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O víkendovém pobytu pro ženy
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v Luhačovicích.

ALEŠ NAVRÁTIL NA
SVĚTOVÝCH HASIČSKÝCH
HRÁCH V AUSTRÁLII 2012

PŘEDSTAVENÍ ZEMĚDĚLSKÉ
VÝROBY VE SKUPINĚ AGROFERT V ČESKÉ REPUBLICE

V australském Sydney se ve dnech 19. – 28. 10.
konaly Světové hasičské hry, náš spolupracovník byl při tom.
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Zemědělská divize Agrofertu zaznamenala
v několika posledních letech velký rozmach.

Hlavní téma/DEZA

ANKETA
Slavíte s dětmi Mikuláše?
Eva
Obermajerová,
obchodní úsek

Toto období s dětmi určitě prožíváme.
Objednaná návštěva čerta s Mikulášem,
spojená se sladkou odměnou, zpravidla
mívá výchovný efekt, i když jen dočasný :-)
Mgr. Marie
Masaříková,
odbor výzkumu

Máme dvě děti, 3 a 5 let, spolu s nimi
prožíváme Mikuláše velmi intenzivně.
Starší děti v kostýmech chodí k nám
domů. Děti mají respekt z čerta, přesto
se na Mikuláše těší a mají radost ze
sladkostí, které jim donese domů nebo
které nechá u tet a babičky.
Ing. Karel
Onderka,
vedoucí provozu
voda a odpady

Pro letošní rok jsme byli domluveni, že
čerta necháme přede dveřmi, Mikuláš
bude stačit. Za okno jsme dali punčochu, a pak společně s dětmi s napětím
čekali, zda se v nich objeví dárečky.
Nezapomněli jsme ani na brambory
a uhlí, protože žádné dítko není jen
a jen hodné.
Pavla
Tydlačková,
obchodní úsek

Za Mikulášem a andělem chodíme od
loňského roku do Mateřského centra,
kde je vstup čertům zakázán. Pro děti
tam je připravený doprovodný program
- pohádky, písničky, focení a samozřejmě dárečky.

Deza získala Certifikaci

environmentálního systému řízení - EMS
DEZA, a. s. dosáhla po úspěšné obhajobě ocenění Odpovědné podnikání v chemii – Responsible Care v tomto
roce dalšího významného úspěchu při ochraně životního prostředí - Certifikace systému řízení životního prostředí – EMS. Tímto se DEZA, a. s. zařadila po bok nejvyspělejších a zodpovědných podniků zavádějících
moderní trendy odpovědného podnikání a odpovědnosti vůči svému okolí a životnímu prostředí.
Před certifikací EMS prošla DEZA, a. s.,
náročným obdobím, kdy reagovala na
prudce se měnící legislativu v oblasti
ochrany životního prostředí dlouhou řadou
finančně i technicky velmi náročných
úprav svých výrobních zařízení. Investiční
náklady na ochranu životního prostředí činí
dlouhodobě více než 30 % všech vynaložených investic. Těmito investicemi, ale
i dalšími opatřeními, bylo dosaženo nejen
plného souladu se všemi neustále se
zpřísňujícími legislativními požadavky, ale
v řadě případů byla po dohodě s Krajským
úřadem Zlínského kraje realizována
i nezbytná opatření nad rámec platné legislativy, především v oblasti omezování
emisí zápachu.
Pro úspěšné zavedení systému EMS bylo
nezbytné zajistit adekvátní povědomost
všech pracovníků podniku ohledně povinností a žádoucího chování na úseku ochrany pracovního a životního prostředí. Bylo
nutné prosadit a zavést do praxe zásadu, že
ohleduplné chování k životnímu prostředí
při výrobních činnostech a vysoký standard ekologického myšlení a chování
zaměstnanců v podniku i mimo něj patří
k odpovídajícímu pracovnímu i morálnímu
profilu každého zaměstnance Deza, a. s.,
stejně tak, jako je tomu u dodržování zásad
bezpečnosti práce a protipožární ochrany.
Celý systém EMS spočívá v prokazatelném zavedení požadavků normy ISO
14.001, a to v rozsahu od identifikace a stanovení významnosti environmentálních
aspektů činností podniku, identifikace
právních požadavků, stanovení environmentálních cílů, cílových hodnot, environmentálních programů pro dosažení těchto
cílů, zajištění odborné způsobilosti a výcviku svých zaměstnanců v oblasti ochrany
životního prostředí a zvýšení jejich povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí, nastavení a uvedení do praxe všech způsobů výměny informací o stavu a ochraně
životního prostředí, využití nastavených
způsobů sytému řízení kvality pro řízení
dokumentů a záznamů EMS, nastavení
procesů pro řízení provozu zařízení s ohledem na prioritu ochrany životního prostředí, nastavení způsobů reakce na havarijní
situace a zajištění protihavarijního výcviku
všech zaměstnanců, zavedení programů
monitorování a měření klíčových znaků
provozu zařízení, nastavení způsobů
zjišťování neshod a reakce na ně, stanovení způsobu určování preventivních
a nápravných opatření a vyhodnocování
účinnosti přijatých opatření, rozšíření rozsahu interních auditů obou systémů, včetně
adekvátního výcviku auditorů až po
nastavení způsobu přezkoumání výstupů systému EMS vrcholovým vedením
společnosti. Všechny tyto kroky zavedení sytému EMS musí být odpovídajícím
způsobem a prokazatelně doloženy.
Implementace.
Zavádění systému EMS bylo i organizačně

Vážené spolupracovnice
a spolupracovníci,
přeji Vám i Vašim rodinám
šťastné a veselé Vánoce, do
nového roku pak hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody.

Ing. Zbyněk Průša,
předseda představenstva
a generální ředitel

mimořádně náročné. O zavedení systému
EMS bylo rozhodnuto vedením společnosti příkazem generálního ředitele k datu
1. 3. 2012 s tím, že největší rozsah úkolů
spojených s implementací systému EMS
bylo vyžadováno realizovat do konce června t.r. Procesy identifikace environmentálních aspektů s vazbou na požadavky související legislativy, ze kterých byl zpracován registr významných aspektů a návrhů
environmentálních programů na všech
úrovních řízení bylo nutno realizovat ve
velmi krátké době. V této části implementace EMS bylo naštěstí možno navázat na
dřívější kroky, vysokou povědomost středního managementu, tj. vedoucích provozů
a útvarů a technologů o požadavcích EMS,
a rovněž bylo možné se opřít o odborné
znalosti interních auditorů systému řízení
kvality, kteří byli proškoleni i pro auditování systému EMS.
Paralelně bylo nutno zpracovat i řadu
nových dokumentů, v oblasti výrobních
činností, především environmentální přílohy technologických reglementů, na centrální úrovni pak aktualizaci řady organizačních směrnic pro systém řízení kvali-

ty a zpracovat některé nové směrnice týkající se výhradně systému EMS.
Řadu dílčích opatření bylo nutno přijmout
a zavést do praxe v oblasti řízení, především řízení výrobních procesů, zejména
v oblastech monitorování a měření klíčových znaků procesů, v neposlední řadě pak
i v oblasti protihavarijní připravenosti,
včetně nutného rozsahu záznamů.
S významem a principy EMS bylo potřeba
seznámit všechny zaměstnance DEZA,
a. s. aby těmto požadavkům porozuměli a ztotožnili se s nimi. Soustavným tlakem příslušných pracovníků odboru ŘS
ISO a interních auditorů EMS na vybrané
provozy a dílny bylo dosaženo významného zlepšení ve všech oblastech chování
našich pracovníků i externích firem, například v oblasti nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami nebo v oblasti třídění
a označování odpadů.
Stejně tak bylo nutno řadu informací sdělovat externím organizacím, které mají v areálu DEZA, a. s., svá sídla nebo pracoviště
nebo které provádějí pro DEZA, a. s.,
některé činnosti. Komunikace základních
informací o systému EMS musela být sdělována i státní správě a samosprávě,
a dalším úřadům a kontrolním orgánům,
všem zainteresovaným stranám i široké
veřejnosti. V poslední době jsme ve
vazbě na systém EMS a kroky, které jej
doprovázejí např. svědky toho, že dříve
permanentní stěžovatelé Dezu chválí,
a to nejen ústně ale i v tisku, za pokrok,
kterého bylo, především ve snižování
zápachu, dosaženo.
Můžeme s hrdostí říci, že zavedení a provozování systému environmentálního řízení podniku DEZA, a. s., mělo mimořádný
význam v provedení řady úprav technologií a postupů směrem ke snižování
dopadů těchto činností na životní prostředí, změnilo se ale i smýšlení lidí,
především pracovníků podniku směrem
k uvědomělé a progresivní ochraně
životního prostředí na mnoha úrovních.
Příkladů by se našla celá řada.
Dopady technologií a činností DEZA,
a. s., se staly příznivějšími vůči okolí
a životnímu prostředí, což bylo a je
mimo jiné i cílem celého procesu zavádění a certifikace systému EMS.
Shoda systému s prvky normy ČSN EN
ISO 14.001:2004 byla ověřena externími auditory cerfitikační organizace
Bureau Veritas Certification ve dnech
7. až 9. listopadu t.r. V závěrečném protokolu bylo konstatováno, že při certifikačním auditu nebyly zjištěny žádné
neshody. Bylo potvrzeno, že cíl auditu,
kterým bylo potvrdit, že systém managementu je v souladu se všemi požadavky norem i ostatními relevantními
požadavky a neustále se zlepšuje, byl
splněn a vedoucí auditor doporučuje
společnost DEZA, a. s, k vystavení
certifikátu EMS podle požadavků
ISO 14.001. (pokračování na str. 2)

Vážené kolegyně a kolegové,
přeji Vám i Vašim rodinám klidné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2013
mnoho štěstí, pevné zdraví, spokojenost
a pohodu.
Bc. Radim Přikryl
předseda VZO OS ECHO při DEZA, a. s.
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AKTUALIT Y
Liška v Organiku
Již několik týdnů se v areálu provozu
Organik Otrokovice vyskytuje tvor, kterého bychom v areálu chemických výroben
nečekali. Jde o lišku obecnou. Liška byla
za poslední týdny viděna celou řadou
nejen našich, ale i cizích zaměstnanců,
jak se po areálu producíruje, aniž by
vykazovala známky plachosti u tohoto
typu zvěře obvyklé. Proto bylo ze strany
Organiku vydáno upozornění všem osobám, jež se v areálu mohou vyskytovat,
aby se lišce vyhýbaly, nekrmily či jinak se
k ní přibližovaly, neboť její chování
může mít dvojí důvod. Buď se jedná
o ochočené zvíře zvyklé na lidi, které
někomu uteklo, nebo o první známky
vztekliny (dle vyjádření pracovníka MÚ
Otrokovice však na území města nebyl
výskyt vztekliny zaznamenán). To však
neznamená, že by zaměstnanci a ostatní
osoby neměli dbát zvýšené opatrnosti.
Objevení se tohoto málo obvyklého tvora
v areálu doplňuje sbírku vyskytnuvších se
zvířat v našem areálu za poslední desetiletí. Doplňuje tak výskyt králíků, zajíců,
veverek, lasiček, kun, datlů, žluv, bažantů
a dravých ptáků a dokonce i zmije, která
se letos objevila v trávě před velínem anthrachinonu. Co to napovídá ? To, že prostředí našeho areálu je pro zvěř oázou
klidu a zdejší prostředí jim vyhovuje.
Bohumír Sotorník

Foto: Jiří Papež

Začátek astronomické zimy
Slunce vstupuje do znamení
Kozoroha dne 21. prosince ve 12 hodin
11 minut SEČ (středoevropského času).
Nastává zimní slunovrat, na severní
polokouli začíná astronomická zima.
V okamžiku zimního slunovratu se
dostává Slunce nad obratník Kozoroha
na jižní polokouli. Slunce u nás dosahuje v poledne nejmenší výšky nad obzorem za celý rok, tj. 16,5°. Den, který je
v tomto okamžiku nejkratší a trvá 8
hodin a 5 minut, se začíná prodlužovat
a noc zkracovat.

Oznámení odborové knihovny
Oznamujeme čtenářům odborové knihovny, že dne 31. 12. 2012 je knihovna
uzavřena.
Zákazu vstupu do lesních porostů
Jako opatření proti krádežím vánočních
stromků ve dnech 1. – 24. 12. 2012 byl
MěÚ Valašské Meziříčí vyhlášen zákaz
vstupu do lesních porostů v majetku města
do stáří 20 let. Zákaz se týká pouze vstupu
do porostů. Po lesních cestách se mohou
lidé volně pohybovat.
Chráněny jsou také mladé jehličnany ve
městě.
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Deza získala Certifikaci

environmentálního systému řízení - EMS

Dokončení z titulní strany
Poděkování
DEZA, a. s., úspěšně prošla ve dnech 7. až
9. listopadu procesem certifikace systému
řízení životního prostředí.
Na tomto úspěchu se podílely všechny
útvary a všichni zaměstnanci, proto považuji za svou milou povinnost poděkovat
vrcholovému vedení společnosti za zajištění finančních a dalších zdrojů a prostředků
pro vybudování a provoz systému EMS,
především uvolnění nemalého objemu
investičních prostředků na environmentál-

ní investice, představiteli vedení pro systému Ing. Pavlu
Pustějovskému za
mimořádnou podporu při zavádění systému EMS, všem
vedoucím provozů,
technologům
a vedoucím údržeb
na všech úrovních
řízení a rovněž
vedoucím
všech
samostatných útvarů
za aktivní spolupráci
na implementaci systému EMS.
Poděkování si zaslouží i celý tým interních
auditorů, kteří se rozhodující
měrou podíleli na opakovaných interních kontrolách
nastavení systému a vyladění
jednotlivých vazeb systému
EMS. Uznání a ocenění si
zaslouží i odborní pracovníci
odboru ŘS ISO, kteří přispěli
svými znalostmi a úsilím k
úspěšnému zavedení EMS a za
jejich účast při certifikačním

auditu. I díky jim nebyly při certifikaci
shledány žádné neshody.
V neposlední řadě je tento úspěch i výsledkem prezentace procesů a znalostí všemi
pracovníky podniku DEZA, a.s., kteří se
během certifikačního auditu s auditory setkali a odpovídali na jejich všetečné dotazy.
Věřím, že pro všechny pracovníky zúčastněné na budování systému a jeho obhajobě
při certifikaci to byla zkušenost přínosná,
která rozšířila jejich odborný i společenský
přehled, věřím, že tato práce nebyla samoúčelná a získané poznatky budou využity
k ohleduplnějšímu chování všech našich
zaměstnanců vůči životnímu prostředí.
RNDr. Oldřich Kuběna,
vedoucí OŘS ISO

VALAŠSKÝ CHEMIK

K R Á S N Á
Která z nás nezatoužila po pár hodinách klidu, pohody a sladkého nicnedělání? K tomu voňavé procedury,
vyhřátý bazén a kouzelná atmosféra
prostředí. Tato touha se stala skutečností. Ve dnech 16. - 18. 11. 2012 v hotelu
Ambra v Luhačovicích si wellness
zážitků užilo 30 zaměstnankyň
společnosti Deza.
Ve čtyřhvězdičkovém wellness hotelu na nás čekalo příjemné prostředí,
pohodlí na pokojích a moderní centrum
vitality. V prostorách centra vitality
každá z nás prošla zkrášlující kúrou,
která obsahovala celotělový peeling,
slatinný obklad, masáž s éterickým olejem, masáž obličeje, vitamínovou pleťovou masku a laserové ošetření pleti.
Bonusem wellness zážitků byl volný
vstup do bazénu, whirlpoolu, zapůjčení

Z A M B RY
županu, uvítací přípitek a dárek
lázeňské oplatky. Nejenom, že se nám
dostávalo skvělých procedur, ale
i výborné kuchyně.
O tom, že hlavními prioritami hotelu
jsou osobní přístup k hostům a kvalita
poskytovaných služeb, nás personál
přesvědčil. Není divu, že hotel získal
v prestižní soutěži ocenění Czech Hotel
Awards o Hotel roku v kategorii
čtyřhvězdičkových hotelů 1. místo ve
Zlínském kraji.
Zhýčkané dobrým jídlem, maximem
pohody a příjemných prožitků jsme se
do svých domovů vracely jako znovuzrozené.
Poděkování patří naši společnosti
Deza, která nám umožnila tento
báječný víkendový wellness pobyt.
Dana Pavlíková

Řešení připomínek zaměstnanců D e z a , a.s.
k jízdním řádům 2012/2013
V měsíci říjnu probíhalo připomínkové řízení k návrhům nových jízdních

řádů s platností od 9. 12. 2012.
Všechny připomínky zaměstnanců
směřovaly k lince 946508 DEZA I autobusové stanoviště a týkaly se prodloužení některých spojů k nemocnici.
Sociální odbor podal k těmto požadavkům zdůvodnění, které se opíralo
zejména o tyto skutečnosti:
- na sídlištích Štěpánov, Vyhlídka
a na Vsetínské ulici byly podnikové
byty Deza, a. s., kde dodnes bydlí nejvíce
našich zaměstnanců.
- připomínky k prodloužení trasy až
k nemocnici jsou uplatňovány opakovaně.
Připomínky byly projednány na
odboru komunálních služeb MěÚ VM
za přítomnosti zástupců ČSAD
Valašské Meziříčí.
Z odboru komunálních služeb jsme
pak k našim připomínkám obdrželi
následující vyjádření:
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1. Spoj č. 24 (So+Ne): - odjezd
z aut. nádraží v 17.30, směr Deza (na
noční 12 hod. směnu)
Připomínka: Prodloužit k nemocnici
a na stanoviště MHD u náměstí, nebo
alespoň místo náměstí zastavit na
Vsetínské.
Vyjádření: Spoj bude prodloužen
k nemocnici přes Vsetínskou, příjezd
k DEZA I v 17.40 hod.
2. Spoj č. 5 (So+Ne): - odjezd
z Dezy v 6.10 (z noční 12) přes žel.
st.–náměstí - na aut.nádr.
Připomínka: Prodloužit až k nemocnici.
Vyjádření: Spoj bude prodloužen
k nemocnici přes Vsetínskou, příjezd
na aut. st. v 6.25 hod.
3. Spoj č. 7 (pracovní dny) - odjezd
od Dezy v 6.20 hod.
Připomínka: Prodloužit až k nemocnici.
Vyjádření: Spoj bude prodloužen
k nemocnici přes Vsetínskou, příjezd
na aut. st. v 6.37 hod.
4. Spoj č. 13 nebo 29 (pracovní dny)
s odjezdem od Dezy ve 14.05 na aut. st.
Připomínka: Prodloužit až k nemocnici.
Vyjádření: Spoje nelze prodloužit
k nemocnici z důvodu, že se jedná
o spoje v odpolední špičce, kdy je provoz ve Valašském Meziříčí přeplněn.
Tyto autobusy by nestíhaly připojení na
spoje s odjezdem z aut. stanoviště ve
14.30 hod.
Nový jízdní řád vnitropodnikové
dopravy a jízdní řád linky 946508 Deza
I - autobusové stanoviště (výpomoc
Deza) je k dispozici na nástěnce SEID,
složka „Info sociálního odboru.“
UPOZORNĚNÍ:
Na základě připomínek občanů
Byniny bude spoj č. 6 linky 946503
od 9. 12. 2012 uspíšen tak, že odjede
z Byniny – točny v 5.50 hod., od Dezy

v 5.56 hod. a dále změní trasu kolem
skláren, Tesly a aut. stanoviště
s příjezdem k zast. MHD u náměstí
v 6.10 hod. Autobus bude dále pokračovat po Šafaříkové ulici k nemocnici a do Podlesí.
S posunutím času před 6. hodinu
jsme nesouhlasili z důvodu jeho odjezdu od Dezy před ukončením noční
směny. Je tím také znemožněna návaznost přestupu z vnitropodnikového
autobusu s příjezdem z provozů na
hlavní vrátnici v 6.07 hod. na tuto
linku. Zbývajícími pozdějšími spoji od
Dezy se může ztratit možnost dalšího
přestupu ve městě. Dřívějším odjezdem
spoje 6 je sice nově alespoň občanům
Byniny umožněno přestoupit na přípoj
do Rožnova, zaměstnancům a. s. Deza
ale i nadále cesta autobusem z noční
směny do Rožnova nebo Vsetína může
trvat až 1,5 hod.
I přes upozornění na negativní dopady tohoto rozhodnutí údajně nemohly
být naše připomínky k tomuto spoji ze
strany MěÚ akceptovány.
M. Mečiarová,
vedoucí sociálního odboru

Zkrášlené a spokojené ženy na tanečním večírku v Luhačovicích.

PLESOVÁ SEZÓNA STARTUJE
Vážené zaměstnankyně, zaměstnanci,
dovolujeme si vás tímto pozvat na
SPOLEČENSKÝ PLES pořádaný
pod záštitou vedení DEZA, a. s. a ZO
OS ECHO. Ples se bude konat v sobotu 19. ledna 2013 v prostorách
Kulturního zařízení města Valašské
Meziříčí. K tanci budou hrát v hlavním
sále ELVIS BAND, v divadelní
kavárně cimbálová muzika POLAJKA
a v M-klubu bude diskotéka.
Program plesu:
19.30 hodin – zahájení
20.00 hodin – program I.A
20.45 hodin – program I.B
22.45 hodin – program II.
24.00 hodin – tombola
3.00 hodin – ukončení
Vstupenky s místenkami se budou
prodávat od 3. 1. 2013 vždy od 7.00 do

14.00 hodin v 2. podlaží administrativní budovy, č. dveří 225 (sekretariát
odborů). Vstupenky se budou předávat
osobně oproti hotovosti. Na telefonické objednávky nebude brán zřetel! Cena vstupenky je 250 Kč, je slosovatelná, a mimo jiné, zahrnuje večeři. Večeře nebude podávána jednotně.
Každý si ji vyzvedne sám v průběhu
večera. Z důvodů omezené kapacity
KZ budou z počátku prodávány pouze
2 vstupenky na jednoho zaměstnance.
V případě volných míst bude možnost
další vstupenky dokoupit později ve
stejném čase.

TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Holicí strojky slaví 110 let

Pan Svatopluk Pavlíček z provozu benzol oslavil 4. prosince šedesáté narozeniny. Blahopřejeme.

Co nejvíce prosluněných dnů v roce 2013
přeje všem čtenářům
redakce

Průměrný muž stráví během života kolem
3 000 hodin holením. Přitom za posledních
110 let se mu tato činnost výrazně usnadnila.
Jen pro představu – už v době kamenné si
odstraňoval vousy pomocí pinzety vyrobené
z lastur. Postupem času tento bolestivý
zákrok vystřídaly čepelky z pazourků
a měděné břitvy. Až v 18. století se v anglickém Sheffieldu začaly vyrábět přímé ocelové břitvy. Díky častému ztupení ostří se ale
stávalo, že si pánové při holení často způsobili vážné poranění. To vyřešil King Camp
Gilette, který v roce 1902 pomohl na svět
prvnímu holicímu strojku s výměnnými
žiletkami.
„Zatímco do té doby se muži nejčastěji
chodili holit do holičství, neboť měli
z případného poranění břitvou respekt, od té
doby se holení přesunulo do domácích koupelen,“ říká Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN.
„A protože pan Gilette nejen vynalézal, ale
měl také obchodního ducha, vyráběl takové
břity, které se po jediném holení ztupily, aby
si muži museli na každé další holení koupit
břit nový. Čehož v rámci konkurenčního
boje využila britská firma Wilkinson Word,
která vyvinula první holicí čepel z antikoroz-

ní oceli, která vydržela deset a více holení.“
První mechanické holicí strojky z počátku
20. století byly poháněny ručně. Kabel byl na
setrvačníkový pohon, který se musel táhnout. V roce 1928 byl pak patentován první
elektrický holicí strojek. „Jako první se do
jejich vývoje vrhla společnost Remington.
Až donedávna se vyráběly síťové holicí
strojky, které vyžadovaly připojení pouze do
elektrické zásuvky. Dnes už najdeme i elektrické strojky s dobíjecími bateriemi,“
doplňuje Roman Tvrzník.
Ačkoliv některé historické modely elektrických holicích strojků patří mezi unikátní
kousky, většina z nich poté, co doslouží, žádnou hodnotu nemá. Roman Tvrzník
upozorňuje, že takové by měly putovat do
speciálních kontejnerů pro drobný elektrický
odpad nebo přímo do sběrných dvorů k
recyklaci. „Bohužel muži v přesvědčení, že
když jde o malý spotřebič, není třeba jej
recyklovat, vyhazují vysloužilé strojky
nejčastěji do kontejneru se směsným odpadem. V tomto ohledu tak máme co dohánět
za Evropou, kde už si uvědomují, že každý
vysloužilec směřující k recyklaci se počítá,“
vysvětluje Roman Tvrzník, generální ředitel
kolektivního systému ELEKTROWIN.
T + T červenec, srpen 2012
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DEZA A MY

VALAŠSKÝ CHEMIK

Aleš Navrátil na Světových hasičských hrách v Austrálii 2012
Rok se s rokem sešel a do třetice všeho dobrého vyrazil náš spolupracovník Aleš Navrátil na Světové hasičské hry. Tentokrát se konaly v největším městě Austrálie Sydney ve dnech 19. – 28. 10. 2012.

Aleš „Máme medaili.“ Před dominantou Sydney Harbour Bridge .
• Aleši, letos Vás pronásledovaly zdranepřetržitě atmosféru velkoměsta.
votní problémy, a přece jste šel měřit své
Sportoviště bylo v Olympijské vesnici,
síly s nejlepšími hasiči světa. Stačil jste se
kde v roce 2000 probíhaly letní OH, což
dobře připravit?
mimochodem podtrhlo celou atmosféru
Potvrdilo se mi, že výkonnostní a profeher. Nebylo to daleko od centra. Snad 5
sionální sport nejsou zrovna vhodnými prozastávek metrem.
středky na pěstování zdravého životního
• Ve kterých disciplínách jste startoval?
stylu. Tím jsem chtěl říct, že v podstatě i na
S jakými výsledky?
tuto alternativu jsem byl připravený, že
Startoval jsem v disciplíně T.F.A. jednotzdravotní komplikace v souvislosti s tak
livci, týmy a štafety. Největším úspěchem
náročnou disciplínou, jako je T.F.A., můžou
celé české výpravy bylo třetí místo v disnastat. Možná vás zaskočí moje optimisciplíně T.F.A., hned po Hongkongu
tické přijetí zdravotního problému. Ale ten
a Brazílii.
se dostavil nejlépe, kdy mohl – na začátku
• Zúčastnil jste se již třetích hasičských
přípravného období. Není přece nic
světových her, pokaždé se konaly v jiném
horšího, než když máte perfektní sezónu
koutě světa (2010 Jižní Korea, 2011 USA,
a před samotným vrcholem jako jsou svě2012 Austrálie). Kde se Vám nejvíce líbilo?
tové hry, se stane něco neočekávaného.
Proč? Můžete je zkusit trochu porovnat?
Takže moje odpověď zní ano – stačil jsem
Asi mi dáte za pravdu, že se to takhle
se připravit na hasičské světové hry s tím
srovnávat nedá. Stejně tu atmosféru dělají
nejlepším svědomím.
lidé, samotní závodníci a ti jsou všude stej• Do Sydney se dá letět různými trasami.
ní, jsou to hasiči. Podání ruky pro ně znaKterou z nich jste zvolili? Měli jste
mená více než sebelepší písemná smlouva.
možnost cestou poznat nějaká zajímavá
Pro ilustraci: seznámil jsem se
místa?
v roce 2010 v Daegu s hasičem z Norska ze
Cestou tam jsme měli více času pouze
Stavangeru a řekl jsem mu jen tak mezi
v Malajsii v hlavním městě Kuala Lumpur.
řečí: „Však, až budeš mít cestu do ČR, tak
Mě osobně nejvíce oslovila dvojice mrakose zastav“, ukázal jsem mu prstem na mapě.
drapů a zároveň dominanta hlavního města
A Lasse (hasič z Norska) bez ohlášení v září
Petronas Twin Towers, dvojice věží 452 m
dorazil. Teď mu návštěvu dlužím já.
vysokých, kde jsme byli i na prohlídce. Je to
Pokud bych tedy srovnával, tak Daegu
nepopsatelný zážitek. Dva mrakodrapy spobyla exotika, bylo to hlavně „poprvé“,
jené mostem ve 42. podlaží ve výšce 170 m,
a na to se zapomenout nedá. Překvapilo mě,
což je výše než komín zde v podniku. Do
jak jsou místní obyvatelé i obyvatelky
roku 2003 byly největší stavbou světa.
družní. New York je zase město, do které• Překvapilo Vás něco v Malajsii?
ho se chce každý v životě jednou podívat
Nevím, zda-li mne něco úplně překvapia přináší spoustu zajímavých míst.
lo, spíše se mi to potvrdilo – tedy určitě kulFascinovala mě koncentrace lidí z celého
tura a náboženství. Samotná Malajsie patří
světa, kteří zde žijí, ohromné stavby růzmezi země vyznávající islám, avšak díky
ných stavebních stylů. A Sydney je zkrátka
své poloze zde dochází k mísení islámu
zajímavé už jen tím, že je tak daleko od
s buddhismem i hinduismem. Byli jsme
domova. V Sydney především panuje
u národní mešity – Masjid Negara, která
velmi přirozená kultivovaná atmosféra. To,
pojme, až 15 tisíc věřících lidí. Samotný
co si český občan dovolí u nás, v Austrálii
minaret dosahuje výšky 73 metrů. Sami
neudělá, protože to nedělá nikdo kolem něj.
turisté mohli vstoupit do mešity při dodrže• Jak tomu mám rozumět? Můžete
ní přísných a striktních podmínek. Já jsem
uvést nějaký příklad?
samozřejmě chtěl, ale nedodržel bych jejich
Ano, třeba tady se hodně lidí nezdráhá
pravidla.
odhodit na ulici papír na zem. Tam to
• Jako například?
neexistuje. Principiálně jde o jinou věc.
Tak první podmínkou byl zákaz vstupu
Nikde nevidíte přeplněné koše na veřejných
pro neislámské turisty, což teda nevím, jestmístech, ba naopak i na veřejných místech
li úplně všichni dodržovali. Když někoho
vidíte třídění odpadu, a co je důležitější, lidé
z turistů pustili, tak samozřejmě podle prarespektují pravidla a berou to naprosto za
videl náboženství, tzn. dlouhé kalhoty,
běžnou věc. Nikdo si nedovolí předbíhat ve
rukáv a bez obuvi. Děvčata při vstupu
frontách, pořádek je v dopravních prostředdostala fialový hidžáb (šátek, kterým si
cích, žádné malby a nátěry na sedačkách
žena zahaluje vlasy, krk a poprsí).
nebo poškrábaná skla apod. Řekl bych, že
• Sydney, místo konání her, leží ve zcela
lidé si obecně více váží věcí a práce drujiném časovém pásmu než naše země. Jak
hých. Zdravotnictví cenově nesrovnatelné,
jste se vyrovnal s časovým posunem?
lidé si platí vše sami a jsou to částky, o kteV Sydney byl časový posun o 10 hodin
rých se nám, ani nezdá. A to je jen nepatrný
dopředu, což je výrazný rozdíl oproti
výčet drobností, které dělají ve finále spokoEvropě. Samozřejmě jsou to všechno přejeného obyvatele, potažmo turistu, či závodkážky, které nečekají jen na vás, perou se
níka Sydney. Abych to shrnul, tak všechny
s nimi téměř všichni účastníci těchto her. Já
hry mi něco daly, byly něčím specifické
jsem se s posunem popral. Drží vás při síle
a zajímavé. Ale především to je obrovská
emoce, adrenalin, atmosféra. Daleko větší
zkušenost, které si cením nejvíce.
krize nastala po příletu domů. Byl jsem více
• Měl jste možnost seznámit se se systéjak týden nepoužitelný, veškeré energetické
mem protipožární ochrany v Austrálii?
zdroje včetně rezervních na nule. Dnes už
Má nějaká specifika?
se vůbec nedivím profesionálním tenistům,
Začnu trochu oklikou. Po náročné diskteří cestují neustále po všech kontinentech
ciplíně T.F.A. jsme si někteří udělali celoa sem tam svedou svůj nepodařený výkon
denní výlet do Blue Mountains na přírodní
na časový posun.
úkaz Tři Sestry. Mimochodem, patří mezi
• Kde byli čeští sportovci ubytováni?
přírodní památky UNESCO. Modré se jim
Měli jste daleko na sportoviště?
říká proto, že se zde v letních extrémních
Ubytovaní jsme byli téměř v centru
teplotách vypařují oleje z listů eukalyptů
města, klíčovém místě pro výpravu, pokud
a modrý opar se vznáší nad celou krajinou.
tam jedete s primárním cílem soutěžit.
Je to úkaz, který nás nepotkal, ale rozhodně
Zároveň vám to dovoluje nasávat
stálo za to vidět pravou buš a filosoficky

hledat řešení, jak bychom postupovali při
obrovském lesním požáru. Ty jsou nejvíce
rozšířené právě v nedostupných místech.
Proč to říkám: V rámci návštěvy jsme si
poslechli přednášku, jak zabezpečit svůj
dům proti lesním požárům a používali tam
praktiku typu: Ucpěte řádně okapy na
domech, naplňte vodou aj. Okamžitě mi to
evokovalo zdejší ochlazování zásobníků
s hořlavou kapalinou trochu v jiném měřítku.
Co se týká samotných australských hasičů, tak jsme byli na centrální hasičárně
v centru města. Hned po příchodu se nás
ujala žena. A nebyla tam sama, takže
v Austrálii dělají na pozici hasiče v represi
běžně ženy. Musí plnit stejná kritéria pro
přijetí jako pánové. Hasiči jsou zaměstnanci státu, v tomto případě New South Wales.
Zde vidíme rozdíl oproti New Yorku, kde
hasiče zaměstnávalo město. Celkový počet
hasičáren v Sydney byl okolo 30 a z toho
slabší půlka byla specializovaná na lesní
požáry. Služby mají podobné jako zde
v podniku – dvanáctihodinové. Automobilové cisterny jsou postavené na podvozku
Scania.
• Dálkově studujete 5. ročník vysoké
školy. Jak se dá se propojit studium
s vrcholovým sportem a se zaměstnáním?
Máte pravdu, studuji 5. ročník a doufám,
že je to ročník definitivně závěrečný. Co se
týká uzlu škola, práce, sport, tak nezbývalo
nic jiného, než si udělat organizační plán
a ten striktně dodržovat. Snažím se vyhýbat
upřednostňování jednoho na úkor druhého.
Důležité je mít kolem sebe perfektní kolektiv v práci, protože se závodí o víkendech
a pokud chci být o víkendu na závodech,
musí mě, v případě, že mám mít směnu,
někdo nahradit. Za to těmto kolegům patří
veliký dík.
• To je výborné, že máte takové kolegy…
Ano, mám za sebou neviditelný tým,
který dělá obrovskou práci. Někdo mi musí
odborně nachystat a seřídit izolační dýchací
přístroj, ochranou masku aj. Takže díky,
kluci.
• Závěrem?
Děkuji za podporu mateřské firmě
AGROFERT, mému zaměstnavateli podniku DEZA, a. s. včetně vedení. Chválím naši
výbornou kuchyň i s jejím personálem.
Zvláštní poděkování patří na středisko 1440
a Robertu Skýpalovi za příkladnou práci
pro své zaměstnance.
Děkuji za rozhovor Miriam Kallerová

Ze zahájení

Do boje

Soutěž začíná

Roztažení hadic 80 m

Transport figuríny na 100 m

Vzhůru do 18. patra

Zasloužený odpočinek na australském sluníčku

Kuala Lumpur před Petronas Twin
Towers
Modré hory - Tři sestry

S logem Dezy

První vstup na závodiště

(Fotky z archívu Aleše Navrátila)

Spoluobčané a spolupracovníci, pravidelně se hýbejme. Naučme se rozlišit práci
a svůj volný čas. V samotném finále je úplně jedno co děláme, důležité je, že něco pro
sebe děláme.
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Jak se kdysi slavily Vánoce
Přípravy Štědrého večera v minulosti
zaměstnaly celou rodinu. Děti chystaly
prostinké ozdoby na stromek, táta prováděl vánoční úklid u dobytka a maminka
měla plno práce v kuchyni. S východem
první hvězdy se usedalo ke štědrovečerní
večeři. Podle tradice se mělo na stole
objevit devatero jídel od všeho, co se
v roce urodilo. Mnohým pokrmům se přisuzoval magický význam, na stole nesměl
chybět například chléb, vánočka, česnek
a cibule.
Na začátku hostiny se podávala vánoční

oplatka s medem (aby k sobě byli všichni
stále laskaví a dobří). Polévka bývala
z luštěnin (hrachová nebo čočková), jinde
vařili nudlovou, zelňačku s klobásou nebo
štědračku. Následovala máslem omaštěná
a medem oslazená krupice. Jako hlavní
jídlo se dělával kroupový nákyp s houbami známý jako hubník nebo černý kuba.
Lidé si pochutnávali i na sušeném
domácím ovoci (křížalách) nebo na muzice – směsi sušených hrušek, švestek
a rozinek rozvařených s kořením.
Součástí večeře byla také čerstvá jablíčka

a ořechy. Na závěr se podával čaj nebo
punč s pečivem, nejčastěji s vánočkou,
jinde se závinem a postupem času též
s cukrovím. Sváteční jídelníček míval
řadu krajových variant. Části večeře
odnesli po jídle hospodář a hospodyně ke
stromům, drůbeži a dobytku. Po večeři si
každý rozkrojil jablko, jádřinec ve tvaru
hvězdy znamenal štěstí a zdraví. Další
průběh večera byl vyhrazen různým zvykům, hrám, nadělování, zpívání koled
a provádění obyčejů, které předpovídaly
budoucnost (lití olova, házení střevíce,
pouštění ořechových skořápek se svíčkou
po vodě). Večer obvykla zakončila cesta
na půlnoční mši.

Lidstvo, ethanol, methanol a chemie

Tzv. methanolová aféra vyvolala
zvýšený zájem o problém černého trhu
s nezdaněným ethanolem. Chemiky existence černého trhu nepřekvapuje, ale
šokující a překvapivé jsou okolnosti, za
kterých byl na černém trhu dodán methanol k výrobě alkoholických nápojů.
Svědčí to o morální a odborné úrovni
skupin operujících na černém trhu.
K problému se na konci úvodníku
vrátím.
Lidstvo žije vedle ethanolu dlouhou
dobu. Jde o jakousi symbiosu. Ethanol je
pokládán v současnosti za škodlivý, ale
jistě ve vývoji lidstva měl i svoji pozitivní funkci, například napomáhal překonání namáhavých údobí jak osobních,
tak pracovních či válečných. Společnost
jako celek ethanol nezničil, dokázal však
zničit některé jednotlivce nebo skupiny.
Některé kultury jej přijímaly, jiné
odmítaly. Člověk jako druh žije v kontaktu s alkoholem dlouhou dobu, proto
jej příroda vybavila enzymy na jeho oxidaci. Rozšíření alkoholu asi souvisí
s přechodem z kočovného života lovců
a pastevců na usedlý život zemědělců.
Proto některé kmeny, které touto pro
měnou neprošly, nejsou vybaveny enzymy na oxidaci ethanolu a ethanol na ně
působí destruktivně. Příkladem jsou izolované kmeny chovatelů sobů na Sibiři.
Problémem, který musí řešit, je vyslání
mladých lidí na školy" do civilizovaného
světa ". Setkání těchto lidí s alkoholem
může mít vážné důsledky (navíc jsou
ohroženi tím, že nemají protilátky proti
banálním nemocem "civilizovaného
světa“). Enzymy na oxidaci nemají také
některé indiánské kmeny v Severní
Americe, proto na ně působila destruktivně "ohnivá voda" dodávaná bělochy.
Současný vztah společnosti k ethanolu
v technicky vyspělých státech je významně ovlivněn skutečností, že je čistý
ethanol i ethanol v alkoholických nápojích vysoce zdaněn. Toto zdanění je zdůvodňováno tím, že má být ochranou obyvatel před nadměrným požíváním škodlivého alkoholu. Dramatický rozdíl mezi
výrobní cenou a cenou zdaněného ethanolu, spolu s oblibou alkoholických
nápojů, je jednak hnací silou aktivit některých obyvatel, jejichž cílem je získat
alkoholický nápoj nezdaněný, dále pak
oblastí, na niž se soustřeďují aktivity,
jejichž cílem je dosažení zisku daňovými
podvody. Do prvé skupiny spadá výroba
nejrůznějších domácích vín, které je
možné pít přímo po kvasném procesu
a lidová tvořivost v konstruováni
domácích destilačních zařízení ze starých praček, kotlíků a jiných domácích
aparátů, na nichž je možné destilovat
zkvašené směsi, které není možné konzumovat přímo. Pověstná je tzv." lavorovice ". Jeden můj přítel-chemik jezdil na
ryby na východní Slovensko. Aby si
naklonil hospodáře rybářských spolků,
kteří vydávali povolenky, vozil s sebou
několik skleněných chladičů a gumové
hadice. Vždy měl úspěch. Tato oblast se
většinou omezuje na destilaci pro vlastní
potřebu, vyrobený produkt někdy chutná
hrozně, ale obsahuje jen přírodní látky,

není tedy životu nebezpečný. Do druhé
skupiny spadají nelegální aktivity na
černém trhu, jejichž cílem je nějak získat
nezdaněný ethanol a prodat jej za cenu
zdaněného a dosahovat tím vysokého
nelegálního zisku. V nelegálních aktivitách mohou být zneužívány i produkty
chemického a potravinářského průmyslu, například denaturovaný ethanol či
methanol.
Methanol. I vedle methanolu žije lidstvo dlouhou dobu, protože methanol
vzniká při kvasných procesech jako vedlejší produkt, v množství 1-2 %. V minulosti však byl methanol v nápojích provázen vždy přebytkem ethanolu a lidstvo
se nesetkalo s methanolem koncentrovaným. Protože oba alkoholy jsou přijímány stejnými receptory, a ethanol se
oxiduje přednostně, účinek methanolu
v nápojích nebyl pozorovatelný. Methanol
je důležitý průmyslový produkt, vyrábí se
z něj formaldehyd pro výrobu pryskyřic
a výbušnin, antidetonační přísady do benzinu
(methyl-terc-butyl ether MTBE, terc-amylmethylether TAME). Jeho nebezpečnost je
v tom, že jej není možné čichem a chutí rozeznat od ethanolu. Čím je ethanol čistší, tím
jsou rozdíly mezi methanolem a ethanolem
ve vůni a chuti menší, protože nositeli vůně
a chuti ethanolu jsou příměsi z kvasných procesů. Otrava methanolem může tedy mít dvě
příčiny:
Záměna. Například, na Vysoké škole
chemickotechnologické v Praze došlo
k otravě methanolem v politicky složitých dobách po roku 1968. Jeden docent
řešil napětí po složitých jednáních tím,
že se po návratu z jednání napil směsi
čistého ethanolu a kofoly. Jednou si patrně spletl láhve a napil se methanolu
s kofolou a zemřel.
Hrubá chemická nevzdělanost.
Chemicky nevzdělaná osoba nejenže
nemůže rozeznat podle chuti methanol
a ethanol, ale i název, který často byl na
láhvích a cisternách s methanolem "alkohol methylnatý" a symbol "lebka" - jí nic
neřeknou. Látku pokládá za alkohol,
lebku jako chytrý trik na ochranu proti
krádeži. V minulosti došlo ke skupinové
otravě methanolem, který byl odcizen
z odstavené železniční cisterny.
Denaturovaný ethanol vyráběný
pro technické účely.
Pro technickou praxi je vyráběn
nezdaněný ethanol denaturovaný benzinem, tzv. "benzíňák". Používá se v chemických laboratořích, ve zdravotnictví
a v průmyslu tam, kde přítomnost benzinu nevadí. I tento výrobek vyvolává aktivity zaměřené na to, z tohoto ethanolu
získat něco, z čeho je možné připravit
alkoholické nápoje. Velmi často nejde
jen o získání laciného ethanolu, ale
o "sportovní pocit" vyzrání nad finančním
úřadem. Použitá úroveň čištění je závislá
na odborné úrovni provozovatele
nezákonného procesu. Ve zdravotnictví
jsem se setkal s metodou, při níž byl benzíňák chrstnut do kastrolku s vrstvou
vroucí vody, výsledek čištění byl hrozný.
Na chemických pracovištích je možné se
setkat s metodami, na nichž je možné
vyložit celou chemickou termodynamiku, např.: ethanol se naředí vodou
(vzroste aktivitní koeficient nepolárních
uhlovodíků) a směs je provzdušňována
(jsou vyneseny těkavé nepolární látky),
směs je filtrována přes nakrájený parafin
(rozpouští nepolární látky), vedena přes
aktivní uhlí (adsorbuje i pachové látky)
a destilována na účinné koloně s analytickou kontrolou na plynovém chromatografu. Když jsem byl v mládí na stáži
v NDR, tak mě po jisté době dovedli
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k destilační koloně 3 m vysoké, plně
automatizované, kde nepřetržitě probíhala tajná destilace benzinem denaturovaného ethanolu. Když chemik zestárne
a zmoudří, přestane ho tento sport bavit
a radši si koupí láhev přírodního vína.
Výsledky této iniciativy zpravidla neodcházejí na trh. Uvádím problém proto,
aby bylo zřejmé, že čištění ethanolu
denaturovaného benzinem je náročný
technologický proces, který by vyžadoval při realizaci ve velkém měřítku instalaci dost náročných aparátů a analytickou kontrolu.
Syntetický ethanol vyráběný z ropy.
V šedesátých letech byl v Československu řešen problém rafinace syntetického
ethanolu. Dokonce se uvažovalo i o tom,
že by mohl být užit jako náhrada potravinářského ethanolu. Důvodem byl přebytek výrobní kapacity ethanolu v Československu. Ethanol byl vyráběn pro
syntézu kaučuku metodou dle Lebeděva,
při níž je ethanol hlavní surovinou. Když
byla výroba kaučuku převedena na výrobu z butadienu získávaného pyrolýzou
ropných frakcí, bylo hledáno použití pro
ethanol. Problém vymizel, když
v Litvínově došlo k výbuchu explozivního oblaku propylenu, který zcela zdecimoval výrobnu syntetického ethanolu.
Nyní není použití syntetického ethanolu
pro výrobu alkoholických nápojů povoleno. Důvodem je skutečnost, že tento
ethanol může obsahovat jako příměsi
cizorodé látky, tj. látky, které se nevyskytují v kvasném ethanolu a pro které
není lidský organismus enzymaticky
vybaven. Současné analytické metody
umožňují kvasný ethanol a petrochemický ethanol spolehlivě rozlišit. Základem
rozlišení je stanovování obsahu nestabilních izotopů uhlíku v ethanolu.
V atmosféře je obsah nestabilních izotopů doplňován působením kosmického
záření. Kvasný ethanol má složení izotopů odpovídající okamžitému stavu
atmosféry. Petrochemický ethanol má
složení izotopů odpovídající ropě, která
byla uložena hluboko pod zemí, a v níž
izotopy nebyly doplňovány.
Závěr. Pokud bude čistý ethanol vysoce zdaněn, bude nutné řešit ochranu před
černým trhem a nezákonnými aktivitami,
které mohou mít i vážné důsledky.
Zdanění ethanolu je i komplikací pro
chemické a potravinářské výrobce,
pokud vyrábějí nebo musí používat čistý
ethanol, protože ve výrobně musí být vše
zaplombováno, měřeno a zajištěno proti
úniku ethanolu.
Ovšem, při úvahách o methanolové
aféře mě ale šokují poměry na černém
trhu. Je zřejmé, že v celém ilegálním
výrobním řetězci lihovin, který má ale
asi i vazby na legální výrobu lihovin,
není zajištěna spolehlivá a zodpovědná
kontrola vstupních surovin na všech
úrovních. Šokuje mě představa, že
možná existuje člověk nebo skupina lidí,
která o vstupu velkého objemu methanolu do řetězce věděla, ale nezasáhla.
Možná proto, že nechtěli přijít o zisk,
nechtěli si nadělat nepříjemnosti a upozornit na sebe, aby na sebe neuvalili
pomstu konkurenčních skupin operujících na černém trhu. Nepokládám za
pravděpodobné, že někdo, kdo obchoduje s alkoholem na černém trhu, neví, že je
methanol toxický a že způsobuje oslepnutí a smrt. A těžko chápu morální profil
lidí operujících na černém trhu, kteří o
účincích methanolu vědí, a přesto jej
uvedou do výroby. Jsem zvědav na
výsledky vyšetřování.
Josef Horák, Chemické Listy 106,
1021-1022 (2012)

Vánoční pohoštění
Doba vánočních svátků se nezadržitelně blíží. Abychom vám usnadnili sestavování
vánočního pohoštění pro vaše blízké, nabízíme tip na tříchodové sváteční menu.
Jednotlivé recepty jsme vždy doplnili o zajímavé tipy šéfkuchaře.
PŘEDKRM
Vinná klobása se zelným salátkem
Potřebujete: vinnou klobásu
Kostelecké uzeniny dle počtu
osob, bílé sterilované zelí – 150 g
na osobu, jarní cibulka pro 2
osoby, citrón, sůl, pepř.
Postup: Jednotlivé porce vinné
klobásy Kostelecké uzeniny stočíme do tvaru šneka, zpevníme
dvěma kuchařskými špejlemi do
kříže a obalíme v hladké mouce, abychom získali křupavou kůrku. Zprudka opečeme
na pánvi po obou stranách. Zelný salátek připravíme dle počtu osob. Na 100 g
kysaného bílého zelí potřebujeme 50 g jemně nakrájené jarní cibulky. Zelí a cibulku
smícháme, zakápneme citronem a okořeníme solí a pepřem dle chuti.
POLÉVKA
Bílá rybí polévka se zeleninou
a jikrami
Potřebujete: 500 g rybích hlav,
150 g rybích jiker a mlíčí, 150 g
kořenové zeleniny (mrkev, celer,
petržel), 50 g másla Tatra, 30 g
hrubé krupice Penam, Rosický
toustový chléb světlý Penam, sůl, česnek, muškátový květ, bílý pepř, 2,5 l
vody, zelenou petrželku.
Postup: Rybí hlavy očistíme,
zbavíme žáber (jinak vám polévka zhořkne) a dobře propláchneme pod tekoucí
vodou. Hlavy vložíme do studené osolené vody, uvaříme a ihned je prudce zchladíme.
Rybí vnitřnosti propláchneme vodou, uvaříme v osolené vodě zvlášť a rovněž je prudce zchladíme. Přidáme očištěnou, na kostičky pokrájenou kořenovou zeleninu, drcený česnek a vše zalijeme vývarem. Do vařící polévky vsypeme hrubou krupici Penam
a uvaříme ji. Před koncem ještě přidáme pokrájené rybí vnitřnosti a maso obrané
z rybích hlav. Polévku nakonec dochutíme. Dokořeníme muškátovým květem, bílým
pepřem a ještě asi 5 minut povaříme. Polévka se podává s chlebovými krutony
z Rosického toustového chleba světlého Penam a posypaná petrželkou.
Tip šéfkuchaře - při kuchání buďte opatrní a neprořízněte pouzdro s jikrami. To
v celku opečte na másle a ozdobte jím polévku spolu s petrželkou a krutony.
HLAVNÍ JÍDLA
Smažený kapr
Jednotlivé porce kapra umyjeme,
kůži jemně osušíme a místy nařízneme. Zlehka potřeme česnekem
a obalíme - klasický trojobal (doporučujeme
použít
strouhanku
Penam). Smažíme na sádle do
zlatova.
Miniřízečky
Menší prsní a stehenní řízky
z Vodňanského kuřete obalíme
v mouce, vajíčku a strouhance
(doporučujeme použít strouhanku Penam). Vepřovou panenku nenaklepáváme, maso
by pak nebylo tak šťavnaté. Opět klasický trojobal a smažíme na sádle dozlatova.
PŘÍLOHA
Domácí bramborový salát
Receptura i množství jsou v každé rodině tradiční a pevně dané.
Tip šéfkuchaře:
Používám jogurt nebo zakysanou smetanu. Salát je pak lehký a lahodný.
AGF magazín 4/2012
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NAŠI JUBILANTI
V prosinci slaví životní jubileum:
Horáková Pavla
- úsek pro správu
majetku, finance a ekonomiku
Pavlíček Svatopluk
- benzol
Brňovjáková Eva - železniční doprava
Srba Petr
- provozní údržba 4. a 9.
provozu
Cahlík Zdeněk
- HZS
Jubilantům blahopřejeme.

JAK JSOU TU DLOUHO
Prosinec 40 let
Jurenka Ladislav
- ftalanhydrid
a dioktylftalát
Prosinec 30 let
Spilková Irma - informační středisko
Haasová Jaroslava
- provozní
laboratoře 4. a 9. provozu
Pajdla Josef
- ftalanhydrid
Surovec Bohumil
- dehet
Prosinec 25 let
Mačková Marcela
- voda a odpady
Gerhart Zdeněk - provozní laboratoře
4. a 9. provozu
Maloš Martin
- voda a odpady
Tesař Zdeněk
- železniční doprava

OKÉNKO PRO NAŠE DŮCHODCE
BLAHOPŘEJEME
V prosinci slaví životní jubileum tito
důchodci:
Vojtková Marie Organik
- 85 let
Gášek František
- 80 let
Ing. Růžek Josef
- 80 let
Rosíková Ivona Organik
- 75 let
Horečková Marie Ostrava
- 75 let
Nakládal Vratislav Organik
- 75 let
Ing. Kapusta Bohumil
- 70 let
Vojtašík Dušan
- 70 let
Šnajdr Josef
- 70 let
Kapustová Věra
- 65 let
Králík Stanislav
- 65 let
Podéšť Pavel
- 65 let
Janiš Milouš Organik
- 65 let
Zádilský Jaromír
- 50 let
BOWLING
Poslední koulení v tomto roce proběhne v pondělí 17. prosince od 14. hodin
v herně U klokana. Vemte si dobrou
náladu, hudební doprovod zajistí Břeťa
Kramer. Přijďte si zahrát a pobavit se.
Za výbor KD zve Pavel Bernas.

NAŠI NEJMENŠÍ
14. listopadu se Janovi a Júlii
Kundrátkovým
narodila
dcera
Kristýna.
22. listopadu se Jiřímu a Nikole
Fárkovým narodila dcera Amálie.
Rodičům blahopřejeme a dětem
přejeme úspěšný start do života.

KUŽELKY
V pátek 21. prosince proběhne předvánoční turnaj v kuželkách na zimním
stadionu od 14 do 16 hodin. Máme
zajištěny všechny dráhy. Doufám, že se
muži rádi vzdají předvánočních
domácích prací a nebudou se ženám
plést a radit v pečení i v úklízení. No,
a některé ženy zas nechají muže doma
a přijdou se odreagovat. Odměnou
všem bude radost si zahrát.

Na velkou účast se těší Mirek Hlavatý.
VZPOMÍNKA
Začátkem listopadu zemřela paní
Ludmila Niklová ve věku 74 let.
11. listopadu zemřel pan Jiří Vála ve
věku nedožitých 66 let.
14. listopadu zemřel pan Karel Vostál
ve věku 77 let.
30. listopadu zemřel pan Miroslav
Horák ve věku nedožitých 70 let.
1. prosince zemřela paní Jarmila
Pavelcová ve věku 89 let.
Čest jejich památce.

PRONAJMU prostorný, prosluněný,
kompletně zařízený byt 3+1 v klidné
části obce Poličná – čtyřbytovka u lesa.
Tel. 737 871 841.

Ve čtvrtek 25. října proběhlo letos již druhé setkání důchodců v Ostravě.
Foto: Rudolf Holinec

Hudba mění chuť

Paní Pavla Horáková z úseku pro
správu majetku, finance a ekonomiku
oslaví 13. prosince šedesáté narozeniny. Blahopřejeme.

Pan Zdeněk Cahlík z hasičského
záchranného sboru oslaví na Štědrý
den padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Pondělí až pátek v 18.00 hodin
(kromě 24., 25., 26. a 31. prosince).
Pozorování Měsíce (druhá polovina
prosince), Jupiteru, hvězd, vícenásobných hvězdných systémů aj.
ZIMNÍ STADION VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Středa 12. prosince v 18.00 hodin –
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Regiony se spojí a náměstí rozezní
vánoční koledy.
www.ceskozpivakoledy.cz
SOKOLOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Středa 19. prosince ve 20.00 hodin –
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ.
Pocta Žerotínům. Ve scénickém provedení, na dobové nástroje.
Účinkují: Czech Ensemble Baroque,
Hradišťan, Taneční soubor, dirigent
Roman Válek. Vstupné: 150 Kč.
NÁMĚSTÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Pondělí 24. prosince ve 20.30 hodin
– ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT
Dechová hudba města Valašské
Meziříčí a VSPT Bača.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Do pondělí 31. prosince - Martin
Štverák - TOULKY VÝCHODEM
Výstava fotografií zobrazující Východ
objektivem Martina Štveráka ve vestibulu knihovny. Při svých cestách získal
mnoho zážitků, o které by se chtěl
podělit prostřednictvím několika fotografií s komentářem.
Čtvrtek 3. ledna – čtvrtek 28. února Jiří Jablonický
- FRAKTÁLNÍ GRAFIKA
Výstava představuje moderní obor
počítačové výtvarné tvorby. Náměty
jednotlivých grafik jsou reakcí na přesahy lidského vědomí do dalších sfér
a úrovní reality. Jde o esoterickou
a duchovní tvorbu, která reaguje na
skutečnost postupného vývoje a rozšiřování vědomí člověka. Výstava ve
vestibulu knihovny.

INZERCE

Pan Petr Srba z provozní údržby 4. a 9.
provozu oslavil 5. prosince padesáté
narozeniny. Blahopřejeme.

VALAŠSKÝ CHEMIK

Plánujete zajít na dobrou večeři?
S kvalitním vínem? Než si vyberete
restauraci, zaposlouchejte se do hudby,
která v podniku funguje jako pozadí. Ta
totiž může rozhodnout, jak vám bude
víno chutnat. Nesmysl? Podle vědců
z Herriott-Watt University v Edinburghu
právě naopak.
Tým vedený profesorem Adrianem
Northem tam provedl sérii pokusů,
v nichž dokázal, že kvalitu vína
vnímáme podle toho, jakou hudbu při
pití posloucháme. „Dokázali jsme, že
emocionální dopad hudby zřejmě funguje jako symbol, který ovlivňuje
vnímaní chuti,“ píší vědci ve zprávě o
svém výzkumu. Testy – nepochybně
příjemné – provedli na vzorku 250 studentů, kterým nalili červené víno Alpha
2005 Cabernet Saiuvignon a bílé chilské Chardonay, vždy všem stejné.
Rozdělili je do pěti skupin po padesáti lidech a každé z nich hráli k popíjení jednu ze čtyř hudebně hodně odlišných
skladeb. Kantátu Carla Orffa Carmina
Burana, kterou charakterizovali jako

„plnou a těžkou”. „Lehký a rafinovaný“ Květinový valčík z Louskáčka P. I.
Čapkovského, „Svěží“ píseň Just Can´t
Get Enough francouzské skupiny
Nouvelle Vague. A „jemnou a hladivou“ píseň Slow Breakdown kanadského skladatele Michaela Brooka. Pátá
skupina pila potichu.
Když studenti po pěti minutách
dostali otázku, jak jim víno chutnalo,
charakterizovali je přesně podle toho,
jaká hudba jim k tomu hrála. „Lehké
a rafinované“, prohlásili posluchači
Louskáčka, ,,plné a těžké“, popsali
chuť téhož ti, komu k pití duněl
a Carmina Burana. Studenti pijící potichu se v charakteristikách lišili.
Vědci zatím nedovedou přesně určit,
jestli při jejich pokusech působilo kulturní povědomí o typu hudby nebo
přímo fyzikální vlastnosti zvuku.
Výzkum navázal na předchozí vědecké
zjištění, že když v restauracích hraje
vážná hudba, lidé tam utratí více než za
zvuků pop-music.
Magazín Víkend HN 33/2012

8. ledna v 18 hodin - Tomáš Novák
- 203 DNÍ V TRA(M)PU
Část IV. - Křížem krážem k Singapuru.
Beseda s dataprojekcí.
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.
Hasičská expozice.
Čtvrtek 13. prosince v 16 hodin DOBROČINNÁ ADVENTNÍ AUKCE
Aukce obrazů, výrobků a jiných uměleckých předmětů.
Neděle 16. prosince v 15 hodin VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční koncert pořádaný v rámci Dnů
umění nevidomých na Moravě.
Do neděle 13. ledna 2013 –
BETLÉMY
Tradiční výstava betlémů v prostorách
vánočně vyzdobeného zámku Kinských.
Otevírací doba muzea v době vánoční
Sobota 22. 12. 2012 - od 10.00 do 16.00,
Od 23. 12. do 25. 12. 2012 – zavřeno.
Středa 26. 12. 2012 od 10.00 do 17.00 hodin.
Od 27. 12. do 30. 12. 2012 od 10.00 do
17.00 hodin.
Pondělí 31. 12. 2012 – zavřeno.
Muzeum je otevřeno denně, mimo pondělí,
od 10 do 16 hodin.
GALERIE KAPLE
Do 18. ledna 2013 – POSLOUCHAT
OČIMA
Projekt "Poslouchat očima" vznikl na
základě výzvy Didiera Montagny a jeho
iniciativy propojení a spolupráce dvou
tvůrců. Skladatele současné vážné hudby
Miroslava Srnky a tvůrce současného
vizuálního umění Kateřiny Vincourové.
Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí má
otevřeno denně v Út - Pá od 9 do 17
hodin, v So - Ne od 13 do 17 hodin, v pondělí je zavřeno.

GALERIE SÝPKA
Do 27. ledna 2013 – ZUŠ
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - CIRKUS
SVĚT
Základní umělecká škola Alfréda
Radoka Valašské Meziříčí se poprvé
prezentuje ve všech prostorách galerie
Sýpka.
ZUŠ ALFRÉDA RADOKA
Pátek 21. prosince v Lapidáriu
Trojice v 17 a v 19 hodin - VÁNOČNÍ
KONCERT
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Neděle 30. prosince v 15.30 hodin VÁNOČNÍ KONCERT CHRÁMOVÉHO SBORU A ŽÁKŮ ZUŠ
ALFRÉDA RADOKA OBORU VARHANY
Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
www.zus-vm.cz
KINO SVĚT
Do neděle 20. ledna - SE SLAVNÝMI
ARCHITEKTY PO ZLÍNSKÉM
KRAJI
Hubert Gessner, Zdeněk Plesník. Vestibul
Kina Svět. www.slavnestavby.cz
Otevřeno denně od 16.00 do 21.00 hodin
MORAVSKÁ GOBELÍNOVÁ
MANUFAKTURA
Sobota 22. prosince v 18.00 hodin SCHLATTAUER PEČE VÁNOČKU
Každou středu od 19.00 hodin
KONCERTOVÁNÍ PETRA BAZALY
http://www.gobelin.cz
KZ VALAŠSKĚ MEZIŘÍČÍ
S – klub
Čtvrtek 13. prosince v 17.00 hodin sál KZ – VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ
Základní umělecká škola B-ART.
Středa 19. prosince v 19.00 hodin –
sál KZ – SVĚTÁCI
Známá filmová hudební komedie v divadelní úpravě a v režii L. Olšovského.
Vstupné 350 Kč.
Malá scéna za oponou
Pondělí 17. prosince ve 20.00 hodin –
JAROSLAV HUTKA
Koncert folkového písničkáře.
Vstupné 100 Kč.
M - Klub
Pátek 14. prosince ve 20.00 hodin –
ANETA LANGEROVÁ
Vstupné 350 Kč.
Pátek 21. prosince ve 20.00 hodin –
HOOFBEATS
Vstupné 80 Kč.
Sobota 22. prosince v 19.00 hodin –
MUZIKANTSKÉ VÁNOCE
Kolečkářová A., Machine V., Pantarhei,
Szkrat a další.
Vstupné 100 Kč.
Pátek 28. prosince ve 20.00 hodin –
FOJTI
Valašský folkrock.
Vstupné 50 Kč.
Pátek 28. prosince ve 20.00 hodin sál
KZ – INEKAFE (SK)
Vstupné 300 Kč.
Pondělí 31. prosince ve 20.00 hodin –
HIPPIE SILVESTR V M-KLUBU
Vstupné 50 Kč.
Pátek 4. ledna v 19.00 hodin –
IMPROLIGA
Vstupné 80 Kč.
ZÁMEK LEŠNÁ
Do neděle 16. prosince –
BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Výstava skrývá kromě betlémů i jiné
dekorace, předměty, šaty, které se pojí
s časem duchovního klidu. K vidění jsou
slavnostní, bohatě vyšívaná liturgická
roucha katolických kněží. Mezi 25 betlémy ze soukromé sbírky jsou nejen klasická národopisná ztvárnění s postavičkami
Mikoláše Alše či Marie FischerovéKvěchové, ale i netradiční betlémy tematické.
Zámek Lešná u Valašského Meziříčí je
v době vánoční výstavy otevřen od úterý
do neděle, a to od 10 do 16 hodin.
Zámecký park je otevřen denně od 8 do 17
hodin.
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Představení zemědělské výroby ve skupině Agrofert v České republice
Zemědělská divize Agrofertu zaznamenala v několika posledních letech velký rozmach. Počet zemědělských podniků s půdou
dosáhl počtu cca 55 společností o rozloze 97 054 ha zemědělské půdy.
Veškeré výrobní postupy v rámci RV
jsou striktně lokalizovány z důvodů
odlišnosti půdního fondu a klimatických
podmínek, což vyžaduje individuální přístup k výběru půdního zpracování, hnojení, výběru osiv. Dále vyžaduje také výbornou znalost místních podmínek s velkou
dávkou intuice. Jednotlivé výrobní postupy a potřeby RV nelze paušalizovat, což
Jsou zavedeny jednotné výrobní postupy
klade velké nároky na agronomy a pras přihlédnutím na danou lokalitu spolecovníky, kteří se účastní jednotlivých
čnosti. Byl dán dobrý směr, což je vidět
výrobních postupů. V současné době prohlavně v nárůstu užitkovosti, naturálních
bíhá důkladná analýza půdního zásobení,
číslech a snižujících nákladů na výrobu.
která je vlivem různých ekonomických
V současné době je intenzita a ekonomika
V rámci prvovýrobních podniků zůstapodmínek před vstupem podniků do skuvýroby
mléka na špici toho, co můžeme
la živočišná výroba v podobě chovu
piny Agrofert rozdílná. To má za následek
dosáhnout v současných provozech.
skotu, který v současné době chová cca
rozdílné náklady na hnojení a ošetřování
Limitujícími faktory jsou zastaralé stáje,
29 000 kusů zvířat. Z toho 10 300 krav
rostlin. Bohužel investice do zásobenosti
stlané provozy a malá koncentrace zvířat.
s tržní produkcí mléka (dále jen KTPM),
půd a srovnání PH půdy na potřebnou
Z pohledu provozu ČR tomu tak není. Ale
s roční produkcí 90 mil. litrů syrového
úroveň stojí nemalé finanční prostředky,
pokud srovnáme výrobu mléka v západní
kravského mléka, krávy bez tržní produkkteré nesou své ovoce až po několika
Evropě nebo v Americe, tak máme bohuce mléka (dále jen KBTPM) s počtem cca
letech, ale nákladové položky ovlivňují
žel
pouze 2 možnosti - buď budeme
1 800 kusů a 16 400 ks ostatních kategoprodukci RV ihned. RV používá pro svůj
vyrábět mléko ve stejných podmínkách
rií, (telata, jalovice, býci ve výkrmu).
provoz nejmodernější techniku, která zvyjako v západních zemích nebo budeme
V rámci jednotného řízení byla odštěšuje produktivitu práce a umožňuje poumuset některé provozy zavřít.
pena výroba vepřového a drůbežího masa,
žívat informační technologie, které ulehčují
Cílem chovu KTPM mléka je konvajec a produkce ovoce. Zemědělské spopráci a odhalí lépe nedostatky. Pro nezacentrovat
výrobu v méně produktivních
lečnosti jsou vlastněny jednotlivými ZZN
svěcené uvedu příklad: v RV v rámci AGF
oblastech a lokalitách, které mají louky,
dle lokalizace regionů. V současné době
je cca 16 500 ha řepky, kterou musíme
pastviny. Koncentrací výroby snížit
je vytvořeno 6 agrocenter. AgroZZN
zasít cca za 10 dnů. Více času vzhledem k
náklady a zlepšit ekonomiku. Jednoduše
s výměrou 3 645 ha, Cerea 12 843 ha,
předplodinám a agrotechnickému termínu
řečeno, ale ve finančním vyjádření jsou to
Navos 28 650 ha, ZZN Pelhřimov
nemáme. Během 10 dnů musí na 16 500
velké investice. Z pohledu ekonomiky nic
10 517 ha, ZZN Polabí 22 920 ha
ha proběhnout minimálně 4 operace, které
nenapovídá tomu, že by to tak mělo být.
a Primagra 16 009 ha zemědělské půdy.
zabezpečí dobrou úrodu řepky. A to za
Ale je to jediná možná cesta. V současné
Rostlinná výroba (dále RV)
předpokladu, že ji nepokazí počasí.
době je vypracována koncepce do roku
Produkce RV je v Agrofertu zaměřena
Největšími limity ekonomiky RV je držba
2018, která by měla výrobu mléka posuna potřeby celé vertikály, a to zejména na
půdního fondu, která je v současné době
nout na světovou úroveň a zároveň přinést
výrobu řepky, potravinářské pšenice, žita,
zabezpečena cca 200 000 smlouvami
lepší ekonomiku.
krmné pšenice, kukuřice a potřebám
s fyzickými a právnickými osobami,
KBTPM: Masné krávy byly v rámci
skotu.
počasí, vyhlášky a nařízení, které omezuAGF okrajovou záležitostí a plnily pouze
Sklizené plochy 2012:
jí intenzitu výroby, rozkolísaný trh komofunkci udržování pozemků a čerpání dotadit. Musím však konstatovat, že za
cí. Čemuž odpovídají naturální a ekonoposledních 20 let přeje ekonomika spíše
mické výsledky všech společností
RV než ŽV. To se však může změnit tím,
Agrofertu
kromě střediska Unilesu.
že porostou fixní náklady na ha zemědělV současné době proběhl výběr vhodných
ské půdy v podobě nájmů za pozemky,
plemen dle požadavků Kostelce, jsou
cen pohonných hmot, chemických provytipovány lokality chovu KBTM. Jsou
středků a hnojiv. Máme proto krátký čas
aplikovány
správné zootechnické zásady,
využít ekonomické prosperity pro stabilikteré významně zlepší ekonomiku chovu
zaci, intenzifikaci výroby v podobě dobré
KBTPM. V současné době již máme
lokalizace podniků, doplnění půdní zásodovezena kvalitní zvířata, která budou
benosti, zautomatizování kontroly přes
dobrým základem pro produkci geneGPS, výnosové mapy a zároveň aplikaci
tického materiálu pro AGF i mimo skupihnojiv dle výnosových map a další.
nu, což zlepší ekonomiku chovu, zvýší
Chov skotu
prestiž
AGF a zároveň uzavřeme celou
ŽV zemědělské výroby je zaměřena na
výrobní vertikálu. Je vytvořena koncepce
produkci mléka pro mlékárny ve skupině
do roku 2018, která počítá s umístěním
a produkci hovězího masa pro Kostelec.
zvířat ve skupině, certifikovanou odchovnou
KTPM: toto odvětví je již několik let
býků pro přirozenou plemenitbu.
integračně řízeno. Dosahuje velmi dobChov krav má z pohledu zemědělské
rých naturálních výsledků s průměrným
výroby v některých oblastech velký ekoročním nádojem za laktaci cca 8 900 l.

Vy s o č i n a H o d i c e … s i l n ý p ř í b ě h
Genius loci továrny v Hodicích na
Vysočině se začal tvořit už v roce 1860,
kdy zde byla postavena továrna na
výrobu a zpracování sukna. Mimo jiné
se zde šily fezy pro Blízký východ. Po
úpadku podnikání v textilním průmyslu se majitel továrny spojil s podnikatelem Janem Satrapou a v roce 1926
založili Akciovou továrnu na salám
a poživatiny, a. s. Hodice.
Mimochodem vizionář Jan Satrapa
stojí za založením všech masných podniků na Vysočině, firmy ve Studené,
Kostelci, Hodicích a Krahulčí. Tak se v
současné době ocitly v jedné skupině
podruhé, téměř po sto letech.
Poměrně malý provoz v Hodicích má

všechny potřebné parametry na výrobu
toho nejkvalitnějšího v oblasti trvanlivých salámů. Přilehlý rybník a drsné podnebí Vysočiny vedly majitele kolem roku
1937 k výstavbě přírodní sušárny. Ta je
dnes již unikátem a od třicátých let se v ní
téměř nepřetržitě suší a zakuřují trvanlivé
salámy.
A jak taková sušárna funguje?
V přízemí je místnost, které říkáme
„Peklo“. Stojí v ní ocelové vozíky, které
v podvečer naplníme bukovými štěpky.
Po jejich zapálení proniká hustý kouř
průduchy ve stropech a podlahách do sálů
ve dvou horních patrech, to je proces
zakuřování. Ráno pak otevřeme okna a
celý den větráme a pouštíme do sálů čer-

stvý vzduch, čili sušíme. V sálech jsou
pod stropy zavěšeny stovky salámů, které
zde tráví 8–14 dnů dle kalibru.
Kdybychom neměli přísné předpisy
potravinářů, určitě by se nám vyplatilo
vodit do sálů turisty, je na ně totiž impozantní pohled. V průvanu s optimální vlhkostí vzduchu se pohupují štangle
salámu, patina starých rozlehlých místností, vůně typická pro uzení a za okny
nejkrásnější krajina široko daleko.
Síla tradice
Ne náhodou vybrali tehdejší členové
vedení Jihomoravského průmyslu
Masného provoz v Hodicích ke splnění
strategického státního úkolu - vymyslet
alternativu k nedostatkovému dovozovému Uheráku. A protože tehdejší československé veterinární předpisy nedovolovaly vyrábět fermentovaný salám, prochází
Vysočina, pojmenovaná po místě svého
vzniku, tepelným zpracováním. Dodnes
v Hodicích vyrábíme salám s původní
originální recepturou pod názvem
Vysočina Hodice 1967. A protože si
velmi vážíme skvělé kvality tohoto
výrobku i silného příběhu, který za ním
stojí, rozhodli jsme se pro redesign obalů,
který jasně komunikuje propojení výrobků Vysočiny Hodice se skvělou chutí,
v níž jsou hlavními ingrediencemi poctivé
řemeslo a čistá příroda.
Mirka Kvíčalová, Krahulík MASOZÁVOD Krahulčí, a. s.

nomický význam, který bohužel není
vidět ze současných ekonomických
výsledků. Nikde není doceněna organická hmota pro RV, není možné přesně
vyčíslit cenu pěstování jetelovin na orné
půdě, které vážou dusík. Při výrobě osiv je
nutné zabezpečit izolační vzdálenosti
a střídání plodin, což bez ŽV lze velmi
těžko. Existují lokality, kde není možno
pěstovat tržní plodiny. V současné době je
neustále skloňovaný greening (nařízení
EU), které podmiňuje čerpání dotací
právě střídáním plodin. Pro kolegy
z ostatních oborů musím konstatovat, že
generační interval u skotu je 5 let. To znamená rozhodnutí, která provedu, jsou
naplno vidět po 5 letech. Proto úspěch
v chovu skotu nesou dobře připravené
dlouhodobé programy, které se nemění.
Chov prasat
Chovem prasat se v současné době
zabývá 5 společností, tj. JAVE PORK,
LIPRA PORK, ANIMO ŽATEC, PŽV
Strakonice, SPV Pelhřimov. Celkový stav
přepočtených prasnic činí cca 14 000 ks.
Dále chov prasat disponuje 150 000 výkrmovými místy s roční produkcí 50 000 t
masa což je cca 340 000 ks prasat pro
potřebu Kostelce. V současné době je
dosahováno velmi dobrých výrobních
výsledků, které mnohdy předčí i 25 %
nejlepších chovů v Dánsku. Jako nosný
hybrid pro chov byl vybrán Danbred.
Limitem pro ekonomiku jsou v současné
době dovážená selata z Dánska, která zvyšují nákladovou cenu prasat cca o 4 Kč
oproti domácím selatům. Proto po integraci a fúzi společností je vše zaměřeno
na udržení současného zdraví a naplnění
výkrmen vlastními selaty, což vyžaduje
vybudování porodny o kapacitě cca 1 800
ks prasnic. Za rok 2012 dovezou podniky
Agrofertu z Dánska cca 150 000 selat. Pro
stabilizaci celého programu byla zakoupena inseminační stanice, ve které jsou
vyráběny inseminační dávky pro veškeré
chovy Agrofertu. Pro menší závislost na
jedné genetice byla dovezena zvířata
GENESUS – Kanada. Bude tak vytvořena druhá větev genetiky, která zabezpečí
výrobu chovných prasniček a výrobu plemenných kanců pro potřeby Agrofertu

a Genesusu. Celá vertikála výroby bude
uzavřena vnějším vlivům a celý sektor by
měl být stabilizován.
Výroba vajec
V současné době zabezpečují výrobu
vajec Agropodnik Hodonín a PŽV
Strakonice s celkovou kapacitou 360 000
ks nosnic a odchovnami kuřic. Roční produkce skořápkových vajec cca 100 mil.
ks. Provozy jsou plně modernizovány
a splňují požadavky welfare pro chov
zvířat. Tak, jako tomu bylo u prasat, dojde
ke sloučení výroby pod jedno IČO.
S výhledem na produkci cca 150-180 mil.
vajec roční produkce by měla být celá
vertikála uzavřena centrální třídičkou
a výrobou sušené vaječné hmoty, melanže
a majonézy, což plně využije synergické
efekty ve skupině. Dobudováním koncového zpracování bychom měli sehrát
roli významného hráče na trhu s vejci
a tím i prohloubit obchodní činnost
s ostatními subjekty v zemědělství.
Výroba ovoce
V současné době obhospodařuje
Agrofert 217 ha ovocných sadů. Roční
produkce ovoce je cca 6 500 t. Ovoce
končí většinou na tuzemském trhu.
Jelikož disponujeme velmi dobrými sklady, zásobujeme obchodní řetězce během
celého roku. Ovoce skladujeme i pro
ostatní subjekty CZ Fruit, což je celorepubliková obchodní organizace, kde
máme členství. Tak, jako v ostatních
odvětvích, jsou sady vyčleněny pod
zvláštní segment zemědělské divize s jednotným řízením. Vzhledem k probíhajícím dotačním titulům nebylo možné
některé společnost fúzovat a produkci
ovoce tak v Agrofertu zabezpečují dva
podniky - Sady CZ a Biosady, částečnou
produkci ovoce zabezpečuje také Alimex
Nezvěstice.
Výše uvedené segmenty zemědělské
divize jsou v současné době převáděny na
jeden společný systém s dopracovanými
účetními postupy, centrálními kalkulacemi a důsledně vyžadovanou jednotnou
metodikou, což umožňuje dokonalejší
přehled o jednotlivých nákladech výrobního procesu.
Závěrem musím konstatovat, že rozsah
60 společností s širokým výrobním rozsahem nelze řídit bez týmu, který se podílí
na jednotlivých výrobních a rozhodovacích procesech a do kterého patří Ing.
Škvor - ekonomika, Ing. Luka – chov prasat, Ing. Tampiérová – KBTPM,
p. Struhačka – KTPM, Ing. Lněnička Csc
– vejce a sady, p. Hlaváček, Ing. Šandera
– RV. Tímto všem děkuji za týmovou
práci.
Jindřich Macháček,
AGROFERT HOLDING, a. s.

Vánoční dárky od KMOTRA
Nejkrásnější svátky roku jsou opět tady
a vy přemýšlíte, co koupíte svým blízkým.
Potěšit děti pěknou hračkou či ženu šperkem je jednoduché, ale co koupit tatínkovi, dědečkům nebo strýčkům? Odpověď je
vskutku jednoduchá. Dárkové balení

trvanlivých salámů od společnosti
KMOTR – Masna Kroměříž, a. s.!
Již několik let se naše společnost specializuje na výrobu dárkového balení.
Každým rokem přinášíme nové dárkové
krabičky či limitované edice salámů. Za
naši originalitu jsme byli oceněni titulem
Obal roku za dárkovou krabičku Exclusive
Collection. Jako jediní v masném průmyslu jsme tohoto ocenění dosáhli již podruhé.
Poprvé jsme ocenění získali v roce 2005
s krabičkou Kmotrův MIX. Tato krabička
je stálicí naší nabídky. Kromě dárkových
krabiček jsou v naší nabídce i dárkové
koše s vínem.
Ještě originálnějšími jsou letos příchutě

salámů, které na Vánočním trhu nabídneme. Milovníky zvěřiny jistě potěší salámy
Hubert s jelením masem a Divočák
s masem z černé zvěře. Ženy potěší jemná
chuť Svátečního salámu s para ořechy.
Nejzajímavější novinkou je však salám
Marián, který obohatí vaše chuťové buňky
o spojení chutí kvalitního masa a konopného semínka. Marián vás bude bavit!
Pokud vás naše výrobky zaujaly, můžete je nakoupit přes internet z pohodlí svého
domova. Vánoční salámy i dárkové krabičky koupíte v našem internetovém obchodě na stránkách www.kmotr.cz.
Petra Uiberlay,
KMOTR - Masna Kroměříž, a. s.

