
i další návštěvníci. Budou tu pro vás připraveny exkurze. Provoz
benzol byl prvním výrobním celkem, který začal v roce 1963
vyrábět z přivezené suroviny produkty. Avšak žádná výroba se
neobejde bez tzv. obslužných provozů. Proto současně s benzol-
kou začaly fungovat i teplárna, vodní hospodářství, železniční vlečka a již
zmíněný hasičský záchranný sbor. S činností všech těchto provo-
zů se mohou zájemci 8. června seznámit. Prohlídky budou orga-
nizovány ve 2 okruzích. V 9.00 a v 11.00 hodin začnou exkurze
na benzolku, teplárnu a vodní hospodářství. Pracovníci jednotli-
vých provozů seznámí zájemce s činností svých útvarů. 
V případě velkého zájmu bude zajištěn další termín. Na železniční
vlečku, která je v zadní části závodu u Lhotky, bude, počínaje 9.
hodinou, pendlovat asi v hodinových intervalech vlak. 

Hlavním partnerem je společnost Brenntag, zabývající se
distribucí chemických látek po celém světě. Dalšími finančními
partnery je Citibank a pojišťovací společnost Respect.

Přijďte si zasportovat a pobavit se do zajímavého a neobvy-
klého prostředí chemičky.
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Mám v plánu se zúčastnit… Horské
kolo by se hodilo ☺.

Pavla
Tydlačková
obchodní úsek 

Ing. Lukáš
Bezděk
energetika

Ano poběžím. Chci si vyzkoušet jaké
„to“ je. Nejsem žádný profi běžec, ale
na basketbalových palubovkách nabě-
hám docela dost, tak uvidíme. Dívám
se na ten 10 km běh jako na výzvu 
a zkušenost, závodění nechám jiným. 
A hlavně, někdo z Energetiky přece
musí zkontrolovat to, jestli se poběží
opravdu kolem komína ☺.

Ing. Michal
Vybíral,
technická 
skupina

Rozhodně si myslím, že se jedná 
o dobrý nápad a všem běžcům držím
palce.
Já s dětmi plánuji strávit příjemný den
na doprovodných akcích před areálem
závodu.

Ing. Jan
Mervart,
REACH

Děti jsou přihlášené na miniběhy, ale
jsou ještě malé, takže bude záležet na
počasí. Já sám nejsem ještě v této chvíli
rozhodnutý.

Aktuality na úseku ochrany životního
prostředí a řízení kvality březen 2013

Dne 19. dubna proběhla kontrola
plnění závazných podmínek integro-
vaného povolení pro chemické výroby
se zaměřením na vodní hospodářství.
Přezkum provedli úředníci krajského
úřadu Ing. et Ing. Ondřej Skoba a Ing.
Marcela Tichá. 

V souvislosti s touto kontrolou
navštívil náš podnik i zástupce hejtma-
na Zlínského kraje Ing. Ivan Mařák,
který se seznámil s podnikem a jeho
technologiemi a živě se zajímal přede-
vším o problematiku ochrany životního
prostředí. 

Dne 24. dubna pokračovala hloub-
ková kontrola plnění podmínek inte-
grovaného povolení pro Soubor che-
mických výrob Českou inspekcí život-
ního prostředí. Kontrolu tentokrát pro-
vedl Ing. Viktor Volčík samostatně.
Tato kontrola bude po doplnění poža-
dovaných dokumentů především 
z oblasti nakládání s vodami a po před-
ložení protokolů o těsnosti nádrží 
a jímek pokračovat i v měsíci květnu.

BĚH OKOLO KOMÍNA SE BLÍŽÍ
H l a v n í  t é m a / D E Z A

KONFERENCE 
ICCT 2013

O nové konferenci chemiků 
a energetiků.

strana 2

HASIČI DEZY 
V ZAŠOVÉ

Hasiči dělají prevenci a osvětu na
základní škole.

strana 2

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ
VEDENÍ AGF MEDIA

Nový top management v krátkých 
rozhovorech..

strana 4

Zúčastníte se Valachiarunu,
poběžíte okolo komína?

Již za 2 týdny bude mít opět
široká veřejnost, zájemci, rodi-
ny s dětmi i sportovci možnost
navštívit Dezu, a to tentokrát
poněkud netradičním způso-
bem. V sobotu 8. června se
bude konat sportovně-spole-
čenská akce DEZA VALA-
CHIARUN aneb Desítka okolo
komína. Deza chce uspořádat
společenskou akci  a zároveň
oslavit padesátileté výročí
zahájení výroby  v prvních pro-
vozech v novém dehtoche-
mickém závodě ve Valašském
Meziříčí. Své úsilí v organizaci
takovéto akce spojila s lidmi  
z běžeckého oddílu Valachia-
run, a tím mohl vzniknout
běžecký závod doplňující pod-
zimní závody ve Vsetíně. 

Centrem dění bude prostor
před hlavním vstupem do podni-
ku. Zde bude start i cíl všech
běhů, stánky, zábava pro děti. 
Z autobusového nádraží ve
Valašském Meziříčí bude jezdit zdarma autobusová kyvadlová
doprava.

Na co se můžete těšit? Děti, nejmladší běžci, mohou změřit síly
v MINI bězích. Podle věku poběží 300, 600 nebo 900 metrů.
Rodiče či prarodiče se mohou s dětmi zúčastnit Rodinného běhu.
Ten již z části povede areálem závodu. Trať bude možné absolvo-
vat i s dítětem na kočárku, na kole nebo na kolečkových bruslích. 

Vyvrcholením bude Silniční běh na 10 kilometrů. Závodníci
oběhnou v širokém desetikilometrovém okruhu dominantu Dezy
- 160 metrů vysoký komín, přičemž část trasy povede i celým
výrobním areálem. 

Všichni zájemci, kteří se běhu chtějí zúčastnit, se mohou přihlásit
na stránkách www.valachiarun.cz. Zde naleznou i podrobné infor-
mace k jednotlivým disciplínám. Zaregistrovaní běžci obdrží upo-
mínkové medaile a další předměty, vítězové získají hodnotné ceny.
A navíc: všechna startovní čísla jsou slosovatelná. Takže kterýkoliv
účastník může vyhrát hodnotnou cenu – horské kolo.

Před Dezou a v Deze se však nebude pouze závodit. 
V jídelně se budou moci návštěvníci občerstvit. Na děti bude
čekat mnoho atrakcí: nafukovací skákací hrad se skluzavkou,
jízdy zručnosti na tříkolkách, kolech i koloběžkách, malování na
obličej, hlavolamy, ale i vědomostní soutěž. Na všechny pak stán-
ky partnerů závodu, ochutnávka pečiva Penam, měření a diagnostika
nášlapu, které bude nabízet společnost se sportovním vybavením
MIZUNO. Velmi zajímavá může být pro děti i dospělé návštěva
hasičského záchranného sboru, kde na ně bude čekat zábava 
i poznání. Poznání proto, že hasičský záchranný sbor je jedním 
z útvarů, které letos slaví 50 let od zahájení činnosti v závodě ve
Valašském Meziříčí.

Do výrobní části firmy se budou moci vydat mimo běžců 

Program
8.00     zahájení prezentace
9.00     exkurze do výrobních provozů

10.00     start MINI běhů
11.00     vyhlášení MINI běhů, exkurze do výrobních provozů
11.30     start Rodinného běhu
12.30     start Silničního běhu na 10 km
14.00     vyhlášení výsledků, tombola

Ze života hasičského
Jako každý rok, tak i letošní začal po
pilné zimní přípravě prvními závody
TFA (nejtvrdší hasič přežije).  První
soutěž se konala ve Velkém Ořechově 
a zde naši závodníci nezůstali nic dlu-
žni své výkonnosti posledních let, a tak
Aleš Navrátil obsadil 1. místo a Josef
Palát 3. místo. Další závod se konal 
v Ústí nad Orlicí a byl součástí České-
ho poháru. Účastnil se ho pouze Josef
Palát a opět obsadil krásné 3. místo ve
své kategorii.
Doufám, že naše dosavadní úspěšné
výsledky budou pokračovat.

Jiří Šebesta

Práce na investiční akci „Moderni-
zace hydrogenační rafinace surového
benzolu“ se rozběhly naplno.

V areálu Dezy hnízdí mnoho druhů
ptáků. Patří mezi ně i poštolky.

Začátek astronomického léta
Dne 21. června 2013 v 7 hodin 4 minu-
ty SELČ vstupuje Slunce do znamení
Raka. Nastává letní slunovrat, na sever-
ní polokouli začíná astronomické léto.
V okamžiku letního slunovratu se
dostává Slunce nad obratník Raka na
severní polokouli (Slunce dosahuje 
v poledne největší výšky nad obzorem
za celý rok). Den, který je v tomto oka-
mžiku nejdelší a trvá 16 hodin a 22
minuty, se začíná zkracovat a noc pro-
dlužovat.
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RESPONSIBLE CARE

T I R á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA 
vyjde v úterý 25. června

uzávěrka bude 13. června 2013

T e c h n i c k é  z a j í m a v o s t i

DOBROVOLNé AKTIVITy NAŠICH ODBORNÍKů
JSOu PRO fIRMu PřÍNOSEM

Tomáš Pavelka, 1. tř. ZŠ Zašová

Foto: Marcela Norková

Pan Václav Kulajta z autodopravy
oslavil 3. května šedesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

Deza je firma tradičně otevřená a vstříc-
ná ke studentům. Již pěkná řádka z nich
zde absolvovala různé praxe a stáže.
Mnoho z nich ve spolupráci či pod patro-
nací odborníků z Dezy vypracovalo své
závěrečné kvalifikační práce, kterými uko-
nčili své vzdělání. Deza vždy vycházela
vstříc těmto  chvályhodným aktivitám. 
V současnosti mohou studenti  k zaslání
žádostí týkající se jejich absolventských
prací různé úrovně využít i naše webové
stránky. Studenti této možnosti hojně vyu-
žívají, avšak ne všechny žádosti mohou

být v našem podniku uspokojeny a reali-
zovány. Nejvíce prací bylo v posledních
letech zpracováno na téma životní prostře-
dí a ekonomika. Ing. Marek Cimala 
a Ing. Luděk Kramoliš pomáhali pravi-
delně každý rok několika studentům, coby
odborní konzultanti, vypracovat baka-
lářské či diplomové práce.

V tradici Deza pokračuje a umožňuje
studentům převážně technických a ekono-
mických oborů závěrečné práce zpraco-
vávat, a to pomocí našich odborníků, kteří
jsou obvykle konzultanty, popř. oponenty
studentských kvalifikačních prací. Tito
naši zaměstnanci svojí trpělivostí a odbor-
nými znalostmi umožňují studentům
vypracovávat každoročně absolventské
práce, a to bakalářského, diplomového 
a doktorandského typu. Je to věc, která je
na jedné straně nepostradatelná pro stu-
denta a jeho úspěšné ukončení studia, na
druhé straně se jeho práce stává pro nás
námětem k vylepšování výrobních, pra-
covních a ekonomických procesů. Vážíme
si vstřícného postoje a ochoty všech, kteří
se  dobrovolně a nezištně zapojili a zapoju-
jí do této chvályhodné činnosti, které věnují
svůj osobní čas, znalosti a zkušenosti. 

V letošním školním roce byly odevz-
dány a budou obhajovány 3 práce,
jejímiž odbornými konzultanty byli
Ing. Jiří Gvozdek, Ing. Miriam Kallerová
a Ing. Ladislav Haiker. Oponentem jedné
práce je Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D.
Studentům přejeme v tomto školním
roce obhájení prací na výbornou a našim
odborníkům děkujeme za spoluúčast při
jejich vypracovávání. 

Zároveň bych chtěla požádat všechny
odborné konzultanty, pokud byli studenty
osloveni nebo pracují na studentských pra-
cích, aby zaslali základní údaje  k těmto pra-
cím na email b.rafajova@deza.cz k eviden-
ci, pokud tak již neučinili dříve.

Bronislava Rafajová

Vážení strávníci,
v 17. a 18. týdnu proběhla v naší

jídelně zkušební nabídka jídel, připra-
vovaných podle paní Mačingové.
Chtěla bych vás seznámit s výsledky
ankety, kde jsme se ptali „ zda si přeje-
te pokračovat v přípravě dietních jídel
podle paní Mančingové“.

V anketních krabicích bylo celkem
111 lístků (78 hlavní jídelna, 24 dehet 
a 9 vlečka), z toho pouze na dehtové si
dva vyloženě nepřejí pokračovat 

a jeden napsal „uvidím“, všichni ostat-
ní, tedy 108 lístků,  si přejí pokračovat. 

Jsme mile potěšení, že vás naše
novinka zaujala a že jsme především
lidem se zdravotními potížemi mohli
nabídnout něco jiného než naši klasic-
kou kuchyni. Proto bychom chtěli 
v novém způsobu přípravy dietních
jídel pokračovat. Od 23. týdne změ-
níme dietní jídla tak, že zařadíme ně-
která jídla paní Mančingové a některá
jídla dietního typu, která již znáte.
Jelikož ale dietní jídla mohou být pro
různé zdravotní potíže, my se přikloníme
k dietě redukční, která omezuje spotřebu
kalorií, tzn. především omezení spotřeby
cukru, tučných potravin, lehkou tepelnou
úpravu, jídla bez dochucovadel  atd.

Objednávat jídla si již nemusíte,
budeme se snažit o co nejpřesnější
odhad.

Marie Trefilová

Proč starý papír žloutne
Žloutnutí a křehnutí papíru a posléze

jeho rozpad způsobený kyselostí se
stává klíčovým problémem všech kni-
hoven, archivů a muzejních sbírek,
jejichž úkolem je uchovávání tohoto
materiálu jako stále ještě nejrozšířeněj-
šího nosiče informací pro další genera-
ce čtenářů a badatelů. Jak ve svém díle
Papír všude a se vším napsal PhDr.
Richard Khel, „víme jen to, co se
zachovalo na papíru, a protože se neza-
chovalo všechno, víme jen něco…“. Je
všeobecně známo, že fyzikální vlast-
nosti papíru se v průběhu času mění.
Nejviditelnějším projevem stárnutí je
jeho žloutnutí, které snižuje estetickou
hodnotu starých uměleckých děl i čitel-
nost archivních dokumentů (rukopisů,
dopisů, deníků, pamětí, úředních dokla-

dů aj.). Hlavní složkou papíru je celuló-
za, která během času oxiduje a vytváří
barevné chromofory – atomové skupi-
ny v molekulách organických látek, jež
způsobují barevnost sloučeniny. Oxi-
dačními pochody vzniká více typů
těchto látek a až dosud jsme nevěděli,
který chromofor (nositel barevnosti) je
zodpovědný za změnu optických vlast-
ností – žloutnutí starého papíru.
Ačkoliv papíry žijí často déle než lidé,
ani jejich životy však nejsou věčné.

Sedmičlenný tým evropských vědců,
který je podepsaný pod článkem v leto-
šním březnovém čísle odborného časo-
pisu Physical Review Letters,
vydávaného Americkou fyzikální spo-
lečností, porovnal pomocí klasické 
ultrafialovo-viditelné spektroskopie
(UV/VIS, používané ve forenzní che-

Novinky v závodním stravování - vyhodnocení

K o n f e r e n c e  I C C T  2 0 1 3 Víkendový rehabil i tační  pobyt 
v Rájeckých Teplicích  

Ve dnech 26. - 28. 4. se uskutečnil reha-
bilitační pobyt v lázních Rájecké Teplice
na Slovensku. Akce byla pořádána sociál-
ním odborem DEZA, a. s. a odborovou
organizací DEZA,a. s. Nabídka lázeňské-
ho areálu hotelu Afrodite, který tvoří uce-
lený soubor s hotelem Velká Fatra a ve
kterém bydleli účastníci pobytu,
překvapil  zúčastněné svým roz-
sahem  a přímo antickým vzhle-
dem areálu. Vodní a Saunový
svět byl tvořen 4 bazény a 6 sau-
nami. Z bazénů, ve kterých byla
léčivá voda s teplotou od 27 do
31 st. C byly tři pro relaxaci 
a jeden plavecký o délce 25 m. 
U saun měla každá jinou
atmosféru od vonných esencí,
bylinek, soli z Mrtvého moře až
po klasickou finskou saunu.
Nejen za sebe, ale podle
vyjádření i těch, kterých jsem se
ptal, snad za všechny účastníky

mohu potvrdit, že se pobyt vydařil a že
úroveň nabízených služeb lázní, ubytování
a stravování byla na velmi dobré úrovni.
Všem, kteří se na pořádání této akce
zúčastnili, patří poděkování za tři dny
klidu, pohody a odpočinku.           

Bohumír Sotorník

Soutěž ve sběru starých mobilů
Známe vítěze soutěže na pomoc gorilám ve volné přírodě!

Na křtinách gorilího samečka Nuru
jsme vyhlásili soutěž ve sběru starých
mobilů. Minulou sobotu, při oslavě 3.
narozenin jeho bratra Kiburiho, jsme
vyhlásili její vítěze.

Do soutěže se přihlásilo 26 soutěžících
s celkovým počtem 939 vysloužilých
mobilů. Na prvním místě s 212 mobily se
umístila paní Kamila Meruňková, na 2.
místě se 113 mobily paní Denisa
Kolbábková a na 3. místě se 108 mobily
paní Nikola Slavíková. Všem výherkyním
gratulujeme!

Soutěžní mobily tak rozšířily celko-
vý počet mobilů odevzdaných do ZOO
Praha od začátku roku 2013, kterých je
zatím 1702. Cílem sběru mobilů je
jejich recyklace a opětovné využití
prvků v nich obsažených, které by bylo
jinak nutné vytěžit v přírodě, 
v oblastech, kde se vyskytují gorily.
ZOO Praha spolupracuje se společností
Rema Systém, která za každý vybraný
mobil přispěje 10 Kč na pořízení vyba-
vení pro strážce biosférické rezervace
Dja v Kamerunu.

https: / /www.zoopraha.cz/cs/o-
zoo/novinky/soutez-ve-sberu-starych-
mobilu_4004402

Poděkování  všem, kteří byli ochotni
přispět svými starými mobily na tento
projekt. Společnými silami se nám
podařilo vybrat 212 mobilů, tedy
přispět částkou 2 120 Kč na podporu
strážců pralesa, kteří nasazují své živo-
ty v boji s pytláky za ochranu  zvířat.

Kamila Meruňková

Ve dnech 8. - 10. 4. 2013 se 
v Mikulově uskutečnila 1. Meziná-
rodní chemicko-technologická konfe-
rence – 1st International Conference on
Chemical Technology (ICCT 2013).
Jedním z hlavních spolupořadatelů byla
Česká společnost průmyslové chemie,
jejímž cílem je podpora technického
pokroku v oblasti chemických techno-
logií, biotechnologíí, také ochrany
životního prostředí a bezpečného řízení
chemických procesů v průmyslu.
Spolupracuje se společnostmi v oblasti
chemie, jako je  Česká společnost che-
mická a Česká společnost chemického
inženýrství, které také patří mezi spolu-
pořadatele této konference. 

Smyslem, cílem konference bylo
podpořit vzájemnou informovanost 
a diskusi mezi odborníky z chemického
průmyslu (včetně malých a středních
firem) a pracovníky z vysokých škol 
a ústavů AV ČR.

Konference byla rozdělena do tří
tématických okruhů - chemické techno-
logie a materiály (petrochemie a orga-
nická technologie, anorganická techno-
logie, katalýza, nanotechnologie, mate-
riálové inženýrství, polymery, kompo-
zity, biotechnologie), zdroje energie
(ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva, pali-

vové články, materiály a technologie
pro energetiku), technologie pro ochra-
nu prostředí (zpracování odpadů,
ochrana ovzduší, technologie pro
dekontaminaci půd, bezpečné řízení
procesů, prevence havárií, analýza
rizik…). Takže každý účastník si mohl
vybrat z širokého množství přednášek,
kde určitě našel oblast, o kterou se
zajímá nebo téma, kterého ho zaujalo. 

Tuto konferenci navštívili i pracov-
níci naší společnosti, za Odbor výzku-
mu: Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D.,
Ing. Roman Sívek, Ph.D., Ing. Martin
Zgabaj, Ing. Iva Pitrunová a za 3. pro-
voz – ftalanhydrid a dioktylftalát:
Ladislav Jurenka a Ing. Jiří Spiegl. 

Vybírala jsem si hlavně přednášky,
které se týkaly oblasti, které se momen-
tálně zabývám, což jsou hydrogenace.
Ale samozřejmě jsem navštívila i jiné,
které mě zaujaly svým obsahem.
Musím říct, že i když to byl teprve
první ročník, celá akce byla dobře zor-
ganizována a po celou dobu vládla
dobrá a přátelská atmosféra. Také pro-
středí, kde se odehrávala, bylo moc
příjemné. Každý měl možnost se
seznámit s novými zajímavými lidmi 
a získat nové poznatky a informace.
Určitě je to dobrá zkušenost.

Iva Pitrunová

Hasiči  Dezy 
v Zašové

Ve čtvrtek 18. 4. 2013 k nám do ZŠ 
v Zašové přijeli hasiči z Dezy.

Pan  Pavlík a pan Sváček nám povědě-
li o své práci zajímavé věci.

Byl to skvělý den. Nechali nás vylézt
na střechu hasičského auta, mohli jsme si
vyzkoušet plynovou masku, obléct jejich
obleky, ve kterých zachraňují lidi 
z požárů, a také jsme si vylezli do hasič-
ské kabinky. To bylo moc vysoko.

Všichni jsme si měli vzít do školy staré
oblečení, pláštěnky a gumáky.

Pan Pavlík a pan Sváček nám napustili
i pěnu na hašení a my jsme si v ní mohli
zaskákat. Pak nás lehce postříkali vodou.

Pěkně jsme se vyřádili. 
Byli jsme sice mokří, ale potom jsme

šli na sluníčko a dali si dvě kolečka.
Usychali jsme velmi rychle.
Den se moc vydařil, moc se nám líbil.

Tereza Michalisková 
5.B  ZŠ Zašová

mii k identifikaci barevných inkoustů)
reflexní spektra starého a uměle
zestárlého papíru. Výsledky zkoumání
odhalily, že příčinou žloutnutí papíru
jsou tzv. aldehydické chromofory, které
obsahují aldehydickou funkční skupinu
–CHO. Reaktivita aldehydů je značně
vysoká a jejich výskyt v přírodě je
běžný, např. ve vonných součástech
rostlinných silic či jako reakční orga-
nické intermediáty. Tento nový pozna-
tek by se podle názoru badatelů dal
prakticky využít pro selektivní che-
mické ošetření starého papíru i někte-
rých plastických hmot, které by redu-
kovalo množství aldehydických chro-
moforů, a tím bránilo jejich postupné-
mu žloutnutí při stárnutí.

Plasty a kaučuk, 7-8/2012
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N A Š I  J U B I L A N T I
V březnu slaví životní jubileum:

Kulajta Václav - autodoprava
Ing. Bezděková Marta    - úsek pro

správu majetku, finance a ekonomiku
Menšíková Lenka - poštovní oddělení

Jubilantům blahopřejeme.

V dubnu nastoupila:
Stolářová Pavlína  - provozní laboratoře

Vítáme Vás v našem pracovním 
kolektivu a přejeme vám hodně 

pracovních úspěchů.

V Í T á M E  V á S

Květen 35 let
Brabec Václav - hasičský záchranný sbor

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
21. února se Svatoplukovi a Ivaně
Kovářovým narodil syn Lukáš.
4. března se Petrovi a Věře Jurenkovým
narodil syn Petr.
13. března se Jiřímu a Ivaně Valouškovým
narodil syn filip.
Rodičům blahopřejeme a chlapečkům  

přejeme úspěšný start do života.

I N Z E R C E
PRONAJMu byt 3+1 (obytná plocha
58 m

2
) poblíž centra V. M. - ul. Krátká.

Cena 2 300 Kč/měsíc + poplatky. Volný
od srpna 2013. Tel. 774 319 100. 

PRODÁM autobox (raketu) bílé
barvy, délka 200 cm, šířka 45 cm. Cena
2 000 Kč. Tel. 739 207 021.

BLAHOPřEJEME
V květnu slaví životní jubileum tito
důchodci:
Krůpová Drahomíra - 85 let
Zuzaňáková Marie - 80 let
Škarková Anna - 75 let
Vlasák Milan - 75 let
Šejda Miloslav - 75 let
Kováčíková Jarmila - 65 let
Smolková Libuše - 65 let
Ing. Dostál Ivo - 65 let
Květoňová Marie - 60 let
Kramer Břetislav - 60 let
Vaněk Ladislav - 60 let

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

S B Ě R  S T A R é H O  P A P Í R u

VZPOMÍNKA
14. března zemřel pan Antonín Dohnal
z Organiku ve věku 88 let.
11. května zemřel pan františek
Kapusta ve věku 77 let.

Čest jejich památce.

v zámeckém parku a zámku Kinských. 
V čase od 13.00 do 19.00 je možné zhléd-
nout výstavu „Živá řeka Bečva“ 
a navštívit i přírodovědné herny. 

Středa 29. května v 17.00 hodin -
PřÍRODOVĚDNÁ PřEDNÁŠKA 
O řECE BEČVĚ
Čtvrtek 30. května od 17.00 hodin -
SLAVNOSTNÍ VyHODNOCENÍ
SOuTĚŽE
Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže
Masožravky – zelení dravci mezi rostli-
nami, poté setkání s pěstitelem maso-
žravek, ukázka živých rostlin a pěstitel-
ské rady. 

Pátek 31. května od 19.00 hodin -
MEZIřÍČSKÁ MuZEJNÍ NOC
V zámku Kinských i v Lapidáriu
Trojice se uskuteční tradiční
Meziříčská muzejní noc.

Sobota 1. června od 10.00 do 12.00
hodin - VALAŠSKÝ VETERAN CAR
CLuB ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Výstava historických vozidel v zá-
meckém parku u zámku Kinských. 

Neděle 2. června od 14.00 hodin -
DEN DĚTÍ
Muzeum regionu Valašsko se připojí ke
společným oslavám Dne dětí, který se
koná pod záštitou města.

Do soboty 31. srpna 
– ÚCHVATNÝ SVĚT LOuTEK
Zámek Lešná u Valašského Meziříčí. 
Výstava historických loutek a divadel
ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových.

Muzeum je otevřeno denně, mimo pon-
dělí, od 9 do 17 hodin.
www.muzeumvalassko.cz

MORAVSKÁ GOBELÍNOVÁ
MANufAKTuRA

Pátek 24. května ve 21 hodin -
JAM SESSION

Každou středu – v 19 hodin -
KONCERTOVÁNÍ PETRA BAZALy
(kromě poslední středy v měsíci).

http://www.gobelin.cz

KuŽELKy
V pondělí 27. května se sejdou
důchodci v kuželně na zimním stadionu
za účelem si protáhnout svalstvo,
pokud jim ješte nějaké zbylo. Ti, kteří
nechtějí hrát, můžou dojít jen tak se
podívat a vypít pivo. 
Těšíme se na velkou účast. 

Mirek Hlavatý

HVĚZDÁRNA

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Pondělí až pátek ve 20.30 hodin

Pozorování Měsíce (do 24. května),
Merkuru (koncem května), Saturnu,
Komety PanSTARRS, hvězd a více-
násobných hvězdných systémů.

Každý pracovní den ve 20.30 hodin
VEČERNÍ PROGRAMy u DALE-
KOHLEDu
Pozorování zajímavých objektů večerní
oblohy pomocí dalekohledu.
Vstupné: dospělí 40 Kč, mládež 30 Kč.

Pátek 24. května - fESTIVAL SLuNCE
Vzdělávací a zábavný den v areálu
Hvězdárny Valašské Meziříčí –
vhodné pro děti, mládež i dospělé.
Vstup zdarma.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Pátek 31. května 18.30 - 23.00 hodin 

MEZIřÍČSKÁ MuZEJNÍ NOC
S knihovnou kolem světa - kvízy 
a tajenky. Knižní ambulance - doneste
si poničenou knihu a zkuste si ji s naší
pomocí opravit. Nebo pokud máte
oblíbenou knihu, přineste ji a my jí
dáme nový obal.

Do neděle 30. června 
BESKyDSKé STuDÁNKy
ČSOP Valašské Meziříčí.Výstava foto-
grafií ve vestibulu knihovny.
www.mekvalmez.cz

GALERIE SÝPKA
Do neděle 16. června 

JANA fARMANOVÁ - NIEČO
ZÁKLADNé
Malířka Farmanová obsadí všechny
místnosti galerie Sýpka, kdy ve dvou
podlaží převládnou malby na plátno 
a v podkrovní galerii vystaví akvarely,
jenž vnímá jako osvobozující médium. 
Otevřeno denně v Út-Pá od 9 do 17
hodiny, v So-Ne od 13 do 17 hodiny, 
v pondělí je zavřeno.
http://galerie.kzvalmez.cz

EVANGELICKÝ KOSTEL
Neděle 26.  května v 17 hodin  

BENEfIČNÍ KONCERT PRO
CITADELu - RAK A RAK
Unikátní koncertní projekt otce se
synem v evangelickém kostele 
v Botanice ve Valašském Meziříčí.
Výtěžek ze vstupného je určen na
zakoupení nápojových automatů pro
Diakonii.

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. 

Neděle 26. května od 13.00 hodin -
JONÁŠKOVO ZÁBAVNé 
ODPOLEDNE 
Pořádá nadační fond Jonášek a Muzeum
regionu Valašsko, p.o.  Akce proběhne 

BOWLING
Po delší přestávce znovu hrajeme, ale
pozor na změnu místa. Hraje se ve stře-
du 29. května od 14 do 16 hodin na
Sokolské ulici. Přijďte všichni, kdo
máte rádi pohyb a vezměte si dobrou
náladu. Za výbor KD zve Pavel Bernas.

OKRuŽNÍ LETy
Letiště  Poličná u Valašského Meziříčí
pořádá pro děti s rodiči i ostatní zájem-
ce v sobotu 22. června od 10 hodin
OKRUŽNÍ  L E T Y nad Valašskem,
Vsetínskem i nad Beskydami letounem
Cessna 172 / 3 osoby + pilot.
Dokonalý výhled, foto i video je povo-
leno, cestující jsou pro létání pojištěni.
Při této akci letenky již od 370 Kč za
osobu. Pohodlná turistika pro imobilní
a malé děti. Dárkové letenky k naroze-
ninám i svatební.
Na létání z Poličné je vhodné se objed-
nat, v květnu a v červnu od 7 do 9
hodin, od 19 do 21 hodin, tel.  773 622
602  nebo 776 517 411 (i SMS), nebo
email: jak.tomasovi@seznam.cz.
Závazné objednávky potvrdíme na váš

mobil,  jejich čísla budou slosována 
o slevu až 33 %.  Na přání i v pátek 
21. června od 14 hodin.

www.akdk.cz  

TuRISTIKA
Sraz ve středu 5. června v 8.30 hodin
u Panáčka. Půjdeme na Štěpánov,
Hrachovec - lom, Veselský vlek, Malou
Lhotu, Medůvku a Brňov. Jde se za
každého počasí, vemte si vhodné oble-
čení a trochu dobré nálady na cestu.

Pavel Bernas

Dne 24. dubna se konalo jarní setkání klubu důchodců Organiku Otrokovice. 
Foto Bohumír Sotorník

VO L NÝ  Č A S

Dne 24. dubna 2013 se uskutečnil sběr
starého papíru v areálu DEZA, a. s.
Přes počáteční vzniklé potíže se akce
zdařila. Za příznivého počasí se sešlo
hodně důchodců, bývalých zaměstnan-
ců Dezy. Touto cestou bych chtěl podě-
kovat všem, kteří se sběru papíru

zúčastnili. Poděkování patří i řidičům,
kteří nám pomáhali s odvozem a také
zaměstnancům, kteří nám starý papír
připravili k odvozu. Peníze za sběr
slouží k naší činnosti.

Za výbor klubu důchodců děkuje 
Josef Forejtar.

CESTA POHÁDKOVÝM 
LESEM

Odbor klubu českých turistů TJ
Valašské Meziříčí pořádá  v sobotu 
25. května Cestu pohádkovým lesem 
a 2. letošní vycházku Za toulavým
náprstkem – Toulavý kočárek 2013
(Akce pro rodiče s dětmi). Start je 
v Poličné u železničního mostu od

13.00 do 15.00 hodin. Po cestě je při-
pravena řada soutěží a her s pohádko-
vými postavami. V cíli u restaurace
Jarcová najdou účastníci malé občer-
stvení. Startovné je 30 Kč na dítě.
Zveme širokou veřejnost a hlavně děti
na procházku jarní přírodou.

Paní Lenka Menšíková z poštovního
oddělení oslavila 16. května padesáté
narozeniny. Blahopřejeme.

Na Galovských lúkách začaly rozkvétat
orchideje.           Foto Irena Frydrychová

Dne 26. dubna se uskutečnil otevře-
ný turnaj ve stolním tenisu. Hrálo se
jako obvykle v Domečku a zúčastnily
se téměř dvě desítky hráčů. Soutěž jed-
notlivců vyhrál Sta-nislav Zákostelský,
který spolu s Františkem Bujanským
zvítězil i ve čtyřhrách. 

Za uspořádání turnaje děkujeme

Vlastimilu Krumpochovi a za výborný
guláš Michalu Masaříkovi ze závodní
jídelny.

Všechny příznivce ping-pongu
zveme na derby DEZA – CS CABOT,
které se bude hrát 21. května. Přihlásit
se můžete na tel. 725 818 528 nebo na
odborech.                      Radim Přikryl

Tu r n a j  v e  s t o l n í m  t e n i s u
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Představujeme nové vedení AGf Media
Vydavatelství AGF Media v nedávné době sloučilo šest redakcí a nyní je  sdružením 77 regionálních periodik 5+2 dny. Aktuálně se
nový management zaměřuje především na budování vztahů s obchodními partnery, změnu obsahu a  vizuální podoby týdeníků. 
V následujících krátkých rozhovorech vás seznámíme s novým top managementem.

ŠTĚPÁN KOŠÍK: 
generální ředitel 

Jaké jsou
Vaše priority ve
funkci generál-
ního ředitele ?

Priority mého
působení se mě-
ní v čase, a to ve
vazbě na vývoj
projektu. V úvo-
du to byly přede-
vším disciplíny 

z oblasti finančního řízení a personalis-
tiky. Revize nákladové stránky projek-
tu, změna manažerského týmu a obsa-
zení obchodního týmu věnujícího se
národní inzerci. Při realizaci costcuttin-
gových opatření jsme museli snížit
počet spolupracovníků o 50 a opustili
jsme 35 nadbytečně pronajatých pros-
tor, abychom zlehčili nákladový bal-
van, který předchozí vedení pro rok
2013 plánovalo.  V tuto chvíli s přícho-
dem nových spolupracovníků se moje
priority přesunou do oblasti, která byla
zanedbána asi nejvíce, a to budování
obchodních vztahů s partnery AGF
Media především s  akcentem na spo-
lečnosti mimo skupinu Agrofert. Jedná
se o budování vztahů s mediálními
agenturami, VIP partnery holdingu
Agrofert, regionálními inzerenty, ale 
i partnery ze skupiny, kterým chceme
také lépe naslouchat při přípravě inzer-
ce na míru.

JANA HEřMÁNKOVÁ: 
provozní ředitelka

Z jaké spo-
lečnosti přichá-
zíte?

Od roku 1992
jsem působila na
různých pozicích
ve vydavatelství
r e g i o n á l n í c h
Deníků Vltava-
Labe-Press, a. s.,
poslední tři roky

jako šéfredaktorka centrální redakce
Deníku Česká re-publika. 

Proč jste si vybrala právě společnost
AGF Media?

Protože mě oslovil Andrej Babiš.
Zavolal mi a přesvědčil mě. Myslím si,
že značka 5+2 dny, i díky tomu, že se
jedná o noviny zdarma, má obrovský
potenciál. Je možné z ní vybudovat
respektovaný produkt, o který budou
mít zájem čtenáři, obchodní partneři 
a který, v neposlední řadě, může zvidi-
telnit firmy ve skupině Agrofert.

Čeho byste chtěla ve Vaší pozici
dosáhnout?

Jak říkám: s celým týmem udělám
vše pro to, aby 5+2 dny byl silným 
a respektovaným médiem ve zdravém
vydavatelství. S tím samozřejmě souvi-
sí i řada dalších projektů, například
spuštění webových stránek, podpora
značky na sociálních sítích, její zvidi-
telnění mezi veřejností a obchodními
partnery… K tomu je nutná cílená kul-
tivace obsahu i vizuální podoby pro-
duktu, na níž již nyní s kolegy inten-
zivně pracujeme. A náš generální ředi-

tel Štěpán Košík by, jako ekonom, jistě
rád slyšel i slova o příznivém ekono-
mickém výsledku. Bez toho by to
nešlo. Také proto jsme zavedli pozici
obchodních ředitelů pro národní a regi-
onální inzerci.

Vaše záliby a koníčky:
Od 17. prosince, kdy jsem nastoupila

v Agrofert Media, toho mnoho
nestíhám… Ale když to jde, ráda plavu,
fotografuji, udělám si čas na operu,
film, dobrou knížku, posezení s přáte-
li… O víkendech mě baví objevování
Prahy – už jsem si musela zakázat
nákup nových průvodců po Praze.
Narodila jsem se na jihu Čech, ale naše
hlavní město mám moc ráda. Když se
na něj člověk umí a může dívat těma
správnýma očima, je nádherné.

MICHAL BERKA: 
finanční ředitel 

Nový finan-
ční ředitel AGF
Media přichází
ze společnosti
Akzo Nobel Co-
atings CZ, a. s.,
kde působil na
pozici finančního
ředitele pro ČR 
a SR a zároveň
byl členem před-

stavenstva společnosti.
Proč jste si vybral právě společnost

AGF Media? 
Byl jsem osloven s nabídkou na

zajímavý projekt, kterým je restruktu-
ralizace této společnosti. AGF Media
jsem do té doby neznal, ale znám sku-
pinu Agrofert a proto jsem se rozhodl
nabídku přijmout. Jedním z důvodů
bylo i to, že AGF má jasnou vlastnic-
kou strukturu a tím pádem i přímou
řídící linii. Věřím, že od rozhodnutí 
k jeho realizaci nebude dlouhá cesta
přes řadu úrovní, formulářů a názorů
lidí, kteří se již dlouho nesetkali s busi-
nessem v reálném prostředí, jak tomu
bývá u velkých mezinárodních firem 
s akcionářskou strukturou. Mám rád
výzvy a myslím, že toto bude jedna 
z nich. Druhým důvodem, byl i fakt, že
se jedná o českou skupinu, produkující
a propagující české výrobky a tato akti-
vita je mi také sympatická.

Jaké jsou Vaše ambice na pozici
finančního ředitele? 

Samozřejmě uspět a pomoci přivést
společnost tam, kde jí vlastník i mana-
gement chce vidět - do zisku. Věřím, že
společnost může dobře fungovat a při-
nášet výhody celé skupině.

Vaše záliby a koníčky: 
V podstatě mám dva druhy zálib,

jedním je rodina, se kterou rád trávím
společný čas. Máme dvě malé děti,
takže se většina točí kolem her a také
kolem snahy dovést je k zálibě ke spor-
tu. Druhým jsou sporty, například cyk-
listika, běh, lyžování, nebo lezení po
skalách a občas je kombinuji v discip-
líně, která se jmenuje adventure racing,
některé z nich provozuji na amatérské
závodní úrovni. Věřím, že do budoucna
se obě moje záliby ještě více propojí.
Většinou vstávám hodně brzy, tak si
rád přečtu nějakou zajímavou knihu,
jakmile totiž vstanou děti, už na to není
čas. Čtu spíše odborné knihy a knihy 
o managementu a podnikání obecně, 
k nějakému románu nebo podobné
knize jsem se naposledy dostal po
Vánocích.

VÁCLAV VESELÝ: 
ředitel regionální inzerce 

Václav Veselý
přichází ze spole-
čnosti Mladá fronta
a. s., kde působil 3
roky na pozici regi-
onálního ředitele. 
V médiích pracu-
je od roku 1998, 
a to převážně na
m a n a ž e r s k ý c h

pozicích. Odborné zkušenosti získal ve

V lednu 2013 byl spuštěn zcela nový
web pro celiaky, jejich rodinné přísluš-
níky, přátele a jednoduše všechny, co
se zajímají o nové trendy v potravi-
nách s cílem ulehčit svému zažívání.
Web www.bezlepek.cz si klade za cíl
být správnou první volbou, když se
zajímáte o celiakii, držíte bezlepkovou
dietu nebo chcete pomoci někomu,
kdo ji drží. 

Dozvíte se tu, co to vlastně bezlep-
ková dieta je, jak se projevuje, jak ji
správně držet a hlavně jaké výrobky
jsou pro vás vhodné. Na to navazuje
sekce katalog, kde si výrobky prohléd-
nete, zjistíte, kde se dají zakoupit, co
obsahují a jaké mají nutriční hodnoty.
To ale není zdaleka vše! Web totiž
nabízí unikátní funkci, která význam-
nou měrou zvyšuje uživatelský komfort
– nákupní seznam, kam si můžete vlo-
žit všechny výrobky, které Vás zajíma-
jí a odeslat je mailem nebo jedním kli-
kem vytisknout. Do obchodu půjdete
už vždy najisto. 

Proč listovat katalogem?
V katalogu naleznete pečlivě vybra-

nou řadu výrobků vhodných pro bez-
lepkovou dietu. Vše je přehledně řaze-
no do sekcí s možností filtrování. 
V současné době se do projektu zapoji-
lo  šest značek, které budou katalog
udržovat přehledný a aktuální.  V sekci
fórum se můžete podělit o své zkuše-
nosti s ostatními, nebo se ptát odbor-
níků na bezlepkovou dietu. 

Novinky v bezlepkové dietě
V neposlední řadě dovolte, abychom

upozornili na sekci „Tisk a akce“, kde
pro vás budeme zveřejňovat vše, co 
o bezlepku a bezlepkové dietě vyšlo, 
a nezapomeneme ani na akce obchod-
ních řetězců, abyste bezlepkové výrob-
ky sehnali vždy co nejvýhodněji.
Věříme, že se vám web bude líbit,
stejně jako se nám líbí jej pro vás při-
pravovat. 

Těšíme se na vás, první návštěvníky
nového webu.

Tým www.blezlepek.cz

společnostech Media marketing servi-
ces a. s., VLP a. s. , v obou  těch to spo-
lečnostech byl zodpovědný  za regio-
nální obchod.

Jaký byl Váš důvod pro posílení
manažerského týmu AGF Media? 

Pocitově si vybírám zaměstnavatele
se stabilním zázemím, navíc předpo-
kládám, že právě ve společnosti  AGF
Media dostanu prostor využít a propojit
všechny své dosavadní zkušenosti  a již
první týdny ukazují, že to tak skutečně
je. Navíc samotný fakt, že společnost
ze skupiny Agrofert vstupuje do medi-
ální sféry, je pro mě obrovská výzva.

Čeho byste chtěl ve Vaší pozici
dosáhnout?

Přicházím s jasným cílem, vytvořit
kvalitní regionální obchodní síť, tvoře-
nou zkušenými a nadšenými lidmi,
kteří mají potenciál na to, aby na regio-
nálním trhu zanechali jasnou a hlavně
pozitivní stopu. Chci, aby si obchodní
tým získal respekt konkurence a samo-
zřejmě budu všechny aktivity směřovat
k naplnění základních obchodní ch cílů.
Díky vysoké četnosti osobních kontak-
tů a budování osobních vazeb 
s obchodními partnery i čtenáři v regi-
onech by měl být týdeník 5+2 dny
vnímán jako kvalitní nosič reklamního
sdělení, který přináší dlouhodobý efekt. 

Vaše záliby a koníčky:
Vzhledem k tomu, že mám malé děti,

snažím se volný čas trávit s rodinou.
Od dětství jsem aktivně sportoval, a tak
když se čas od času najde chvíle, nejra-
ději relaxuji právě sportem.

MILAN KOVANDA: 
ředitel národní inzerce 

Kde jste zís-
kával své
dosavadní pro-
fesní zkuše-
nosti?

P ř i c h á z í m  
z vydavatelství
E c o n o m i a ,  
a. s., kde jsem
zastával post

ředitele ob-chodu a měl na starosti
kompletní prodej a prodej předplatného
všech titulů – Hospodářských novin,
Respektu, Ekonomu, Marketing 
a Media a dalších B2B titulů.
Zkušenosti s inzercí jsem získal přede-
vším v MAFRA, a. s., kde jsem během
desetiletého působení pracoval na pozi-
cích inzertního poradce, vedoucího
inzertních skupin až po ředitele projek-
tů. Z praxe tedy znám obchodování od
nejmenších klientů až po velké agen-
turní zadavatele. V předchozích letech
jsem pracoval i jako ředitel obchodu 
a marketingu v agentuře Central
Europian Services a půl roku, než pan
Kellner projekt ukončil,  jsem byl 
v pozici ředitele regionální inzerce pro
ČR v PPF Media.

Čím vás oslovila nabídka společnos-
ti  AGF Media? 

Z mého pohledu je projekt, který se
pan  Babiš rozhodl na mediálním trhu
rozjet, velmi zajímavý a především
životaschopný. Myslím si, že se z 5+2
dny může stát v celorepublikovém
měřítku to, co dnes znamená Metro pro
Prahu. Navíc jsem přesvědčen, že cesta
nějaké služby – v tomto případě novin
– zdarma je budoucností i pro jiná, na
trhu známá a renomovaná vydavatel-
ství. A proč nebýt mezi průkopníky?

Čeho byste chtěl ve své pozici
dosáhnout? 

Chtěl bych navázat kvalitní spolu-
práci s agenturami a velkými zadavate-
li na trhu, přesvědčit je o pozici 5+2
dny a o jeho smysluplnosti. Potenciál je
obrovský a já bych chtěl přispět 
k tomu, abychom za dva tři roky byli 
v projektu tam, kam nákladem titulu
patříme.

Vaše záliby a koníčky: 
Tenis, volejbal, nohejbal, stolní tenis,

karty, divadlo, cestování.
Redakce AGF magazínu

čas běží nesku-
tečně rychle a té-
měř se mi nechce
věřit, že naše spo-
lečnost dorostla
do dospělého
věku. Když jsem
Agrofert v roce

1993 zakládal, byli jsme tehdy jen čtyři
lidé. Dnes je nás bezmála 30 tisíc.
Kdekdo mi říká, že je to bez přehánění
zázrak – postavit na zelené louce hol-
ding s takovým množstvím zaměstnan-
ců, s více než dvěma stovkami společ-
ností, ke všemu bez účasti v divoké pri-
vatizaci na počátku devadesátých let. 
V loňském roce jsme se dokonce umís-
tili na čtvrtém místě v žebříčku nejuz-
návanějších firem Czech TOP 100 
a jsem přesvědčen, že v dalších letech
poskočíme v této prestižní anketě ještě
o pár stupínků výše. To vše díky Vám.
Díky Vaší každodenní pečlivé práci
dnes patří Agrofert mezi nejvýznamnější
firmy v této zemi. Jsem na to hrdý 
a chci Vám za to upřímně poděkovat.

Dovolte mi při té příležitosti krátké
zamyšlení. Život totiž nepřináší jen
úspěchy, ale může být často i pořádně

těžký. Již dlouhou dobu si uvědomuji,
že existuje celá řada lidí, kteří to nema-
jí jednoduché. A my všichni ostatní
bychom těmto potřebným lidem měli
pomáhat. Proto jsem nedávno založil
Nadaci Agrofert. Nadace již úspěšně
pomáhá lidem, kteří naši pomoc sku-
tečně potřebují. Jeden příklad za všech-
ny: Zakoupili jsme unikátní chirurgic-
ký přístroj k léčbě dětí trpících rakovi-
nou. Odměnou je nám úsměv malých
vylé-čených pacientů a pocit, že jsme
pomohli zachránit život človíčkům,
kteří mají celou budoucnost teprve před
sebou. 

Jak jste si možná všimli, vedle na-
dační činnosti podporuje Agrofert také
umělce. Pomáháme kapelám Kryštof 
a Kabát a budeme patřit k hlavním part-
nerům hudebního festivalu Colours of
Ostrava. S kulturními zážitky budou
letos spojeny i oslavy dvacátého výročí
založení Agrofertu. Plánujeme je na
konec léta a mohu Vám již nyní prozra-
dit, že se opravdu máte na co těšit.             

Přeji Vám krásné jaro a těším se, že
se setkáme na oslavách 20. výročí naší
firmy.

Ing. Andrej Babiš, generální ředitel 
a předseda představenstva

Dosavadní kariéra ve skupině
Agrofert 
Duben 2009 - Správní ředitel
Agropol Group,  s panem Mrázem
spolupráce na fúzi do AGFH 
Říjen 2009 - Ředitel centrálního
nákupu AGROFERT HOLDING, a.s.
Říjen 2011 - Jednatel Tatra Mlékarna
Hlinsko, s.r.o. - restrukturalizace spo-
lečnosti po akvizici Agrofertem
Březen 2012 - Kostelecké uzeniny,
Zedníček a Procházka, společně 
s panem Hanušem transformace spo-
lečností "červeného masa", výkonný
ředitel Zedniček, a. s.
Prosinec 2012 - AGF Media, - gene-
rální ředitel – restrukturalizace 5+2
dny

Vážené kolegyně,  vážení  kolegové,

Nový informační web nejen pro celiaky 

Tatra Hlinsko si
uvědomuje, že prio-
ritou je výroba kva-
litních místních
produktů z místních
surovin. Spotřebitel
si žádá produkty,

kterým může věřit, které jsou vyráběné
v jeho blízkosti a neletěly za ním přes
půl světa. Na obalech všech produktů
Tatra Hlinsko proto najdete nový sym-

bol -  Mléko z českých chovů. Jedná se
o pečeť kvality a jednoznačné českosti,
čistoty a ochrany mléka při zpracování
– veškeré mléko v našich produktech
pochází z kontrolovaných českých
chovů. Chceme, aby se logo Mléko 
z českých chovů stalo synonymem
celého portfolia produktů Tatra
Hlinsko. 

Veronika Pácaltová, 
Mlékárna Hlinsko, a. s.

M L é K O  Z  Č E S K Ý C H  C H O V ů

VyDAVATELSTVÍ AGf MEDIA 
SPuSTILO NOVÝ WEB

Vydavatelství AGF
Media, které je součástí
holdingu Agrofert, právě

dnes 17. května spustilo svůj nový
zpravodajský web www.5plus2.cz. Na
regionálním portálu najdete zprávy 
z Vašeho bydliště i blízkého okolí,
předpověď počasí v okrese, kalendář
kulturních akcí a tipů, horoskop  i celou

řadu dalších zajímavých článků. Věřím,
že se Vám nový web bude líbit a za
všechny, kteří se na jeho vývoji podíle-
li, Vám přeji, ať na www.5plus2.cz
vždy najdete vše, co potřebujete. Pokud
se s námi budete chtít podělit o Vaše
dojmy, budeme rádi, když nám napíše-
te na web@agfmedia.cz

Marek Hovorka
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