud dojely dvě družstva.
V průběhu příjezdu byla spuštěna pěno-
vá stanice, která do SHZ dodávala hasící
směs do místa události. Dále byla mobil-
ní technika zásobována sudy s pěnou, aby
bylo maximálně a efektivně využito
všech sil a prostředků. Pracovníci zařaze-
ní do dobrovolných jednotek byli nápo-
mocni při přípravě hadicového vedení
atd. Byl svolán štáb zdolávání požáru,
který by v případě mimořádné události
řešil své úkoly. Po zdoláni požáru jednot-
ky odjely na naši stanici, kde došlo
k vyhodnocení průběhu cvičení.

Cvičení bylo hodnoceno kladně,
i když s nepatrnými nedostatky, které
vyvstaly z dané situace. Ty by však
v případě reálného požáru neměly žádné
fatální následky. Z důvodu nácviku
a vyvarování se nedostatků tato cvičení
probíhají každý rok. Jak zní staré příslo-
ví: těžce na cvičišti lehce na bojišti.

V rámci útvarového dne se konala
výrobní porada našeho střediska, dále
pak testy odborných znalostí, proškolení ob-

A K T U A L I T Y

Pan Pavel Říha z provozní údržby
5. provozu oslavil 16. června padesáté
narozeniny. Blahopřejeme. 

sluhovatelů vysokozdvižných plošin a jiné.
K hasičskému životu neodmyslitelně
patří hasičský sport. Všichni příslušníci
měřili své síly v disciplínách 100 m
s překážkami a ve výstupu do čtvrtého
podlaží cvičné věže.

Vyvrcholením pak byla královská dis-
ciplína v požárním sportu, kterou je
požární útok. Vítězné družstvo, jako
každý rok, obdrželo od velitele HZS sud
piva :-).                                        hasiči

Osobností v oblasti sportu se stal náš býva-
lý dlouholetý spolupracovník, nyní aktivní
důchodce (nějak to slovo nesedí) Ladislav
Hojgr. Nadšený turista, výborný organizátor.
Vy všichni déle sloužící ho znáte. Mnozí
z vás, služebně mladších jste se možná
zúčastnili některého z jeho zájezdů. 

Od roku 1997 je Ladislav Hojgr předsedou
Klubu českých turistů při TJ Valašské
Meziříčí. Současně pracuje v Oblastním
výboru KČT Valašsko – Chřiby – je jejím
místopředsedou a zároveň předsedou pro-
gramové rady. Od roku 2008 se též podílí na
činnosti ústředního výboru KČT. Se svými
spolupracovníky organizuje akce pro širo-
kou veřejnost, především pro děti a mládež.
Značí turistické chodníčky, abychom my
ostatní nezabloudili. 
Avšak nevěnuje se jen práci organizační. Je

především Turista. Turista, který chodí
pěšky, jezdí na kole i na běžkách po horách,
kopcích i kopečcích. Za své sportovní výko-
ny obdržel letos nejvyšším ocenění, které lze
v rámci výkonnostní turistiky u nás získat.
Stal se Mistrem turistiky.

Blahopřejeme, Láďo, k oběma oceněním
a do dalších kilometrů přejeme hlavně zdra-
ví a neutuchající  elán.                             MK

Ve středu 23. května byli ve velkém sále KZ na slavnostním setkání pořádaném
městem Valašské Meziříčí ve spolupráci s výborem sportu a volného času při zastupi-
telstvu města a Kulturním zařízení města Valašské Meziříčí vyhlášeni nejúspěšnější
sportovci roku 2011.

V dubnu tohoto roku jsme si v Orga-
niku spolu s VÚKCH a. s. DEZA připo-
menuli 5 let od nasazení oxidačního
katalyzátoru do reaktoru III. linky ant-
hrachinonu. Vzhledem k charakteru
výroby, plánovaným i neplánovaným

Oxidační katalyzátor na AQ

Zarážka na benzolce

odstávkám reaktoru a předpokládané
životnosti oxidačních katalyzátorů
obecně, je pět let života katalyzátoru
více než mohl kdokoliv při jeho osazo-
vání v roce 2007 očekávat. To, že reak-
tor i po pěti letech vykazuje stabilní pro-
voz a katalyzátor produkuje anthrachi-
non v uspokojivé kvalitě ukazuje na
jedné straně na kvalitní práci pracovníků
VÚKCH, kteří jej pro nasazení ve svých
laboratořích vyvinuli a pro potřeby
Organiku vyrobili, na druhé straně pak
i na zkušenosti a práci techniků a výrob-
ních pracovníků provozu Organik, kteří
zajišťují provoz linky. Co si můžeme
přát je to, aby se nám společně podařilo
vyrobit takový kvalitní katalyzátor s tak
dlouhou životností i pro linku IV. Neboť
výměna katalyzátoru není jen fyzicky
namáhavá a ne moc čistá práce, ale
nemalé jsou i vynaložené finanční
náklady.                     Bohumír Sotorník

Na provoze benzol proběhla v ter-
mínu 7. - 30. 5. 2012 jarní zarážka. Její
náplní bylo čištění chladičů, běžné
opravy malého a středního rozsahu ve
všech částech provozu, ale také vý-
znamné opravy velkého rozsahu. Z nich
je třeba zmínit opravu střední části
absorpční kolony D-601 na vypírce
oxidu uhličitého - viz snímek, přetěsně-
ní vysokotlakých aparátů E-111 a F-105
a instalaci deskového výměníku Vah-
terus E-103 v rámci vývojového úkolu
v části hydrogenační rafinace surového
benzolu. V části destilace proběhla

1. etapa opravy chemické kanalizace
v prostoru refluxních nádrží. 

Ladislav Křenek

Redakce Valašského chemika
přeje všem čtenářům hezkou dovolenou.

1. Neschovávejte klíče u dveří.
Klíče pod rohožkou nebo v květináči 
jsou první místa, kam se zloděj podívá.

2. Nenechte přetékat schránku.
Než odjedete na dovolenou, poproste 
známé či sousedy, aby vám vybírali 
poštu.Noviny a časopisy lze dočasně 
odhlásit nebo je posílat na charitu.

3. Napodobte svou přítomnost.
Před odjezdem požádejte příbuzné či 
známé, aby se u vás občas zastavili – 
rozsvítili, zatáhli či roztáhli závěsy, 
otevřeli okno, zapnuli rádio nebo televizi. 

4. Nestahujte rolety.
Venkovní roleta zvyšuje bezpečnost oken.
Platí to však spíše jen pro domy chráněné 
alarmem.

5. Uložte cennosti na bezpečné místo.
Větší hotovost, šperky nebo cenné sbírky, 
po dobu dovolené, uložte do bezpečnostní
schránky v bance. 

6. Oznamte sousedům odjezd.
Než se vydáte na cestu, řekněte o tom 
důvěryhodným sousedům nebo známým 
z okolí.

7. Nechlubte se na internetu.
Sociální sítě jsou vítaný tipovací nástroj 
pro zloděje. Dejte pozor i na to, aby to 
nedělaly vaše děti.

8. Nechte viditelný dům.
Postarejte se o to, aby váš dům a hlavně 
vchod nezakrývaly husté keře a stromy 
nebo vysoký plot.

9. Neulehčujte zlodějům práci.
U chat či rodinných domů nenechávejte 
volně dostupné žebříky nebo nástroje 
vhodné k vylomení nebo rozbití dveří.

10.Zvyšte svou bezpečnost iluzí.
I když  bydlíte sami, na zvonek a schránku
raději uvádějte své příjmení v množném 
čísle. Platí to zvláště pro ženy.

Zpracováno podle Doma 24/2012

Deset rad pro bezpečí domova 
Foto Michal Sváček

Foto Michal Sváček

Foto Michal Sváček
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Volba zástupce zaměstnanců do dozorčí rady

Turnaj o Pohár GR Chemko, a. s.

Turnaj ve stolním tenise

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Základní činnost dozorčí rady: 
a) dohlíží na výkon působnosti před-

stavenstva a uskutečňování podnikatel-
ské činnosti společnosti,

b) přezkoumává řádnou, mimořádnou
a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní
účetní závěrku a návrh na rozdělení
zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své
vyjádření valné hromadě,

c) svolává valnou hromadu, jestliže to
vyžadují zájmy společnosti, a na valné
hromadě navrhuje potřebná opatření.

d) členové dozorčí rady jsou oprávně-
ni nahlížet do všech dokladů a zápisů
týkajících se činnosti společnosti a kon-
trolují, zda účetní zápisy jsou řádně
vedeny v souladu se skutečností a zda
podnikatelská činnost společnosti se
uskutečňuje v souladu s právními předpi-
sy, stanovami a pokyny valné hromady.

Volební řád
Dle schváleného volebního řádu

bude probíhat volba tajným hlaso-
váním. Zaměstnanci obdrží na svém
pracovišti oproti podpisu hlasovací lís-
tek s navrženými kandidáty. Svůj hlas
vyjádří tím, že škrtnou kandidáta, pro
kterého nehlasují a hlasovací lístek
vhodí ve stanovený čas od 20. 6. 2012
do 26. 6. 2012 do 8 hodin do zape-
četěné volební urny. Volební urny
budou umístěny v prostoru hlavní
a nákladní vrátnice. Pokud neškrtnou
žádného z kandidátů, hlasovací lístek je
platný a každý z kandidátů získává hlas.
Je možné také škrtnout oba kandidáty.
I v tomto případě je hlasovací lístek
platný a hlas nezískává žádný kandidát.
Vítězí kandidát s vyšším počtem získa-
ných hlasů.

Na konci června 2012 končí volební období Ing. Janu Novrocíkovi, CSc, který zastupoval zaměstnance v dozorčí radě Deza, a. s. Pro nové funkční období je třeba v souladu
s obchodním zákoníkem zvolit nového zástupce zaměstnanců. Členství v dozorčí radě je hlavně o možnosti přístupu ke všem informacím a možnosti podávat návrhy. Dle sta-
nov Deza, a. s je dozorčí rada tříčlenná.  Ze zákona zaměstnanci volí 1/3 počtu – tedy jednoho svého zástupce. Další členové jsou jmenováni akcionářem.

Kandidáti
Volba bude probíhat mezi dvěma

kandidáty. 
Jednoho kandidáta navrhlo předsta-

venstvo společnosti. Tímto kandidátem
je vedoucí provozu dehet Ing. Jiří Pra-
žák. 

Druhý kandidát byl navržen odboro-
vou organizací. Kandidátem navrže-
ným odbory je Ing. Marta Bezděková,
vedoucí odboru financování.

Platnost voleb
Zákonnou podmínkou pro platnost

voleb je účast zaměstnanců vyšší než
50 %. V případě, že by zaměstnanci
nevyužili práva volit svého zástupce
v požadované nadpoloviční většině,
muselo by být zorganizováno v nej-
bližším vhodném termínu druhé kolo
voleb. Totéž platí i v případě získání
stejného počtu hlasů obou zástupců.
Ing. Ladislav Haiker, personální ředitel

Kandidujete do dozorčí rady DEZA,
a. s.  Po práci jistě relaxujete, abyste
nabrali nové síly. Čemu se ve svém
volném čase věnujete, jak odpočíváte?

Ing. Marta Bezděková
Snažím se relaxovat různorodě.

Závisí to v podstatě vždy na momentál-
ním stavu těla a mysli a na tom „co se
musí“ a „co počká“. Myslím, že to tak
má spousta lidí.

Volný čas věnuji rodině, přátelům
i činnostem kolem domu a zahrady.
I takové natírání plotu může být někdy
skvělý relax a někdy pěkná otrava.
Hlídání malých dětí kamarádek mi
dokáže dodat spoustu energie, stejně
jako procházka se psem.

Příjemné jsou občasné návštěvy kina,
divadla, koncertů a „tancovaček“. Nej-
lepší relax je pro mě ale cestování
a pohyb. Ráda jezdím na horském kole,
v zimě lyžuji, občas si jdu zaplavat,
zahrát bowling, badminton. Miluji hory.
Když na horách vyjde počasí, je tam
úžasně a z toho pak „žiju“ dlouho. Když
lenoším, tak si přečtu zajímavou kníž-
ku, luštím sudoku nebo se dívám na
televizi. V zimě si dopřeji masáže
a saunu, v létě zase posezení s kama-
rády u grilu se sklenkou dobrého vína.
Všechno má své kouzlo.

Ing. Jiří Pražák
V mém případě je hlavní volnočaso-

vá aktivita opravdu dominantní. Jak
kolegové, kteří mne znají, zajisté ví,
před dvěma lety jsem trochu změnil pri-
ority a začal se (po dlouhé době) opět
nepatrně více věnovat kolu. A postupně
se kolo začalo stávat už ne koníčkem,
ale pořádným "koněm". No a dnes si již
život bez kola jen těžko představím.
Jsem totiž ve "stádiu", že, vzhledem
k omezenému času, již běžně využívám
i brzká rána, a tak když přijíždím do
práce, mám první část (v průměru těch
cca 30-40 km) za sebou. No a pak odpo-
ledne či o víkendech samozřejmě vy-
rážím opět. Vzhledem k tomu, že zby-
tek rodiny toto "postižení" se mnou
trpělivě snáší, je pak značná část km
najeta nejen sólo, ale i se zbytkem rodi-
ny, přičemž nejmladší dcera (nyní tříle-
tá) se spokojeně vozí za mnou v dět-
ském vozíku.

Kromě této aktivity ale samozřejmě
mám i jiné zájmy - ať už se jedná
o aktivní (turistika) nebo pasivní - rád si
přečtu pěknou knihu, pustím film,
případně hezký muzikál.

Ing. Jiří Pražák 

Ing. Jiří Pražák vystudoval Gymná-
zium ve Valašském Meziříčí. Vyso-
koškoské vzdělání získal na VŠCHT
Pardubice, obor technická, analytická
a fyzikální chemie. Studium zakončil
státní zkouškou v roce 1992.

Po ukončení vysoké školy nastoupil
1. 9. 1992 do a. s. Deza. 

Postupně pak zastával následující
funkce:
- od 1. 9. 1992 do 31. 8. 1993    

dělník v chemické výrobě
- od 1. 9. 1993 do 28. 2. 1995    

výzkumný a vývojový pracovník 
- od 1. 3. 1995 do 31. 3. 1999    

technolog
- od 1. 4. 1999 do 28. 2. 2001    

vedoucí výrobny benzol
- od 1. 4. 2001  dosud                

vedoucí výrobny dehet 

Bydlí ve Valašském Meziříčí, je žena-
tý a má dvě dcery.

Ing. Marta Bezděková

Ing. Marta Bezděková vystudovala
SEŠ ve Valašském Meziříčí. Ve studiu
pokračovala na Ekonomické fakultě
Vysoké školy báňské v Ostravě, které
absolvovala v roce 1985.

Po ukončení VŠ nastoupila 15. 8.
1985 do pracovního poměru  v a. s. De-
za (tehdejších Urxových závodech) na
odbor plánování a po návratu z MD pře-
šla v roce 1991 na finanční oddělení.

Postupně zastávala tyto funkce:
- od 15. 8. 1985 do 31. 3. 1998    

referentka  
- od   1. 4. 1998 do 31. 3. 1999    

vedoucí finanční referent
- od   1. 4. 1999 do 31.12. 1999   

vedoucí referent 
pro bankovní záležitosti

- od   1. 1. 2000 dosud                 
vedoucí finančního oddělení

Je vdaná, má dva syny, bydlí ve
Valašském Meziříčí.

Tak, jako u nás první sobota po Velikonocích patří  turnaji v kuželkách
DEZA CUP, začátkem června již tradičně přebírá štafetu kuželkářského
soutěžení Chemko Strážske. Tentokrát se klání konalo v sobotu 2. června.
O vítězství bojovalo 6 družstev mužů a 4 družstva žen. Vyhodnoceni byli
i nejlepší jednotlivci v obou kategoriích.

Všechna utkání probíhala ve velmi
přátelském duchu. A tak, když Precheza
Přerov nemohla postavit kompletní druž-
stvo žen, zaskočila výborná místní hráčka,
která Precheze nakonec dopomohla i k ví-

tězství. Z Valašského Meziříčí se zúčastni-
li turnaje František Buček, Alena Jugová,
Miroslav Mojžíšek a Zdeňka Příhodová.
Výsledky: 
Ženy: 1. Precheza Přerov      

2. Barum Otrokovice
3. Chemko Strážske 

Muži: 1. Gumotex Břeclav
2. Chemko Strážske „A“
3. Šemša

V jednotlivcích nejlépe zahrála Slo-
venka Zuzana Olšavová, Zdeňka Přího-
dová skončila čtvrtá. Turnaj mužů byl
velmi vyrovnaný - náš František Buček
obsadil 3. místo se ztrátou pouhých 2 bodů
na vítězného Josefa Janoka ze Strážskeho.

Turnaj ve Strážskem je vždy výborně
zorganizován, nepřináší jen sportovní
zážitky, ale dává možnost se poznat i po
lidské stránce. Už teď se těšíme na příští
rok.                                        Alena Jugová

Kandidát do dozorčí rady navrže-
ný představenstvem Deza, a. s.

Kandidát do dozorčí rady navržený
odborovou organizací Deza, a. s.

V úterý 29. května proběhl ve Stře-
disku volného času Domeček další tur-
naj ve stolním tenise, a to ve dvouhrách
mužů mezi družstvy naší firmy
a CS Cabot. Klání se zúčastnilo celkem
11 hráčů. Deze se tentokrát nedařilo, jak

si přála. O to víc se budou hráči připra-
vovat na další zápasy. 
Výsledky:  
1. Aleš DROZD             CS Cabot
2. Bronislav LUKÁŠ      CS Cabot
3. Bohumil SEGEŤA      DEZA      MK

Země Termín prázdnin
Belgie 1. července - 31. srpna
Bulharsko1) 24. května - 15. září
Česká republika 30. června - 2. září
Dánsko1) 25. června - 10. srpna
Estonsko 6. června - 31. září
Finsko1) 2. června - 15. srpna
Francie 6. července - 3. září
Holandsko1) 14. července - 2. září
Chorvatsko 18. června - 2. září
Irsko 1. července - 31. srpna
Itálie1) 9. června – 15. září
Litva 1. června - 31. srpna
Lotyšsko 1. června - 31. srpna
Lucembursko 16. července - 14. září
Maďarsko 16. června - 31. září
Německo1) 21. června - 12. září
Norsko1) 18. června - 22. srpna
Polsko 30. června - 2. září
Portugalsko1) 8. června - 15. září
Rakousko1) 30. června - 8. září
Rumunsko 22. června - 9. září
Řecko1) 22. června - 10. září
Slovensko 2. července - 31. srpna
Slovinsko 25. června - 31. srpna
Španělsko1) konec června - polovina srpna
Švédsko1) 1. června – 31. srpna
Švýcarsko1) 16. června - 3. září
Turecko1) 15. června - 17. září
Velká Británie1) 1. července – 31. srpna
Uveden je vždy první a poslední oficiální
den prázdnin;  1) termíny se liší v jednotli-
vých regionech nebo podle typu školy

LETNÍ PRÁZDNINY 
V EVROPSKÝCH ZEMÍCH

Připravena je:
exkurze po vybraných pracovištích 
hvězdárny,
prohlídka obrazové výzdoby 
v prostorné vstupní hale,
seznámení s dalekohledem 
za příznivých meteorologických
podmínek pozorování Slunce,
prohlídka zrekonstruovaného objektu 
Ballnerovy hvězdárny z roku 1929 
přezdívané „Kolňa badajná“,
krátký program v přednáškovém sále  
v případě nepříznivého počasí,
exkluzivní program: pozorování 
jasných hvězd, případně planet 
(pouze za vhodných pozorovacích 
podmínek.)

Organizované výpravy si mohou objednat
prohlídku hvězdárny a vhodnou před-
nášku z bohaté nabídky programů na pře-
dem dohodnutý termín.
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ  

Od 10. srpna - pondělí až pátek ve
21.00 hodin. 
Pozorování Měsíce (koncem srpna),
hvězd, dvojhvězd aj.
STARÝ JIČÍN

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve
spolupráci s Hradem Starý Jičín pořádá
ve středu 4. července a ve čtvrtek 5. čer-

vence, v pátek 24. srpna a v sobotu
25. srpna ve 21.00 hodin POZORO-
VÁNÍ NOČNÍ OBLOHY NA NÁDVO-
ŘÍ HRADU STARÝ JIČÍN.

Pozorování bude doplněno odborným
výkladem pracovníků Hvězdárny Valaš-
ské Meziříčí ke sledovaným objektům
včetně základní orientace na noční obloze
(především poznávání souhvězdí).

Vstup do hradních prostor je zdarma,
pozorování hvězdářským dalekohledem:
mládež 30 Kč, dospělí 40 Kč.

Akce se koná  pouze za příznivých
pozorovacích podmínek.

Středa 15. srpna v 18.00 hodin -
VZPOMÍNKY NA UFO.

Přednáška je ohlédnutím za pozoro-
váním UFO z přelomu 80. a 90. let minu-
lého století v bývalém Československu,
zejména pak v uherskohradišťském regio-
nu. Autor přehodnocuje 

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude Hvězdárna Valašské
Meziříčí, p. o. v měsíci červenci a na začátku srpna uzavřena. Pro veřejnost (jednot-
livce, rodiny či organizované skupiny) bude otevřena až od 10. srpna, a to nejen ve
večerních hodinách, ale i v denní dobu – v pracovní dny a v sobotu. Navštívit hvěz-
dárnu můžete od 10. do 31. srpna 2012 v době od 9.00 do 16.00 hodin

V souvislosti s kandidaturou do
dozorčí rady jsme položili oběma
adeptům následující otázku:
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Paní Jiřina Moniaková ze závodního
stravování oslaví 22. července šedesáté
narozeniny. Blahopřejeme.

Ing. Zdeňka Harudová z úseku pro
správu majetku, finance a ekonomiku
oslaví 20. července padesáté narozeni-
ny. Blahopřejeme.

Setkání důchodců v Ostravě

Fotosoutěž pro zákazníky

TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Jaký vliv mají pneumatiky na bezpečnost jízdy

Jarní setkání důchodců provozu Organik

O s t r a v a  /  D ù c h o d c i

Dne 25. 4. 2012 se stejně jako v předešlém roce sešli v Selské jizbě bývalí pracovníci provozu Organik na jarním set-
kání. Celkem přišla více jak polovina členů  klubu důchodců.  Úvodem vystoupil Jiří Tichý, který po přivítání všech
účastníků přítomným připomenul, že  Organiku je letos 60 let. 

V kostce uvedl nejdůležitější okam-
žiky z jeho historie včetně lidí, kteří zde
pracovali. Své vystoupení doplnil i foto-
dokumentací, která přítomným připome-
nula nejen spolupracovníky, výrobny, ale

i momentky z akcí, které byly v rámci
Organiku v minulosti realizovány. Na
pana Tichého navázal vedoucí provozu
Ing. Sotorník, který přítomné seznámil
nejen s výsledky hospodaření provozu

Organik, ale i s novinkami či záměry,
které před pracovníky provozu stojí.
Oficiální část setkání byla ukončena bla-
hopřáním a předáním drobných dárků
dvěma jubilantům, kteří oslavili v prů-
běhu dubna 70 let. Jednalo se o J. Do-
hnala a J. Šáchu. Následující  volná zá-
bava mimo diskuzi, jak se říká, nad pro-
blémy celého světa,  byla doplněna tom-
bolou, kterou si sami důchodci připravi-
li z věcí, které sami na setkání donesli.
Výherci losování si odnesli nejen věci,
které si můžete koupit v obchodě, ale
celá řada výher byla dílem ručních prací
a výrobků daných zručností samotných
důchodců. Myslím si, že se setkání

vydařilo a přítomní se nejen pobavili, ale
i odpočinuli od všedních starostí, které
život přináší. 

Závěrem bych rád nejen poděkoval
všem, kteří se setkání zúčastnili, ale i těm,
kteří celé setkání organizovali, ať již ze stra-
ny klubu důchodců, tak provozu Organik.

Nakonec mi dovolte zopakovat prosbu,
kterou jsem přednesl i v rámci mého
vystoupení na setkání, a to, že bych byl
velmi rád, kdyby ti z důchodců, kteří
v Organiku pracovali před rokem 1980
byli ochotni tzv. hodit na papír svoje pra-
covní zkušenosti, poznatky či příběhy
spojené s výrobou, včetně technologií,
aby nám paměť provozu Organik
s ubývajícími pamětníky neodešla úplně.
Neboť není nic cennějšího než paměť lidí
a toho, co prožili či zažili.

Bohumír Sotorník

Ve čtvrtek 24. května se v Ostravě sešli bývalí zaměstnanci naší firmy, dlouholetí
členové klubu důchodců. Setkání se konalo v restauraci Šantal ve Vítkovicích.

Tato setkání bývají velmi přátelská
a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Ne-
tradiční bylo datum, které si sami stano-
vili na květen, protože v létě nemají
žádný zájezd. Druhé setkání na podzim
se rovněž ukuteční. 

Všechny příchozí postupně přivítali
pan Klemens s paní Brezániovou, kteří
pracují ve vedení klubu důchodců a celé
setkání organizovali. 

Tento klub má 37 členů, na setkání
jich přijelo 20. Věkový průměr ostrav-
ských důchodců je kolem 80 let, kdy
nejmladší členka má 62 let a nejstarší
Miroslav Vojtovič (který byl na tomto
setkání) bude mít v červenci 96 let. 

Všichni jsou vždy velmi rádi, že se
mohou setkat a zavzpomínat na staré
časy v Deza Ostrava a nezapomenou při-
pojit i nějakou historku z té doby.
Protože si nebyli jistí, kdy byla zahájena
a ukončena výroba v Ostravě, tak
uvádím trochu z historie.

Stavba továrny byla zahájena
12. června 1892 v malé obci Zábřeh
u Moravské Ostravy, tehdy jako firma
Julia Rütgerse. Rozloha byla cca
6,5 ha. 10. ledna 1893 v ní byl zahájen
provoz a továrna měla 13 zaměstnanců
i s mistrem. V roce 1983 celková výměra
podniku činila 140,59 ha a počet zamě-

stnanců se postupně navyšoval až na
1415. V roce 1996 byla natrvalo zastave-
na výroba v tomto ostravském závodě.
(Zpracováno podle publikace „100 let
zpracování černouhelného dehtu v Čes-
koslovensku 1892 – 1992“).

Za odborovou organizaci DEZA, a. s.
přijela důchodce pozdravit  místopřed-
sedkyně Dana Kalčáková. 

Po ukončení oficiální části všichni
senioři obdrželi malý dárek v podobě
vitamínů. Po občerstvení pokračovala
volná zábava.

Bývalí zaměstnanci jsou velmi rádi, že
na ně Deza stále myslí a nezapomíná,
umožňuje jim tato setkání, posílá Va-
lašského chemika a poskytuje další výho-
dy klubu.  

Protože letos uplyne od výstavby
závodu v Ostravě významné jubileum,
zakončím to slovy bývalého ředitele akci-
ové společnosti DEZA Ing. Miloše
Malíka, z výše citované publikace.

S továrnou spojily svůj život tisíce
zaměstnanců. Pro většinu nebyla pouze
zaměstnáním, ale také osudem. Byla pro
ně i ukázkou jejich vlastní píle, pracovi-
tosti i umu. Své, možno říci pouto
k továrně prokázali mnozí především
v obtížných dobách, zejména po skončení
obou světových válek. Bambuchová Jana

ALPY 2012

Program zájezdu, konaného ve dnech
23. až 27. května, byl opravdu pestrý a nabi-
tý. Hory, jeskyně, solné doly, vodopády,
plavba po jezeře, historické památky. I poča-
sí se postupně umoudřilo. Ačkoliv jsme za
těch 5 dnů najeli 1 900 km, panovala dobrá
nálada a bránice si pořádně zacvičily.

Duší celého zájezdu byli hlavní organi-
zátor Michal Sváček a Braňo Straka
z cestovní agentury FlashHolidays, která se
o nás celou dobu starala.

Postupně nás naplňovaly nové poznatky
a zážitky, každodenní starosti zůstaly daleko
za námi. Byl to opravdu výlet za hranici
všedních dnů. Díky.                                MK

Pomalu se stává tradicí, že odbory připravují pro zaměstnance jednou za rok více-
denní poznávací zahraniční zájezd. Loni to bylo Maďarsko a Slovensko, letos
Tyrolsko a Bavorsko.

Žádná jiná část vozidla není tolik pod-
ceňována jako pneumatiky. Většina lidí je
považuje za obyčejný černý, oválný kus
pryže. To je však velké nedorozumění.
Pneumatiky jsou totiž jediným elemen-
tem spojujícím automobil s vozovkou.
Přenášejí všechny síly působící ve vozid-
le – a to prostřednictvím plochy odpo-
vídající asi čtyřem pohlednicím. Od jejich
zatížitelnosti se odvíjí hrubá hmotnost
vozidla, maximální rychlost zatáčení
a nejkratší možné brzdné dráhy. Z toho
vyplývá, že mohou rovněž často rozhod-
nout, zda dojde k nehodě nebo zda se jí
řidič bude moci bezpečně vyhnout.

Moderní pláště pro automobily jsou
rychlejší, širší a chytřejší

Vývoj v oblasti pneumatik zaznamena-
ný v nedávných letech se do značné míry
zasloužil o zvýšení bezpečnosti na silni-
cích. Mezi roky 1975 a 2000 se brzdná
dráha potřebná k zastavení automobilu
jedoucího rychlostí 100 km/h zkrátila při
jízdě na suché vozovce z 55 na 26 m a na
mokré vozovce z 85 na 65 m. To vše díky
intenzivnímu vývoji a špičkovým výrob-
ním technologiím. Výrazné zlepšení
zaznamenal jak handling, tak odolnost
vůči aquaplaningu a brzdné vlastnosti za
mokra. Důležitým aspektem, díky které-
mu mohlo být dosaženo těchto změn, je
rovnoměrný přenos sil mezi pneumatikou
a vozovkou. Nejdůležitějšími faktory,
přispívajícími k tak výraznému zlepšení
výkonu, jsou velikost a rovnoměrnost

kontaktní plochy (velká část kontaktní
plochy je v oblasti běhounových bloků
s profilem podporujícím odvod vody),
vyspělé běhounové směsi a stabilní spod-
ní vrstva pneumatiky s plochými kontura-
mi speciálně optimalizovanými pro brz-
dění. Odborníci z oddělení výzkumu
a vývoje ve společnosti Continental jsou
přesvědčeni, že brzdné vzdálenosti bude
možné do roku 2015 zkrátit o dalších 15 %.

Opraví i drobná poškození
To ale není zdaleka vše. Moderní pneu-

matiky pro osobní automobily a nákladní
vozidla dokážou samy monitorovat tlak
vzduchu, opravit drobná poškození
a v případě defektu zajistit dostatečnou
mobilitu vozidla, abyste mohli pohodlně
dojet k nejbližšímu servisu. Takový typ
pneumatik označuje společnost Conti-
nental jako SSR. Technologie SSR je
založena na zesílené bočnici, která i při
poklesu tlaku umožňuje s poškozenou
pneumatikou pokračovat v jízdě rychlostí
do 80 km/h až na vzdálenost 80 km.
Ztrátu tlaku okamžitě zaznamenají vysoce
citlivá čidla a upozorní řidiče prostřed-
nictvím displeje. 

Kromě toho se vyvinula technologie
ContiSeal, která utěsní defekty běhounu
způsobené předměty až do průměru
5 mm. K tomuto účelu slouží speciální
vnitřní vrstva, která brání poklesu tlaku
a při běžném používání zachovává stan-
dardní výkon pneumatiky.      

TT 10/2012

Firma ANETE Brno vypsala při příležitosti 20. výročí založení společnosti pro
své zákazníky fotografickou soutěž. Deza má s touto firmou dlouholetou spo-
lupráci, soutěže se tedy mohou zúčastnit i zaměstnanci naší firmy. 
Téma:  „cestou necestou“
(fotografie z cest a putování po krajích
tuzemských i zahraničních).
Termín: od 1. 6. 2012 do 10. 9. 2012.
Zasílání fotografií

Fotografie včetně jejich názvu zasílej-
te na email fotosoutez@anete.com.

Grafický formát: JPEG, doporučené
rozlišení je cca 2500 x 3500. (Vyšší roz-
lišení je vítáno.) Každý soutěžící může
zaslat maximálně 3 fotografie. Je-li
tématem obrazový celek, například série
snímků, sekvence, výběr z reportáže,
pak maximálně 2 různé soubory čítající
5 snímků.

Do e-mailu napište vaše jméno, pří-
jmení, číslo mobilu, adresu, společnost
nebo organizaci, ve které pracujete.

Všechny fotografie budou uveřejněny

na webu www.anete.com včetně jména
a příjmení autora.

Hodnocení fotografií
Zaslané fotografie vyhodnotí nezávis-

lá odborná porota.
Ceny
1. místo Tablet iPad 32GB WiFi 

4G Black 
2. místo   Účast na kurzu „Základy 

statické fotografie“ 
3. místo   Publikace „Digitální 

fotografie polopatě“ 
O.Neff 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny
a ceny předány na pravidelné podzimní
VIP akci.

Podrobnější informace naleznete na
SEIDu ve složce Nástěnka, soubor
Fotografická soutěž pro zákazníky.

DORT
ZA VYSVÌDČENÍ

Základní předpis na těsto
Na 1 vejce: 1 lžíce cukru

1 lžíce oleje
1 lžíce polohrubé mouky
špetka prášku do pečiva

Žloutky s cukrem a olejem ušleháme,
postupně vmícháme mouku s práškem do
pečiva a sníh z bílků. Místo části mouky
můžeme přidat stejné množství strouha-
ných ořechů. Množství surovin přizpůso-
bíme velikosti formy.

Na dvoubarevný dort o průměru for-
my 22 cm potřebujeme 9 – 10 vajec a to-
mu odpovídající množství ostatních suro-
vin. První těsto připravíme ze 7 vajíček,
navíc přidáme kakao. Do druhého těsta ze
3 vajíček můžeme dát místo části mouky
strouhané ořechy. Po upečení a zchladnutí
větší korpus rozkrojíme. 

Náplň: Utřeme jeden a půl Zlaté Hané.
Uvaříme hustý čokoládový pudink, do
kterého přidáme asi 15 deka cukru (podle
chuti) a 2 lžíce kakaa. Vychladlý pudink
zašleháme do másla.

První část rozkrojeného korpusu potře-
me krémem, přiklopíme druhým, světlým
korpusem, opět potřeme krémem a nahoru
položíme druhou část tmavého korpusu.
Boky dortu též potřeme slabou vrstvou
krému a posypeme strouhanými oříšky.
Dort zdobíme zbylým krémem nebo podle
vlastní fantazie jiným způsobem.

Foto Michal Sváček

Foto Dana Kateřiňáková
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PODÌKOVÁNÍ
V květnu odešel do důchodu:
Baláž Ĺubomír - dehet

Vedení akciové společnosti Vám
děkuje za celoživotní práci 

a do dalších let přeje hodně zdraví 
a osobní spokojenosti

N A Š I  J U B I L A N T I
V červnu slaví životní jubileum:
Klanica Jaroslav - hospodářská

správa
Syptáková Eva - provozní laboratoře

4. a 9. provozu
Říha Pavel - provozní údržba

5. provozu
Čípová Lenka - zásobování a sklady
V červenci oslaví životní jubileum:
Moniaková Jiřina - závodní stravování
Kollár Ivan - energetika
Ing. Harudová Zdeňka - úsek pro

správu majetku, finance a ekonomiku
Krumpoch Vlastimil - energetika
Hos Ivan - provozní údržba 5. provozu
Krchňák Rudolf - anthracen

Jubilantům blahopřejeme.

BLAHOPŘEJEME
V červnu slaví životní jubileum tito
důchodci:
Daubner Ladislav Ostrava - 80 let
Moravčíková Jarmila - 75 let
Orság Antonín - 75 let
Blucha Jan Ostrava - 75 let
Kovářová Eva - 70 let
Ličková Hana - 70 let
Ing. Ottopal Jiří - 70 let
Jiříčková Jana - 65 let
Holubová Helena - 65 let
Rosa Jiří - 65 let
Mück Jaromír - 65 let
Ing. Čermák Vladimír - 65 let
Krupa Antonín - 65 let
Urbanovský Ladislav - 65 let
Podešvová Anna - 60 let
Škařupová Růžena - 60 let
Drlík Jiří - 60 let
V červenci oslaví životní jubileum tito
důchodci:
Valčíková Libuše - 75 let
Slámová Marie - 70 let
Plešer Karel - 70 let
Sehnalová Zdeňka - 65 let
Hrabec Bedřich - 65 let
Stratilová Jana - 60 let
Mojžíšek Miroslav - 60 let
Křenek Josef - 60 let

ZÁJEZD 
Zájezd důchodců na Macochu 
15. - 16.  5. 2012.

Dne 15. 5. v 06.15 hodin jsme měli
plánovaný odjezd z autobusového nádraží.
Zjistili jsme,  že nám jeden člen naší výpra-
vy schází. Použili jsme vymoženost
dnešních dnů, mobilního telefonu, a zjistili
jsme, že dotyčný (slíbili jsme, že jeho
jméno neprozradíme, protože prý by se mu
smála celá Obora - to je tam, co bydlí)
Franta si klidně spí s tím, že tento zájezd si
naplánoval o den později. Protože jsme jeli
okolo Obory, tak jsme spáče Frantu
vyzvedli a jeli za naším cílem. První
zastávka byla v pivovaru Černá Hora.
Exkurze byla pro muže určitě zajímavá.
Vyrábějí tam 15 druhů piva, dali nám
ochutnat, ale zacházeli s pivem jako se šaf-
ránem, bylo ho málo a ochutnávačů
mnoho, ale skoro všichni byli spokojení.

Další zastávka byla na zámku Kunštát.
Zámek trochu oprýskaný, ale interier byl
krásný, taktéž krásná byla i zámecká zahra-
da, kde byla i výstava keramiky. Tam si náš
pasáček Franta popásal kapra v trávě. 

Den jsme zakončili prohlídkou jeskyně,
kde jsou do skály vytesáni, podle pověsti,
blaničtí rytíři. Tato jeskyně se nachází
nedaleko Kunštátu v obci Rudka v kopci
Milenka. Tvůrce tohoto díla je Stanislav
Rolínek. Tato prohlídka netrvala dlouho,
ale stálo za to, se jít na toto dílo podívat. Je
tam i malá zajímavá botanická zahrada a na
kopci je pěkná rozhledna.

Poslední akcí tohoto dne bylo ubytování.
V hotelu Skalní mlýn nás ubytovali, k vše-

O K É N K O  P R O  N A Š E  D Ù C H O D C E
obecné spokojenosti, ve dvoulůžkových
pokojích (manželé Příhodovi měli dokonce
královský apartmán). Po ubytování jsme se
sešli u večeře. Mělo to malou vadu, že
někteří večeři nedostali, ale to už tak někdy
bývá. Zřejmě si večeři nezajistili. 

Druhý den ráno po snídani jsme se
vláčkem dostali do překrásné jeskyně
Macocha. Byla to úžasná podívaná i pro ty,
kteří už tam několikrát byli. Pak nás necha-
li nastoupit do lodiček a říčkou Punkvou
nás, s humorem, převozník bez ztráty
jediného učastníka, převezl do cíle. Tato
prohlídka neměla chybu. Vše probíhalo
podle plánu, všichni průvodci byli výbor-
ní, humorní a znalí věci. Zato jsme jim
poděkovali.

Po tomto zážitku jsme odjeli na krásný
zámek z roku 1769  Rajec - Jestřabí.
Prohlídka tohoto zámku trvala skoro dvě
hodiny, ale stálo to za tu námahu, chodit
pomalu z jedné místnosti do další.

V Boskovicích jsme si zašli na oběd.
Někteří se jen procházeli městem nebo
navštívili cukrárnu, kde utratili poslední
peníze, aby je náhodou nedovezli domů.
Ovšem ženám se domů ještě nechtělo,
a tak jsme  zajeli do Westernového mě-
stečka u Boskovic. Toto městečko bylo
mimo provoz, ale ženy si poradily samy.
Připletl se k nim místní muž v koženém
kovbojském oděvu, a jako každý muž
měkké povahy, začal se jim věnovat
a tímto městečkem je provedl. Ony mu na
oplátku daly nějaký ten peníz na pivo. No
a muži, ti aby též nedovezli plnou pla-
skačku domů, tak se čepovalo. Po těchto
zážitcích a dojmech už nám nezbývalo,
než odjíždět domů.

Věřím, že tento zájezd důchodců se
vydařil. Většina jich byla spokojená a už
se někteří těší na příští rok na další spole-
čná zájezdová setkání. Myslím si, že
senioři, pro nás už našeho bývalého pod-
niku Deza, si zaslouží trochu toho
důchodcovského nestereotypního života.

Hlavatý Miroslav
TURISTIKA

V pátek 22. června se vypravíme do
Štramberku podívat se, jak se rozrostlo
arboretum, které jsme viděli před 12 lety
v začátcích jeho osazování. Rozhlédneme
se z Bílé hory nebo z Trúby na náměstí,
kde má probíhat štramberský jarmark
s jeho proslavenými atrakcemi. Odjezd
vlaku je v 7.15 hodin z nádraží ČD. 

Zve výbor KD.
VZPOMÍNKA

15. února zemřela paní Milada
Košínová z Ostravy ve věku nedožitých
81 let.

V březnu zemřel pan Jindřich Papšík
z Ostravy ve věku nedožitých 70 let.

7. června zemřel pan František
Konečný ve věku 58 let.

Čest jejich památce.

V květnu nastoupili:
Cajsberger Marcel - údržba 1. – 3.

provozu
Bc. Markusík Matyáš - OVTaI
Rýdl Zdeněk - MTVCH
Ing. Vávrová Dita - realizace investic
Ing. Žlebek Petr - technická skupina

Vítáme vás v našem pracovním 
kolektivu a přejeme vám hodně 

pracovních úspěchů.

V Í T Á M E  V Á S

Červen 40 let
Skalka Jan - energetika
Palička Jiří - energetika
Černoch Jaroslav - těžké aromáty 

a naftalen
Němec Vlastimil - provozní údržba 

1. a 3. provozu
Petružela Jaroslav - provozní údržba

5. provozu
Syrovátka Zdeněk - provozní údržba

1. a 3. provozu
Žlebková Zdeňka - provozní 

laboratoře 6. provozu
Červen 30 let

Pavlík Leopold - HZS
Orság Radek - fenoly

Červen 25 let
Weinlichová Ludmila - dehet
Korečková Lenka - provozní 

laboratoře 1. a 3. provozu
Červenec 40 let

Kubeša Zdeněk - dioktylftalát
Malá Zdeňka - úsek pro správu

majetku, finance a ekonomiku
Marek Jiří - provozní údržba 

1. a 3. provozu
Adámek Jiří - voda a odpady
Mroček Zdeněk - provozní údržba

1. a 3. provozu
Pernica Ladislav - ftalanhydrid 

a dioktylftalát
Červenec 35 let

Drozd Rudolf - voda a odpady
Hadaš Antonín - benzol
Hrstka Vladimír - voda a odpady
Konvičný Josef - voda a odpady
Konvičný Karel - benzol
Pavlištíková Anna - provozní

laboratoře 1. a 3. provozu
Bc. Urbančíková Milena - provozní

laboratoře 1. a 3. provozu
Dado Milan - Organik

Červenec 30 let
Šebesta Jiří - HZS

Červenec 25 let
Čípová Lenka - zásobování a sklady
Ing. Horák Vlastimil - energetika
Kišš Martin - dioktylftalát
Vítek Jaroslav - provozní údržba 

5. provozu
Nováková Eva - úsek pro správu                          

majetku, finance a ekonomiku

J A K  J S O U  T U  D L O U H O

Odborová konference 2012

V O LN Ý  ČA S

Předseda ZO OS ECHO Radim Přikryl
nejprve krátce zhodnotil politickou situaci
v zemi. Poté se podrobněji věnoval téma-
tům, které se zaměstnanců bezprostředně
týkají. V uplynulém roce to byla přede-

vším změna legislativy v oblasti pracov-
ního prostředí a její dopady na zaměstnan-
ce. „Podařilo se dohodnout zcela nový
způsob stanovování výše příplatků a jejich
výši na takové úrovni, že si prakticky

nikdo nepohoršil, naopak, celá řada za-
městnanců má příplatky vyšší než měla
dosud. Navíc se začaly v souvislosti
s novými sledovanými rizikovými faktory
vyplácet příplatky za rizika, která se dosud
nesledovala, čili někteří pracovníci nově
dostávají příplatky za práci ve zvýšených
teplotách a za vibrace. A nakonec se
u většiny zaměstnanců podařilo uhájit
i ohrožený týden dodatkové dovolené,
o který mohli kvůli změně kategorizace
přijít“ uvedl Radim Přikryl.

Se změnou legislativy také souvisí ome-
zení preventivní lékařské péče pro ohro-
žené skupiny, placené dosud zdravotními
pojišťovnami. Tato povinnost nově přešla
na zaměstnavatele. „V rámci kolektivního
vyjednávání jsme udrželi stávající úroveň
této zdravotní péče, přestože ji nyní bude
hradit Deza a bude ji to stát nemalé pro-
středky“ dodal předseda.

Co se týká celkového nárůstu mezd, na
základě kolektivního vyjednávání by-
lo dohodnuto zvýšení tarifních stupňů
o 1,9 procenta, což odpovídá loňské inflaci.  

Velmi podrobně se věnoval Radim
Přikryl důchodové reformě a předdůcho-
dům, zejména  v souvislosti s některými
skupinami zaměstnanců. 

Ing. Pavel Ryšánek podal podrobný
přehled o ekonomické situaci firmy.

Personální ředitel Ing. Haiker presento-
val situaci v oblasti zaměstnanosti a pla-
tového vývoje.

Poslední bodem programu byla infor-
mace o volbě zástupce zaměstnanců do
dozorčí rady. Odbory navrhly na tuto
funkci Ing. Martu Bezděkovou. 

(Tomuto tématu se věnuje Valašský che-
mik podrobně na straně 3.)

Miriam Kallerová

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Stálé expozice:

Sklo a gobelíny - umělecké řemeslo
a průmysl ve VM.
Vůně kávy ve Valašském Meziříčí.
Jak se žilo na zámku - zámecké pokoje.
Hračky ze zámku a podzámčí.
Staré knihy vyprávějí.

Do neděle 8. července - NEZNÁMÝ
SVĚT DROBNÝCH SAVCŮ.

Přírodovědná výstava.
Do neděle 2. září - VÝSTAVA VÝ-

TVARNÉHO OBORU ZUŠ ALFRÉ-
DA RADOKA.

Do neděle 2. září - CYRILOMETO-
DĚJSKÁ TRADICE NA VALAŠSKU.

Lapidarium Trojice. Malá historická
výstava konaná při příležitosti blížících se
oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Me-
toděje na Moravu. 

Do neděle 23. září - KŘEMEN
A JEHO RODINA.

Přírodovědná výstava o křemeni   v příro-
dě a jeho využití v praktickém životě. 

Muzeum je otevřeno denně, 
mimo pondělí, od 9 do 17 hodin.

AREÁL ZÁMKU ŽEROTÍNŮ
21. – 23. června - VALAŠSKÝ

ŚPALÍČEK.
Čtvrtek 21. června
KAPLE od 18. 00 hodin – CZECH

PRESS PHOTO.
NÁDVOŘÍ od 19.00 hodin – THE

DUST & SMYČCOVÝ ORCHESTR.
Pátek 22.  června
NÁDVOŘÍ od 17.00 hodin – VLTA-

VA * TOMÁŠ KLUS * AKURAT (Pl) *
PRAGO UNION & LIVĚ BAND *
N.O.H.A. (US/BR/CZ).

M-KLUB od 17.45 hodin – A BAN-
GUET * RARA AVIS * KUZMICH
ORCHESTRA * THE ROADS *
GANG ALA BASTA * MIDI LIDI.

Ve čtvrtek 7. června se konala výroční konference základní odborové organizace odborového svazu ECHO při DEZA, a. s. Hosty
setkání byli za vedení firmy personální ředitel Ing. Ladislav Haiker a Ing. Pavel Ryšánek z finančního úseku. Z partnerské Prechezy
přijel předseda tamní odborové organizace Michal Mlčoch.

14. května se Petrovi a Lucii Rýdlovým
narodil syn Vojtěch.
18. května se Martinovi a Evě Perůtko-
vým narodil syn Filip.
20. května se Zbyňkovi a Daně Navrátilo-
vým nrodila dcera Bára.
28. května se Petrovi a Alici Knápkovým
narodila dcera Karolína.
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme

úspěšný start do života.

N A Š I  N E J M E N Š Í

Víte, kde najdete náměstí s tímto
poetickým názvem? 

VZO OS ECHO informuje
O d b o r y  /  I n f o

Odbory zakoupily vstupenky na zábav-
ný improvizační pořad PARTIČKA na
pátek 29. června ve 20.30 hodin do
amfiteátru v parku Kinských.

Účinkují: M. Suchánek, R. Genzer,
O. Sokol, I. Chmela.

Plná cena je 400 Kč/os., pro člena
odborů 200 Kč/os, pro zaměstnance
300 Kč/os.

Vstupenky budou prodávány od
20. června na odborech.

P O D Ì K O V Á N Í
Ráda bych poděkovala vedení a. s. Deza,  panu generálnímu řediteli Ing. Zbyňku
Průšovi, odborovému svazu, firmě Agrofert, jakož i firmě CS Cabot, za květinové
dary, projevenou soustrast a hojnou účast četných zaměstnanců i důchodců na
pohřbu mého tatínka pana Ing. Miloše Malíka dne 30. 3. 2012.

Ing. Helena Lukl (dcera) za celou Malíkovu rodinu

MALÁ SCÉNA U ZVONU od 19.30
hodin – po 30 letech, PETR LUTKA *
OLDŘICH JANOTA * DAGMAR
VOŇKOVÁ * VÁCLAV KOUBEK.

Půlnoční blues: BLUES STREET
BAND.

Sobota 23. června
NÁDVOŘÍ od 15.45 hodin – BLUE

EFFECT * VÁCLAV KOUBEK
S KAPELOU * JABLKOŇ * GARA-
GE & TONY DUCHÁČEK * LENKA
DUSILOVÁ * TOXIQUE.

M-KLUB od 16.40 hodin – ZRNÍ *
TIM HOLEHOUSE (GB) * SEA+AIR
(DE) * ANN SCOTT (IE) * GEMMA
HAYES (IE) * GOODFELLAS *
NYLON JAIL.

MALÁ SCÉNA U ZVONU od 17.00
hodin – INDIES HAPPY TRAILS
UVÁDÍ: CIMENT * ĹUBOŠ BEŇA
(SK) * SLÁVEK KLECANDR +
ROMAN DOSTÁL * LIDOPOP *
KAREL VEPŘEK * MARCEL KŘÍŽ

MORAVSKÁ GOBELÍNOVÁ
MANUFAKTURA

Středa 20. a 27. června v 19 hodin -
KLAVÍRNÍ STŘEDY S PETREM
BAZALOU. Schlattauerova kavárna.

http://www.gobelin.cz

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
Sobota 23. června od 14 hodin –

VEŘEJNÉ CVIČENÍ.
Hřiště sokolovny. Hromadné skladby

XV. Všesokolského sletu, příjemné pose-
zení, závěrečný táborák.

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Pátek 22. června v 8 hodin -

FARMÁŘSKÉ TRHY.
Možnost zakoupení kvalitních regionál-
ních potravin a řemeslných výrobků.

PRODÁM dámské kolo FORT (česká výro-
ba - HEVER, Studénka) s přehazovačkou
(3 rychl.), vhodné pro seniory. Velmi málo
používané, nevhodný dárek. Původní cena
3 600 Kč, nyní 1 900 Kč. Tel. 605 905 138.
PRODÁM byt v Kelči 3+1. Cena dohodou.
Tel. 732 715 874.
PRODÁM levně elektrony originál Ford.
Tel. 728 318 556.

I N Z E R C E
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Tým ANO 2011 má za sebou první turné po krajích

Z občanského sdružení politické hnutí

Od 26. března do 23. května projela karavana ANO 2011 v čele s Andrejem Babišem postupně všechny kraje České republi-
ky. Setkání (nejen) se sympatizanty iniciativy začala na severu Čech v Ústí nad Labem, poslední se pak odehrálo na Kladně. 

Hned na prvním setkání se v ústeckém
kulturním domě sešlo na 250 sympatizan-
tů a podporovatelů ANO 2011. Turné
tak začalo docela zostra. Právě Ústecko
je totiž specifické nejen aktuálním pro-
blémem sociálně slabých na Šluknov-
sku, ale i obecně se o kraji mluví jako o
Klondiku, který si dělí severočeská ODS
a ČSSD. 

Před 17. hodinou se začal sál zaplňovat
sympatizanty, moderátor a zároveň ústec-
ký krajský koordinátor Martin Hruška

představil tým ANO 2011 - manažery
iniciativy Richarda Brabce a Jaroslava
Faltýnka, koordinátorku komunikace
Annu Veverkovou a zakladatele hnutí
Andreje Babiše.

Zástupci iniciativy sympatizantům nej-
dříve vysvětlili, v jakém stádiu se nyní
„výstavba“ hnutí nachází. Diskutovalo se
o tom, proč se ANO 2011 neúčastní kraj-
ských voleb, jak se budou dále vyvíjet
teze a programové cíle a jakým způsobem
se iniciativa změní na politické hnutí.

Bezpečnost a vládní škrty – to je pro-
blém

Po této „seznamovací čtyřicetiminu-
tovce“ začaly padat první dotazy. Z těch
bylo zřejmé, že lidem na severu Čech
záleží hlavně na udržení bezpečnosti a že
nesouhlasí s vládními škrty, které se mají
dotknout policie.

„To je velký problém. Vždyť o co nám
vlastně ve státě jde? O výchovu
a vzdělání dětí, o zdraví, tedy o spokojené
a zajištěné lékaře, o bezpečnost, tedy aby
byl spokojený policista, případně hasič
a další složky. Když tohle selhává, selhává
i stát,“ konstatoval Andrej Babiš. Poté
zopakoval, že se v českém rozpočtu dá na
zakázkách a nekompetentních rozhodnu-
tích ušetřit až dvě stě miliard.

Téma korupce a nekompetence státní

správy často padalo i na dalších výjez-
dech. Tým ANO 2011 postupně navštívil
Česká Budějovice, Pardubice, Brno,
Ostravu, Zlín, Střední Čechy pak zastou-

pily Kolín a Kladno, Vysočinu Jihlava,
poté následoval přesun do Olomouce,
Liberce, Karlových Varů a Hradce Králové.

Další setkání v létě
Sympatizanti měli možnost nejen pro-

mluvit s Andrejem Babišem a týmem
ANO o otázkách, které je v daných regi-
onech trápí, ale seznámili se také s kraj-
skými a okresními koordinátory budou-
cího hnutí. „Regionální aktivity“ ANO
2011 první sérií výjezdů zdaleka nekončí.
Postupně se dobudovávají poslední kon-
taktní centra a další výjezdy se chystají na
léto, a to zejména do regionů, kde chce
hnutí podpořit nezávislé kandidáty do
Senátu.

ANO 2011 děkuje všem sympatizan-
tům i těm, kteří si na setkání přišli ověřit,
že naše iniciativa má smysl. Věříme, že
se nám brzy podaří přesvědčit i další
voliče, že tady alternativa dnešním parla-
mentním stranám existuje a nabízí řešení
aktuálních problémů české společnosti
i politiky.                         Tým ANO 2011

Lovochemie, to není jen ledek
Rozhovor s vedoucím oddělení specialit Lovochemie Ing. Jiřím Valentou
Lovochemie vlastně s datem našeho
vstupu do Evropské unie v roce 2004
souběžně slavila sto let své činnosti. Co
v té době bylo z hlediska výroby hnojiv
vaší největší chloubou a s čím jste takz-
vaně z pozice Lovochemie vstupovali
do EU? 

Novinek, kterými Lovochemie vstoupi-
la do 21. století, je hned několik. To, co se
dotklo a ovlivnilo každého zemědělce,
jsou hnojiva s obsahem síry. V tomto typu
produktů byla Lovochemie průkopníkem.
Stálo nás to všechny spoustu sil a energie,
ale výsledkem našeho snažení je ucelená
nabídka produktů s obsahem síry. Lo-
vochemie dodnes zůstala největším produ-
centem tohoto typu hnojiv v ČR. Dalším
počinem, který v současnosti využívá řada
pěstitelů, jsou listová hnojiva, též z pro-
dukce Lovochemie. Tři ucelené řady
nabízejí celkem 25 produktů, kterými
dokážeme doplnit deficity jak makroprv-
ků, tak i mikroprvků. Poslední novinkou,
určenou pro specializované spotřebitele,
jsou hnojiva s řízeným uvolňováním
dusíku z produktové řady Lovogreen,
cíleně směřované pěstitelům trávníků.

Kapalná hnojiva jsou z hlediska dění
v agrárním sektoru významným činite-
lem, který měl vliv i na vývoj strojního
parku. O jaké roční objemy se jedná
a kolik z toho tvoří export?

Určitě se jedná o důležitý intenzifikační
prvek s prokazatelným dopadem na kvali-
tu. Díky snadné a přesné aplikovatelnosti
ve směsi s pesticidy a svým rychlým účin-
kem si tato hnojiva okamžitě našla své
příznivce. O tom svědčí i produkce
v řádech tisíců tun ročně, přičemž pře-
vážná většina je určena pro tuzemský trh.
Nicméně v loňském roce se nám podařilo
úspěšně expandovat na německý, polský,
slovenský a maďarský trh.

Co byste řekl na vrub kapalných hno-
jiv? V čem se stala tak významnou sou-
částí rostlinné produkce? Jak na různých
letácích deklarujete, řada FERTI obsa-
huje kompletně makro- i mikroživiny
spolu s adhezivními látkami a fytohormo-
ny. Co zejména tato složka znamená?

Výhod používání listových hnojiv je

řada, ale pokusím se zdůraznit ty nejdůle-
žitější. Co většina zákazníků preferuje, je
snadná a spolehlivá forma aplikace.
Použití v tankmixu s pesticidy je snadné,
levné a efektivní. Velmi důležitá je kom-

plexnost nabídky a účinnost produktů.
Našimi přípravky dokážeme řešit kom-
plexní výživu rostlin. Nejen makro a mik-
roprvky, ale též řadou podpůrných látek ve
formě fytohormonů a aminokyselin. Jiným
hnojivem ale umíme řešit konkrétní deficit
jakéhokoliv mikroprvku, aniž bychom
doplňovali živiny, kterých je v rostlině
dostatek. Podpůrné látky obsažené v hnoji-
vech zvyšují rychlost a efektivitu zapraco-
vání dodaných živin do rostlinných pletiv,
čímž pozitivně ovlivňují rentabilitu jejich
použití.

Jednou z jejich předností je, díky
moderní technice, i snadná manipulace
během postřiků. Důležitá je ale správná
aplikace. Jak se zabrání tomu, aby se
nedaly vyšší koncentrace, jak se to dřív
stávalo u tuhých hnojiv nebo můžeme
i dnes, sice výjimečně, vidět na žlutých
pásech uvnitř zelených porostů.

Zde sehrává významnou roli osvěta
a dostatek kvalitních a srozumitelných
propagačních materiálů. Běžně aplikovaná
dávka na hektar je v řádech litrů a řada
výsledků potvrdila, že není třeba tuto
dávku zvyšovat. Máme zpracovány apli-
kační listy pro jednotlivé plodiny. V nich
jsme se snažili zpracovat a doporučit
metodiky kombinace granulovaných
a listových hnojiv tak, aby bylo dosaženo
maximální účinnosti s použitím minimál-
ního množství hnojiv. To ve finále zname-
ná menší zátěž pro životní prostředí.  Celé
tajemství spočívá v použití optimálního

množství správného hnojiva v konkrétní
růstové fázi.

Díky golfu a různým jiným sportovním
plochám jsou i speciální hnojiva na tyto
trávníky. Co byste řekl o nich? Čím se
vyznačují a může je aplikovat laik,
nezemědělec?

Naší snahou bylo vytvořit takový typ
hnojiva, který díky svému složení nabídne
profesionální kvalitu i běžnému uživateli.
Současně, díky pozvolným formám
uvolňování dusíku, budeme minimalizo-
vat riziko poškození porostů a zajistíme
dlouhou účinnost. Co je dnes neméně
důležité, pozvolně uvolňované živiny jsou
průběžně spotřebovávány a nedochází
k jejich vyplavování do spodních vod.

Co je dnes mezi těmito druhy hnojiv
takzvaně hvězdou a na co jste pyšní? 

Nebudu váhat ani chvíli a budu jmeno-
vat hnojivo Lovogreen, ve dvou varian-
tách jarní a podzimní. Uplatnění našel jak
mezi profesionály, tj. golfová hřiště, fotba-
lové kluby, realizátoři zahrad, apod., tak
i mezi běžnými spotřebiteli s potřebou
hnojit trávník kolem rodinných domů
a disponujících minimálním technickým
vybavením. Efekt dobře vypadajícího,
odolného trávníku bez zbytečné tvorby
biomasy (tj. potřeby častého sekání) si zís-
kal své příznivce napříč veřejností.

Z hlediska ekologie se dnes klade velmi
přísný důraz na dodržení správných
zásad režimu agro-enviromentálním. Co
to obnáší a případně jaké certifikáty kva-
lity jste již obdrželi? 

Máte pravdu. Ohledně bezpečnosti
práce a ochrany životního prostředí jsme
limitováni řadou nařízení. Ať již vyplýva-
jících ze zákona či členství v mezinárod-
ních organizacích sdružujících výrobce
hnojiv. Díky naší velikosti jsme pod neu-
stálým dozorem kontrolních orgánů. Proto
se nebojím říci, že náš negativní vliv na
okolí podniku je menší než u některých
malých regionálních producentů, kteří
nejsou „tak na očích“ jako my. To potvr-
zuje i suma poplatků, které hradíme za
znečišťování životního prostředí, a jejichž
výše každoročně klesá.

Eugenie Línková, Lovochemie, a. s.

Koncem dubna učinilo sdružení ANO 2011 zásadní krok směrem k nadcházejícím
senátním volbám a své další politické budoucnosti. Zástupci iniciativy podali na
ministerstvo vnitra žádost o registraci politického hnutí ANO 2011. Podle českých
norem je to podmínka, aby se jakékoli uskupení mohlo účastnit voleb. Samozřejmě
jsme se mohli stát i politickou stranou, naším cílem je ovšem širší podpora. A to i od
lidí, kteří jsou s fungováním stávajících stran nespokojení.

Přibližně v půlce června se chce ANO
2011 již jako politické hnutí představit
široké veřejnosti. Zrod nového politického
subjektu doprovodí tisková konference,
která odstartuje následnou kampaň, jež bude
o novém subjektu informovat v médiích.

Spolu s tímto přerodem chystá ANO
2011 řadu změn či, chcete-li, vylepšení.
Připravujeme nové webové stránky ANO
2011, které budou mít nejen modernější
design, ale hlavně budou uživatelsky přívě-
tivější. Velký důraz u nich bude kladen také

na regiony a na odborná témata, která chce-
me spolu se sympatizanty a resortními
odborníky zpracovávat do budoucího voleb-
ního programu hnutí ANO 2011.

Podpora nezávislých kandidátů
Aby se ANO 2011 stalo skutečným plno-

hodnotným a důvěryhodným politickým
subjektem, budeme profesionalizovat a zin-
tenzivňovat komunikaci i v jiných oblastech
prostřednictvím dalších kanálů; zejména
pak na moderních sociálních sítích jako je
Facebook či Twitter.

Po přerodu na politické hnutí se ANO
2011 soustředí na senátní kampaň, ve které
podpoří několik nezávislých osobností,
a tím zároveň otestuje důvěru voličů
v novou iniciativu. Novináři se často ptají,
s kolika a jakými kandidáty do voleb
půjdeme. Na rovinu říkáme, že zatím
máme dohodnutou přibližně desítku ne-
závislých osobností, které budou za ANO
2011 do Senátu kandidovat. Jednání ale
stále probíhají a další jména jsou tak k dis-
kuzi.

Věříme, že vás činnost ANO 2011 bude
zajímat i nadále. Budeme také rádi za vaše
tipy a návrhy, které nám můžete psát na
adresu ano2011@ano2011.cz.

Děkujeme za podporu a za zájem,
tým ANO 2011

S T A L O  S E . . .
 Czech Top 100

Společnost AGROFERT HOLDING,
a. s. se podle žebříčku Czech Top 100
stala na základě obchodních výsledků
v roce 2011 pátou nejvýznamnější firmou
v České republice. V kategoriích největší
zaměstnavatelé ČR a největší vývozci
ČR skončila na 4. místě.
 Veletrh Plastindia 2012

Ve dnech 1. 2. až 6. 2. 2012 přivítala
společnost Synthesia, a. s. své zákazníky
na veletrhu Plastindia 2012 v Indickém
New Delhi, kde prezentovala kompletní
sortiment SBU Pigmenty a Barviva.
Jednalo se o první účast Synthesie na
tomto veletrhu. Hlavním cílem této účas-
ti bylo navázání silných obchodních kon-
taktů na indickém dynamicky se rozvíje-
jícím trhu. Více informací o veletrhu
naleznete na www.plastindia.org.
 Představujeme nový pigment –

Pigment Yellow 139 (Yellow 6RD)
Společnost Synthesia představila no-

vou variantu pigmentu Pigment Yellow
139, který je vyhledáván zákazníky
z oblasti refinishingu. Jedná se o produkt
vhodný pro správkové aplikace, kde se
klade velký důraz na podobnost a od-
stínovou blízkost k originálu. Pokud vás
zajímá více informací o tomto pigmentu,
zaregistrujte se pomocí krátkého regi-
stračního formuláře. Získáte tak zdarma
přístup do sekce pro naše partnery a pro-
dejce, stejně tak i technické informace
o našich produktech.
 Jak vznikají nafukovací ská-

kadla? Nejsložitější je sloní hlava.
Jeden z největších zpracovatelů plastu

Fatra Napajedla vzkřísil k životu velké
skákací hračky pro děti. Vyrábí se na stej-
ných strojích jako v sedmdesátých letech.
Buvol, slon a žirafa byli na přelomu
tisíciletí ve Zlínském kraji na pokraji
vyhynutí. Že to zní jako nesmysl? Vůbec

ne. Koncem devadesátých let se demon-
stranti poutali řetězy k bráně Fatry
Napajedla a žádali okamžité zastavení
výroby těchto nafukovacích hraček pro
nejmenší děti. Vadily jim nebezpečné fta-
láty, které tehdy umělohmotné výrobky
obsahovaly. A tak červeného buvola,
modrého slona a žlutou žirafu, designové
hračky výtvarnice Libuše Niklové, pře-
stali ve Fatře vyrábět. To se psal rok
1998. Posledních pár kusů zůstalo jen
v domácích sbírkách a vzorky se uchova-
ly v archivu výrobků Fatry Napajedla.
Obrat nastal v roce 2010, kdy syn Libuše
Niklové, Petr Nikl, uspořádal výstavu
v Krajské galerii výtvarného umění ve
Zlíně. Výstava byla mimořádně úspěšná.
Přesunula se do Prahy, pak organizátoři
vystavovali hračky v Paříži. Díky expozi-
ci zažívají nafukovací skákací hračky
z Fatry svůj comeback. Počet prodaných
originálních hraček z Fatry postupně
stoupá. Objevují se noví zájemci, prodej-
ci, distributoři a e-shopy. Možná se buvo-
li vydají i dál do Evropy. Na nedávném

mezinárodním veletrhu hraček totiž nik-
do jiný podobnou hračku nenabízel.
 Jan Hanuš novým generálním

ředitelem Kosteleckých uzenin.

Dosavadní výkonný ředitel Mlékárny
Hlinsko Jan Hanuš se ujal pozice gene-
rálního ředitele Kosteleckých uzenin,
největšího tuzemského producenta čer-
veného masa. 
 Kmotrův řeznický bál

Dne 10. 3. 2012 se v Domě kultury
v Kroměříži uskutečnil tradiční Kmotrův
řeznický bál, který uspořádala společnost
Kmotr, a. s. Na programu bylo taneční
vystoupení v podání KST Swing Kro-
měříž, vystoupení akrobatů z Long
Vehicle Circus a kouzelnické vystoupení
Jiřího Hadaše. Návštěvníkům bylo kromě
taneční zábavy k dispozici také pravé
mafiánské Casino.
 Vodňanské kuře je v pořádku

Státní potravinářská a zemědělská
inspekce nepotvrdila, že by ve vodňan-
ském chlazeném Zlatém kuřeti byly bak-
terie salmonelózy. Vyvrátila tak výsledky
spotřebitelského sdružení dTest. Vodňan-
ská kuřata jsou podle nových testů v na-
prostém pořádku. Státní inspekce zkon-
trolovala dohromady třicet vzorků
a všechna kuřata prošla.
 Olma zahájila kampaň za čtyři

miliony, cílí na děti
Loňský hit mezi dětskými produkty,

Olmíci mlékárny Olma, zahájil letošní
kampaň, a to mimo jiné v rámci pásma
Animáček na TV Barrandov. V únoru
rozšířila Olma řadu dětské značky Olmíci
o smetanovotvarohový dezert Olmíci tva-
rohoví 125g. Dezert je výraběn ve třech
ochuceních - vanilka, čokoláda a stracci-
atella. Balení Olmíků tvarohových je uni-
kátní, neboť pod papírovým přebalem
kelímku se ukrývá magnetka s obrázkem
Olmíka.               Redakce AGF magazínu

Do této rubriky budeme pravidelně vybírat nejdůležitější události ve skupině
Agrofert, o kterých v uplynulých třech měsících informovala různá média.
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