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Necháváte se očkovat proti 
chřipce?

RNDr. 
Oldřich 
Kuběna,
odbor řízení 
systémů ISO

Ano. Z hlediska prevence chřipkového 
onemocnění považuji očkování za vý-
znamné. Nechávám se očkovat každý 
rok.

Pavla 
Skalková,
provozní 
údržba 4. a 9. 
provozu

Ne. Nechávám to na přírodě. Myslím, 
že imunitu si posiluji jiným způsobem 
– zdravým životním stylem. Nekouřím 
a většinu volného času trávím sporto-
váním v přírodě.

Bc. Bronislava 
Rafajová,
informační 
středisko

Nenechávám. Virů chřipek je mnoho  
a vakcína v daném roce jedna. Věřím, 
že tělo je moudré a nemocí nám jen 
ukazuje, že jsme své rezervy vyčerpa-
li a že potřebujeme neodkladně odpo-
činek s regenerací. Osobně se snažím 
o to, abych nemusela ze svých rezerv 
čerpat.

Radek 
Skalka,
dispečink

 Aktuality na úseku ochrany životní-
ho prostředí a řízení kvality – říjen 2013
   Dne 15. října proběhla další kontrola 
ČIŽP Brno na úseku ochrany vod. Tato 
hloubková kontrola stále nebyla ukončena 
a bude pokračovat dalšími prověrkami. 
   Dne 25. října byl pracovníky Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje proveden 
přezkum plnění závazných podmínek 
integrovaného povolení pro spalovnu 
průmyslových odpadů. V rámci přezku-
mu nebylo zjištěno porušení závazných 
podmínek integrovaného povolení ani 
zákona o integrované prevenci.
   Dne 25. října proběhla na spalovně 
průmyslových odpadů paralelní kontro-
la pracovníky ČIŽP Brno, zaměřená na 
dodržování ustanovení zákona o ovzduší  
a jeho prováděcích předpisů. Při kontrole 
nebyly zjištěny žádné závady v doku-
mentaci ani v provozu zařízení.
   Ve dnech 29. a 30. října probíhal 
kontrolní audit systému řízení životního 
prostředí – EMS. Audit prováděly pra-
covnice BVQI a audit dodržování zásad 
ISO 14.001 proběhl tentokrát na 2. pro-
vozu – těžké aromáty a naftalen, na 4. 
provozu – benzol, na 6. provozu vodní 
hospodářství včetně spalovny odpadů  
a na 7. provozu Organik Otrokovice, 
vždy včetně 
laboratoří a 
údržby, a dále 
na útvaru zá-
sobování. Pro-
věřovány byly 
rovněž veškeré 
dokumenty a zá-
znamy systému 
EMS na odboru 
ŘS ISO. 
V rámci auditu 
nebyly zjištěny 
žádné neshody, výstupem budou jen ně-
která pozorování a náměty na zlepšení. 

 Inventury ND a materiálů ve skladech
Jako každoročně budou v hlavních 
skladech odboru zásobování provádě-
ny inventury zásob, a to v období od 
25. 11. 2013 do 29. 11. 2013 včetně. 
Termín inventur je časován tak, aby 
nepřekrýval zarážky na provozech. 
Výdej materiálu v době inventur ne-
bude možný. V případě závažné poru-
chy na provozech bude výdej zboží ze 
skladu povolen jen ve zcela vyjímeč-
ných případech. Mimořádný výdej 
v těchto případech povolí vedoucí zá-
sobování Viktor Zalaba, tel. 2561.
Prosím tímto všechny hospodářské 
pracovníky, aby si odběr materiálu ze 
skladu naplánovali včas.
Výdej olejů a mazadel: sklad uzavřen 
25. 11. až 26. 11. 2013, od 27. 11. 
2013 již normálně otevřen.
Výdej technických plynů: otevřeno 
bez omezení.
Výdej nafty: otevřeno bez omezení.

Viktor Zalaba, 
vedoucí odboru zásobování

 VÁNOČNÍ HVĚZDA
Sdružení ŠANCE pořádá v letošním 
roce opět humanitární akci na pomoc 
hematologicky a onkologicky nemoc-
ným dětem „Vánoční hvězda“. V naší 
firmě se účast na této akci stala už tra-
dicí a koupí vánoční hvězdy přispívají 
mnozí z nás. Letos bude vše probíhat 
stejně jako předcházející roky, a to ve 
dvou termínech. 
1. termín:  objednávky do pátku 
22. 11. - dodání květin v pondělí 25. 11. 
(příp. násl. den).
2. termín:  objednávky do pátku 6. 12. 
- dodání květin v pondělí 9. 12. (příp. 
násl. den).
Výtěžek bude věnován Hemato-on-
kologickému oddělení Dětské kliniky 
FN a LF UP Olomouc. 
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Letos jsme slavili už dvakrát. Poprvé, když jsme měli 
Den otevřených dveří jako doprovodnou akci při běhu Dezou 
– DEZA Valachiarun 2013 aneb Desítka okolo komína. To 
s námi slavily hlavně děti, které si mohly prohlédnout naše 
lokomotivy a vyzkoušet jak troubí. Podruhé jsme slavi-
li hlavně vzpomínkově se spoustou černobílých fotografií  
z minulosti železniční dopravy i au-
todopravy. Současná generace dopra-
váků z Dezy se sešla s důchodci a opět 
se vzpomínalo. Dokonce byly předány 
pamětní medaile. Zjistili jsme, že pan 
Fárek, pan Janovský, pan Klvaňa a pan 
Novotný jsou těmi důchodci, kteří stáli 
u rozjezdu dopravy v roce 1963, kteří 
pracovali v Deze jako dopraváci celý 
život a ve zdraví se dožili těchto kulatin.

Pan Pivoda, jako dlouholetý vedoucí 
odboru dopravy připomněl jména těch, 
kteří stáli na začátku této historie jako 
vedoucí pracovníci. Prvním vedoucím 
odboru dopravy byl pan Břetislav Ka-
ňovský, vedoucím oddělení železniční 
dopravy byl pan Jan Frydrych, vedou-
cím silniční dopravy pan Štefan Kováč, 
vedoucím údržby železniční dopravy 
pan Jaroslav Tomšík a vedoucím čistící 
stanice byl pan Zdeněk Filip. Ve vedení 
celé dopravy vystřídal pana Kaňovské-
ho krátce pan Ludvík Cibulec a poté 
pan František Pivoda. Nyní je vedou-
cím provozu Doprava pan Petr Menc.

Když jsme před 10 lety bilancovali, 
vzpomínali a porovnávali, co se vlast-
ně za těch 40 let změnilo, tak jsme po-
tvrdili vlastně to, co široká veřejnost 
vnímá také. V železniční nákladní 
dopravě nejsou změny za těch pár 
desítek let tak markantní a viditelné, 
jako v mnohých jiných oblastech prů-
myslu či služeb. Koleje vypadají stejně, 
lokomotivy pro nákladní vlaky podob-
ně nebo mnohdy i stejně (vždyť napří-
klad elektrické lokomotivy známé pod 
názvem „Bobina“, vyráběné od roku 
1953, jezdí dodnes), železniční vagony 
vypadají z dálky většinou také sko-
ro stejně, technologie práce se téměř 
nezměnila, dopravácké profese jsou 
téměř stejné. Při splnění nároků na bez-
pečnost provozu pracujeme dokonce  
s původním reléovým zabezpečovacím 
zařízením od společnosti WSSB Berlín. 
V sále 4x15 metrů je od roku 1968 stále 
udržováno v provozu cca 3 000 relátek. 
Vlastně těmi nejpodstatnějšími rozdíly 
mezi minulostí a současností, na které 
přišli naši důchodci, je například to, že 
dříve se nefasovaly montérky a nebyla 
prádelna, nebyly přilby, nebylo osvět-
lené kolejiště, nebyly vysílačky, nebyla 
pevná pracovní doba… Na druhé straně 
prý bylo více legrace a více mimopra-
covních společných aktvit.

Abychom si mohli udělat přece jen 
jakési přesnější porovnání historie  
a současnosti, dovolím si nahlédnout 
do archívů a stručně popsat několik 
milníků v životě podnikové dopravy.

V roce 1960 byla zahájena projekto-
vá příprava stavby, která měla název „ 
Stavba n. p. DEZA, žst. Lhotka n. B. 
– Vlečka“. V úvodu provozně-techno-
logické zprávy se můžeme dočíst, že 
závod Deza bude umístěn v prostoru 
dosavadního letiště Svazarmu a že toto 
umístění dává možnost vlečkového na-
pojení na trať do Lhotky n.B. nebo do 
Val. Meziříčí. 

V přehledné brožurce, kterou vydala společnost DEZA v roce 
1992 ke stému výročí zpracování černouhelného dehtu v Čes-

koslovensku se píše: „Při projektování i budování závodu ve 
Valašském Meziříčí se veškerá i netechnologická vybavenost ře-
šila pro výhledové zpracování cca 600 000 tun surového dehtu 
a cca 200 000 tun surového benzolu. Z tohoto důvodu se i ko-
lejová doprava - vlečka projektovala a vybudovala v úměrném 
rozsahu. Jelikož přepravní kapacitu železniční stanice ČSD Va-

lašské Meziříčí nebylo možno přizpů-
sobit tomuto objemu, bylo podstatně 
rozšířeno kolejiště železniční stanice 
Lhotka nad Bečvou - v podstatě se 
tam vybudovalo nové nákladní nádra-
ží. Tím se kolejová přeprava továr-
ny napojila na dvě železniční stanice 
ČSD - Valašské Meziříčí a Lhotka 
nad Bečvou. Její rozsah je zřejmý také  
z délky kolejí, jež v novém závodě činí 
cca 25 km, tedy téměř dvojnásobek, 
než tomu bylo ostravském závodě. 

Zpočátku, při provozu pouze ben-
zolového souboru, byla vlečka napoje-
na ještě na železniční stanici Valašské 
Meziříčí. Teprve v roce 1969, po do-
budování nádraží ve stanici Lhotka nad 
Bečvou, byla závodní vlečka propoje-
na na systém ČSD přes ni. Počáteční 
napojení na stanici Valašské Meziříčí 
však zůstalo zachováno, i když není 
v současné době v provozu. Systém 
kolejiště v závodě je již řešen moderně  
a vlastně na úrovni ČSD. 

Vlečka má samostatné seřaďovací 
nádraží vybavené svážným pahrbkem, 
reléovým zabezpečovacím zařízením, 
kolejovými brzdami a automatickou že-
lezniční váhou. Reléové zabezpečovací 
zařízení je napojeno na zabezpečovací 
zařízení ČSD, takže v případě potřeby 
může ze závodu odjet přímo samostatný 
vlak směrem do Hranic na Moravě, bez 
zastavení ve Lhotce nad Bečvou. 

Závod má v současné době 32 
vykládacích a nakládacích míst, tak-
že rychlé a nepřetržité řazení vozů je 
pro vlečku nezbytné. Přísun surovin  
i ostatních látek po vlečce činil v roce 
1990 731 000 tun, tj. 31 703 vozo-
vých jednotek a expedice výrobků cca  
422 000 tun, tj. 22 296 vozových 
jednotek. Převážná část přepravy jde  
v cisternách. Pro tuhnoucí a viskóz-
ní látky se používají cisterny ČSD 
vybavené topnými hady, zčásti také 
izolované, včetně výpustí. Jinak než 
v cisternách se expeduje pouze část 
produkce (granulovaná smola v „uhlá-
cích“, sušená smola v zakrytých vo-
zech a posuvnou střechou, naftalen 
a anthracen v krytých vozech, resp.  
v kontejnerech či vozech typu Raj - 
„cibuláky“). Stejně je tomu i při expe-
dici malotonážní (v sudech). 

Částečně se oproti ostravskému zá-
vodu zvyšuje i expedice po silnici. Je 
to především odvoz silničního dehtu  
v silničních cisternách odběratelů (tzv. 
distributory), tekuté smoly v silničních 
cisternách zahraničních odběratelů  
a sazí v kontejnerech. Vlastní závodo-
vá silniční doprava slouží především 
pro dovoz pomocných materiálů, ná-
hradních dílů apod. 

Vzhledem k podstatnému zvýšení 
rozsahu i technické úrovně závodové 
železniční dopravy vznikla v závodě 
řada profesí, totožných  s ČSD, např. sig-
nalista, vozmistr, strojvedoucí, posuno-
vač apod. Byla vytvořena vlastní údržba 

dopravního systému, kde jsou rovněž specifické funkce jako mecha-
nik reléového  zabezpečovacího  zařízení,  mechanik kolejových brzd  
a váhy, mechanik lokomotiv apod. 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 
V OSTRAVĚ

NABÍDKA  
PRO ZAMĚSTNANCE

SKUPINA LIEKEN

V říjnu se konalo setkání s důchodců 
v Ostravě.

Lyžařský výcvik

Od 1. července 2013 je součástí 
koncernu Agrofert největší 
německá pekárenská skupina 
Lieken se sídlem v Düsseldorfu. 
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Nenechávám  se očkovat proti chřipce. 
V minulosti jsem se nechal několikrát 
naočkovat a po očkování jsem prodělal 
nemoc v mnohem silnější a závažnější 
formě než obvykle.

Jako současný vedoucí provozu Doprava nejsem pamětníkem začátků železniční dopravy a autodopravy v Deze hlavně proto, 
že v době projektování našeho závodu jsem se teprve narodil. Mám tedy k oslavám těchto kulatin dvojí, poněkud rozpolcený 
vztah. Na jedné straně si říkám jakápak historie, vždyť jsme mladá společnost stejně tak, jako se v našem věku cítíme mladými 
padesátníky. Na druhé straně vidím, že nám rodiče rychle stárnou a já rád stále dokola poslouchám jejich historky z dětství  
a mládí. No a stejně tak rád poslouchám historky našich důchodců, kteří tady pracovali, když se všechno začínalo budovat. 

Na jedné straně si říkám, že historie velkého rozkvětu podnikových vleček se datuje někdy od roku 1860, takže naše vlečka je 
opravdu mladice, na druhé straně jsou ony historické vlečky z velké části nyní jen muzejními exponáty nebo zanikly, zatímco 
naše vlečka je v plné síle. Takže vlastně je co slavit a je i na co vzpomínat, tak jako vzpomínáme rádi na své dětství.

Na podzim roste v beskydských lesích 
vzácná houba korálovec jedlový.

Začátky provozu vlečky – vjezdová kolej z Valašské-
ho Meziříčí, vlevo původní váha, za ní remize loko-
motiv, uprostřed pan Janík.

U remize lokomotiv – v pozadí první používané že-
lezniční cisterny.

Pracovníci vlečky na původní motorové lokomotivě 
řady T435.

Pracovníci údržby v reléovém sále zabezpečovací-
ho zařízení.

V minulosti pracovníci dopravy také skvěle repre-
zentovali Urxovy závody jako fotbalisté.

(pokračování na straně 2)



Dne 30. 10. 2013 se ke svému druhému letošnímu setkání sešli v Selské jizbě bývalí pra-
covníci provozu Organik. Celkem přišla přesná polovina dnešních členů klubu důchodců.

Přítomné přivítal pan Jiří Tichý. Ve svém příspěvku připomněl 80 let od vzniku chemic-
kého průmyslu v Otrokovicích. Vzpomněl rovněž některé z bývalých zaměstnanců, kteří 
nejsou již mezi námi a jejich vliv na činnost Organiku. Pietní chvílí pak byli vzpomenuti 
zesnulí zaměstnanci-důchodci, kteří kolektiv klubu opustili v letošním roce. Závěrem své-
ho vystoupení požádal přítomné, aby, vzhledem k jeho věku a zdraví, někdo z mladších 
převzal štafetu díla předsedy klubu důchodců, a tím pokračování historie klubu důchodců 
Organiku, u kterého si, mimochodem, připomínáme již 40 let od jeho založení. Svoje vy-
stoupení doplnil Jiří Tichý celou řadou dobových fotografií a písemných materiálů (např. 
seznamem prvních pracovníků Organiku při jeho delimitaci na samostatný závod). 

Na pana Tichého navázal svým vystoupením vedoucí provozu Ing. Bohumír Sotorník. 
V úvodu omluvil zástupce DEZA, a. s. a předal jejich pozdravy. Dále přítomným přiblížil 
fungování DEZA, a. s. a provozu Organik v letošním roce, včetně dosažených výsledků  
v hospodaření. Podrobněji se věnoval oběma výrobnám Organiku, u kterých popsal situaci 
ve výrobě v letošním roce a předpoklady výroby a rozvoje pro další období. Na závěr 
popřál všem zúčastněným nejen hodně zdraví a spokojenosti, ale i krásné a klidné prožití 
neúprosně se blížících svátků vánočních. Oficiální část setkání byla ukončena blahopřáním 

a předáním drobného dárku jubilantu 
panu Miroslavu Kadlecovi, který oslavil 
v těchto dnech 65 let.

Následovala volná zábava a živá dis-
kuse nad dobovými fotografiemi nejen 
našich pracovníků, ale i výrobního zaří-
zení či budov. Na závěr celého setkání se 
konala tradiční tombola, kterou si opět 
důchodci připravili z věcí, které sami 
na setkání donesli. Výherci losování si, 
stejně jako při předchozích setkáních, 
odnesli nejen drobnosti či předměty, 

které si můžete koupit v obchodě, ale celou řadu výher, které jsou dílem ručních prací  
a výrobků daných zručnosti samotných důchodců, a to nejen pro oči, ale i pro žaludek. Dle 
mého názoru, který doufám sdílí i většina přítomných, se setkání vydařilo a přítomní se ne-
jen pobavili, popovídali si, ale odpočinuli si i od všedních starostí, které nám život přináší.

Závěrem bych rád vyjádřil poděkování všem, kteří se setkání zúčastnili, dále těm, kteří 
celé setkání organizovali, ať již ze strany klubu důchodců, tak provozu Organik. Byl bych 
strašně rád, kdyby se příštích setkání zúčastnili i další z našich bývalých pracovníků, kteří 
běžně nechodí, neboť život neúprosně ubíhá a co je dnes, již zítra být nemusí.  

Bohumír Sotorník
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Setkání důchodců provozu Organik

Setkání  důchodců v  Ostravě

Setkání se  konalo za krásného slunného 
počasí ve středu 23. října v restauraci 
„Šantal“ v Ostravě Vítkovicích.

Paní Brezániová předávala své dlouholeté 
zkušenosti s vedením klubu a organizováním 
setkání své nástupkyni – paní Horečkové.

V dobré náladě přijel z Přerova ředitel 
ostravského závodu Ing. Jindřich Řehák 
(provoz podniku byl ukončen v roce 1996). 

Po skončení oficiální části pokračovala 
volná zábava.

Poděkování vedení podniku od ostrav-
ských důchodců.

Jako host za DEZA, a. s. přijel personální 
ředitel Ing. Ladislav Haiker a za odborovou 
organizaci nový předseda Michal Sváček.  
S bývalými zaměstnanci si měli co povídat.

Setkání ze zúčastnilo 17 důchodců. Klub 
má 32 členů, ale vzhledem k vysokému 
věku se někteří již nemohli dostavit. Vý-
jimkou byl optimistický a usměvavý pan 
Vojtovič (r. n. 1916), kterého dovezla na 
setkání dcera. 

VALAŠSKÝ CHEMIK
 vychází jednou 
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA
vyjde v úterý 10. prosince

uzávěrka bude 28. listopadu 2013 

Jako součást provozu železniční dopravy byla vybudována vlastní čistící stanice cisteren, 
kde se ročně vyčistí asi 800 cisteren, převážně po dehtárenských surovinách a výrobcích.“

Tolik tedy citace z brožury z roku 1992, kterou sestavil z archivních materiálů Ing. Miro-
slav Janík, CSc.

K tomu bych rád ještě sám doplnil pár dat ze vzpomínek pamětníků.
V místě, kde dodnes stojí a funguje remize (garáž) lokomotiv, byla i první kolejová vagónová 

váha. Tady byl zvážen a odsud byl přistaven 1. železniční vůz s topným olejem na provoz 
energetiky. Stalo se to 11. května 1963. Od té chvíle vjížděly tudy do Urxových závodů (jak 
se tehdy závod jmenoval) suroviny a postupně byly expedovány výrobky. V roce 1965 byly 
dobudovány garáže silniční dopravy. V roce 1969 se pak všichni pracovníci železniční dopravy 
přestěhovali do nové provozní budovy u nového seřaďovacího nádraží ve Lhotce nad Bečvou. 
Období činnosti dopravy až do počátku 90. let minulého století jsme si již stručně popsali. Do-
mnívám se, že i díky socialistickému plánování, díky monopolnímu postavení ČSD a dalším 
vlivům předchozího režimu, fungovala závodová vlečka i silniční doprava dlouhodobě ustále-
ným způsobem a v rámci technických možností té doby. 

Výraznější zlom přinesla právě revoluční společenská změna v roce 1989. Po ní začaly 
přicházet jak změny legislativy, tak změny technické. Jednu z nejvýraznějších změn přine-
sl Zákon o drahách z roku 1994. Naše vlečka se tak rázem stala dráhou-vlečkou, s právy  
a povinnostmi v zásadě stejnými jako dráha celostátní či regionální. Deza získala licenci jako 
provozovatel dráhy a úřední povolení pro provozování drážní dopravy s povinnostmi, které 
jí přímo ukládal nový zákon. Železniční vozy, původně ČSD, byly postupně doplňovány 
a nahrazovány modernějšími vozy pronajatými od zahraničních vlastníků. V roce 1994 byl 
také ukončen provoz čistící stanice cisteren. Důvodem byla stále přísnější legislativa v ob-
lasti emisí a stav zařízení, který vyžadoval velkou investici do modernizace. Čistění-vypa-
řování cisteren nebylo již v Deze obnoveno. V tomto období se také rozjížděl nový firemní 
informační systém. Telefonická a papírová hlášení byla nahrazena síťovou komunikací. No-
vodobá historie provozu Doprava je významná také výrazným zvýšením efektivity činností 
a produktivity práce. Při zhruba stejném denním průměrném obratu vozů a při stále se zvyšu-
jící pracnosti se snížil stav pracovníků dopravy za posledních 20 let o cca 43 %.

Od roku 2002 se musíme výrazně důsledněji věnovat přepravě takzvaných nebezpečných 
věcí. To nám ukládá Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), Ev-
ropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a Evropské dohoda 
o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po moři (IMDG-CODE). Většina surovin i vý-
robků Dezy jsou právě látky klasifikované jako nebezpečné pro přepravu. Mají vyšší hořlavost, 
toxicitu, žíravost nebo škodlivost pro životní prostředí. Technické podmínky, které nám uklá-
dají uvedené předpisy, tak musí splňovat nejen železniční cisterny, kryté vozy nebo kontejnery, 
ale hlavně se podle nich musí řídit všichni naši zaměstnanci. Vozy musí být řádně označeny  
a zkontrolovány, aby přeprava proběhla v pořádku a bezpečně.

V rámci finančních možností se snažíme o postupnou modernizaci zařízení. Tou nejvi-
ditelnější, nejslyšitelnější a nejpřínosnější je v posledních letech uskutečněná modernizace 2 
lokomotiv řady 740 remotorizací na motory Caterpillar s elektronickou regulací výkonu. Pro 
zlepšení organizace a technologie práce byla vybudována nová kolejová váha, na které nyní 
vážíme celé soupravy vozů za jízdy. Dříve musely být všechny soupravy rozpojovány na 
jednotlivé vozy, spouštěny ze svážného pahrbku a poté znovu spojovány. 

Ve vnitropodnikové silniční dopravě a správě vozového parku je období hlavních změn 
před námi. Oddělení autodopravy bylo v roce 1990 z odboru dopravy vyčleněno, ale ukázalo 
se, že toto řešení nepřineslo nic pozitivního. V roce 2009 se tedy autodoprava stala opět sou-
částí provozu Doprava. V současné době se nejvíce zaměřujeme na modernizaci-obnovu vo-
zového parku a především cisternových návěsů. Většina úkolů k dalšímu zlepšení efektivity 
provozování mechanismů, zlepšení servisních služeb a snížení nákladovosti provozovaných 
vozidel je právě ve stádiu řešení. Určitě k tomu přispějí i nově instalovaná vyhodnocovací 
zařízení a nový firemní informační systém.

Možná bych mohl závěrem shrnout, čím vším se provoz Doprava v současné době zabývá 
v rámci jednotlivých středisek či oddělení.

Největším střediskem je „železniční doprava“. Ta má na starosti veškeré činnosti souvi-
sející s železničními vozy. Tyto činnosti začínají příjmem-převzetím vlaků, které do Dezy přijíždí. Ty jsou zváženy a rozposunovány na 
příslušné koleje seřaďovacího kolejiště. Odsud jsou pak rozváženy na jednotlivé spouštěcí či plnící rampy výrobních provozů. Totéž platí 
v obráceném směru, tedy pro přípravu vlaků dopravcům, kteří pak se soupravami vozů z Dezy odjíždí. K těmto činnostem je potřeba 
ještě obsluhovat dálkově stavěné výhybky a dálkově ovládané kolejové brzdy. Naše posunové čety pracují nepřetržitě. Nad tím, aby vše 
fungovalo správně, dohlíží směnoví mistři a provozní logistik.

K tomu, aby veškeré zařízení včetně kolejí bylo v pořádku, máme středisko „údržby dopravy“. Většinu povinností pracovníkům 
údržby ukládají přímo prováděcí vyhlášky Zákona o drahách. Součástí údržby je „čistící stanice vozů“. V čistící stanici vozů se nyní čistí  
a utěsňují pouze otevřené vozy tzv. „uhláky“ na přepravu granulované smoly. Na kolejích čistící stanice se také provádí kontroly, základ-
ní údržba a běžné opravy všech železničních vozů, které má Deza v pron ájmu. 

Středisko „autodoprava“ zabezpečuje zejména vnitropodnikový servis vlastními mechanismy jako jsou jeřáby, plošina, fekální vůz, 
kontejnerový vůz. Autodoprava provádí také prohlídky, běžnou údržbu a některé opravy firemních vozidel. Zodpovídá za stav celého 
vozového parku Deza.

Posledním (ne podle důležitosti) střediskem je „oddělení přepravy“. To má na starosti odbavování železničních a silničních vozidel, 
přípravu průvodních dokladů, vyřizování celních formalit a další činnosti související s příjmem surovin a expedicí zboží. Expedice byla 
v porevolučním období vyčleněna z dopravy a patřila pod odbor logistiky obchodního úseku. Od roku 2009 patří pracovnice expedice 
znovu do provozu Doprava. Činnosti související se sjednáváním přeprav zboží a surovin, výběr dopravců a pronájem železničních vozů 
zůstaly ovšem v kompetenci obchodního úseku. Celý provoz Doprava má nyní 62 zaměstnanců.

Co napsat závěrem? Jak to bývá v životě lidském, tak i v životě podnikové dopravy jsou kulatiny pouze malou zastávkou na cestě. 
Nelze se zastavit na dlouho. Ba naopak, dnešní doba před nás staví stále častěji a rychleji nové výzvy, nové úkoly, nové požadavky. 

Příkladem z letošního roku může být i naše komunikace s obcí Lhotka nad Bečvou, ze 
které jsme přijali stížnost na hluk a zplodiny z lokomotiv dopravců, kteří od nás odvá-
ží soupravy vozů. Každá společnost, která chce obstát v konkurenci, tedy i Deza, musí 
hledat ekonomicky výhodná řešení. Tak se stalo, že z výběrových řízení na přepravy 
vyšli vítězně dopravci, kteří provozují převáž-
ně motorové lokomotivy. Negativem tohoto 
řešení, jak se ukázalo, byl ovšem nepříjemný 
dopad na některé občany obce Lhotka. S obcí 
Lhotka chce mít ovšem Deza rovněž dobré 
vztahy a navíc se Deza dlouhodobě a trvale 
snaží obecně snižovat vliv emisí z technologií 
na okolí. Proto byla přijata série opatření, kte-
rá dopad hluku a zplodin z lokomotiv doprav-
ců omezují na minimum. Přehodnotili jsme 
technologii práce, projednali nové postupy  
s dopravci, posunuli odjezdová místa, opravili 
a uvolnili nová odstavná místa pro lokomoti-
vy dopravců. Ve schvalovacím stádiu máme 
vybudování kompresní stanice pro přípravu 
vlakových souprav bez nutnosti připojení 
lokomotivy. Posunutí odjezdových míst nám 
snížilo kapacitu odjezdových kolejí o cca 600 
metrů, takže připravujeme několikamiliono-
vou investici na nové kolejové propojení, kte-
ré nám tuto kapacitu navýší jinde. To je jeden 
z úkolů dnešní doby, kterého se také chceme 
zhostit se ctí. 

Děkuji ještě jednou našim předchůdcům 
za to, že jsme měli co oslavovat a nám sou-
časníkům přeji, ať máme co oslavovat i za 
dalších 10 let.

Petr Menc, vedoucí provozu Doprava

Provozní budova dopravy s velínem pro 
řízení železničního provozu.

Spolupráce autodopravy, železniční do-
pravy a pracovníků výrobního provozu při 
nakládce vagonu.

Ovládací pult reléového zabezpečovací-
ho zařízení WSSB v obležení návštěvní-
ků při Dnu otevřených dveří.

Plné seřaďovací kolejiště vlečky Deza 
při letošním Běhu kolem komína.

Současná modernizovaná a remotorizo-
vaná lokomotiva v obležení dětí při slav-
nostním Dnu otevřených dveří.

Předseda klubu Milan Klemens seznámil 
členy s činností.   

Výstavba nové průjezdné kolejové váhy 
v blízkosti nové rampy spouštění dehtů 
- 2010.

(dokončení z titulní strany)
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NAŠI  JUBILANTI
V listopadu slaví životní jubileum:

Holl Vojtěch          - anthracen
Juga Tomáš  - dehet
Janík Petr   - voda a odpady
Folta Miroslav - provozní údržba 

6. provozu
Jubilantům blahopřejeme.

Listopad 25 let
Semerádová Dana - energetika
Cabák Zdeněk - voda a odpady

23. září se Robertovi a Lence Krač-
marovým narodil syn Tomáš.
2. října se Tomášovi a Veronice Ko-
vařčíkovým narodila dcera Zuzana.
16. října se Danielovi a Janě Vavřino-
vým narodil syn Lukáš.

Rodičům blahopřejeme a dětem 
přejeme úspěšný start do života.

PRODÁM Renolt TWINGO, rok vý-
roby 1998 i na LPG, po STK, cena  
12 000 Kč. Tel. 725 280 836.
PRODÁM byt 4+1 ve Valašském Me-
ziříčí, volný ihned. Tel. 732 249 674.
PRODÁM klec na křečka, rozmě-
ry  35x24x21 cm + další příslušen-
ství. Cena 150 Kč. Tel. 571 692 406, 
737 378 542.

V říjnu 2013 nastoupili:
Bezděk Karel     - hasičský záchranný  

sbor
Hurtová Gabriela  - závodní stravování
Plesník Martin                  - energetika
Ovčáček Vladimír - správa Organik

Vítáme vás v našem pracovním 
kolektivu a přejeme vám hodně 

pracovních úspěchů.

PODĚKOVÁNÍ

JAK JSOU TU DLOUHO

NAŠI NEJMENŠÍ

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

V říjnu odešel do důchodu:
Černoch Jaroslav  - těžké aromáty 

a naftalen
Vedení akciové společnosti Vám děkuje 

za celoživotní práci a do dalších let 
přeje hodně zdraví a osobní spokojenosti.

VÍTÁME VÁS

INZERCE

BLAHOPŘEJEME
V listopadu slaví životní jubileum 

tito důchodci:
Karásek Antonín  - 75 let
Bajcar Štefan  - 75 let
Gajdůšek Josef Otrokovice - 70 let
Lipinský Antonín  - 65 let

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 
I letos, v rámci plnění KS, po-
řádá sociální odbor lyžařský vý-
cvik pro děti zaměstnanců a  ly-
žařský zájezd pro rodiče v Itálii  
– v Santa Catarina. 

Místo: Itálie - Santa Catarina.
Termín: 1. 3. – 6. 3. 2014 
Odjezd v pátek, v sobotu příjezd, od ne-
děle do čtvrtku lyžování, ve čtvrtek po 
lyžování odjezd domů.
Cena: 
*5 500 Kč - pro děti do 15 let.
*7 300 Kč - dorost, studenti do 26 let, 
rodiče, rodinní příslušníci (manžel/ka, 
druh, družka).
V případě dospělé osoby na přistýlce 
bude cena snížena o 1 000 Kč a vrácena 
po skončení zájezdu. K ceně je nutné 
připočítat 12 Euro za závěrečnou veče-
ři, díky které máme možnost ubytování 
v den odjezdu až do 17.00 hodin a pří-
padnou pobytovou taxu, která činí cca 
1 EUR/osoba/noc.
Cena se může navýšit  v závislosti na 
změně poplatků, cen za PHM a směn-
ného kurzu, atd. 
Ubytování: Hotel Milano ***
Dvoulůžkové pokoje (opravdu malé, 

NABÍDKA  PRO ZAMĚS TNANCE 
Soc iá ln í  odbor /  In fo

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Pondělí až pátek v 18.00 hodin.
Pozorování Měsíce (do 19. listopadu), 
hvězd a hvězdokup aj.
Středa 20. listopadu v 18.00 hodin - 
JAKÁ BUDE KOMETA ISON?
Přednáší Jiří Srba, odborný pracovník 
Hvězdárny Valašské Meziříčí.
Doplněno počítačovou prezentací s bo-
hatým obrazovým materiálem.
Pátek 22. až neděle 24. listopadu - 
KOSMONAUTIKA A RAKETOVÁ 
TECHNIKA
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve 
spolupráci s Valašskou astronomickou 
společností (VAS) pořádá tradiční se-
minář, který je určen odborné i laické 
veřejnosti. http://www.astrovm.cz/ 

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Čtvrtek 14. listopadu v 17.00 hodin 
- SMRT ŠPIONŮM! 
Československá špionáž a kontrašpi-
onáž v letech 1918 - 1939 se zvláštním 
přihlédnutím k Valašsku. Přednáší 
PhDr. Tomáš Baletka, Ph.D. 
Sobota 16. listopadu od 14.00 do 
18.00 hodin 
- STŘEDOVĚKÉ ODPOLEDNE
Tematické historické odpoledne spoje-
né s vernisáží hravé výstavy Expedice 
středověk. V 17.00 hodin proběhne 
slavnostní vernisáž. 
Od soboty 16. listopadu 2013 do pon-
dělí 3. března 2014 
- EXPEDICE STŘEDOVĚK
Interaktivní výstava přenese návštěvníky 
do období středověku. 
Čtvrtek 28. listopadu v 17.00 hodin 
- O PRŮBĚHU REKONSTRUKCE 
HISTORICKÉHO KROVU 
ZÁMKU KINSKÝCH VE VALAŠ-
SKÉM MEZIŘÍČÍ 
Přednáška se zástupcem realizační fir-
my HB Delta, Ing. Petrem Zavičákem.
Do neděle 5. ledna 2014 - UMĚNÍ 
AUSTRALSKÝCH DOMORODCŮ
Tradiční malby na kůrách stromů  
a předměty denní potřeby australských 
domorodců. Výstava je doplněná o lek-
torský program.
SCHLATTAUEROVA KAVÁRNA
Čtvrtek 21. listopadu v 18.00 hodin 
– PROČ JE VE MĚSTĚ 
NEMOCNICE A DEZA
Z deníku Josefa Palackého.

KZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
S-KLUB

Středa 13. listopadu v 19.00 hodin 
– sál KZ – PETROF PIANO TRIO

Martina Schulmeisterová – klavír * 
Jan Schulmeister – housle * Kamil 
Žvak – violoncello. 
Koncertní předplatné. Vstupné 150 Kč.
Středa 20. listopadu v 19.00 hodin – 
sál KZ – SOUZNĚNÍ
Pavla Břinková – sopranistka * Jan 
Ježek – tenorista *  Jiří Pazour – 
klavírista. Vstupné 250 Kč.
Čtvrtek 21. listopadu v 16.00 hodin 
– sál KZ 
– SEJDEME SE PŘI DECHOVCE
Dechová hudba města Valašské Me-
ziříčí. Vstupné 50 Kč.
Pátek 22. listopadu v 19.00 hodin – 
sál KZ – SPOLEČNÝ BYT
Divadelní spolek Nová Snaha. 
Vstupné 60 Kč.
Čtvrtek 28. listopadu v 18.00 hodin 
– sál KZ – MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Pořádána Sdružením Člověk člověku 
ve spolupráci s KZ Valašské Mezi-
říčí. Vystoupí dětský pěvecký sbor 
Broučci a taneční studio Linie. Veče-
rem provede Daniel Dobeš. Výtěžek 
akce ve prospěch zdravotně posti-
žených dětí.  Vstupné: 200 Kč.

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU
Čtvrtek 14. listopadu ve 20.00 hodin 
– PHIL SHOENFELT (GB) 
& PAVEL CINGL  (CZ) DUO. 
Akustický koncert rockového písničká-
ře. Vstupné: 120 Kč.

SOU STAVEBNÍ VAL. MEZIŘÍČÍ
Pátek a sobota 15. a 16. listopadu 
– 11. VALAŠSKÝ KRAJKÁŘSKÝ 
A ŘEMESLNÝ TRH  
Prodej a výstava originálních ručně zpra-
covaných výrobků. Pátek 10.00 – 18.00 
hodin, sobota 9.00 – 17.00 hodin. Vstupné: 
děti 10 Kč, dospělí 20 Kč. 
www.valasskykrajkarsky.cz

NÁMĚSTÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Pátek 29. listopadu 
– MIKULÁŠKÝ JARMARK
Od 1. do 23. prosince budou probíhat 
vánoční trhy.

BOWLING
Dne 25. října jsme se sešli na bowlingu 
za slabé účasti 13 skalních účastníků. 
Na všech 4 drahách nám to dalo docela 
zabrat. Vítězem se stal suverén v po-
slední době Rosťa Stolař. Jako druhý 
Laďa Peluha. Třetí místo získal překva-
pivě Franta Wünsch.
Další bowling se uskuteční v pondělí 
25. listopadu ve 14.00 hodin na Sokol-
ské ulici. 

Všechny zve Jaroslav Goláň.

jednoduše zařízené s možností jedné 
přistýlky).
V hotelu se nachází recepce, bar s TV, 
společenská místnost s TV a krbem, terasa, 
úschovna lyží. Nákupní možnosti 350 m, 
lyžařská oblast 300 m, skibus 20 m.
Cena zahrnuje:  5x ubytování * 5x 
polopenzi * dopravu autobusem * po-
jištění léčebných výloh * 5denní skipas 
– rozšířený – 4 Valli – možnost navští-
vit 12 km vzdálené Bormio, kde jezdí 
skibusy.
Lyžařský kurz  pro děti zabezpečený  
kvalifikovaným lyžařským instrukto-
rem (při min. počtu 6 dětí).
Přihlášky do 30. 11. 2013 nejlépe 
emailem: jméno, rodné číslo, adresa, 
číslo pasu a u dětí, zda se zúčastní ly-
žařského kurzu.
Poté bude proveden výběr účastníků, 
neboť kapacita je omezena. Tito účast-
níci uhradí lyžařský kurz či pobyt do 
31. 12. 2013 v hlavní pokladně. Částku 
lze převést na účet DEZA, a. s. po do-
mluvě se sociálním odborem.
Otvírací doba hlavní pokladny: Po, Stř, 
Čtv – 9.00 – 10.00, přízemí  admini-
strativní budovy.
V případě zrušení účasti na zájezdu 
ze zdravotních důvodů je nutné dolo-
žit potvrzení od lékaře, a tím se uplatní 
pojistka na vrácení peněz. V ostatních 
případech si hledáte sami za sebe náhrad-
níka (po konzultaci se soc.odborem, zda 
nemá k dispozici náhradníky).
Doplňující informace budou průběžně 
vyvěšeny na nástěnce VÚKCH či SEIDu.

VZPOMÍNKA
17. října zemřel pan Zdeněk Macek ve 
věku 73 let.

Čest jeho památce.

Pan Petr Janík z provozu voda 
a odpady oslaví 17. listopadu 

padesáté narozeniny. 
Blahopřejeme.

KUŽELKY
V pátek 29. listopadu se sejdeme opět 
v kuželně na zimním stadionu. Jsou 
zajištěny dvě dráhy, což si myslím, že 
neovlivní účast.hráčů. Začátek je ve 14 
hodin, konec v 16 hodin. 

Za výbor KD zve Mirek Hlavatý.

TURISTIKA
Tradiční mikulášská 
vycházka na Malou 
Lhotu bude v pátek 
6. prosince. Sejde-
me se v 9 hodin 
u Panáčka - nezapo-
meňte doma dobrou 
náladu.

Za výbor KD se na vás těší Gita Škrhlová.

KONCERT
Ve čtvrtek 12. prosince v 19.00 ho-
din v KZ se uskuteční koncert skupi-
ny Kamarádi z Brna – DOŠLI JSME 
K VÁM NA KOLEDU. Uvádí Vojta 
Polanský, účastnický poplatek je 50 Kč.

DIVADLO
Ve středu 18. prosince v 19.00 hodin 
v KZ se bude konat divadelní předsta-
vení TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH. 
Freska plná humoru. Divadlo Hávna 
Praha. Hrají: Andrlová, Gondíková, 
Zounar, Přeučil, Tomsa. Účastnický 
poplatek pro člena klubu je 150 Kč, pro 
rodinného příslušníka 250 Kč.
Objednávky na obě kulturní akce 
přijímá do 26. 11. paní Pokorná, tel.  
732 972 943.

FOTO KELČ 2013
Oznamujeme všem zájemcům o foto-
grafie z letošního setkání důchodců dne 
4. října v Kelči, že je pro vás opět při-
praveno CD, které je možné si vypůjčit 
na recepci závodu. 

T E C H N I C K É  Z A J Í M A V O S T I

Polská firma KZPT, Kalisz, začala pro 
výrobu průzorů u hasičských helem po-
užívat vysoce transparentní a vysoce tep-
lovzdorný  polykarbonát Apec FR 1892. 
Na trh jej dodává německý koncern Ba-
yer Material-Science AG, Leverkusen.

Ve městě Kalisz vyrábí firma KZPT 
vstřikováním štítky na přilby, které jsou 
určeny pro hasiče v evropských zemích 
a na Blízkém východě, aby měli doko-
nale chráněný obličej a oči před pla-
meny, horkem a poletujícími žhavými  
a prašnými předměty. V každodenní 
práci riskují hasiči svůj život. Je proto 
důležité, aby tito lidé při záchraně osob, 
zvířat a cenných věcí byli chráněni před 
vzniklým nebezpečím.

Technici koncernu Bayer absolvovali 
celou řadu pokusů, aby vyvinuli nový 
materiál, který bude vyhovovat v takto 

Polykarbonát na hasičských přilbách
rizikových situacích. Zmíněný materiál – 
APEC FR 1892 – je modifikovaný proti 
působení plamene. FR značí flame retar-
dant a materiál vyniká také velmi dobrou 
tvarovou stálostí za zvýšených teplot.

Tento materiál splňuje evropskou 
normu EN 443:2008, jež klade vysoké 
požadavky na ochranné účinky hasič-
ských přileb. Součástí této normy je pře-
depsaná ochrana hledí proti ohni, teplu  
a jiskrám. Polykarbonát APEC je vyso-
ce houževnatý a teplotně stabilní. Nej-
modernější ochrannou přilbou od firmy 
KZPT je model Calisia Vulcan, který 
má dvě stínítka, jež uživatelům posky-
tuje vyšší ochranu. Vnější průhled je 
ještě opatřený kovovým napařením, kte-
ré pak účinně reflektuje (odráží) vzniklé 
teplo. Hotové štítky mají velmi hladký 
povrch.                                  TT 14/2013 

Koncern BASF představil technické 
veřejnosti svůj nový výrobek. Jde o ce-
losvětovou novinku a je jím lehčený ter-
moplastický polyuretan (E-TPU), který 
má obchodní označení Infinergy. Tento 
materiál tvoří pěna s uzavřenými buň-
kami. Má vynikající tvarovou paměť, 
zvláště  vysoké trvalé zatížení v širokém 
teplotním rozsahu. Mimo to odolává 
oděru a celé řadě chemikálií.

První větší aplikací nového materiálu 
jsou běžecké boty Energy Boos od firmy 
Adidas, která se také aktivně podílela na 
vývoji zmíněného materiálu. Praktic-
ké zkoušky obuvi absolvovali přední 
sportovci, kteří si pochvalovali jejich 
vlastnosti při běhání, a to i při teplotách 
kolem -20 oC.

TT 14/2013 

Světový unikát: lehčený termoplastický polyuretan

V červenci tomu bylo přesně 100 let, co 
byl německému chemikovi Fritzi Klatte-
mu z Frankfurtu – Griesheimu udělen pa-
tent na vynález polyvinylchloridu (PVC).

Dnes o PVC platí, že jej lze používat 
mnohostranně a jeho aplikace se dají stá-
le rozšiřovat.

Nejvíce se PVC využívá při výrobě 
oken, trubek na rozvody vody, hygienic-
kých podlahových krytin, ohebných ka-

PVC oslavilo 100 let od udělení patentu
belů, sáčku na krevní plazmu, balení léčiv  
a měkkých hadiček pro zdravotnické účely.

Společnost Arbeitsgemeinschaft PVC 
und Umwelt e. V. (AGPU) společně se 
svým členským podnikem, specializu-
jícím se již 25 let na výzkum nových 
možností využívání PVC, nadále vyzývá 
k intenzivnímu dialogu s politiky, náro-
dohodáři a obchodníky na téma dalších 
aplikačních možností PVC.   TT 17/2013 

Pan Miroslav Folta z provozní údržby 
6. provozu oslaví 29. listopadu 

padesáté narozeniny. 
Blahopřejeme.
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Na farmě AGRO Jevišovice 
porazili prvních 14 krokodýlů

O ž i v e n í  l o g a  A G R O F E R T U

Skupina Agrofert krokodýly „zdědi-
la“ v rámci akvizice jevišovické farmy. 
Počet predátorů na farmě se tak snížil  
z počtu 196 na 182. Chov tvoří dvě 
skupiny plazů – krokodýli ve věku  
7 let, kteří byli dovezeni z Thajska, 
a krokodýli ve věku 9 let původem  
z Francie. Zvířata chovaná na farmě měří  
v průměru dva až tři metry a váží kolem  
70 kg. Krokodýli rostou celý svůj život  
a mohou dosáhnout velikosti až 8 me-
trů a hmotnosti až 1 000 kg. Krokodýl 
se může dožít až 100 let. Přirozeným 

Nový logomanuál
O správném používání jednotlivých 

logotypů se více dozvíte v novém logo-
manuálu, ve kterém naleznete detailní 
pokyny pro jeho správné používání. 
Inovativně zde zavádíme ochrannou 
zónu v okolí loga, která garantuje jeho 
dominantnost a čitelnost.

Nové logo a instrukce ke správnému 
používání jsou uživatelům k dispozici 
jak na webových stránkách Agrofertu, 
tak na extranetu.

Zavádění výměny log na budovách, 
autech a dokumentech nejen v AGRO-

prostředím krokodýlů je voda, nejraději 
vyhledávají pomalé říční toky a jezera. 
Živí se různými druhy savců, ptáků, 
ryb a jiných plazů. Dokážou napadnout  
a zabít i velké druhy skotu a člověka. Na 
farmě v Jevišovicích jsou krmeni jednou 
týdně kuřaty. První poražený krokodýl  
z farmy byl sedmiletý samec a po vypre-
parování se stal součástí tomboly v rám-
ci otevírání nové restaurace Paloma ve 
francouzském městečku Mougins. Další 
porážky krokodýlů jsou v plánu. Kroko-
dýlí maso je totiž jedinečnou delikate-
sou. Zájem o něj projevují různé gastro-
nomické společnosti z ČR i ze zahraničí. 
Maloobchodní cena za jeden kilogram 
masa se pohybuje kolem jednoho tisíce 
korun. Zájem je i o krokodýlí kůže.    

Redakce

Jevišovická farma provedla v jarních a letních měsících porážku prvních čtr-
nácti krokodýlů nilských ze svého chovu. Porážet tato exotická zvířata umožňu-
je nová vyhláška Ministerstva zemědělství. 

FERTU, a. s., ale i ve všech  dceřiných 
společnostech, bude probíhat postupně.

Návrat ke kořenům
Dne 1. října 2013 nabyla účinnosti změ-

na názvu (obchodní firmy) společnosti AG-
ROFERT HOLDING, a. s.  Společnost od 
tohoto dne opět ponese své historické 
firemní jméno AGROFERT, a. s., které 
jí bylo dáno do vínku při jejím založe-
ní. Není to nostalgie. Změna právního 
řádu zavádí pojem koncern a deklaraci 
příslušnosti ke koncernu, se kterou se 
pojí i jisté výhody. Tak ať se nám daří  
i v koncernu AGROFERT.

Redakce ve spolupráci 
s JUDr. Liborem Širokým

S K U P I N A  L I E K E N

Od 1. 8. 2013 začíná AGROFERT, a. s. používat aktualizované logo. Novinkou 
jsou pravidelně řezaná písmena a rovně ložené písmeno „O“, jeden ze symbolů 
AGROFERTU. K osvěžení loga jsme použili kombinaci moderních odstínů barev. 

Produktové portfolio pekárenského 
řetězce Lieken v současné době zahrnu-
je bohatý sortiment různých druhů chle-
ba, ať už celých či krájených, toastových 
chlebů a dalších pekárenských výrobků, 
jako např. housek, ciabatt a baget. V na-
bídce Liekenu nechybí ani sladká řada 
pečiva. Pekárny si zakládají na své dob-
ré pověsti a k výrobě používají výhrad-
ně čerstvé suroviny nejvyšší kvality. 
Pekárenský řetězec zásobuje větší část 
Německa a v současné době ho tvoří 
celkem 12 moderních pekáren, ve kte-
rých pracuje zhruba 2 500 zaměstnanců. 

Vlajkovými produkty pekáren Lie-
ken jsou značky LIEKEN UNIKORN 
a GOLDEN TOAST

Pekárenská společnost Lieken Brot- 
und Backwaren GmbH dodává chléb  
a pečivo nejen pod značkami GOLDEN 
TOAST a LIEKEN UNIKORN, ale také 
pod privátními značkami jednotlivých 
řetězců přímo ze svých pekáren do cel-
kem 15 500 obchodů. 

LIEKEN UNIKORN
Historie značky LIEKEN UNIKORN 

se traduje od roku 1922. Dnes je tato 
značka známá a oblíbená u 89 % obyva-
tel Německa. Zákazníci pod touto znač-
kou vyhledávají nejen  balený celý či krá-
jený chléb, ale také koláčové speciality. 

GOLDEN TOAST letos slaví 50. 
narozeniny

Klasický toastový chléb, toastové 
housky, sendvičový chléb, pečivo urče-
né k rozpékání a další speciality nejvyšší 
kvality. Všechny tyto pekařské výrobky 
se ukrývají pod značkou GOLDEN 

TOAST, která je na trhu již od roku 
1963 a v letošním roce slaví své 50. 
výročí. Tato značka je nejen známá, ale 
také velmi oblíbená u 99 % německého 
obyvatelstva. 

Zlatý emblém „50 let GOLDEN 
TOAST“ je v současné době k vidění 
ve všech komunikačních prostředcích,  
a to jak internetových, tak tištěných. Sla-
ví se i na facebooku. Fanoušci výrobků 
značky GOLDEN TOAST mohou kaž-
dý měsíc vyhrát jubilejní produktový 
balíček toustů GOLDEN TOAST. Sta-
čí, když ochutnají jeden toast, podobně 
jako doma v kuchyni. Jednoduše u virtu-
álního toustovače stisknou tlačítko a po-
čkají, až bude toast hotový. Uživateli se 
obratem zobrazí smajlík a sdělí mu, zda 
vyhrál. Do 31. 12. 2013 mohou fanoušci 
jednou za měsíc vyzkoušet své štěstí.  

Logistická společnost LOGI-K
V roce 2002 byly veškeré logistické 

aktivity skupiny Lieken sdruženy do 

Od 1. července 2013 je součástí koncernu Agrofert největší německá pekáren-
ská skupina Lieken se sídlem v Düsseldorfu. Skupina zaměstnává více než 4 700 
lidí a v letošním roce předpokládá obrat více než 790 milionů eur. Pekárny Lieke-
nu dodávají chléb a čerstvé pečivo pod značkami GOLDEN TOAST a LIEKEN 
UNIKORN do supermarketů a maloobchodů v celém Německu. Součástí skupi-
ny Lieken je také logistická společnost Logi-K.

Kolik tun pečiva a chleba se vyprodukuje v jednotlivých 
společnostech skupiny Agrofert

 Pekárenská produkce v roce 2012
 Skupina PENAM  Česká republika 94 288 t
 Skupina PENAM  Slovenská republika  38 576 t
 Skupina PENAM Maďarsko 30 900 t
 Skupina Lieken Německo           693 600 t

Kvalita a čerstvost – tajemství úspěchu

Lieken je německou pekárenskou jed-
ničkou a opírá se o tradici dlouhou 
100 let.

Toustový chléb značky GOLDEN 
TOAST si oblíbilo 90 % spotřebitelů.

jedné společnosti s názvem Logi-K. 
Společnost sídlí v Garrelu v Dolním 
Sasku a je dceřinou společností skupiny 
Lieken . Její hlavní kompetencí je dis-
tribuce konzumního zboží, především 
potravin. V současnosti zaměstnává 
společnost cca 850 řidičů. 

Fritz Lieken – začátek dlouhé tradice
Skupina Lieken se opírá o tradici 

dlouhou více než 100 let. Pojmenová-
na byla podle svého zakladatele Fritze 
Liekena, který na počátku 20. století ne-
ovlivňoval pouze dějiny firmy, ale jako 
průkopník celozrnných chlebů také dě-
jiny celého pekárenského odvětví. Vždy 
se snažil prosazovat svůj ideál, kterým 
bylo pečení kvalitního chleba a jeho ná-
sledná distribuce co největšímu počtu 
zákazníků. Tohoto poslání se snaží plnit 
celá skupina i v dnešní době.

• 1919: Fritz Lieken se stává mistrem 
pekařem.

• 1920: Lieken kupuje pekárnu Bre-
mer Simonsbrot a postupně ji rozšiřuje.

• 1926: Jako prvnímu německému pe-
kaři se Liekenu podařilo za pomoci pas-
terizace vyrobit trvanlivý balený chléb.  
Díky tomu bylo možné distribuovat 
chléb po celém Německu.

• 1975: Značka LIEKEN UNIKORN 
je zapsána do rejstříku značek.

• 1998: Lieken Simonsbrot kupuje 
pekárna Wendeln, která je členem spo-
lečenství GOLDEN TOAST.

• 2000: Společnost Kamps AG přebí-
rá pekárnu Wendeln.

• 2002: Italská skupina Barilla přebírá 
společnost Kamps AG.

• 2008: Přejmenování společnosti Kamps 
AG na společnost Lieken AG.

• 2010: Lieken AG se odděluje od fili-
álkového obchodu a prodává společnost 
Kamps AG.

• 2013: Barilla prodává společnost 
Lieken AG. Lieken AG se stává 100% 
dceřinou společností českého koncernu 
Agrofert.

Mirka Žirovnická, 
AGROFERT HOLDING, a. s. 

Sortiment pekárenských výrobků 

S L A D K Ý  P O D Z I M

Kachní paštika plněná švestkami 
Ingredience:
500 g kachních jater
300 g kachního masa (z kterékoli části kusu)
100 g másla
50 ml brandy
50 g sušených švestek
1 svazek tymiánu
400 ml mléka
špetka strouhaného muškátového oříšku
sůl a pepř na dochucení
Postup:
Kachní játra pečlivě očistíme, odblaníme a naložíme přes noc do mléka 
(zjemní se tak jejich chuť). Játra i maso zabalíme do potravinové folie 
a necháme hodinu zvolna povařit ve vodní lázni při maximální teplo-
tě 100 °C. Máslo necháme povolit a smícháme jej s nadrobno nakrá-
jenými, vychladlými játry, přidáme brandy, ze stonků sloupané lístky  
tymiánu, rozkrájené sušené 
švestky a vše důkladně roz-
mixujeme. K dochucení pou-
žijeme muškátový oříšek, sůl, 
pepř a celou směs vkládáme 
do teriny vypodložené aloba-
lem. Směs necháme alespoň 
přes noc chladit v lednici  
a podáváme s čerstvě upeče-
ným bílým pečivem.

Chybí vám letní sluníčko a potřebujete si zlepšit náladu sladkou chutí? Nemusíte kvůli tomu sahat po kalorických potravinách a dokonce ani nemusíte chuť na sladké zahánět jen moučníky a dorty. Přinášíme 
vám recepty sestavené z podzimních surovin, ke kterým neodmyslitelně patří jablka, švestky, ořechy, kaštany nebo med, na své si přijdou i milovníci masa.

Vodňanská kachní stehýnka plněná pečenými 
kaštany s omáčkou z červeného vína
Ingredience:
4 ks kachních stehen
100 g pečených kaštanů
50 g másla
50 g cukru • 100 g medu
100 g cibule 
50 ml rostlinného oleje
½ svazku rozmarýnu
2 stroužky česneku
2 špetky kmínu
150 ml červeného vína
sůl a pepř na dochucení
Postup: Pečené kaštany opražíme dozlatova na zkaramelizovaném cukru 
s máslem. Stehna si nařízneme a naplníme kaštany, osolíme, opepříme  
a posypeme kmínem. Na pánvi necháme stehna zprudka orestovat minu-
tu z každé strany a vložíme je asi na hodinu do trouby péct při 180 °C.
Tip: K přípravě tohoto receptu můžeme použít již okmínované a oso-
lené kachní díly z Kachního pekáče od českého výrobce Vodňanská 
kachna. Vyhneme se tak složitému porcování a ušetříme i čas nutný  
k přípravě pokrmu.
Omáčka: Na výpeku ze stehen opražíme cibulku do zlatohnědé barvy, 
přidáme rozmarýn, med, rozmáčknuté stroužky česneku a po minutě opékání 
zalijeme červeným vínem. Omáčku necháme naplno redukovat (postupně 
odpařovat) asi půl hodiny a zalijeme jí hotová stehýnka. Vhodnou přílohou 
jsou šťouchané brambory, karlovarské knedlíky, nebo čerstvé pečivo.

Pečená kachní prsa s karamelovým zelím
Ingredience:
Prsa
4 ks kachních prsou
½ svazku čerstvého tymiánu
½ svazku čerstvého rozmarýnu
sůl a pepř na dochucení
Zelí
1 střední hlávka čerstvého 
   červeného zelí
1 l ovocného moštu
3 lžíce třtinového cukru
20 g sádla
1 vanilkový lusk
1 tyčinka skořice
1 hvězda badyánu • sůl
Postup: Kachní prsa si důkladně očistíme a ostrým nožem několikrát 
podélně prořízneme kůži tak, abychom neporušili maso. Prsa opepříme a 
obalíme v nakrájených bylinkách. Prsa klademe na důkladně rozpálenou 
pánev bez oleje kůží napřed. Po dvou minutách maso otočíme a po dal-
ších dvou minutách vložíme do trouby, kde je pečeme při 190 °C deset 
minut. Po vyjmutí z trouby necháváme maso odpočinout alespoň dvě mi-
nuty a důkladně jej osolíme. Prsa nakrájíme zešikma a poklademe na zelí.
Zelí: V rozpáleném hrnci zkaramelizujeme cukr a to tak dlouho, dokud 
nezmizí z jeho povrchu pěna. Přidáme zelí nasekané na nudličky, přidá-
me vanilku, badyán, skořici a po cca dvou minutách restování zalijeme 
moštem. Zelí vaříme dvě hodiny na středním plameni a nakonec v něm 
necháme rozpustit sádlo.


