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I prefer spring. It is the most pleasant
time of year, at least for me. I can see
how nature is awakening and eve-
rything around me growing, my mood
is also much better when it is nice and
sunny. 
Nejraději mám jaro. Je to nejpříjemnější
období roku, alespoň pro mě. Vidím,
jak se příroda probouzí a všechno okolo
roste. Mám také mnohem lepší náladu,
když je hezky a svítí sluníčko.

Jelena
Smiljanic,
studentka
University of
Belgrade,
Srbsko

Dagmar
Maňáková,
hospodářská
správa

Mám moc ráda jaro, protože začínají
dlouhé dny. Je to čas naděje a radosti.
Ale úplně nejraději mám předjaří, kdy
ještě není moc horko, sem tam je vidět
zbytky sněhu, ale sluníčko už bývá
vysoko. Moc se těším na toto období.

Miloš Kohout,
výrobní dispe-
čink 

Přiznám se, že mezi ročními obdobími
nerozlišuji.  Každé  z nich má své
kouzlo a umožňuje  zabývat se něčím
jiným, ať už v oblasti sportu, kultury 
a podobně. Dříve jsem snad jako aler-
gik měl nejraději  podzim, kdy končilo
období aktivních alergenů, ale dnes už
medicína nabízí dostatečný výběr pří-
pravků a léčebných postupů a  omezení
v tomto ohledu je minimální. Takže
mám rád všechna období v roce.  

Petra Hajdová,
REACH

Nejraději mám podzim. Přijde mi, že je to
takové vyvážené období. Není ani zima ani
moc horko, a to mi vyhovuje. Počasí je ide-
ální na procházky v přírodě, která je
nádherně zbarvená, vzduch je čerstvý 
a sluníčko má takovou teplejší barvu. Lidé
sbírají ovoce celoroční práce, což je nejen
příjemné pro tělo, ale i ducha :-) .

Aktuality na úseku ochrany život-
ního prostředí a řízení kvality v období
září 2012

Dne 19. září navštívila podnik DEZA,
a. s., členka Rady Zlínského kraje paní
Bc. Milena Kovaříková za doprovodu
vedoucího odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Zlínského
kraje pana RNDr. Alana Urce. Oběma
významným hostům byly prezentovány
především dokončené ekologické investi-
ce, a dále se naši hosté seznámili s nově
vybudovanou linkou  na granulaci smoly
se zneškodňováním emisí vznikajících při
této výrobě na dopalovací jednotce
Enetex 2.  

Dne 20. září bylo zástupcům DEZA, 
a. s., na Večeru s českou chemií předáno
ocenění Responsible Care za odpovědné pod-
nikání v chemii, které zároveň opravňuje pod-
nik DEZA, a. s., používat logo Responsible
Care. Ocenění je platné na čtyři roky.  

Projekt  SAP startuje
H l a v n í  t é m a / D E Z A

JAK JSEM PÁSLA SLONY

vám poví Kamila Meruňková.
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SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ
FIRMY A ODBORŮ 
S DŮCHODCI
V pátek 5. října proběhlo v Kelči
setkání s důchodci.
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NAŠIM CÍLEM JE EFEKTIVNĚ
ZABRAŇOVAT KRÁDEŽÍM 
A FRAUDŮM

říká bezpečnostní ředitel Agrofertu
JUDr. Jiří Veselý.
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S přicházejícím podzimem přišel
podzim i našeho informačního systému.
Přes jeho nespornou stabilitu a vyladě-
nost dlouhodobou péčí nazrála doba

jeho výměny. Hlavním důvodem změny je nemožnost migrace
stávajícího systému na nový hardware s novým operačním systé-
mem.  Jako nástupce byl vybrán softwarový produkt společnosti
SAP, sloužící pro řízení podniku (Enterprise Resources Planning –
ERP), který nahradí stávající IXpert a aplikace v systému Novell. 

Realizaci implementace nového systému bude zastřešovat
AGROFERT HOLDING, a. s. a subdodavatelem bude společnost
Duslo, a. s., která má dlouholeté  zkušenosti se zaváděním SAPu 
v prostředí chemického průmyslu. 

Celý projekt je rozdělen do několika fází, od vytvoření pracov-
ního týmu, analýzy, přes část implementační a testovací až po
zahájení produktivního provozu k 1. 1. 2014. 

Oficiální zahájení projektu (Kick Off) proběhne koncem tohoto
měsíce, kdy se sejde vedení podniku, klíčoví uživatelé a ostatní zain-
teresovaní pracovníci s konzultanty společností Duslo a Agrofert
Holding. Cílem tohoto setkání bude seznámení uživatelů s funkcio-
nalitami systému SAP, jeho moduly a rozsahem jejich nasazení.
Bude zde přednesen harmonogram prací, systém komunikace mezi
jednotlivými účastníky projektu a požadavky, které na ně budou
kladeny. 

Je si třeba uvědomit vysokou náročnost tohoto úkolu, která bude
kladena nejen na řídící výbor a klíčové uživatele, ale na všechny
zaměstnance využívající informační systém. Tento projekt bude
vyžadovat vysoké pracovní nasazení, týmového ducha, ale i velkou
míru trpělivosti a pevné nervy.  

Ing. Jaromír Pagáč, vedoucí OVTaI

Ředitel ISŠ-COP Mgr. Petr Pavlůsek  zahájil 26. září 1. ročník soutěže.

Které roční období máte
nejraději?

Josef Palát pokračuje v úspěšné sezóně
Neděle 30. září přinesla další sportovní

úspěch hasiči Josefu Palátovi z HZSP.
Ten den se konal poslední závod ze série
soutěže TFA O pohár ředitele Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského
kraje. Josef Palát v něm vybojoval 
2. místo. Na druhé příčce se umístil mezi
79 soutěžícími i v celkovém hodnocení.
Soutěž O pohár ředitele HZS MSK
zahrnuje 5 závodů. Každý z nich je hod-
nocen samostatně. Body z jednotlivých
závodů jsou pak započítávány do cel-
kového pořadí. 

Josefu Palátovi gratulujeme a přeje-
me, aby se mu podařilo protrhnout sérii
letošních, byť krásných, druhých míst.

Celoroční soutěž pro žáky 8. a 9. tříd
základních škol „Život a chemie“

a na internetu na určené podtéma měsíce,
týkající se vody. Např. koloběh vody 
v přírodě, tvrdost vody, odpadní voda aj.
Na konci měsíce žáci nabyté vědomosti
zúročí v zábavném kvízu.
V rámci oblasti ISŠ-COP žáci dvakrát za
celou soutěž navštíví zmíněnou střední
školu, kde si sami zkusí vybrané metody
rozboru vody na přinesených vzorcích
(potok, řeka, studna, studánka apod.) i na
vzorku neznámém.
Oblast rodiče bude vyžadovat spolupráci
žáka s jedním z rodičů. Pokusí se sledovat
spotřebu studené a teplé vody v domácnos-
ti, kde žijí, v pravidelných intervalech po
celou dobu soutěže. Budou mít tak
možnost spočítat si finanční náklady rodi-
ny spojené s používáním vody z vodovod-
ního řádu či si přepočítat spotřebu vody ve
své domácnosti na využití v různých
výrobních úsecích chemického závodu 
a tyto spotřeby si porovnat.
Oblast firmy umožní v rámci exkurzí

Ve školním roce 2012/2013 organizuje
ISŠ-COP Valašské Meziříčí ve spolupráci 
s firmami DEZA, a. s. a CS Cabot, s. r. o.
soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních škol
„Život a chemie“. Tématem prvního
ročníku této soutěže je voda.
Cílem je posílit vědomí žáků, rodičů 
a veřejnosti v oblasti chemie, v oblasti bez-
pečnosti chemických provozů ve firmách
DEZA, a. s. a CS Cabot, spol. s r. o., zdů-
raznit ekologický aspekt ve výchově 
a seznámit se s chemií zábavnou formou na
půdě školy a firmy.
Soutěž bude probíhat od začátku října 2012
do konce dubna 2013 a bude se skládat cel-
kem ze čtyř oblastí – základní školy, ISŠ-
COP, rodiče a firmy. Žáci budou v průběhu
školního roku získávat v jednotlivých
oblastech kredity, po jejichž sečtení bude
znám vítěz, a to jak z řad jednotlivců, tak 
z řad zapojených škol. 
Oblast základní školy je zaměřena na
vyhledávání informací v odborné literatuře

Konec letního času
Letní čas skončí v neděli 28. října

2012, kdy se ve 3.00 SELČ (středoevrop-
ského letního času) posunou hodiny na
2.00 SEČ (středoevropského času), tedy 
o jednu hodinu zpět. Noc tak bude o jednu
hodinu delší.

Vidět  králíka v Deze není nic neobvy-
klého. Ale vidět králíka před budovou
VÚKCH v pravé poledne, to už zas tak
obvyklé není. Jistě si ho však mnozí z vás
v prvním týdnu v září, kdy se vyměňova-
la okna v budově, pod stojany na
skleněné tabule všimli.

AGF Media, a.s. má od srpna nové
webové stránky

Na adrese www.agfmedia.cz jsou
spuštěny webové stránky společnosti
AGF Media, a. s.

Tyto stránky přináší informace 
o možnostech inzerce v týdeníku 5+2 dny,
distribučních místech, volných pracovních
místech a v neposlední řadě také ukázky
minulých čísel z vybraných okresů.

Týdeník 5 + 2 dny je jedinečné sdruže-
ní sedm-a-sedmdesáti regionálních maga-
zínů, které přináší jak celostátní, tak 
i místní zprávy ze všech okresů a krajů
České republiky.

žákům seznámit se s takovými provozy
zmíněných firem, kde se voda nějakým
způsobem využívá či zpracovává, např.
teplárna, chemická či biologická čistírna
odpadních vod apod. Exkurze se žáci
budou moct zúčastnit jak v rámci výuky 
s učiteli, tak i v odpoledních hodinách
spolu s rodiči.
„Hodnotné ceny pro vítěze v kategorii jed-
notlivců i v kategorii škol sponzorují výše
uvedené firmy (DEZA, a.s. a CS Cabot,
s.r.o.), kterým bych touto cestou chtěl
poděkovat. Soutěžící se mohou těšit na
velmi pěkné ceny z oblasti elektrotechniky.
Kritériem pořadí bude součet nasbíraných
kreditů v jednotlivých oblastech. Milí žáci,
neváhejte a pojďte soutěžit,“ sdělil ředitel
školy Mgr. Petr Pavlůsek.

Ing. Petr Steffek 
Pozn.: podrobné informace naleznou
zájemci na webových stránkách ISŠ-COP
a partnerských firem, tedy DEZA, a. s. a CS
Cabot, spol. s r. o.
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA 
vyjde v úterý 13. listopadu

uzávěrka bude 1. listopadu

S e t k á n í  z á s t u p c ů  f i r m y  a  o d b o r ů  s  d ů c h o d c i  v  K e l č i

První setkání s Gulab 

Vážení čtenáři, před časem jsme Vám
začali představovat naše spolupracov-
níky a spolupracovnice, které známe,
ale často vlastně neznáme. Mnoho 
z nás se věnuje i různým mimopracov-
ním aktivitám, má  v různých oborech
svého zájmu rozsáhlé znalosti nebo se
„jen“ věnují neobvyklým koníčkům 
a něco o nich ví. 

Dnes vám přinášíme povídání paní
Kamily Meruňkové z odboru výzkumu.

Zvířata jsou moje velká láska, tou
největší pak sloni.
Na počátku bylo mé setkání s Gulab,
pražskou slonicí, která je nejstarší oby-
vatelkou ZOO Praha a žije v ní dodnes.
Tenkrát bylo mě 8 a jí 9 let a byly jsme
obě „mláďata“.
Navštívila jsem ji nyní po 44 letech 
a znovu se má láska ke slonům plně
rozhořela.
Nemohla jsem tak přejít bez povšimnu-
tí pozvánku ZOO Ústí nad Labem na
„Sloní týden“, jehož součástí byla past-
va slonů na volné louce. Dnu mé
návštěvy předcházelo malování se
slony, a tak obě slonice byly náležitě
vyzdobeny.
Slonice jsou plně kontaktní a pastva

mistryně sboru proto v současné době
pracují na přípravě nového DVD se
záznamem těch nejlepších skladeb 
z koncertů a italské soutěže. Na natáče-
ní DVD spolupracují se Smyčcovým
orchestrem ZUŠ Alfréda Radoka
Valašské Meziříčí pod vedením Heleny
Hrachové.
Dětský pěvecký sbor MIBIDIZO byl
založen při ZUŠ v roce 2000 a v sou-
časné době ho tvoří asi 60 dětí. Sbor má
2 přípravná oddělení. Nejmladší děti
navštěvují sbor Stonožka a pokročilejší
přípravný sbor miniDIZO.

Nejšikovnější zpěváčci postupují
do koncertního sboru MIBIDIZO,
který pak pravidelně koncertuje 
a účastní se sborových soutěží 
v Česku i v zahraničí.

ZUŠ

Úspěšný rok má za sebou dětský pěvec-
ký sbor MIBIDIZO, který působí při
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské
Meziříčí. Kromě vítězství v regionální
soutěži Chrám i tvrz ve Vsetíně, které
se účastní pravidelně, se sbor skvěle
umísťuje i na soutěžích mezinárodního
významu. Za zmínku stojí dřívější 
1. místo a ocenění „Cum Laude“ na
mezinárodní soutěži sborů v Belgii 
a zejména úspěch na letošní přehlídce
„Il Garda in Coro“ v Itálii. Meziříčský
sbor v Itálii předvedl místnímu publiku
jak skvělou hudbu současných českých
autorů psanou pro děti, tak také povin-
ný repertoár, který nazpíval v italštině.
V Itálii byla oceněna také Eva
Juříčková jako jediná ze zúčastněných
dirigentů dětských sborů. Takový
úspěch si zaslouží uchovat a sbor-

Jak jsem pásla slony – aneb ošetřovatelkou slonů na jeden den

Na pastvě

V pátek 5. října se konalo setkání s důchodci mateřského
závodu Deza, a. s.

Na organizaci setkání se podíleli pracovníci a pracovnice sociálního
odboru, odborové organizace i samotní důchodci. Prezenci měla na
starosti paní Ondrušková.

Na setkání si mohli důchodci koupit za zvýhodněnou cenu
permanentky na masáže, do sauny a na bazén.

Průvodkyní setkání byla, jako již mnoho let,Gita Škrhlová 
z výboru klubu důchodců, která vtipně komentovala činnost
důchodců i dění okolo nás.

Za vedení podniku pozdravil bývalé spolupracovníky personální
ředitel Ing. Ladislav Haiker a seznámil všechny, co nového se ve
firmě událo od posledního setkání i jak se Deze daří v současnosti.

Setkání důchodců mateřského podniku se zúčastnili i zástupci
otrokovického klubu důchodců.

K příjemné náladě přispělo i dobré občerstvení. Na setkání přišli i „čerství“ důchodci, donedávna ještě  zaměstnanci. Bývalí spolupracovníci si měli co vyprávět.

Do Kelče přijelo celkem 250 důchodců.

Vedoucím  pracovníkům jednotlivých provozů není osud jejich býva-
lých kolegů lhostejný ani po jejich odchodu do důchodu. Ing. Martin
Křenek z 2. provozu přichází za svými bývalými spolupracovníky
pravidelně.  

I  vedoucí benzolky Ing. Ladislav Křenek se zajímá
o své bývalé spolupracovníky po jejich odchodu na
zasloužilý odpočinek a nevynechá žádnou příleži-
tost k setkání.

Úspěšné MIBIDIZO nahrává DVD
byla pro mne silným zážitkem, jež vedl
k rozhodnutí využít nabídku zážitkové-
ho programu a stát se ošetřovatelkou
slonů aspoň na jeden den.
Osmnáctého září letošního roku jsem
tak mohla prožít jeden z nejkrásnějších
dnů mého života. Den ošetřovatele
začíná v 7.00 h a končí kolem  19.00 h,
den plný práce, ale i silných zážitků.
Je nezbytné provést ranní hygienu
slonů. Čekalo mě jejich koupání, pří-
prava jídla, úklid stání, cvičení se
slony. Nakonec i možnost vyzkoušet si,
jaký je to pocit sedět na tak ohromném
zvířeti.
Dozvěděla jsem se mnoho zajímavostí ze
života slonů, dokonce (jako bonus) jsem byla
pozvána do zázemí orangutánů. Nechyběly
ani dárky na rozloučenou.
ZOO Ústí nad Labem je plná nádher-
ných zvířat, bohatá na mláďata s dopro-
vodným programem a krmením po celý
den. Doporučuji, stojí za to navštívit.
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Koncert Jaroslava Tůmy probíhá 
v rámci festivalu Podzimní varhany,
který pořádá ZUŠ Alfréda Radoka
Valašské Meziříčí za podpory města
Valašské Meziříčí a Zlínského kraje.
Myšlenka pořádat varhanní koncerty
vznikla na půdě meziříčské základní
umělecké školy již dříve. Teprve až
nedávná rekonstrukce meziříčských
varhan, která rozšířila zvukové
možnosti nástroje a zvýšila jejich atrak-
tivitu pro posluchače, umožnila tyto
koncerty skutečně uspořádat.
Vystoupení Jaroslava Tůmy bude
mimořádným zážitkem a uskuteční se 
v úterý 23. října 2012 v 18.00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Valašském Meziříčí. 

Více informací o koncertech na
www.zus-vm.cz
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PODĚKOVÁNÍ
V září odešel do důchodu:
Marek Jiří         -  provozní

údržba 1. – 3. provozu
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 říjnu slaví životní jubileum:
Žlebková Zdeňka - voda a odpady
Konečný Petr - zásobování a sklady
Strnad Jaroslav - anthracen

Jubilantům blahopřejeme.

V září nastoupili:
Hanáček Jonáš      - ftalanhydrid
Kamas Jiří - železniční doprava
Tydlačková Pavla - obchodní úsek 

(z MD)
Vaňková  Dana - závodní jídelna

Vítáme vás v našem pracovním 
kolektivu a přejeme vám hodně 

pracovních úspěchů.

V Í T Á M E  V Á S

Říjen 40 let
Kukučka Zdeněk - provozní údržba 

6. provozu
Říjen 35 let

Paťava František - železniční doprava
Říjen 30 let

Kolařík Dušan - energetika
Říjen 25 let

Gefing Tomáš - naftalen

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

BLAHOPŘEJEME
V říjnu slaví životní jubileum tito
důchodci:
Davidová Barbora - 90 let
Hýžová Emilie - 85 let
Hýža Vladimír - 85 let
Skalka Josef - 75 let
Urbanová Jana - 70 let
Janotová Ludmila - 70 let
Müller Jaromír - 70 let
Kerschbaum František - 70 let
Orlita Vlastimil - 70 let
Volek Stanislav - 70 let
Barochová Drahomíra - 65 let
Zahradil Miroslav - 65 let
Novrocík Jan - 65 let
Žamboch Pavel - 65 let
Maňas Jaromír - 60 let
Abšnajdr Miroslav Organik - 55 let

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

PRONAJMU garáž u DEZY, volná
ihned, cena dohodou. Tel. 737 115 972.
NAUČÍM - doučím němčinu. Připravím 
k maturitě, ke zkouškám. Provádím překlady
a tlumočení.  Tel. 737 665 084.

PRODÁM levně starší plynový kotel
DESTILA, typ DPL 25 automatic, 25 kW.
Tel. 734 331 199. 
PRODÁM byt 3+1 ve VM, pův. stav,
OV. Tel. 604 443 361.
Odbor výzkumu nabízí K PRODEJI
dřevěné čalouněné židle. Cena 62 Kč.
Tel. 571 692 340 p. Vejmelková.

I N Z E R C E
VZO OS ECHO informuje
O d b o r y  /  I n f o

DIVADLO 
Středa 17. října v 19.00 hodin v KZ -

Jeff Baron - NÁVŠTĚVY U PANA
GREENA.

Filmová a divadelní agentura Praha. 
Překlad: Benjamin Kuras, režie:

Vladimír Michálek, hrají: Stanislav
Zindulka a Matěj Hádek. 

Náhodná automobilová nehoda přivádí
do styku dva muže, kteří by se jinak nikdy
nesetkali a navždy změní jejich život.
Rozdělují je dvě generace a co začíná jako
komedie kontrastu kultur se vyvíjí ve
vyhrocený příběh o riziku osamělosti,
předsudků a netolerance. Jak týdny ply-
nou, vytváří se přátelství, prověřují se lid-
ské vztahy a odhalují se tajemství. 

Cena: 100 Kč/os. 

KONCERT 
Středa 24. října v 19.00 hodin - sál KZ

- JAN ŠKRDLÍK – violoncello,
KATEŘINA SCHWARZOVÁ – viola
da gamba. 

Cena: 60 Kč/os. 

POHÁDKA 
Sobota 3. listopadu v 16.00 hodin v KZ

- Dana Pražáková  - VELKÉ TRAM-
POTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY. 

Divadelní společnost Julie Jurištové
Praha.

Výpravná činoherní pohádka s písničkami.
Kašpárek a Kalupinka prošli skoro celý svět.
Všechno vědí, všechno umí, na všechno mají
odpověď. Poslední kus světa zbývá, kdo
ví,co stane se? Poradí snad přítel Šmidra,
co se toulá po lese? Čarodějka vládne
mečem, Kašpárek zas chytrým veršem,
písničku má jako štít, pojďme se s ním
pobavit. 

Cena: 40 Kč/os. 
Přihlášky na všechny akce od  1. 10.

2012 na odborech.

Pan Jaroslav Strnad z provozu ant-
hracen oslaví 26. října padesáté
narozeniny.

Blahopřejeme.

Pražský varhaník Jaroslav Tůma 
na fest i v a l u  P o d z i m n í  v a r h a n y

Za zájmu meziříčského publika
pokračuje festival Podzimní varhany,
který pořádá ZUŠ Alfréda Radoka
Valašské Meziříčí, koncertem vynika-
jícího pražského umělce Jaroslava
Tůmy.

Jméno Jaroslava Tůmy je v oblasti
české varhanní interpretace již léta
pojmem. Slovy „pane docente“ ho
oslovují studenti, které vede na
Hudební akademii múzických umění 
v Praze a slovy „mistře“ ho oslovují
milovníci varhanní hudby a obdivova-
telé jeho interpretačního a improviza-
čního umění. 

Jaroslav Tůma je držitelem mnoha
hudebních ocenění, účastníkem řady
národních a mezinárodních festivalů 
a propagátorem české hudby ve světě.
Jeho umění mohli obdivovat jak publi-
kum Pražského jara, tak posluchači 
v USA, Japonsku a v celé Evropě.
Jaroslav Tůma spolupracuje s řadou
významných těles, nahrává pro rozhlas
a televizi, vydal řadu CD a pedagogic-
ky působí na pražské HAMU.

Kromě toho, že je uznávaným a oce-
ňovaným koncertním varhaníkem, je
také milovníkem a odborníkem na his-
torické varhany. Pro Českou televizi
natáčel cyklus právě o historických
nástrojích v Česku a připravuje také
pořady pro Český rozhlas.

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ OSTRAVA
Klub důchodců DEZA Ostrava vás

srdečně zve na setkání spolupracovníků,
kteří jsou již v důchodovém věku.
Setkání se uskuteční ve čtvrtek 25. října
v 11.00 hodin v restauraci „Šantal“ 
v Ostravě – Vítkovicích, ulice Ruská. 
K restauraci se dostanete autobusem
(zastávka Štramberská) nebo tramvají

(zastávka Ředitelství Vítkovic nebo Stará
ocelárna). Těšíme se na setkání s vámi.

Za klub důchodců Dagmar Brezániová

KUŽELKY
V pondělí  29. října začínají důchodci

(po prázdninách) turnajem v kuželkách.
Hrát se bude v kuželně na zimním stadi-
onu od 14. hodin. Doufám, že se sejdeme
v hojném počtu, jak ženy, tak i muži. 

Za výbor KD zve Mirek Hlavatý.

FOTO KELČ 2012
Všem zájemcům jsou, jako každý rok,

k dispozici fotografie ze setkání důchod-
ců 5. října v Kelči. CD s fotografiemi si
lze vypůjčit na recepci.

VZPOMÍNKA
19. září zemřel pan Vladimír Sklenár

ve věku 74  let.
24. září zemřel pan Valentýn Kubeša

ve věku 78 let.
Čest jejich památce.

Nabídka pro zaměstnance
S o c i á l n í  o d b o r /  I n f o

PERMANENTKY
K dispozici jsou k prodeji permanent-

ky, p. Skýpalová - AB, tel 2704.
*  Pan Juga – 5 vstupů za 900 Kč 
(hodinová masáž).
*  Pan Strnadel (salon Láďa) 
–10 vstupů  za 900 Kč (40 minut).
*  Studio Siluetka – rekondiční stoly 
– 400 Kč, lymfodrenáže – 500 Kč.
*  Manželé Rigovi – 10 vstupů – 800 Kč
– masáže.
*  Solná jeskyně v Zašové – 10 vstupů
– 500 Kč.

25. – 26. říjen 2012 – čtvrtek a pátek
Podzimní prázdniny
28. říjen 2012 – neděle
St. svátek – Vznik samostatného Česko-
slovenského státu – 1918
17. listopad 2012 – sobota
St. svátek – Den boje studentů za svo-
bodu a demokracii – 1989
22. prosinec 2012 – 2. leden 2013
Vánoční prázdniny
24. prosinec 2012 – pondělí
Štědrý den
25. prosinec 2012– úterý
1. svátek vánoční – Boží hod
26. prosinec 2012 – středa
2. svátek vánoční 
1. leden 2013 – úterý
St. svátek – Den obnovy samostatného
českého státu, Nový rok
1. únor 2013 – pátek
Pololetní prázdniny
25. únor – 3. březen 2013 (po – ne)
Jarní prázdniny pro okresy Vsetín, Zlín,
Nový Jičín
28. – 29. březen 2013 – čtvrtek a pátek
Velikonoční prázdniny
1. duben 2013 – pondělí
Velikonoční pondělí
1. květen 2013 – středa
Svátek práce
8. květen 2013 – středa
St. svátek - Den osvobození od fašismu
– 1945
29. červen – 1. září 2013
Letní prázdniny
5. červenec 2013 – pátek
St. svátek – Den slovanských věrozvě-
stů Cyrila a Metoděje
6. červenec 2013 – sobota
St. svátek – Den upálení mistra Jana
Husa 1415

PRÁZDNINY A SVÁTKY 
ve školním roce 2012/2013

P O D Ě K O V Á N Í
Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení Dezy a všem spolupracovníkům za 
projevenou účast, květinové dary, morální podporu při posledním rozloučení 
s naším drahým zesnulým Josefem Měrkou.

Měrková Pavla, dcera

*  Solárium Santica – 300 Kč (90 minut).
*  Paní Krupičková – Lymfoven 
– (v Abácii) – 750 Kč.
*  Paní  Machalská – lymfodrenáže 
– 10 vstupů – 750 Kč.
*  Vstupenky do Infra sauny – 250 Kč
– 5 vstupů.
*  Vstupenky do sauny Lomaneta 
– 240 Kč – 5 vstupů.
*  Pivní lázně v Rožnově po domluvě.

VÍKENDOVÝ POBYT PRO ŽENY
V LUHAČOVICÍCH

Sociální odbor připravil víkendový
relaxační pobyt pro své zaměstnankyně 
v rezidenci Ambra**** v Luhačovicích.

Rezidence Ambra je moderně vyba-
vené zařízení, které nabízí velmi kvalitní

ubytování v prostorných
pokojích, výbornou
kuchyni a relaxaci 
v moderním balneopro-
vozu Centra vitality. 
Termín:  16. – 18. 11.
2012 ( pá – ne, 2 noci).

Cena:  1 400 Kč. Odbory svým členům
přispívají: 100 Kč.
Doprava:  autobusem.
Pobyt obsahuje:

- 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji,
- polopenze –  snídaně formou švédských

stolů, večeře formou teplého bufetu,
- vstupy do hotelového bazénu s proti-

proudy a whirpoolem, 
- welcome drink,
- zapůjčení županu.
Služby Centra vitality pro každou

účastnici jsou vyvěšeny na SEIDu.
Přihlásit se můžete na soc. odboru, u paní

Skýpalové - tel. 2704, do 29. 10. 2012.
Následně bude proveden výběr účastnic

dle zveřejněných kritérii. Kapacita je omeze-
na. Seznam bude vyvěšen 1. 11. 2012. Platba
v hlavní pokladně do 8. 11. 2012.

UPOZORNĚNÍ ZAMĚSTNANCŮM
Sociální odbor připravuje opět v soula-

du s ustanovením bodu I.14.7. Kolektivní
smlouvy a. s. Deza seznam jubilantů, kteří
v roce 2013 dovrší 25 let celkové doby
zaměstnání v pracovním poměru od
prvního vstupu do zaměstnání.

V této souvislosti proto vyzýváme
zaměstnance a. s. Deza, kteří se domníva-
jí, že v příštím roce dovrší toto jubileum,
za současného splnění dalších podmínek
uvedené části kolektivní smlouvy, aby se
co nejdříve přihlásili na sociálním odboru
u paní Skýpalové, tel. 2704 , aby v přípa-
dě neúplnosti dokladů potřebných k pro-
kázání jubilea, mohli tyto doklady předlo-
žit co nejdříve.

Výzva se týká zejména zaměstanců, kteří
budou v roce 2013 v a. s. Deza minimálně 5
let a měli dva a více zaměstnavatelů.

V Z P O M Í N K A
Dne 1. 10. 2012 by oslavil pan Jindřich Havlát, zaměstnanec autodopravy, výz-
namné jubileum - 60 let. Kdo jste ho znali, v hloubi duše si na něj vzpomeňte. 

Děkuje Havlátová Karla s rodinou.

Na konci září uspořádali pracovníci 1. provozu třídenní cyklistický zájezd do
Orlických hor.

V pátek 5. října uspořádaly odbory při a. s. DEZA zájezd do ZOO Lešná s večerní
prohlídkou. Odjížděly tři autobusy se zaměstnanci a s natěšenými dětmi s lampiony.
Počasí vyšlo. Celá akce se moc povedla.
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F a t r a  r o z š i ř u j e  n a b í d k u
n a f u k o v a c í c h  h r a č e k

P i g m e n t y  F e p r e n  p r o  s o c h y  m o a i  

Našim cílem je efektivně zabraňovat krádežím a fraudům
Od 1. prosince 2011 vykonává pozici bezpečnostního ředitele Agrofertu bývalý náměstek ředitele Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality JUDr. Jiří Veselý. V následujícím rozhovoru se mimo jiného
dozvíte, čím se zabývá nově zavedená bezpečnostní divize Agrofertu, kterou Jiří Veselý již tři čtvrtě roku řídí a jaké jsou její dosavadní výsledky a plány do budoucna.  

Od listopadu 2011 zastáváte 
v Agrofertu pozici bezpečnostního ředi-
tele. Proč jste byl na tuto pozici vybrán
právě vy?

To je otázka především na personál-
ního ředitele. Každopádně jsem prošel
náročným výběrovým řízením. Do-
mnívám se, že jsem přesvědčil vedení
Agrofertu, že mám vizi v oblasti
bezpečnostní politiky organizace, jež je
nejlepší. Vážím si toho, že mohu praco-
vat v Agrofertu.

Do Agrofertu jste přišel ze státní
správy. Překvapilo vás něco v sou-
kromém sektoru?

Určitě ano. Profesionalita manage-
mentu, vysoká odbornost zaměstnanců,
tlak na výkon. Co mne ale nejvíc zauja-
lo, je skutečnost, že jste posuzován pře-
devším podle odvedené práce a přínosu
pro firmu.  V tomto směru se má státní
správa co učit.  Je to obrovská zkušenost.

Co vaše práce obnáší a jakým problé-
mům musíte čelit?

Bezpečnostní divize Agrofert Holdingu, 
a. s. se zabývá především ochranou majet-
ku společnosti, a to nejen v oblasti kráde-
ží zboží a surovin, ale i fraudů, sabotáží
a poškození dobrého jména firmy.
Nedílnou součástí naší práce je posuzo-
vání rizik a na základě toho zpracovávání
komplexních bezpečnostních projektů „uši-

tých na míru“ jednotlivým společnostem.
Zahrnuje to i návrh kompletního technické-
ho zabezpečení. S IT specialisty spolupracu-
jeme na IT security a prověřujeme nastavená
bezpečnostní opatření.  Současně se snažíme
zefektivnit činnost bezpečnostních služeb 
v rámci holdingu. Nejsem tu proto, aby
moje divize byla oblíbená, to z titulu
naší práce snad ani nejde.  Na druhou
stranu to vyžaduje velikou podporu od
vedení holdingu, jinak se to nedá dělat.
My ji máme.

Odhalil jste během svého působení
nějaké krádeže nebo podvody?

Nejhorší, co se vám může stát v oblas-
ti krádeží, je propojení středního mana-
gementu s řadovými zaměstnanci 
a vznik organizované skupiny, která
zevnitř rozkrádá společnost. Jako příklad
bych uvedl případ ve společnosti Hyza,
kde jsme po dlouhodobém rozkrývání
přišli na zásadní systémovou chybu, kterou
využila takováto skupina. Jak výstižně řekl
můj kolega, ti lidé se nemuseli  přihlašo-
vat do soutěže Chcete být milionářem...
V daném případě jsme postupovali
velmi razantně. Na základě našich zjištění
realizoval  generální ředitel společnosti Hyza
nekompromisní personální opatření.

V naší společnosti už také nepracuje
jeden z manažerů, který svým ,,neřízením“
umožnil poškození zájmů Agrofertu.

Tři a půl metru vysoké sochy moai,
známé kamenné plastiky z Veliko-
nočního ostrova, začali letos potkávat lidé na
Vyškovsku. První byla slavnostně odhalena 
22. května 2012.
Místní občanské sdružení Manner plánuje 
v příštích měsících do krajiny regionu umís-
tit zhruba dvě desítky soch v životní veli-
kosti ze speciálního barevného betonu. Chce
tím upozornit na ekologickou katastrofu,
která postihla původní obyvatele
Velikonočního ostrova a podle Manner
hrozí i zbytku světa.

Precheza se podílí na světovém pokusu 
Do projektu je zapojena i akciová spole-
čnost Precheza, která je dodavatelem speci-
álně navržených tekutých pigmentů. Pro
imitaci přírodního odstínu trachytového tufu
byla použita kombinace Feprenů TP303L 
a Y710L. Laboratoř stavebních hmot
(ČTCAP, a. s.) pak spolupracovala s VUT
FAST Brno na návrhu speciálního barevné-
ho betonu, jenž imituje pórovou strukturu

Před necelými dvěma roky jsme na
žádost organizátorů zlínské výstavy díla
designérky Libuše Niklové zkušebně
vyrobili malou sérii nafukovacích
buvolů, kteří si okamžitě získali velkou
popularitu mezi malými dětmi i jejich
rodiči. 

Na základě kladného ohlasu jsme proto
rychle doplnili i slona a žirafu a celé trio hra-
ček nabídli prostřednictvím kamenných 
i internetových obchodů široké veřejnosti.
A protože zájem zákazníků o hračky z Fatry,
i díky velkému zájmu médií a častým repor-
tážím v televizi článkům v tisku  i na inter-
netu nijak nepolevuje a velkoobchody
žádají další novinky, rozhodli jsme se 
v letošním roce rozšířit úspěšnou kolek-

ci o nové typy hraček. První z nich, retro
housenka v několika barevných kombi-
nacích a zcela nový dinosaurus
Triceratops, se předvedly již návštěv-
níkům dne otevřených dveří a všechny
nabídnuté kusy byly rychle vyprodány.
Do konce roku k nim přibudou ještě
další 2 hračky. Všechny výrobky jsou
samozřejmě vyrobeny ze zdravotně
nezávadné bezftalátové fólie a certifiko-
vány v programu Bezpečná hračka.
Díky rozšíření prodeje našich nadčaso-
vých hraček na exportní trhy se značka
Fatra kromě evropských zákazníků
dostala např. i do Severní Ameriky nebo
Austrálie.

Ing. Tomáš Dočkal, Fatra, a. s.

Podával nám zavádějící informace. Buď
neměl přehled, nebo lhal. Každopádně
vyvození osobní odpovědnosti u řídících
pracovníků je také důležité.

Zabýváte se i drobnějšími krádežemi
řadových zaměstnanců?

Herci často říkají, že není malých rolí,
já zase tvrdím, že není malých případů.
Zadokumentovali jsme krádeže palet,
pracovních pomůcek, „štangle“ salámu 
i natahování pracovní doby u řidičů. 
A ředitelé závodu se s nepoctivými
zaměstnanci ihned rozloučili. Takové
věci mají obrovský preventivní efekt.
Uvedu modelový příklad. Firma má 30
řidičů, každý z nich úmyslně „natáhne“
pracovní dobu o 1 hodinu denně, při
mzdě např. 100 Kč/hodinu ztrácíme za
jediný den 3 000 Kč, rok má 250 pra-
covních dnů a najednou nám chybí 
750 000 Kč. A teď si uvědomte, že hol-
ding má stovky podniků a cca 30 tisíc
zaměstnanců. Ne nadarmo říkal jeden 
z největších obchodníků v Německu 
i Evropě, že fenik jsou velké peníze.
Naší prioritou je ale důsledně prověřovat
především podezření z velkých krádeží
či fraudů a prokázané případy dotahovat
do konce.

Je vidět, že se vám to daří a vaše
práce má smysl...

I když popisuji úspěchy naší divize,
nemohu být spokojen. Ze statistik v ČR
vyplývá, že krádeže ve společnosti 
a v průmyslových podnicích narůstají.
Podívejte se, kam směřuje naše zem.
Lidé chudnou a budou to bohužel řešit 
i na úkor cizího majetku, což patří mezi
zásadní kriminogenní faktory.  Nejdůležitější
v oblasti bezpečnostní politiky je vždy pre-
vence. Budu se snažit, aby nebylo možné
poškozovat zájmy naší společnosti. Stát
by ale měl zajistit důstojný život svým
občanům, jinak se vývoj v oblasti bezpe-
čnosti bude zhoršovat. Agrofert totiž
nežije ve vzduchoprázdnu.

Jak je dnes zabezpečeno správné
fungování jednotlivých společností 
v Agrofertu a jak by měl vypadat ideál-
ní stav? 

Snažíme se nastavit celý systém
interní bezpečnosti v rámci zpracování

jednotlivých projektů, postupně propojo-
vat a řídit bezpečnost. Holding je oprav-
du obrovský. Je to o projektování a kom-
plexním nastavení bezpečnostních stan-
dardů. V tomto roce se zabýváme především
potravinářskou divizí. Ideální stav? Pro
mě asi nikdy nebude. Jsem stále nespo-
kojený, stále je co zlepšovat.

Nebojíte se přistupovat k razantním
opatřením i vůči vrcholovému manage-
mentu?

Naopak. I v  takových případech
uplatňujeme obecné pravidlo nulové
tolerance. Určitě necouvneme.
Hospodářská kriminalita roste na celém
světě a tedy i v Česku. Pachateli jsou jak
bílé límečky, tak třeba skladníci.
Nejčastějším typem hospodářské krimi-
nality v Česku zůstává krádež či zprone-
věra majetku firmy jejími zaměstnanci.
Podle obecných statistik je navíc jasně
prokázáno, že největší škody, které jsou
způsobeny organizaci, hrozí od středního
a vrcholového managementu. V těchto
případech postupujeme velice razantně 
a nekompromisně. Jedná se především 
o okamžitou výpověď a v případě pode-
zření ze spáchání trestného činu věc
řešíme s policií. Stejný metr uplatňujeme
vůči jakémukoli zaměstnanci, bez roz-
dílu postavení ve firmě. 

Vyplatí se z finančního hlediska
nastavené bezpečnostní opatření?

Rozhodně ano. Lze to jednoduše pro-
kázat na ztrátách před a po zavedení
opatření v některých závodech. V Hyze
mohly utéct miliony, jinde statisíce. Je
důležité nepolevit. Nic ovšem není
zadarmo, ani technika či lidi. Otázka
přiměřenosti nákladů hraje důležitou
roli. Když jde o krádeže rohlíků, nemu-
síte dělat masivní opatření za statisíce,
pokud vám nevyvezou vagón. Přesto se
každému velkému podniku vyplatí mít
jasně definovanou bezpečnostní politiku
organizace. Je také důležité mít více
nezávislých, oddělených mechanizmů.
Mluvím zde o důležitém interním auditu,
IT security, kontrolingu či personální
divizi. Nedokážu si již představit naše
fungování bez jejich podpory. 

Jakým způsobem je ošetřena transpa-

rentnost různých obchodních transakcí 
a jaká se chystají opatření k zabránění
korupční činnosti? 

Intenzivně se věnujeme nastavení
takových opatření, aby ke korupci ve
skupině Agrofert docházet nemohlo.
Jedná se o opatření jak systémová - např.
elektronické aukce, činnost centrálního
nákupu aj., tak i specifická, která z tak-
tických důvodů nemohu popisovat.
Věřte mi, že možnost převzetí úplatku
za přidělení zakázky je u nás téměř
nemožná.  Je to naše priorita a cítím vel-
kou podporu od vedení holdingu s tímto
nešvarem bojovat.  Také jeden z rozdílů
oproti státní správě.

Jak důležitý je správný výběr zamě-
stnanců?

Velice důležitým aspektem jsou lidi 
a personalistika je na začátku řetězce.
Kvalitní výběr zaměstnanců může ovliv-
nit hodně. Není to jen o odbornosti.
Důležitá je loajalita k firmě a vysoký
morální kredit.  Když se to nepovede,
společnost má problém. Některé důsled-
ky řešíme i my.

O bezpečnost společnosti se stará také  „IT
Securing“.  Co je jeho hlavním úkolem?

Jedná se o ochranu IT uvnitř firmy přede-
vším proti nelegální činnosti zaměstnanců,
tak i útokům na síť a servery zvenku. 
V oblasti IT máme opravdu špičkové odbor-
níky, v tomto ohledu jsem velice spokojen.

Nedávno byl zřízen tzv. bezpečnostní
výbor. Jaká je jeho funkce?

Holding je veliký a v tomto případě
jde o řízení bezpečnostních specialistů,
které zavádíme u klíčových podniků.
Výhodou a cílem je nastavení jednot-
ných standardů jak v potravinářské, tak
v chemické divizi. Bude to ještě chvíli
trvat, ale tah na branku máme a já
věřím v úspěch.

Chystáte do budoucna nějaké další
posílení vaší divize?

Ano, naše divize se bude posilovat 
a rozšiřovat. Cílem je efektivně zabra-
ňovat krádežím a fraudům a bezpečnostní
standardy implementovat do celého
holdingu.

Mirka Žirovnická, 
AGROFERT HOLDING, a. s.

p ř í r o d n í c h
tufů a pemz. 
O vlastní návrh
tvaru formy 
a odlití beto-
nu se posta-
ral tým pra-
žských so-
chařů v čele 
s Václavem
Litvanem. Za
hojné účasti
médií byla dne
22. 5. 2012
s l a v n o s t n ě
odkryta první
vyhotovená
socha.  Jedná

se o vůbec první světový pokus odlití přesné
kopie sochy z Velikonočního ostrova. 
Kolem Bohdalic bude dvacet soch
Do krajiny v okolí Bohdalic bude 

v průběhu dvou let zasazeno dalších 19
soch. Některých i sedm metrů vysokých.
Společně s dalšími artefakty vznikne ucele-
ný archeo-ekopark, kde potencionální
návštěvník postupně projde vývoj kultury
Velikonočního ostrova od jejího počátku až
ke katastrofě. 
Projekt má upozornit širokou veřejnost na
neudržitelnost dosavadního způsobu života
současné společnosti. Je symbolem demon-
strace bezhlavého budování na úkor zdrojů,
na nichž jsme po tisíciletí závislí. 
V dalších barevných návrzích bude praco-
váno s Fepreny v odstínových řadách černé,
červené a hnědé. Budou vytvářeny barevné
kombinace hnědočerných soch a specific-
kých červených kloboučků, jež některé 
z 270 originálů Velikonoční ostrov zkrášlují. 

Jan Přikryl, České technologické cent-
rum pro anorganické pigmenty, a. s.

Originály soch moai (Velikonoční ostrovy).

Odhalení sochy moai (Morava). 
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