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A N K E T A A K T U A L I T Y

Mám dvě dcery, a ty se na Velikonoce
vždycky velmi těší. Bydlíme u lesa,- 
a tak byl letos trochu problém se k nám
přes ty přívaly sněhu dostat. I přesto se
dcery šmigrustníků dočkaly.

Kateřina
Váhalová,
závodní 
stravování

blahoslav
Hlaváč,
provoz fenoly 
a MTCHV

Na velikonoční dny volna jsem vyrazil
do krásného, někdy drsného, prostředí
Velké Lhoty, kam se rád vracím. I když
velikonoční zvyky procházejí kolem
mě, strávil jsem čas s rodinou a s přáte-
li. Posléze jsem měl radost z „bílého
potěšení“, které bylo třeba uklidit.

Letošní jaro přišlo jinak než obvykle.
Svým ledovým dechem a množstvím
sněhu přivedlo ke krmítkům mnoho hla-
dových zpěváčků, z nichž mnozí se již
vrátili z teplých krajin. Letošní první
jarní dny byly podle kronik nejstudeněj-
ší za posledních sto let. Průměrná tep-
lota za uplynulé čtyři týdny klesla pod
jeden stupeň Celsia. A tak se koledníci
na Velikonoce brodili za pomlázkou
sněhem. 

David Juřica,
provoz benzol

Velikonoce jsem prožil v rodinném
kruhu a s lopatou v ruce. Měli jsme
právě velký úklid a napadlo nečekaně
hodně sněhu.

Petr Vašulín,
provoz benzol

Letos jsem si velikonoce moc neužil, byl
jsem v práci. Pomlázce neušla jen moje
žena.

aktuality na úseku ochrany životního
prostředí a řízení kvality březen 2013

Dne 1. března proběhlo přezkou-
mání plnění závazných podmínek inte-
grovaného povolení pro provoz
Energe-tika. Přezkum provedli úředníci
krajského úřadu Ing. Karel Březina,
Ing. et Ing. Ondřej Skoba a Ing.
Marcela Tichá. Předmětem přezkumu
byla rovněž aktualizace integrovaného
povolení v důsledku změn legislativy. 

D e S í t K a  o K o l o  K o M í n a
aneb JaK to VIDí tISKoVý MluVČí

H l a v n í  t é m a / D E Z A

V DEZE JSEM PROŽIL
CELÝ ŽIVOT

vzpomíná dlouholetý zaměstnanec,
teď senior Waltr Rieger.
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KONČÍ FUNKČNÍ
OBDOBÍ VZO OS
ECHO
Předseda Radim Přikryl bilancuje.
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POTRAVINÁŘI CHTĚJÍ 
BOJOVAT ZA ČESKÉ 
POTRAVINY
Schůzka potravinářů na podporu zvidi-
telnění a dobré pověsti českých potravin.
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Deza připravuje na sobotu 8. června sportovně-společenskou akci DEZA VALACHIARUN 2013 aneb Běh
okolo komína. Na podrobnosti jsme se zeptali tiskového mluvčího Ing. Jaroslava Obermajera, Ph.D.

Jak jste prožil/a letošní netra-
diční zasněžené Velikonoce?

Dne 20. března proběhla kontrola
plnění podmínek integrovaného povo-
lení pro soubor chemických výrob.
Kontrolu provedli pracovníci České
inspekce životního prostředí Ing.
Viktor Volčík, Ing. Jaromír Kratina,
Ing. Hana Matějíčková a Ing. Vít Špa-
ček. Kontrola bude po předložení poža-
dovaných dokumentů (hlášení IRZ  
a ISPOP, termínovaná do 31. 3.) a před-
ložení protokolů o těsnosti nádrží 
a jímek pokračovat i v měsíci dubnu.    

• Můžeš, prosím, při-
pravovanou akci čte-
nářům trochu při-
blížit?

Do Dezy chceme
opět pozvat širokou
veřejnost. Rozhodli
jsme se udělat to tento-
krát trochu netradičním
způsobem. Uspořádá-
me  sportovně-společen-
skou akci, které se bude
moci zúčastnit veřej-
nost, rodiny i s dětmi,
ale též aktivní sportovci.

• Proč právě spor-
tovně zaměřená akce?

Chceme navázat na
úspěšný den otevřených
dveří, který jsme uspo-

řádali v roce 2010. Ale taky se chceme od podobných akcí trochu
odlišit.

• Proč právě běh?
V současné době je to jedna z nejpopulárnějších dynamicky se

rozvíjejících volnočasových  aktivit, kterou mohou provozovat
lidé bez věkového omezení. Podívejte se například na  12  tisíc
účastníků Pražského půlmaratónu. To je přece neuvěřitelné mno-
žství lidí. 

• A co Ty, taky běháš?
Ano. Právě já jsem tím příkladem člověka, který se

ve svých 40 letech rozhodl udělat něco se svou váhou,
která se blížila 100 kilogramům. Nejdříve jsem začal
běhat jen pro sebe a krátké vzdálenosti. Teď už pravi-
delně běhám půlmaratóny. V loňském roce jsem si už
troufnul i na svůj první maratón. S nadsázkou se dá
říci, že si už bez běhání nedokážu svůj den představit.
Vím, že sice nikdy nedosáhnu časů špičkových spor-
tovců, ale o tom to zase tak není.

• Vraťme se však k našemu běhu. Jakou roli 
v něm hraje obecně prospěšná společnost
Valachiarun?

Když jsme začali vážně uvažovat, že uspořádáme
běh, hledali jsme partnera, který má s pořádáním
podobných akcí zkušenosti. Loni jsem se zúčastnil
horského běhu ve Vsetíně, který právě společnost
Valachiarun pořádala. Organizace byla výborná, proto
se přímo nabízelo spojit se s tím, kdo má zkušenosti,
zná region a umí to.

• Nezdá se Ti zvláštní, neobvyklé, běžet chemic-
kým podnikem?

Přesně tuto otázku jsem si položil, když jsem v roce
2011 stál na startu půlmaratónu v Ústí nad Labem 
a věděl, že část trasy poběžím ústeckou chemičkou
Spolchemie. Byl to můj první půlmaratón a i přes to, že
pršelo, nejvíce detailů z trati si právě vybavuji z části,
kdy jsem běžel chemickým podnikem. A už tehdy mě
napadlo, proč něco takového neuspořádat u nás 
v Deze.

• Takže se Ti to nezdá neobvyklé?
Ne, nezdá. Právě naopak. Tak, jako dnešní spole-

čnost hledá alternativy, tak i organizátoři současných
běžeckých závodů vyhledávají zajímavé atraktivní
prostředí. Tím je například běh přes Karlův most nebo
třeba i přes průmys-lový podnik. 

Částečné zatmění Měsíce
Ve čtvrtek 25. dubna nastane ve

večerních hodinách částečné zatmění
Měsíce. Měsíc však bude procházet spíše
polostínem obklopujícím zemský stín,
který vrhá Země osvětlená Sluncem. Do
plného stínu se dostane jen nepatrná část
měsíčního kotouče, takže velikost zatmě-
ní bude pouhých
0,015 (v jednot-
kách měsíčního
průměru). Díky
tomu bude možné
za příznivých
meteorologických
podmínek pozoro-
vat pouze nepatrné
zeslabení jasu okra-
je měsíčního kotouče.

Průběh jednotlivých fází zatmění
(pro Valašské Meziříčí a okolí):
Východ Měsíce (25. 4.):        19 h 49 min 
Vstup Měsíce do polostínu:     20 h 02 min 
Začátek částečného zatmění: 21 h 52 min 
Maximální fáze částečného zatmění: 

22 h 07 min 
Konec částečného zatmění:   22 h 23 min 
Výstup Měsíce z polostínu:   00 h 13 min 
Západ Měsíce (26. 4.):            05 h 45 min
Časové údaje jsou uvedeny ve středoev-
ropském letním čase (SELČ).

Sběr vysloužilých elektrospotřebičů
a objemného odpadu

Jarní úklid v DEZA, a. s.
Hospodářská správa pořádá ve dnech

23. až 25. dubna (úterý až čtvrtek) v době
od 8.00 do 11.00 hodin sběr elektroodpa-
du a objemného odpadu. Ve dvoře za pod-
nikovou prádelnou oděvů máte možnost
se bezúplatně zbavit vyřazených elektro-
spotřebičů pro domácí i průmyslové vyu-
žití. Bude zde rovněž odebírán objemný
odpad, který není možné odkládat do
popelnic a komunálních kontejnerů.
Přijímán bude pouze fyzicky nebo
morálně opotřebený majetek vyřazený 
z evidence Dezy, který již neplní svůj
účel, není o něho zájem nebo je neprodej-
ný. Propustka na majetek podle OS 612
slouží jako doklad o převozu přes vrátnici
a organizátorovi sběru k evidenci při pře-
jímce odpadu. Podrobnosti naleznete na
síti SEID v sekci pravidla pro nakládání 
s odpady.                     Ing. Marek Cimala

• Kudy se poběží?
Naše filozofie vycházela z toho, že dětské běhy 

a veškeré doprovodné akce uspořádáme před areálem společnosti.
Plánovaný rodinný běh z části zavedeme do areá-lu. Sportovní
desetikilometrový běh povede napříč celým areálem se startem 
a cílem před hlavním vstupem do závodu.  Zjednodušeně řečeno,
účastníci poběží po cyklostezce směrem do města, odbočí na
Hranickou ulici, po ní k Bečvě, podél řeky do Lhotky nad Bečvou,
kde  vstoupí, či spíše vběhnou, do výrobního areálu, kterým proběh-
nou do prostoru cíle (i startu) před hlavní vrátnicí. Poběží tak vlast-
ně stále okolo „dezáckého“ 160 metrů vysokého komína.

• Stále hovoříme o běhání, tedy o sportovních aktivitách. A co
společenská část programu? Na co se mohou návštěvníci těšit?

Ani na společenskou část programu jsme nezapomněli. Ta dává
možnost právě široké veřejnosti zúčastnit se chystané akce.
Návštěvníci budou moci sledovat jednotlivé běhy, které budou
organizovány plynule za sebou. Pro děti bude připraveno mnoho
atrakcí, ať už je to skákací hrad, různé soutěže či návštěva hasičů.
Každý se bude moci občerstvit v naší jídelně. A v neposlední řadě
navštívit provozy, které slaví v letošním roce 50 let od zahájení
výroby. Doufám, že nám bude přát počasí a všichni příchozí budou
spokojeni. 

• Uspořádání takové akce ale není zadarmo.
Ano, to jistě není. Deza je připravena nést veškeré náklady, ale

oslovujeme i potenciální partnery. Již dnes víme, že hlavním part-
nerem bude náš dlouhodobý obchodní společník německá spole-
čnost Brenntag International Chemicals GmbH. 

Děkuji za rozhovor. Miriam Kallerová

Dne 30. 4. 2013 oslaví  Ing. Daniel Košťál 75 let.
Ve výzkumném ústavu naší společnosti pracoval 46 let. Je vyhlášeným odborníkem v oblasti deh-

tochemie. Svojí prací významně přispěl   k rozšíření znalostí a poznatků v oblasti zpracování dehtu 
a surového benzolu.

Přeji mu jménem svým a jménem všech kolegů k tomuto životnímu výročí hodně zdraví, osobní
spokojenosti a neutuchající životní elán.

Ing. Zbyněk Průša, generální ředitel

B L A H O P Ř Á N Í
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Ve dnech 17. – 19. března uspořádala ZO OS ECHO pro zaměstnance a jejich
rodinné příslušníky lyžařský zájezd do rakouských Alp do oblasti Lungau 
v Salzbursku.                                                                          Foto Milan Kovařčík
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA 
vyjde v úterý 21. května

uzávěrka bude 9. května 2013

technické
zajímavosti

V Deze jsem prožil celý svůj život 

Vážená redakce,
velice podařená vzpomínka mé kama-

rádky a bývalé kolegyně v práci, Gity
Škrhlové, mě vyprovokovala taktéž si
zavzpomínat na pracovní zážitky v naší
úspěšné firmě.

Taktéž jsem absolvoval, jako ona,
SPŠCH v Gottwaldově, ale poněkud
dříve, a to v roce 1958. V té době jsme
měli tu výhodu, že nám škola nabídla
umístěnky v daném oboru. Vybral jsem si
Urxovy závody v Ostravě, kam jsem
nastoupil hned po maturitě. Nasměrovali
mě na benzolku, poté do poloprovozní
výrobny p-xlenu  a po absolvování vojny
jsem zakotvil ve společném provozu naf-
talenky a antracenky.

Tříletá lhůta umístěnky skončila záro-
veň se začátkem náboru do nově budo-
vaného závodu ve Valašském Meziříčí,
kam nás odešlo celkem hodně lidí. 

V začátcích nás „čekala“ pouze benzolka,
kde jsme se zaučovali při dostavbě techno-
logické části výrobny.

Těch pracovních zážitků, ať už příjem-
ných (ty velmi převládaly) nebo trochu
zkomplikovaných, bylo mnoho. Musím
dodat, že jsem měl zřejmě štěstí, že jsem
pracoval vždy ve velmi přátelských kolek-
tivech, ať už v Ostravě nebo ve Valmezu.
Ve Valmezu mě navíc uspokojovala spo-
lupráce s pomocnými službami, ať už to
byli provozní zámečníci, elektrikáři, či tzv.
KMPáci, se kterými byla spolupráce vždy
velmi dobrá.

Tu Ostravu jsem připomněl záměrně 
z toho důvodu, že jsem mohl na vlastní
kůži porovnat pracovní prostředí tam 
a posléze zde v Deze. Ani sebedokonalejší
fotografie nebo kamerové záběry by
nemohly vystihnout skutečné klima např.
při kopání surového naftalenu, při jeho
lisování do „koláčů“, nebo při „dobývání“
smoly ze smolných „rybníků“ v letních
vedrech, A to už nezmiňuji atmosféru 
a „odér“ při těchto pracích. Bohužel bylo
to poplatné tehdejším technologiím. 

Tímto srovnáním jsem chtěl jen nazna-
čit, aby si nynější zaměstnanci Dezy váži-
li možnosti pracovat v tomto podniku,
který pro spokojenost zaměstnanců dělá,
myslím, maximum.

Nakonec mi dovolte vyjevit snad nej-

Vážení strávníci,
dostala se mně do rukou kniha

Antónie Mačingové „Zhubněte jednou
provždy“. Zaujal mě přístup paní spiso-
vatelky ke stravování. I když má kniha
v záhlaví slovo zhubnout, nepojednává
ani tolik o hubnutí jako spíše o způsobu
a o celkovém přístupu ke stravovaní.
Základem zdravé životosprávy je
vyrovnaný přísun potřebných potravin
našemu organismu, kdy nezáleží na
množství snědeného jídla (můžete
sníst, kolik chcete), ale na správnosti 
a kvalitě potraviny. Dále je kladen
důraz na pročištění organismu, tedy na
detoxikaci a na celkový přístup každé-
ho z nás k této důležité oblasti našeho
života.

Nikdy jsem žádnou dietu nedržela
(nemám v podstatě důvod), ale tento
způsob stravy jsem si chtěla vyzkoušet

sama na sobě. Mé
poznatky byly
docela pozitivní,
cítila jsem se
uvolněněji, i  2-3
kila šla dolů.
Zjistila jsem, že
jídla propagovaná
paní Mačingovou
jsou lehká, nejsou
příliš náročná na
přípravu a hlavně
jsem za celou
dobu nepocítila
hlad. Jídla se při-
pravují bez do-
chucovadel, pou-
ze je použito jed-
nodruhové koření
a byliny, hodně

zeleniny a žádné
klasické přílohy

(brambory, rýže, knedlíky). 

n o v i n k y  v  z á v o d n í m  s t r a v o v á n í

K o n č í  f u n k č n í  o b d o b í  V Z o  o S  e C H o
zábavnější historku spojující mě s mezi-
říčskou Dezou.

Na dokončovacích pracích na technolo-
gickém zařízení a posléze i při zarážkách
se podíleli montéři z CHEMONTU Brno,
kterým velel nejmenovaný mistr, který se
v pozdějších letech vypracoval na nyněj-
šího veleúspěšného meziříčského podni-
katele. A protože zařízení benzolky dodala
západoněmecká firma LURGI včetně
dozorujících techniků, a já mám docela
výrazné německé jméno, napadlo jednoho
z našich zámečníků nabulíkovat tomuto
mistrovi z CHEMONTU, že jsem techni-
kem uvedené zahraniční firmy, který 
v roce 1963 emigroval do ČSSR !!!? 
O tomto vtipkování jsem samozřejmě nic
nevěděl. I stalo se, že při zarážkových pra-
cích se milý mistr ke mně přitočil a potaj-
mu se mě otázal, zda informace o mé
nepochopitelné emigraci jsou pravdivé. 
I když dotaz byl pro mě šokující, hned
zpočátku jsem mu vážně odpověděl, že
tomu tak skutečně je. Výraz v jeho obliče-
ji byl natolik zkoprnělý, že mě měl v ten
okamžik určitě za největšího blba 
v Deze. A zmohl jsem se pouze na dotaz,
jak tomu mohl uvěřit. To už jsem nevy-
držel a nastalé situaci jsme se upřímně
zasmáli, stejně jako na tyto okamžiky
vzpomínáme s úsměvem i v dnešní době,
když se občas potkáme. 

S pozdravem  Waltr Rieger

Vážení odboráři, zaměstnanci,
v polovině tohoto roku skončí čtyř-

leté funkční období stávajícího výbo-
ru naší základní odborové organizace.
Proto koncem dubna a v první půli
května proběhnou volby vašich
zástupců, kteří vytvoří nový výbor.

Svou práci pro odboráře, ale i pro
ostatní zaměstnance, jsme ve výboru
začali v roce 2009, v době, kdy Deza
zažívala velmi těžké období. Další
roky již byly stabilnější a lepší. 

V těžkém období bylo naším hlav-
ním úkolem bránit pracovní místa – 
a to se nám podařilo, Dezu nemusel
nedobrovolně opustit ani jeden pra-
covník. V lepších časech odbory usi-
lují o co nejvyšší růst příjmů a ostat-
ních benefitů, o zlepšení nebo alespoň
udržení životní úrovně. I v tom jsme

byli vcelku úspěšní, mzdy rostly každý
rok, i když bychom si mzdové nárůsty
dokázali představit i vyšší.

Výbor, tvořený vašimi zástupci, čtyři
roky pracoval ve váš prospěch. Kromě
kolektivního vyjednávání, které je
každoročním pomyslným “vrcholem
sezóny“, jsme se zabývali stovkami
záležitostí z oblasti bezpečnosti práce,
pracovně-právními vztahy a řešením
mnoha individuálních problémů. 
A k tomu jsme pro vás organizovali
kulturní, sportovní a další aktivity, pro-
tože nejen prací živ je člověk. 

Věřím, že nový výbor, který vzejde 
z těchto voleb, bude nejméně stejně
aktivní a schopný, jako ten, který letos
svou činnost končí.

Bc. Radim Přikryl, 
předseda VZO OS ECHO

V o l b y  d o  V Z o  o S  e C H o
Nový výbor základní organizace (ZO)

bude zvolen následujícím způsobem:
Na dubnovém zasedání výboru ZO

obdrží jeho členové podklady k vol-
bám do příštího volebního období,
které budou probíhat od 26. dubna do
15. května. Obdrží aktuální seznamy
členů svých dílenských úseků (DÚ).
Podle svého uvážení si členové těchto
DÚ vytvoří skupiny či úseky, ve kte-
rých proběhnou volby. Zvolení
zástupci, úsekoví důvěrníci (ÚD),
tvoří tzv. sdružení úsekových důvěr-

nejlehčí pevný materiál na světě
Němečtí vědci z Technické univerzity 

v Hamburku a Kielu vyvinuli speciální
materiál, který je v současnosti údajně
nejlehčí na světě. Má unikátní hustotu 
a váhu přibližně 100krát nižší než pěnový
polystyren. Nese označení aerografit.
Jeho hlavní složku tvoří vzduch a uhlíko-
vá vlákna a mohl by se využívat na pro-
dlužování životnosti baterií.

Nový nejlehčí pevný materiál na
světě je výsledkem spolupráce
Kalifornského  technologického insti-
tutu a Kalifornské univerzity s němec-
kými vědci. Jde o trojrozměrnou síť
pórovitých trubiček uhlíku, které mají
hustotu 0,9 miligramů na 1 cm3.

Materiál  měl strukturu mřížky s ten-
kými dutými trubičkami vyrobenými 
z niklofosforu, ohnutými do takového
tvaru, aby se v uzlech navzájem prorů-
staly a propojovaly s dalšími články 
a vytvořily tak trojdimenzionální útvar.
„ Materiál skoro nic neváží, je vodivý 
a dá se jednoduše stlačit, “ uvedl Rainer
Adelung z Kielské univerzity. I když je
aerografit ultralehká mřížka tvořená ze
vzájemně propojených dutých trubiček
s tloušťkou stěny 100 nanometrů, která
je tisíckrát tenčí než lidský vlas, mate-
riál je velmi stabilní.

Až 99,99 procent objemu materiálu
je naplněno vzduchem, který je navíc
vybavený paměťovým efektem, který
zabezpečí, že po deformaci se materiál
opět vrátí do původního stavu.

TT 3/2013

níků (SÚD). Tito si mezi sebou zvolí
zástupce, který se tímto stane členem
budoucího výboru ZO. 

Stávající výbor ZO na svém květ-
novém zasedání vyhodnotí výsledky
voleb a určí termín konference. Na
konferenci budou oznámeny výsledky
voleb a oficiálně ustanoven nový výbor
ZO. Do sedmi dnů po konferenci čle-
nové ZO na svém prvním zasedání
zvolí předsedu.  

Na konferenci proběhne také volba
členů revizní komise (RK), kandidáty
navrhují VZO a DÚ. 

Zvolení členové RK si mezi sebou
zvolí předsedu RK.

Všechny volby se řídí volebním
řádem schváleným ve Statutu základní
organizace OS ECHO při DEZA, a. s. 
a čtyřleté funkční období začíná 1. čer-
vence 2013.

Pan Radek Orság z fenolky oslaví 
17. dubna padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

A tak jsme nedávno s paní šéfkuchař-
kou našly volnou chvilku, probraly
společně receptury a vybraly některá
jídla. Tak bychom vám chtěly nabíd-
nout v našem jídelníčku v 17. a 18.
týdnu pod dietou. Dietu prodáváme
pouze s polévkou, ta ovšem zůstane
naše klasická.

Jelikož je pro nás docela obtížné vlo-
žit do jídelníčku jídla, na která nejste 
u nás zvyklí a následně odhadnout,
kolik vlastně máme těchto jídel připra-
vit, velmi by nám pomohlo, pokud
byste si jídla objednali.

Přivítáme vaše připomínky k tomuto
druhu stravování a podle nich jídla buď
přidáme do ostatních jídelníčků nebo
zrušíme. 

Na hlavní jídelnu, kantýny dehet 
a vlečka umístíme anketní krabičku,
připomínky můžete poslat i na e-mailo-
vou adresu m.trefilova@deza.cz nebo
zavolat na telefon 2729, 2728.

Tak tedy „dobrou chuť“.
Marie Trefilová

Mleté kuřecí maso s celerem a fazolové lusky s cibulí - toto jídlo
je na jídelním lístku v 17. týdnu v pátek

chemik 04_2013_chemik 05-10.qxd  12.4.2013  14:05  Stránka 2



DEZA A MY VALAŠSKÝ CHEMIKstrana3

VZo oS eCHo 
informuje

S o c i á l n í  o d b o r /  I n f o

tuRnaJ Ve StolníM tenISu
Odbory pořádají v sobotu 20. dubna
turnaj ve stolním tenisu - herna 
v Domečku, V. M. – Z. Fibicha.
Začátek v 15.00 hodin. Občerstvení
zajištěno. Přihlášky přijímá pan
Vlastimil Krumpoch, tel. 725 280 065. 
Jsou zváni všichni příznivci ping
pongu.

ZÁJeZD Do PolSKa 
VZO OS ECHO a CK Valaška pořáda-
jí ve středu 15. května zájezd do pol-
ského Těšína. Odjezd v 6.00 hodin
z autobusového nádraží ve Valašském
Meziříčí. Cena pro člena odborů +
rodin. příslušníka je 100 Kč/os., neod-
borář + rodin. příslušník 120 Kč/os.,
cizí 200 Kč/os. Přihlášky přijímá
Bambuchová Jana, informační středis-
ko, tel. 571 692 373.

V Z P O M Í N K A
Ve čtvrtek 14. března jsme se rozloučili s naším spolupracov-
níkem panem Miroslavem Popem, který nás náhle opustil ve
věku 59 let.
Pan Pop dlouhodobě pracoval na údržbě ve funkci provozní
zámečník na 2. a 3. provoze.
Opustil nás spolupracovník a dobrý kamarád, který vždy poradil
a pomohl, kde bylo potřeba.

Rádi bychom touto cestou vyjádřili upřímnou soustrast pozůstalým a všem jeho
blízkým.                                                                 spolupracovníci a kamarádi

PO DĚKOVÁN Í
V březnu odešli do důchodu:

Ing. adamová Marta      - servisní
analytiská laboratoř

Dohnal Jiří - odbor výzkumu
Kocman Jiří - voda a odpady

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
naši jubilanti:

bohůnek Vladimír - ftalanhydrid
Ing. Fabián Vladimír - technická skupina
Gut Rudolf - fenoly
Majkus Karel - voda a odpady
orság Radek - fenoly

Jubilantům blahopřejeme.

V březnu  2013 nastoupili:
bc. nohálová Dana          - provozní

laboratoře
bc. Rafajová bronislava - informační

středisko
Vítáme vás v našem pracovním 
kolektivu a přejeme vám hodně 

pracovních úspěchů.

V Í T Á M E  V Á S

Duben 25 let
Havlíková Svatoslava - úsek pro správu

majetku, finance a ekonomiku

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

N A Š I  N E J M E N Š Í

V Ý S T U P Y  P R A C O V N Í K Ů
březen 2013

Kuchařík Petr - HZS
Perutka oldřich - naftalen
Pozlovský Ivo - ftalanhydrid
urbanová Marie - závodní jídelna
Ing. Vavřínová Irma      - provozní

účtárna

6. března se Ivanovi a aleně Hosovým
narodil syn Vítek.
27. března se Romanovi a Jitce
Sívkovým narodila dcera Veronika.

Rodičům blahopřejeme a dětem  
přejeme úspěšný start do života.

I N Z E R C E
PRoDÁM garáž u soutoku Bečev
– M. Alše, bez el. energie (možnost
zapojení). Dříve dvougaráž, nyní
příčka ze sádrokartonu. Cena dohodou.
Tel. 605 553 084.
PRonaJMu byt 3+1 v centru V.M.
Volný ihned. Tel. 776 044 814.

blaHoPŘeJeMe
V dubnu slaví životní jubileum tito
důchodci:
Šimíček Milan - 80 let
Ječmeňová Jindřiška - 75 let
Ing. Košťál Daniel - 75 let
Příhodová Marie - 70 let
ondrušková Miroslava - 70 let
Kamrádová Sylvia  Ostrava - 70 let
novosad Jiří - 70 let
Medvecký ladislav - 70 let
Vanduch Josef - 65 let
Mečiarová Marie - 60 let
Španihelová Jarmila - 60 let
Kalčák Josef - 60 let

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

VZPoMínKa
7. března zemřel pan Jaroslav Zíšek
z Organiku ve věku 99 let.
20. března zemřel pan Viliam Ševčík
ve věku 73 let.
27. března zemřel pan Viktor Kirner
ve věku nedožitých  90 let.

Čest jejich památce.

VO L NÝ  Č A S
Zábavný a hravý den plný soutěží 
a zajímavostí, letos na téma „40 let
Chráněné krajinné oblasti Beskydy“.

Do neděle 9. června 
VYSílÁ ČeSKoSloVenSKý
RoZHlaS a teleVIZe 
Výstava věnovaná 90. výročí zahájení
vysílání československého rozhlasu 
a 60. výročí zahájení vysílání českoslo-
venské televize. 

Do neděle 16. června 
taJeMStVí PaPíRu

Restaurátorka a malířka Anna Čechová
odhalí historii papíru a jeho výroby 
a nechá nahlédnout do umění jeho res-
taurování. 
Středa 24. dubna v 16 hodin - 
Přednáška s projekcí, komentovanou
prohlídkou a workshopem, přednáší
Anna Čechová, Dis.

Do neděle 30. června 
ŽIVÁ ŘeKa beČVa
Výstava nejen o fauně a flóře řeky Bečvy. 
www.muzeumvalassko.cz

MĚStSKÁ KnIHoVna
Úterý 16. dubna v 18 hodin –

tomáš Kubeš – MaGICKÉ bul-
HaRSKo – tak jak ho nikdo nezná
Beseda s dataprojekcí.

Úterý 23. dubna v 18 hodin 
olga Plešková 
VIetnaM oD SeVeRu K JIHu
O cestě všemi dopravním prostředky 
z Hanoje až do Saigonu a k řece Mekong.
Beseda s dataprojekcí.
www.mekvalmez.cz

nÁMĚStí ValaŠSKÉ MeZIŘíČí
Pátek 17. května 

KVĚtInoVý JaRMaRK
MoRaVSKÁ GobelínoVÁ

ManuFaKtuRa
Čtvrtek 25. dubna v 19 hodin

ValaŠSKÁ lIGa
Sobota 27. dubna v 19 hodin

RoCK SeSSIon
http://www.gobelin.cz

GaleRIe KaPle
od pátku 19. dubna do čtvrtku 

13. června - JaKub ŠPaŇHel -
Van GoGH na VenKoVĚ
Vernisáž:  18. dubna v 18.00 hodin.
www.galerie.kzvalmez.cz

KuŽelKY
Dne 29. 3. 2013 se uskutečnil
„Odpočinkový turnaj důchodců 
v kuželkách“ za účasti 15 hráčů a dvou
expertů, kteří z povzdálí sledovali celý
vývoj našeho turnaje. Jeden z expertů,
Pavel Bernas, si jistě zapsal jméno
Milana Macháně,  který 4krát za sebou
shodil všechny kuželky, co tam byly.
Milan měl den, který mu skoro všichni
záviděli. Po tomto Milanově skvělém
výkonu jsme se rozdělili do dvou sku-
pin a zahráli si zajímavou hru „strome-
ček“ - pobavili jsme se všichni. 

Mirek Hlavatý.

HVĚZDÁRna
aStRonoMICKÁ PoZoRoVÁní

Pondělí až pátek ve 20.30 hodin
Pozorování Měsíce (do 25. dubna),
Jupiteru, Komety PanSTARRS, hvězd 
a vícenásobných hvězdných systémů aj. 

Středa 17. dubna v 19.00 hodin -
(ne)oMeZenÉ HRanICe 
ŽIVota Ve VeSMíRu
Povídání o možnostech a omezeních
života z širšího pohledu, ale také 
o omezeních v našich myšlenkách.
Přednáší Ing. Libor Lenža, odborný
pracovník Hvězdárny Valašské Me-
ziříčí.
Doplněno počítačovou prezentací 
s bohatým obrazovým materiálem.

letní PutoVÁní VeSMíReM
Hvězdárna Valašské Meziříčí pořádá ve
dnech 5. až 14. července letní astro-
nomický tábor, který se uskuteční 
v areálu hvězdárny. Tábor je určen
zájemcům o astronomii, astronomická
pozorování, přírodu, sport, soutěžení,
výlety atd. ve věku od 9 do 14 let. Pro
starší mládež ve věku 15 až 18 let je
připraveno letní astronomické prakti-
kum, a to v termínu 9. až 18. srpna.
Kontakt:
Mgr. Radek Kraus, rkraus@astrovm.cz,
tel. 571 611 928. Podrobnější informace
na http://www.astrovm.cz v rubrice
„Dětem“.

od pátku 19. do neděle 21. dubna
MoŽnoStI ŽIVota Ve VeSMíRu
Mezinárodní seminář. Akce se koná 
v rámci připomínky a oslav 1150. výro-
čí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu. V rámci akce se usku-
teční také vernisáž výstavy s názvem
„Život ve vesmíru“, která bude instalo-
vána ve vstupní hale hlavní budovy
hvězdárny. 

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. 

Úterý 23. dubna od 9.00 do 17.00
hodin - Den ZeMĚ

SetKÁní DŮCHoDCŮ oRGanIK
Vedení DEZA, a. s., výbor klubu důchodců a ZO OS ECHO Deza, a. s. provoz
Organik Otrokovice vás srdečně zvou 

ve středu 24. dubna ve 14.00 hodin na JaRní
SetKÁní S DŮCHoDCI  

v otrokovické  restauraci „Selská krčma“ - sál,
náměstí 3. května, Otrokovice. 

Na programu je vystoupení zástupců DEZA, a. s.,
provozu Organik Otrokovice; 
beseda na téma „Významná výročí“:    

* 80 let vzniku chemické výroby v Otrokovicích,
* 60 let vzniku provozu Organik,
* 40 let vzniku Klubu důchodců provozu Organik,
* první výroba syntetického kaučuku v ČR.

V zábavném programu bude občerstvení, tombola, volná zábava. S sebou si přineste
dobrou náladu, příspěvky do tomboly. Závaznou účast potvrďte do 20. dubna  paní
Smolíkové, tel. 577 926 428 nebo panu Tichému,  tel. 577 938 200. 

PolSKo
Klub důchodců při DEZA, a. s. pořádá
ve středu 8. května zájezd do polské-
ho Těšína. Po kratší návštěvě burzy
odjedem do Goczalkowic, kde je roz-
lehlá zahrada, ve které se pěstuje něko-
lik set odrůd ozdobných rostlin. Je zde
možnost nákupu květin, keřů a stromů
za nízké ceny. Prohlídka zahrady je
bezplatná. Pro případ nákupu je třeba
mít zloté. odjezd je v 6.00 hodin od
ČSaD Valašské Meziříčí. Pravdě-
podobný příjezd v 18.00 hodin. Cena
zájezdu pro bývalé zaměstnance je 120 Kč,
pro rodinné příslušníky 150 Kč. V ceně je
zahrnuto cestovní pojištění. Zájemci se
hlásí  paní Tomášové, tel. 605 775 194
do 20. 4. 2013. Při platbě je nutné sdě-
lit rodné číslo a pojišťovnu.

ZÁJeZD
Dne 15. - 16. 5. 2013 se uskuteční
dvoudenní zájezd na Slovensko. 
Odjezd ve středu 15. 5. je naplánovaný
od nemocnice ve 04.45 hodin a z auto-
busového nádraží v 05.00 hodin. Okolo
11 hodin se necháme provést průvod-
cem města Prešova a navštívíme
Solivarské muzeum. Odpoledne poje-
deme do Svidníku, kde si prohlédneme
skanzen a pak se ubytujeme v hotelu.

Letos již podesáté se ve Zlíně udílely ceny
Salvator za mimořádné činy v oblasti ochrany
života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel ve
Zlínském kraji. 
Ocenění za dlouholetou činnost si odnesl 
i náš důchodce, sedmdesátiletý Vojtěch
Rusek z Valašského Meziříčí, který 35 let
pracoval jako profesionální hasič v HZSP DEZA, a.s. a 15 let  stál v čele jednotky
SDH Poličná. Rusek nyní působí jako člen odborné rady prevence Okresního sdruže-
ní hasičů ve Vsetíně. Zde, mimo jiné, uplatňuje zkušenosti získané při službě u hasičů
v zahraničí, například týdenní směně v USA, kde z rukou guvernéra obdržel také čest-
né občanství státu Texas.

zpracováno podle Jalovce 02. 04. 2013

C e n a  S a l v a t o r

Šachový klub TJ Valašské Meziříčí ve
spolupráci s DEZA, a. s. pořádá v nedě-
li 28. dubna  od 8. 00 hodin 2. ročník
šachového turnaje v restauraci Snoza
ve Valašském Meziříčí. Uzávěrka při-
hlášek je 24. dubna do 15.00 hodin, 
e-mail: Jan.Prda@hotmail.com, tel. 
602 555 812. K registraci je třeba uvést
ELO a datum narození). Startovné pro
hráče do 18 let je zdarma (bez oběda),
nad 18 let je 150 Kč (s obědem).

V a l M e Z  Š a C H O letošních bílých
Velikonocích zavítal na
krmítko i vzácný hladový
host strakapoud velký.

AGROFERT HOLDING podpoří unikátní projekt skupiny Kabát. Unikátnost jarního
turné spočívá především v atmosféře. Koncertní jeviště bude koncipováno ve stylu třicátých
let, tedy do designu legendárních klubů a kabaretů z doby, kdy je navštěvovali Al Capone 
a jemu podobní. Jde o okázalost a pompu, neměly by chybět ani krásné tanečnice v dobo-
vých kostýmech. Ty doplní veškeré atributy, které jsou pro Kabát typické - bohaté video-
projekce, velkolepě pojatá světla, pyrotechnika, atd. Kabát samozřejmě nabídne své největ-
ší hity a objeví se i v posledních letech méně hrané skladby. Turné bude probíhat v halách 
a na zimních stadionech. Jde o šest exkluzivních koncertů v České republice a tři koncerty
na Slovensku.

KTERÁ MĚSTA V ČR KABÁTI  NAVŠTÍVÍ?
24. 4. Pardubice, ČEZ Aréna
27. 4. Olomouc, Zimní stadion
30. 4. Ostrava, ČEZ Aréna
9. 5. Brno,  BVV Pavilon „P“

11. 5. PLZEŇ, ČEZ Aréna 
14. 5. Praha, O2 Aréna

Redakce Agrofert magazínu

aGRoFeRt HolDInG je generálním partnerem
JaRníHo tuRnÉ SKuPInY KabÁt

Zde si může každý poručit večeři (platí
každý sám). Druhý den po snídani
(08.30 – 08.45 hodin) pojedeme do
Dukelského průsmyku. Podíváme se na
některá místa bojů 2. světové války 
a na rozhlednu. Další cesta nás povede
do Bardějovských kúpelou, kde máme
možnost se vykoupat (dle naší společné
domluvy), proto si raději přibalte plav-
ky. Po osvěžovací kůře v bazénu bude
naší poslední zastávkou město
Bardějov, kde si prohlédneme krásné
náměstí, vyšplháme se na kostelní věž,
odkud je pěkný výhled na město 
a okolí, utratíme poslední cizí peníze 
a mezi 16.30 - 17.00 hodinou pojedeme
domů. Návrat do Valašského Meziříčí
je po 22. hodině. Cena zájezdu je pro
členy klubu důchodců 750 Kč, pro
rodinného příslušníka 1 050 Kč. Peníze
je nutno dodat do 30. 4. a nahlásit rodná
čísla pro pojištění. V ceně zájezdu je
započítaná cesta, ubytování, snídaně,
vstupy prohlídek a pojištění. Pro svou
útratu si každý musí vyměnit eura dle
toho, kolik chce utratit za večeři, oběd,
no a pivo. Jako vždy bude v autobusu
provedený zasedací pořádek, taktéž při
ubytování by měli být všichni spokoje-
ní. Přesto, že to bude delší cestování,
vemte si dobrou náladu a vtipy.

Miroslav Hlavatý, Val. Meziříčí,
Sokolska 1088, tel. 776 141 082.

chemik 04_2013_chemik 05-10.qxd  12.4.2013  14:05  Stránka 3



n I K D o  s i  n e m ů ž e  b ý t  j i s t ý  … . .
R o z h o v o r  s  ř e d i t e l e m  i n t e r n í  b e z p e č n o s t i  a g r o f e r t u  J u D r .  J i ř í m  V e s e l ý m

nadace agrofert Holding byla
založena v prosinci 2011, za dobu své
krátké existence ale už stačila  pod-
pořit stovky jednotlivců i organizací.
na její budoucnost jsme se zeptali
předsedy správní rady, pana andreje
babiše. 

Nadace Agrofert Holding byla zalo-
žena něco málo před rokem. Jak se jí 
v prvním roce existence dařilo? 

Nadaci jsme založili v prosinci roku
2011 zejména proto, abychom soustře-
dili na jedno místo a do jedné strategie
charitativní a dobročinné aktivity, kte-
rým jsme se věnovali do té doby.
Jednotlivé podniky holdingu na účet
nadace poukázaly hned v počátku
téměř sto milionů korun. To je, myslím,
dostatečný základ pro to, abychom
dokázali pomoct tam, kde je to potřeba. 

Během roku 2012 jsme pomohli jednot-
livcům i organizacím, celkem jsme je pod-
pořili částkou větší než 10 miliónů korun. 

Dá se říci, které projekty či organi-
zace nadace podporuje nejčastěji? 

Dostáváme žádosti skutečně ze
všech oblastí, kde neziskové organiza-
ce působí, ať už je to zdravotnictví 
a sociální služby, sport či kultura.
Snažíme se pomoci těm, kteří to  nej-
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Potravináři chtějí bojovat za české potraviny
Přes 50 zástupců potravinářských firem se sešlo v Praze, aby podpořili zviditelnění a dobrou pověst českých potravin.
Vzniká tak nová iniciativa, kterou na první setkání svolal majitel skupiny agrofert Holding andrej babiš. 

Nebezpečné výroky politiků
Výrobci potravin se ohradili proti

nepravdivým informacím o českých
potravinách.  Jejich zdrojem je napří-
klad poslanec Vít Bárta. „On šíří různé
dezinformace a tím poškozuje obchod-
níky a výrobce,“ uvedl majitel
Agrofertu Babiš. Věci veřejné napří-
klad loni na podzim organizovaly
zájezdy za levnými potravinami do
Německa. „Mnohé údaje předkládané
spotřebiteli postrádají objektivitu a ele-
mentární znalost potravinářské proble-
matiky, což ovšem řádový spotřebitel
nemůže vědět,“ uvedli potravináři 
v úvodním společném prohlášení.
Některé z těchto informací jsou prý tak
zavádějící, že se pohybují „na hranici
šíření poplašných zpráv.“

Potraviny páté nejlevnější 
v Unii

Podle agentury Eurostat jsou
české potraviny páté nejlevnější
v Evropské unii. Tento názor
sdílí i ředitel Státní veterinární
správy ČR Milan Malena, který
na setkání vystoupil. „Čeští
výrobci se za své potraviny
absolutně nemusí stydět,“ uvedl
Malena. Do Bruselu jezdí 
o legislativě a potravinách jed-
nat dvakrát měsíčně. „Česká
republika neměla v potravi-

nářství zatím žádný problém a ze strany
EU nebylo proti nám zavedeno žádné
opatření a žádná fabrika nemusela být
uzavřena,“ dodal ředitel. To se nedá říci 
o Polsku, kde už Brusel různá opatření,
například vůči chovům slepic, udělal. 

Podpora chybí
Čeští výrobci potravin si dlouhodobě

stěžují na obchodní řetězce, které tlačí
na co nejnižší cenu výrobků. To snižu-
je kvalitu potravin a narůstá dovoz lev-
ných náhražek ze zahraničí. Chybí ale 
i podpora tuzemských potravinářů.
„Když přijedu například do Německa,
v televizi běží pořady o firmách, jejich
pracovnících nebo produktech.  U nás
toto není a pak vidíme pořady, jak jsou
dobré francouzské sýry nebo jak

andrej babiš: nadace agrofert Holding nabírá vítr do plachet 

V září 2012 jsme prostřednictvím
rozhovoru s Vámi informovali o nově
zavedené bezpečnostní divizi Agro-
fertu a jejích prvotních výsledcích. Na
závěr našeho povídání jste se zmínil,
že budete tuto divizi nadále rozšiřovat.
Co se tedy od té doby změnilo?

Udělali jsme velký kus práce v budo-
vání systému korporátní bezpečnosti.
Rozšířili jsme činnost bezpečnostních
specialistů v dalších odvětvích.
Odborníci na bezpečnost jsou již
přítomni v potravinářském, chemickém
i zemědělském sektoru.  Cílem je vytvo-
řit efektivní strukturu, která umožní bez-
prostředně reagovat na stávající i nové
formy ohrožení majetku společnosti. Za
velmi prospěšný považuji fakt, že se
nám v rámci výběrových řízení na ostra-
hu objektů podařilo „dotlačit“ bezpeč-
nostní služby k tomu, aby pochopily, že
nechceme spící vrátné, ale agilní
strážné. Bezpečnostní služby musí změ-
nit svůj přístup, je to o aktivní komuni-
kacia respektování námi nastaveného
bezpečnostního systému. Pro tzv.
„garážové“ firmy není v Agrofertu
místo.

Jak velký tým máte k dispozici?
Jdeme cestou malého profesionálního

týmu, jenž je schopen využít všechny
zákonné prostředky k odhalení jednání
směřujícího proti zájmům společnosti.
Samozřejmě spolupracujeme i s Policií ČR 
a dalšími bezpečnostními složkami. 

Co se na vaší práci nezměnilo?   
Máme stálou podporu vedení holdingu.

Mohu říci, že generální ředitel, 
Ing. Andrej Babiš, klade velký důraz na
ochranu majetku holdingu a díky tomu
máme velký prostor ke kreativitě. Musím
poděkovat za podporu členům předsta-
venstva, Ing. Cingrovi, Ing. Kurčíkovi,
Ing. Mrázovi a Ing. Průšovi, bez jejichž
podpory by bezpečnost v holdingu zůsta-
la jen na papíře. Můžeme se rovněž spo-
lehnout na spolupráci s IT specialisty 
a personální divizí. Nezměnilo se ani
striktní dodržování nastaveného pravidla
nulové tolerance. Měříme všem stejně,
bez ohledu na postavení v holdingu nebo
hodnotu odcizeného či zpronevěřeného
majetku.

Zaznamenali jste i nějaké preventiv-
ní dopady vaší činnosti?

Určitě, a není to jenom o strachu 
z odhalení při krádeži či defraudaci.
Možná jeden úsměvný příklad za vše-
chny. V potravinářském podniku řidiči
málem zbili svého nepoctivého kolegu,
který jim navrhoval, že budou krást naftu.
Padla i slova o tom, že nechtějí mít
Veselého za zadkem. Stále více za-
městnanců totiž začíná chápat, že zloději

snižuji zisk podniku. 
A přijít kvůli nějakému
„chmatákovi“ o práci, to
nechce z poctivých
zaměstnanců nikdo. 

Jedním ze zásadních
a dlouhodobých úkolů
naší divize je získat si důvěru poctivých
zaměstnanců a spolupracovat s nimi.
Jde o standardní metodu při potírání
krádeží a fraudů, kterou používají poli-
cejní sbory v celé Evropě.

Můžete prozradit, jaká je podstata
vaší práce a jak  získáváte informace? 

Podstatou naší práce je především
prevence, tj. zabraňovat jakýmkoliv
protiprávním jednáním. Je to nejefek-
tivnější a nejlevnější. Všechny zdroje
vám samozřejmě popisovat nebudu, ale
v kontextu s předchozí odpovědí mohu
uvést, že je stále více zaměstnanců,
kteří s námi spolupracují. K získávání
informací používáme veškeré legální
nástroje, které jsou k dispozici, ale
příliš konkrétní být samozřejmě nemů-
žu.  Někdy může být indikátorem pro-
tiprávní činnosti třeba životní standard
neodpovídající legálním příjmům.
Důležitá je analytická činnost, zkou-
mání způsobu provedení činu, mecha-
nismů vzniku mimořádných událostí 
i motivace jednání pachatelů.

Vyskytly se i negativní reakce na
vaši činnost?

Zaznamenal jsem i tyto reakce, ale
považuji je ve finále za pozitivní. Když
nějakému“filutovi“ překazíte jeho kšef-
tíky, samozřejmě začne zpochybňovat
naši práci. Pro mne je to signál, že jsme
na správné cestě. Jsme nekompromisní,
tvrdí a jediným naším cílem je ochrana
společnosti. Chápu, že se to zlodějům 
a podvodníkům nelíbí ….

Můžete uvést nějaké případy, které
jste řešili?

Řadu věcí z taktických důvodů uvést
nemůžeme, ale i na základě přání ředi-
telů firem holdingu jsme se rozhodli
některé případy zveřejňovat prostřed-
nictvím nové rubriky Krimi kauzy.   

Vaše plány do budoucna?
Naším cílem je dobudovat systém kor-

porátní bezpečnosti. V tak velké společ-
nosti to není otázka jednoho roku. Také
budu muset zavést vzdělávání našich bez-
pečnostních specialistů a jednotný infor-
mační systém. Chování lidí reflektuje
zhoršující se ekonomickou a společen-
skou situaci v naší zemi, lidé chudnou 
a ataků na soukromý majetek bude
postupně přibývat.  Agrofert musí být při-
praven, nesmíme polevit. Je důležité
udržet nastavený standard, jinak se vše
vrátí do předešlého stavu. 

Redakce Agrofert magazínu

výborné jsou rakouské výrobky, to je
špatně,“ uvedl Zdeněk Jahoda, zaklada-
tel potravinářské společnosti Emco.

Iniciativa číslo 2
Nové seskupení má navázat na

podobný projekt, který vznikl před
dvěma lety. „Tehdy jsme založili inici-
ativu číslo jedna, která dnes lobbuje za
zájmy českých zemědělců v Bruselu
nebo ve Štrasburku. Toto je podobné,
chceme ale, aby se konkrétní čeští
potravináři vyjádřili o svých výrobcích
tady v Česku a uvedli některé informa-
ce na pravou míru,“ podotkl Jaroslav
Faltýnek, který se ve skupině Agrofert
věnuje zemědělské problematice. 

Podle posledních informací by měla
v nejbližších dnech vzniknout pracovní

skupina pro komunikaci
složená ze zástupců potra-
vinářských podniků, kteří
se chtějí aktivně zúčastnit
pozitivní prezentace tuzem-
ských potravin. Vznikne 
i administrativní centrum,
které bude sbírat náměty od
potravinářů a naopak jim
rozesílat aktuální informace
o tom, co „Iniciativa“
potravinářských výrobců
dělá.

Redakce Agrofert 
magazínu

více potřebují, tedy především lidem,
kteří bojují s nepřízní osudu, případně
organizacím, které jim v tomto snažení
pomáhají. Nechápu, že stát nedělá všech-
no proto, aby měl co nejzdravější popula-
ci, především pak zdravé děti. Nedávno
jsem byl na návštěvě Dětského onkolo-
gického centra v Brně. Takovéhle zážitky
člověka vracejí na zem, zpátky do reálné-
ho života. Když jsem se tam procházel,
došlo mi, že by ministerští úředníci a lidé
z pojišťoven měli mít návštěvy onkolo-
gických center povinné. Každopádně
jsem se s panem přednostou dohodl, že
centru pomůžeme. 

Nemáte strach, že vás lidé obviní, že
se prostřednictvím nadace  snažíte zvi-
ditelnit? 

Věřím, že pokud mám to štěstí, že
jsem zdravý a úspěšný, mám povinnost
pomáhat těm, kteří takové štěstí nema-
jí. To je elementární pocit zodpověd-
nosti, s reklamou to nemá nic společné-
ho. Nepodporujeme velké marketin-
gové projekty, ale skutečné lidi, kterým
naše pomoc, jak doufám, pomůže žít
lepší život. 

Jak tedy vidíte nadaci do budoucna? 
Řekl bych, že nadace teď nabírá vítr

do plachet. V lednu jsme přijali novou

ředitelku, na začát-
ku března předsta-
víme samostatnou
webovou stránku,
p ř i p r a v u j e m e
novou strategii.
První rok nadace
ukázal, že dává
smysl soustředit se
na konkrétnější
oblasti podpory, určit si priority 
a pomoc směřovat tam, kde bude mít
dalekosáhlý a dlouhodobý dopad. 

Takže se v roce 2013 soustředíte na
konkrétnější aktivity? 

Rozhodli jsme se podporovat projek-
ty pro děti a mládež, projekty sociál-
ních služeb a podpory zdraví, a také
projekty sledující rozvoj regionů.  
V každém z těchto „pilířů“ bude nada-
ce vyhlašovat otevřená grantová řízení.
I nadále ale budeme přijímat individu-
ální žádosti o podporu. Většina nadací
to sice nedělá, nám to ale připadá smys-
luplné. Každý z nás se přece může dostat
do situace, kdy nám nehoda či nemoc ze
dne na den obrátí život naruby. A pak
potřebujete někoho, kdo Vám pomůže.

Zuzana Tornikidis, 
AGROFERT HOLDING, a. s.

Vztahy s médii 
a veřejností má ve sku-
pině Agrofert Holding
od února na starost
Karel Hanzelka. Přišel
do nově vytvořené pra-
covní pozice PR mana-
žera v divizi strate-

gické komunikace. Společnost Agrofert
Holding bude mediálně zastupovat 
a odpovídat za koordinaci komunika-
čních aktivit celé skupiny i jednotli-
vých dceřiných společností. V roce
2008 jako mluvčí Ministerstva dopravy
obdržel profesní ocenění Mluvčí roku 
v České republice. Pravidelně předává své
zkušenosti na odborných konferencích 
a přednáškách na vysokých školách.  

Z jaké společnosti přicházíte a jaké jsou
Vaše dosavadní profesní zkušenosti ?

V oblasti médií se pohybuji od dob studií
už skoro 15 let a vyzkoušel jsem si za tu dobu
snad všechna řemesla, která v mediální
oblasti existují. Od rozhlasového moderátora
a režiséra přes reklamního herce, mluvčího
až po poradce v oblasti public relations.
Pokud se na moji profesní minulost
podíváme podrobněji, poslední dva roky
jsem působil jako ředitel PR divize v pražské
pobočce komunikační agentury McCann-
Erickson. Před tím jsem sedm let mluvil za
Ministerstvo dopravy. Začínal jsem jako hla-
satel v Českém rozhlase 1 – Radiožurnálu. 
K rozhlasovému mikrofonu mě to táhne
pořád. I dnes si občas jen tak pro radost
namluvím například nějaký dokument.   

Proč jste si vybral právě Agrofert?
Upřímná odpověď? Protože přišla ze

strany Agrofertu nabídka a já jsem na ni

přikývnul. Popravdě mimo jiné také
proto, že jsem tento druh práce ještě
nedělal a chtěl jsem takovou zkušenost
získat. Myslím to tak, že jsem v minu-
losti poměrně dlouhou dobu mluvil za
státní správu, ale zkušenost se zastupo-
váním takto velké komerční firmy ještě
nemám. A jsem rád, že jsem přikývnul,
v Agrofertu se mi líbí.   

Jak podle Vás vnímá v současné
době působení Agrofertu veřejnost 
a jaký je Váš nejbližší cíl v této
oblasti?

Jak vnímá veřejnost Agrofert, to je
poněkud složitá otázka, na kterou by
asi nejlépe odpověděl průzkum
veřejného mínění. Osobně věřím, že
vnímání ze strany veřejnosti je velmi
dobré. Pravděpodobně nás lidé vidí
jako velkou českou firmu působící pře-
devším v oblasti potravinářství a také
jako jednoho z největších zaměstnava-
telů v zemi. Za sebe mohu říci, že udě-
lám všechno pro to, aby pověst
Agrofertu byla mezi lidmi co nejlepší,
což je ostatně můj hlavní úkol. Jsou 
k tomu dobré předpoklady. Za krátké
období, co v Agrofertu působím, jsem
měl možnost poznat řadu skvělých
manažerů, profesionálů, zkrátka vyni-
kajících a ochotných lidí na svých mís-
tech. To je pro každého PR manažera
základ jeho práce. K tomu se přidává 
i rozmanitost témat, která celý holding
nabízí a která jsou pro novináře zajíma-
vá. Budu se snažit, aby počet mediál-
ních výstupů byl co největší a aby se 
o Agrofertu psalo a mluvilo v dobrém.        

Redakce Agrofert magazínu

nadaci agrofert Holding vede od ledna Zuzana tornikidis 
Na pozici ředitelky Nadace Agrofert

Holding jste nastoupila v lednu tohoto
roku. Co nového se v nadaci v násle-
dujících měsících chystá? 

V tuto chvíli dokončujeme práce na
nových, samostatných webových strán-
kách nadace. Zatímco do této chvíle
byly informace o nadaci pouze součás-
tí webových stránek skupiny Agrofert,
od počátku března budeme mít stránky
vlastní. To, jak doufáme, umožní lepší
komunikaci s lidmi, které činnost nada-
ce zajímá – ať už jsou to individuální
žadatelé, organizace, nebo třeba zástup-
cí médií. Webová stránka je ale jen
nezbytnou „technikálií“. Mnohem pod-
statnější je dlouhodobá strategie nada-
ce, její vize a směřování. 

A prozradíte nám tedy, jakým smě-
rem se bude nadace ubírat? 

Správní rada schválila v lednu čtyři
pilíře podpory projektů: podpora dětí 
a mládeže, podpora sociálních projek-
tů, podpora zdraví a podpora rozvoje
regionů. Vedle projektů podpořených
jednorázově v rámci otevřených gran-
tových řízení, budeme hledat i dlouho-
dobé projekty, které jsou smysluplné 
a mají potenciál měnit veci k lepšímu.
Novým heslem nadace je „Na dobrou
věc“ , a o to nám přesně jde: pomáhat
tam, kde to má smysl. 

Redakce Agrofert magazínu

Zuzana Tornikidis vystudovala komunikaci a public
relations, později si rozšířila vzdělání i o obor finance.
Pracovala v oblasti politického marketingu a diplomacie,
kde se věnovala mimo jiné i otázce lidských práv 
a podpory demokracie. Řadu let žila v zahraničí, přede-
vším ve Španělsku, Nizozemí a USA. Dlouhodobě prosazu-
je myšlenku náhradní rodinné péče, angažuje se v projek-
tech na podporu adopcí a pěstounské péče. Sama má dvě
dcery, Georgiu a Klaudii. 

Webové stránky nadace agrofert
Nadace Agrofert Holding spustila od března samostatné webové stránky, kde se

zájemci o dění v nadaci dozví jak aktuální informace o podporovaných projektech,
tak informace o vyhlašovaných výběrových řízeních. 

Karel Hanzelka od února PR manažer aGRoFeRt HolDInG 
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