
Pane řediteli, kdy jste nastoupil do 
Dezy?

Do Dezy jsem nastoupil před třiceti 
pěti lety, přesně 1. srpna 1978.

Čím jste se zabýval?  (Jaké výzkum-
né úkoly jste řešil?)

Po absolvování základní vojenské 
služby jsem se v roce 1979 vrátil do 
tehdejšího Výzkumného ústavu pro 
koksochemii do výzkumné skupiny  
Ing. Malíka. Deset let jsem tam pracoval  
v oddělení změkčovadel. Většinu 
času jsem trávil na provoze, neboť 
pan Malík byl skvělý šéf i technik  
a často mě zapojoval do řešení  
provozních problémů napříč celou  
fabrikou. Dodnes mu vděčím za mnohé  
i v osobním životě. Kromě výzkumné-
ho a technologického zázemí prakticky 
všech provozů jsme dotáhli do koneč-
né realizace dvě významné akce, které 
dodnes fungují. Jednak to byl výzkum  
a provozní nasazení titanového kataly-
zátoru pro výrobu změkčovadel a také katalyzátoru pro výro-
bu anthrachinonu v Otrokovicích. 

Jak se vyvíjela Vaše pracovní kariéra, na jakých pozicích 
jste pracoval?

Od roku 1990 jsem postupně prošel pozicemi šéfa výzku-
mu, investic i technického ředitele, až po funkci obchodního 
ředitele, ve které jsem působil od roku 1993. Toto funkční ob-
dobí pro nás bylo určitě nejsložitější, neboť jsme se  ne právě  
v nejlepším rozešli s Chemapolem, který pro nás v minulosti 
zajišťoval veškerý zahraniční obchod. A my, v té době se špat-
ně fungujícími telefony, faxy, bez e-mailů jsme museli přejít 
na obchodování s našimi zákazníky  napřímo. A ti jsou v  Bra-
zílii, ve Venezuele, v Severní Americe, na Středním východě,   
v Rusku, v Číně i v Japonsku. V roce 1999 jsme se stali sou-
částí Agrofertu a od té doby působím ve funkci generálního 
ředitele. Ale i tak 80 % mé pracovní náplně stále tvoří obchod.

Jak hodnotíte vývoj firmy a její perspektivu?
Vývoj Dezy hodnotím velmi pozitivně zejména z důvodu 

existence vlastní obchodní sítě a včas a účelně provedených 
investic. Bezesporu naší konkurenční výhodou je umístění 
prakticky v centru evropského koksárenského průmyslu, od-
kud nakupujeme základní suroviny dehet a benzol. Věříme, 
že výroba koksu bude v našem regionu zachována ještě hodně 
dlouho. 

Koncem listopadu proběhla celostátními médii zpráva, že 
nám odejdete do Prahy ...

Je zřejmé, že s úspěšným vstupem našeho šéfa do politiky 
vznikla v AGROFERTU nová situace, která se bude muset 
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Dáváte přednost umělému 
nebo přírodnímu vánočnímu 
stromečku?

Pavla 
Horáková,
úsek pro 
správu 
majetku, 
finance 
a ekonomiku

U nás doma by umělý stromeček určitě 
neprošel. To jsem zkusila jenom jednou 
a dodnes mi to připomínají. Hlavně 
proto, že vůně jehličí umocňuje tu vá-
noční atmosféru. V poslední době totiž 
už nemůžeme spoléhat na „bílé váno-
ce“, které v době mého dětství k tomuto 
období tak nějak samozřejmě patřily. 
Zdobení stromečku u nás probíhá večer 
před Štědrým dnem, abychom si všich-
ni v klidu vychutnali rodinnou sváteční 
pohodu. 

Bc. Libor 
Šamánek,
zásobování 
a sklady

Vánoční stromek máme doma vždy 
živý. Dáváme přednost realistické vůni 
jehličí a pak jsi myslím, že živý stro-
mek má to pravé vánoční kouzlo.

Silvie 
Hubáčková,
provozní 
laboratoře  
6. provozu

Určitě živému stromečku. Vybírám si 
většinou jedličku, která pěkně voní.

Jana 
Kučerová,
závodní stra-
vování

 Twitter Dezy
V měsíci listopadu byl založen twitter naší 
společnosti @DEZAValmez. V komuni-
kaci s veřejností se jedná o zcela novou 
záležitost, kdy jsme poprvé využili služeb 
stále populárnějších sociálních sítí. Pro-
střednictvím tzv. tweetů budou uveřejňo-
vána krátká sdělení a postřehy týkající se 
činnosti naší společnosti. 

Jaroslav Obermajer
 Nový dispečer
Od 1. 10. pracuje na dispečinku zá-

vodu nový dis-
pečer – Petr 
Srba. Narodil se  
5. prosince 1962 ve 
Vsetíně. Na Střed-
ním odborném uči-
lišti chemickém ve 
Valašském Meziří-
čí vystudoval obor  
s maturitou mecha-
nik měření a regu-

lace. Do závodu nastoupil v roce 1983. 
Ve firmě postupně pracoval na několik 
pracovištích. Na dispečink přešel z pro-
vozu Fenoly a MCHTV. S krátkým pře-
rušením je zaměstnancem Dezy celkem 
26 let. Je ženatý, má 2 děti.

 ZAČÁTEK ASTRONOMICKÉ 
ZIMY
Slunce vstupuje do znamení Kozoro-
ha dne 21. prosince v 18 hodin 10 
minut SEČ (středoevropského času). 
Nastává zimní slunovrat, na severní 
polokouli začíná astronomická zima. 
V okamžiku zimního slunovratu se 
dostává Slunce nad obratník Kozoro-
ha na jižní polokouli. Slunce u nás do-
sahuje v poledne nejmenší výšky nad 
obzorem za celý rok, tj. 16,5°. Den, 
který je v tomto okamžiku nejkratší  
a trvá 8 hodin a 5 minut, se začíná pro-
dlužovat a noc zkracovat.

 Odborová knihovna 
Oznamujeme čtenářům odborové 
knihovny, že od 23. 12. 2013 do 1. 1. 
2014 bude knihovna uzavřena.

B l a h o p ř á n í

NOVÁ ZÁVODNÍ JÍDELNA 
SLOUŽÍ UŽ 15 LET

SPOLEČENSKÝ PLES  DEN S LESNÍM 
MISTREM 
PETREM KOŠNAREM

O závodním stravování v Deze.

V sobotu 8. února 2014 pořádá spo-
lečnost DEZA, a. s. a ZO OS ECHO 
společenský ples. Představení jedné z profesí  

v koncernu Agrofert. 
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V posledních letech zdobíme umělý 
vánoční stromek. Vůni jehličí vytvářím 
ostatní dekorativní výzdobou z živých 
větviček a jmelí.

V životě každého z nás je několik milníků, ať už ži-
votních nebo pracovních. Šedesátka patří mezi ty, u kte-
rých hodně záleží nejen na okolí, ale hlavně na samot-
ném oslavenci, na jeho povaze, práci a nasazení. Jsme 
rádi, že náš šéf a kolega, který na svátek Sv. Mikuláše 
završil svou šedesátku, patří mezi ty, pro které není ten-
to věk překážkou. Naopak, může zhodnocovat své životní  
i pracovní zkušenosti do svých manažerských rozhodnutí,  
a tak přispívat k udávání směru a kormidlování v nepřehled-
ných vodách chemického průmyslu. V posledním období jeho 
znalosti ještě větší měrou využívá také majitel holdingu Agro-
fert pan Babiš i pro spolupráci na řízení celé skupiny. Všeo-
becně je známa schopnost Zbyňka Průši řídit své podřízené 
náročně, ale s velkou samostatností a odpovědností. Rozhod-
ně si nepotrpí na dlouhé a formální vystupování.

Rádi bychom mu proto popřáli za kolektiv jeho spolupracov-
níků a ostatních zaměstnanců do dalšího života pevné zdraví  
a pracovní elán. Doufáme, že dar ,,zdravého selského rozu-
mu“,, kterým je obdařen,  mu vydrží a že ho bude schopen 
uplatňovat ještě hezkou řádku let.

Přejeme mu také hezký švih na domácí půdě, radost  
z vnoučků a spokojenost celé rodiny.

Věříme, že do dalších let zařadí plnou páru a zvolí sobě  
i kolektivu pracovníků správný směr.

Ing. Karel Jiříček, Ing. Ladislav Haiker
Foto Veronika Pastrnková

Vážené spolupracovnice a spolupracovníci,
přeji Vám i Vašim rodinám 

příjemné prožití vánočních svátků, 
v novém roce pak především pevné zdraví, hodně štěstí 

a osobní spokojenosti.

Ing. Zbyněk Průša,
 předseda představenstva a generální ředitel

Vážené kolegyně a kolegové, 
přeji Vám i Vašim blízkým 

klidné a příjemné prožití vánočních svátků, 
v roce 2014 mnoho štěstí, zdraví, 

spoustu spokojených a úspěšných dnů.

Michal Sváček 
předseda VZO OS ECHO při DEZA, a. s.

 Upozornění pro uživatele zaměst-
naneckého balíčku ZAM u VBC Le-
onardo
Upozorňujeme zaměstnance, kteří vy-
užívali program ZAM u společnosti 
VBC Leonardo, že platnost tohoto 
programu končí dnem 15. 12. 2013. 
Telefonní čísla, která nebudou přere-
gistrována do režimu „Modrého vo-
lání“, u firmy Bonerix (oprátor O2) 
budou po 15. 12. odpojena. Přeregis-
trace se netýká účastníků ,,zeleného 
volání“.
Doporučujeme proto všem zaměst-
nancům dokončit přeregistraci dle in-
strukcí, které obdrželi  v SMS zprávě.                                                                

Personální odbor 

Výročí generálního ředitele Ing. Zbyňka Průši 
Dne 6. prosince oslavil 60. narozeniny generální ředitel a předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša. Firmě je věrný 

prakticky celý svůj život. Při této příležitosti jsme položili Ing. Průšovi několik otázek.
řešit. Já pouze mohu zopakovat, že 
pokud pan Babiš vstoupí do vlády ČR 
a nabídne mi funkci předsedy předsta-
venstva AGROFERTU, tuto nabídku 
neodmítnu. 

Jak odpočíváte, čemu se věnujete ve 
volném čase? 

Snažím se co nejvíce relaxovat spor-
tem. Hraji tenis, znovu jsem se začal 
věnovat běhání v přírodě. Moc se tě-
ším, až napadne sníh a vytáhnu běžky 
i sjezdovky. 

Máte nějaké tajné přání, které byste 
si rád splnil?

Přání mám mnoho, ale žádné není 
tajné.

Děkuji za rozhovor.
Ing. Průšovi přejeme do dal-

ších let především pevné zdraví  
a hodně osobní i pracovní spokoje-
nosti. 

Miriam Kallerová



Máte rádi zimu, sníh, lyže? Pak jistě víte, o čem je řeč. Pro vás, vyznavače jiných rado-
vánek, jedná se o jeden z lyžařských 
stylů, způsob, jak se dá lyžovat. A to 
styl nadmíru zábavný. S novým sně-
hem přichází pro milovníky lyžování 
nová sezona. Carving – body, hand, 
radical, extrém, fun, to jsou různé ná-
zvy jednoho z nejzábavnějších způ-
sobů lyžování. 

Jak poznáte lyžaře, který jez-
dí carvingem? Carve znamená 
řezat, vyřezávat. Takže takový 
lyžař vyřezává oblouky, často  
v extrémních náklonech s dů-
razem na vnitřní lyži. Mnozí se 

shodují, že je to jednoznačně nejlepší způsob zdolávání i těch nejprudších nebo zle-
dovatělých sjezdovek. Jezdí se na upravených svazích na tzv. carvingových lyžích  
s rádiem 3 až 8 metrů.

Carving se může naučit každý lyžař, věkové omezení není žádné, jen trochu elánu  
a cviku, jak předvádí na fotografii 8letý Martin Petrů.

Za pomalu rostoucí komunitu carverů, přeji všem lyžařům zvládnutí carvingové tech-
niky a  hodně radosti z carvingového lyžování.

Více informací naleznete například na www.carvingclub.webnode.cz a www.carv.cz.
                                                                  Zdenek Rýdl
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA
vyjde v úterý 21. ledna 2014
uzávěrka bude 9. ledna 2014 

Součástí péče o zaměstnance bylo  
v celé historii továrny i zabezpečování 
stravy v průběhu pracovní směny. Pod 
tímto pojmem se v továrně vždy rozu-
mělo celé a teplé jídlo, jako oběd nebo 
večeře. Dále pak možnost zakoupit 
si svačinu. Toto vše bylo zajišťováno 
již zakrátko po zahájení výstavby to-
várny v roce 1960 a budova závodní 
kuchyně s jídelnou a kantýnou byla 
mezi prvními dokončenými stavbami. 
Tam se také zpočátku stravovali kro-
mě zaměstnanců továrny i pracovníci 
organizací podílejících se na stavbě 
závodu.

V závodní jídelně se vařily a zaměst-
nancům podávaly tři druhy normál-
ních jídel a jedno dietní. Zaměstnanci 
měli možnost si z nich vybrat (předem 
při nákupu stravenky). Pracovníkům 
na noční směně se podávalo hotové 
jídlo dovážené z restaurací ve městě. 
O sobotách a nedělích, či ve svátek 
se vařilo jedno jídlo a taktéž pro noč-
ní směnu se dovážel jeden druh jídla. 
Tolik slova Ing. Miroslava Janíka, CSc.  
v publikaci Historie Urxových závodů 
ve Valašském Meziříčí /1960 – 1990/.

Postupem let začala závodní jídel-
na zastarávat, přestávala vvhovovat 
bezpečnostním předpisům i moderním 
požadavkům na technologii přípravy 
jídel, rostly požadavky na hygienu, ku-
chyni scházely dostatečné skladovací 
prostory atd. Proto padlo v devadesá-
tých letech minulého století rozhodnutí 
postavit jídelnu novou. Nová závodní 
jídelna vyrostla v těsném sousedství 
jídelny staré. (Pozn.: Pro mladší pra-
covníky nutno uvést, že budova staré 
jídelny už nestojí. Stávala proti budo-
vě centrálních šaten, v současnosti je 
v těchto místech volná zatravněná plo-
cha.) Samotná výstavba trvala pouhých 
10 měsíců. Do provozu byla jídelna 
uvedena 16. listopadu 1998. 

Stravování v nové závodní jídelně 
provozovala do 31. 5. 2001 cateringo-
vá společnost SODEXHO. To se však 
ukázalo jako řešení nevyhovující a pro-
to 1. 6. 2001 přešlo závodní stravování 
opět do vlastní režie Dezy.

Současně se zahájením provozu  
v nové jídelně došlo k zásadní změně 
při odběru a placení jídel. Se zahájením 
provozu nové závodní jídelny začal  
v Deze fungovat tzv. kreditní systém, 
v současné době běžná a samozřej-
má věc, v té době převratná novinka. 
(Pozn.: kreditní systém umožňuje na-
příklad elektronickou evidenci docház-
ky, evidenci výjezdu a vjezdu vozidel 
– závora na parkovišti, a také evidenci 
podnikového stravování pomocí kre-
ditních karet včetně bezhotovostních 
plateb). A byla tu ještě jedna změna: 
bezobjednávkový systém. To znamená, 
že od té doby není už potřeba v hlavní 
jídelně objednávat v pracovních dnech 
na oběd běžná jídla. (Dieta, výběr, ve-
čeře a obědy v sobotu a v neděli se na-
dále objednávat musí).  

Po odstranění počátečních „dětských 

nemocí“ získali pracovní-
ci Dezy moderní kultur-
ní kultivované příjemné 
prostředí pro stravování, 
zaměstnanci kuchyně 
pak výborně vybavené 
pracoviště pro přípravu 
jídel, technik by řekl pří-
mo s BAT technologiemi 
(BAT = Best Available 
Technology – nejlepší 
dostupná technika). Ani 
na tomto poli se však vý-
voj nezastavil. Proto byl 
v loňském roce zakou-
pen tzv. konvektomat, 
zařízení, které umožňuje 
pomalé (i noční) pečení 
masa, především hově-
zího. Jak každý labužník 
ví, pomalu upečené maso 
je chutnější a zdravěj-
ší. Noční pečení ušetří 
spoustu práce a výrobek 
je kvalitnější. Na základě 
těchto možností mohou 
paní kuchařky a kuchaři 
připravovat jídla podle 
nových receptů. A protože 
je vždycky co zlepšovat,  
i v kuchyni mají plány 
a tužby, co a jak vylep-
šit, aby byli spokojenější 
strávníci i zaměstnanci 
kuchyně.

V současné době pro-
vozuje Deza kuchyni  
s hlavní jídelnou a hlavní 
kantýnou, na provozech 
pak jsou 2 kantýny s vý-
dejnami jídel. V závod-
ním stravování pracuje 
22 zaměstnanců, z toho 3 
zajišťují práci administra-
tivní, 7 v kantýnách a 12 
v kuchyni.

Strávníky zajímá nejen jak chutná jsou hotová jídla, ale též z jakých surovin se 
připravují. Tuto problematiku osvětlila vedoucí závodního stravování Marie Trefilo-
vá: „V naší závodní kuchyni klademe velký důraz na kvalitu nakupovaných surovin. 
Veškeré maso kromě ryb, které do kuchyně nakupujeme, je chlazené. To znamená, 
že porážka zvířat probíhá v ČR, maso se hned distribuuje, což je poznat na kvalitě. 
Například hovězí maso pochází z místního chovu, dobytek je porážen na malokapa-
citních jatkách, maso je díky technologickým postupům kvalitní. Dodavatelem kuřat 
je Vodňanská drůbež. Nakupované brambory nejsou chemicky ošetřené, dodavatel 
je z blízkého okolí. Snažíme se využívat, pokud je kvalita nakupovaných surovin 
dobrá, dodávky od místních výrobců.“

Nová jídelna slouží už 15 let. Že v ní strávníkům chutná přesvědčí každého, kdo při-
jde v poledne na oběd. A nejen to. Každá návštěva, studenti na praxi, kteří naši jídelnu 
navštívili, hovoří v souvislosti s Dezou vždycky i o závodní jídelně. Pochvalně.

Přejeme pracovnicím i pracovníkům závodní jídelny hodně spokojenosti, ať se jim 
práce daří k jejich i naší spokojenosti a at´ jim nezmizí úsměv z tváří. 

Miriam Kallerová

Víte, že v závodní jídelně …
- za měsíc se uvaří v průměru 13 700 jídel?
- za rok se uvaří celkem 165 000 jídel?
- důchodcům se vydá za rok 5 000 jídel?
- externím firmám se vydá ročně 9 000 jídel?
- mražené stravy se vydá za rok 32 000 porcí?

Recept
Hovězí líčka na červeném víně   100 porcí
20 kg  hovězí líčka 
1 ks (10g)  bobkový list  
1 ks (10g) nové koření     
1 ks (10g) celý pepř 
2 kg  cibule
1 kg  mrkev
l kg  celer
1 kg  petržel
0,5 kg  citron
0,5 kg  sůl
2 litry  víno červené
0,5 kg  bujon hovězí
1 kg  mouka hladká
0,5 kg  cukr krystal
2 litry  olej
Výrobní postup
Nakrájenou cibuli, celer, petržel, mrkev a citron orestujeme na oleji spolu  

s kořením a červeným vínem a krátce podusíme. Směs dochutíme cukrem. Na-
porcovaná hovězí líčka rozložíme na zeleninovou směs do pekáče (můžeme 
použít i tlakový hrnec, příprava bude rychlejší) a osolíme, pečeme při teplotě  
100 °C cca 4 hodiny do měkka. Hotová líčka vyjmeme, výpek přepasírujeme, zlehka 
zahustíme moukou a dochutíme. Podáváme s bramborovou kaší.

Kolektiv závodního stravování 

Nová jídelna

Spokojení strávníci v jídelně

Šťastné Vánoce a dobrý rok 2014 
přeje všem čtenářům redakce.

Podle rakouské webové stránky krone.at nohou být od poloviny letošního roku na-
hrazeny etikety na ovoci a zelenině laserovým tetováním. Tato technologie je známa 
již od roku 2009, ale kvůli použití některých chemikálií se považovala za kontroverzní. 
Podle nové právní úpravy EU mohou být informace o původu citrusových plodů, melou-
nů a granátových jablek vypalovány laserem. Také je povoleno použití čárového kódu  
a dalších informací, jako jsou loga a texty. Tyto informace lze také vypalovat na misky 
s ovocem a zeleninou. Technologie laseru vyvinula španělská společnost Laser Food. 
Podle ní bude především přínosem pro zákazníky, kteří mohou lépe vysledovat, odkud 
výrobek pochází. Nyní se produkty odebrané z kartonů prodávají prakticky anonymně. 
Tato technologie by měla přinést rovněž úspory producentům i tím, že nebude nutné 
používat etikety. Také přeprava a skladování by měly být  jednodušší. Dodavatelé také 
vidí nové příležitosti pro marketing.                     
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T E C H N I C K É  Z A J Í M A V O S T I

EU povolila tetovat ovoce laserem

Vinocopia Barrel je nový typ soudku na víno, který nabízí výrazné vylepšení proti alter-
nativám v tom, že se užívá výměnnou a recyklovatelnou 4l plastovou vložku v nádherně  
autentickém, ručně vyrobeném dubovém sudu. Celý systém funguje ve spojení s dalšími 
složkami a armaturou WineFresch,které chrání víno před přirozenými nepřáteli: vzdu-
chem, světlem a teplem. Každá 4l vložka WineFresch používá méně než 40 % materiálu 
potřebného na výrobu lahví. Váží méně a spotřebuje méně energie na recyklaci – což 
vede k úspoře nákladů na likvidaci. A protože Vinocopia Barrel udrží víno čerstvé déle 
než 60 dní, ocení ho nejen restauratéři, ale i spotřebitelé, kteří píjí víno doma ve větší 
společnosti nebo z něj vaří. Opakovaně plnitelná vložka se snadno instaluje: odstraníte 
zadní víko, uvolníte ji a vytáhnete ven ze sudu, odstraníte kryt z nové vložky, zasunete ji 
na místo a připojíte k rozvodu. Vrátíte zadní kryt a je to!

Zpočátku jsou v tom obalu nabízena vína z Argentiny: Malbec, Cabernet, Merlot, Ca-
priccio (červené,směs tří odrůd), Torrontes a Chardonnay. Společnost nabízí tři verze su-
du,chladící na červené víno, které udrží teplotu 14,5 0C, chladící na bílé víno pro teplotu 
8 0C a bez chlazení pro pokojovou teplotu.                                                                  
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NAŠI  JUBILANTI
V prosinci slaví životní jubileum:

Smeta Petr - anthracen
Hajdová Martina  - technická skupina
Fojtů Aleš - dehet

Jubilantům blahopřejeme.

Listopad 2013
Zezulka Zdeněk  - vodní hospodářství
Švrčina Martin                           - HZS
Mgr. Konečná Gabriela  - odbor řízení 

systémů ISO (MD)

Prosinec 30 let
Haas Roman      - provozní laboratoře 

4. a 9. provozu
Janiš Stanislav  - dioktylftalát
Lukáš Daniel  - fenoly
Pernický Ivan  - provozní údržba 

4. a 9. provozu
Včelařík Josef  - dehet
Veselý Libor - provozní údržba 

4. a 9. provozu

16. listopadu se Jiřímu Maršálkovi 
a Daně Krátké narodil syn Matyáš.

Rodičům blahopřejeme a malému 
Matyáškovi přejeme úspěšný start 

do života.

PRONÁJMU dlouhodobě garáž v are-
álu autocentra Lukáš Bynina. 
Tel. 737 115 972.
PRODÁM bílý střešní autobox, 
d 200 cm x š 45 cm. Cena dohodou. 
Tel. 739 207 021.

V říjnu 2013 nastoupili:
Hegarová Zdeňka            - energetika
Svitáková Kateřina    - laboratoře VH   

(z MD)
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

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ

V listopadu odešla do důchodu:
Semerádová Dana                - energetika
Vedení akciové společnosti Vám děkuje 

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

VÍTÁME VÁS

INZERCE

BLAHOPŘEJEME
V prosinci slaví životní jubileum tito 

důchodci:
Vaník Jan  - 85 let
Belošová Blažena  - 75 let
Pavlík Miloslav  - 75 let
Martinek Jan  - 75 let
Korečko Andrej   - 70 let
Hurtík Oldřich  - 70 let 
Bača Bruno  - 70 let
Janíček Jaroslav - 70 let
Buček Josef  - 70 let
Pospíšil Jaroslav Organik - 70 let
Šimurda Jaroslav  - 65 let
Kretek Pavel  - 65 let
Březovják Jan  - 65 let
Vynikal Jan  - 65 let

Vážené zaměstnankyně, zaměstnanci,
dovolujeme si vás tímto pozvat na  

SPOLEČENSKÝ PLES 
pořádaný pod záštitou 
DEZA, a. s. a ZO OS 
ECHO. Ples se bude konat 

v sobotu  8. 2. 2014 v prostorách Kultur-
ního zařízení města Valašské Meziříčí.  
K tanci budou hrát v hlavním sále Ka-
pela Black & White, v divadelní ka-
várně cimbálová muzika POLAJKA 
a v M – Klubu bude diskotéka.
Program plesu:
19.30 hodin – zahájení
20.00 hodin – program I.
22.00 hodin – program II.
24.00 hodin – tombola
03.00 hodin - ukončení

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

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁ-
NÍ Pondělí až pátek v 18.00 hodin  
(od 21. prosince 2013 do 1. ledna 2014 
bude hvězdárna pro veřejnost uzavřena).
Pozorování zajímavých objektů večer-
ní oblohy pomocí dalekohledu, přede-
vším Měsíce (do 18. prosince), Jupite-
ra (ve druhé polovině měsíce), hvězd, 
hvězdokup aj.
Vstupné: dospělí 40 Kč, mládež 30 Kč.
Středa 11. prosince v 18.00 hodin - 
VÁNOČNÍ KOMETA
Betlémská hvězda je symbolem prová-
zejícím Vánoce již několik staletí. Podle 
legendy se zjevila při narození Ježíše 
Krista, aby mudrcům zvěstovala, že 
Mesiáš, jehož příchod dlouho očekávají, 
je již na světě. V evangelijní legendě má 
zjevení hvězdy symbolický význam. Jak 
toto zjevení vidí astronomové? Čím jsou 
vánoce významné z astronomického po-
hledu? Odpovědi na tyto a další otázky 
se dozvíte na přednášce.
Přednáší Mgr. Radek Kraus, odborný 
pracovník Hvězdárny Valašské Mezi-
říčí. Doplněno počítačovou prezentací  
s bohatým obrazovým materiálem.
http://www.astrovm.cz 

 MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Čtvrtek 12. prosince v 17 hodin - 
LAOS – PŘÍRODA, LIDÉ A BOMBY
Vyprávění z putování tří zoologů po 
známých i málo navštěvovaných oblas-
tech země ležící v tropech jihovýchodní 
Asie, které je doprovázeno množstvím 
obrázků a autentických zvukových na-
hrávek. Přednáší: RNDr. Dušan Tráv-
níček, zoolog, Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně. 
Pátek 20. prosince v 17 a v 19 hodin 
- ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ V LAPI-
DÁRIU TROJICE
Muzeum regionu Valašsko a OS Pě-
vecký sbor Hedvika zvou na Vánoční 
koncert – Jakub Jan Ryba Česká mše 
vánoční „HEJ MISTŘE!“. 

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.
Do neděle 12. ledna 2014 
- PAPÍROVÉ KOUZLO VÁNOC
Tradiční vánoční výstava na zámku, le-
tos věnovaná poetickým vystřihovánkám  
a betlémům z dílny paní Vránové. Výsta-
va je doplněná o lektorský program.
Do neděle 2. března 2014
- EXPEDICE STŘEDOVĚK
Interaktivní výstava přenese návštěvní-
ky do období středověku. Návštěvníci 
si mohou na vlastní kůži vyzkoušet jak 
se asi žilo na hradě či na bitevním poli. 
K dispozici budou také repliky dobo-
vých oděvů, nářadí a náčiní, hudebních 
nástrojů a her, pomůcek útrpného prá-
va a mnohé další. Výstava je doplněná  
o lektorský program. 
Vánoční otevírací doba muzea: 
21. - 22. 12. 2013 9.00 – 17.00 hodin
23. – 26. 12. 2013 zavřeno 
27. – 29. 12. 2013 9.00 – 17.00 hodin
30. 12. 2013 – 1. 1. 2014 zavřeno 
2. – 5. 1. 2014 9.00–17.00 hodin

KZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
S-KLUB

Čtvrtek 12. prosince v 19.00 hodin – 
DOŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU
Hudební skupina Kamarádi z Brna 
zahraje nejkrásnější koledy.
Vstupné150 Kč. 
Sobota 14. prosince v 17.00 hodin – 
VÁNOCE, VÁNOCE, SKORO I BUDETE
Vánoční rozjímání se soubory Bača 
a Ovečky. Vstupné na místě, dospělí 
80 Kč, děti 40 Kč.
Středa 18. prosince v 19.00 hodin – 
RAY A MICHAEL COONY - TŘI 
BRATŘI V NESNÁZÍCH
Fraška plná humorných záměn i drama-
tických zvratů. Účinkují: M. Zounar, P. 
Nečas/ Z. Pantůček, F. Tomsa, A. Gon-
díková, P. Pospíchal/M. Vašinka a dal-
ší. Vstupné 350 Kč.

Čtvrtek 19. prosince v 18.00 hodin 
– VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZUŠ B-ART
Večer plný tance, zpěvu a písní nejen 
s vánoční tématikou. Vstupné 70 Kč.
www.b-artskola.cz
Středa 8. ledna v 17.00 hodin 
– NEOBYČEJNÁ NOC
Vánoční příběh. Hrají a zpívají Brouč-
ci ze ZŠ Salvátor. Vstupné 50 Kč.

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU
Pondělí 16. prosince ve 20.00 hodin – 
OLDŘICH JANOTA
Předvánoční procházka tvorbou šamana 
české písničky. Vstupné 120 Kč.

M-KLUB
Pátek 13. prosince – M-KLUB PARTY
Vstup zdarma.
Středa 18. prosince v 19.00 hodin 
– VALAŠI LETÍ NA MARS 
Divadlo Schod. Vstupné 95 Kč.
Pátek 20. prosince ve 20.00 hodin – 
HOOFBEATS XMAS EDITION
Djs. Forbidden Society, Computerartist, 
Gasmask 71, Nikisha. Hoofbeats Crew: 
Apoka, Joshu4, Kubass. Vstupné 100 Kč.
Sobota 21. prosince ve 20.00 hodin – 
MUZIKANTSKÉ VÁNOCE
Pořádá bubenická škola & M-Klub.
Pátek 27. prosince ve 20.00 hodin 
– DOCUKU & HOSTÉ Vstupné 120 Kč.
Úterý 31. prosince od 20.00 hodin 
– RETRO SILVESTR Vstup zdarma.

GALERIE KAPLE
Do pátku 24. ledna 2014 
– VLASTA ŽÁKOVÁ – FRIDAY 
NIGHT HIGHLIGHTS
Výstava vyšívaných obrazů, soch  
a měkkých objektů.
Pondělí zavřeno, Út - Pá 9.00 – 17.00, 
So – Ne 13.00 – 17.00 hodin.
Vstupné: studenti a školní exkurze 
zdarma, dospělý 20 Kč. Vstupenka platí 
i pro galerii Sýpka.  

GALERIE SÝPKA
Do pátku 31. ledna 2014 – FAKT / 
FIKCIA
Vernisáž ve středu 11. 12. v 18.00 hodin.
Petr Bařinka, Jakub Reken, Peter Cvik, 
Patrícia Koyšová. Slovenská výtvarná 
tvorba.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ADOPTUJ PANENKU
Návštěvníci městské knihovny mají 
možnost adoptovat panenku a přispět 
tak na děti z rozvojových zemí. Každý 
výtvor stojí 600 Kč, což je suma potřeb-
ná pro očkování jednoho dítěte. Každý 
rok se díky tomuto projektu podaří za-
chránit téměř tři miliony dětí z rozvojo-
vých zemí.
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
Ve středu 11. prosince se v 18.00 ho-
din ve městech po celé České republice 
i v zahraničí rozeznějí náměstí a další 
veřejná prostranství, abychom si spo-
lečně v jednu chvíli zazpívali koledy.
Pět koled (Nesem vám noviny, Narodil 
se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betlé-
ma. Vánoce, Vánoce přicházejí a Štěd-
rej večer nastal) spojí celou republiku, 
ale i naše krajany v zahraničí, v unikát-
ním projektu.
Ve Vsetíně se akce uskuteční na tera-
se Domu kultury.

ZÁMEK VSETÍN
Do neděle 23. února 
– ZE DŘEVA ZROZENÉ
Šest desítek děl valašských autorů je k vi-
dění ve vsetínském zámku. Spatřit můžete 
nejen řezby s vánoční tématikou, ale také 
výtvory s motivy lidovými, loveckými a 
pohádkovými. Některá vystavovaná díla 
jsou prodejná.

BOWLING
Dne 25. listopadu jsme se opět sešli na 
bowlingu. Mezi muži tentokrát kraloval 
Antonín Krupa, jako druhý skončil La-
dislav Hojgr a třetí místo obsadil Alois 
Filip. Mezi děvčaty dlouhodobě kraluje 
Zdenka Sehnalová se 411 kolky, druhá 
je Zdenka Porubová s 370 a jako třetí 
skončila Mirka Onrušková s 356 kolky. 
Chtěl bych tímto pozvat zájemce na 
poslední bowling - rozlučkový s rokem 
2013, a to v pondělí 16. prosince ve 
14 hodin na ulici Sokolská (naproti re-
staurace Fontána). Zve Goláň Jaroslav.

Vstupenky s místenkami se budou pro-
dávat od pondělí 13. ledna 2014, a to 
vždy od 7.00 do 14.00 hodin v druhém 
podlaží administrativní budovy, č. dve-
ří 225 (sekretariát odborů). Vstupenky 
se budou předávávat osobně proti ho-
tovosti. Na telefonické objednávky 
nebude brán zřetel. Cena slosovatelné 
vstupenky s místenkou je 300 Kč a za-
hrnuje večeři. Večeře nebude podávána 
jednotně. Každý si ji vyzvedne osobně 
v průběhu večera.  Z důvodu omezené 
kapacity KZ budou zpočátku prodá-
vány pouze 2 vstupenky na jednoho 
zaměstnance. V případě volných míst 
bude možnost další vstupenky dokou-
pit později ve stejném čase.

VZPOMÍNKA
22. listopadu zemřel pan Antonín 
Bělocký ve věku 70 let.
27. listopadu zemřel pan Vladimír 
Květák ve věku 73 let.

Čest jejich památce.

1. S čím jsou spojeny Vánoce?
a) S ukřižováním Ježíše Nazaretského.
b) S Betlémskou hvězdou.
c) Se zimní rovnodenností.
d) S narozením Krista.
2. Kdy a kým byly uznány Vánoce 
jako oficiální křesťanský svátek?
a) Roku 354, papežem Liberiusem.
b) Před 2009 lety, Janem Baptistou.
c) Roku 500 n.l. kardinálem Wolfem.
d) Roku 200 př.n.l. biskupem Chickenasem.
3. Z čeho vzniklo jméno Santa Claus?
a) Podle města Santa Fe, kde byl prvně 
spatřen.
b) Z přesmyčky slova Satan, jako jeho 
protipól.
c) Podle svatého Clause, který nosil bílý 
vous a červenou sutanu.
d) Z holandského pojmenování pro sva-
tého Nicholase (Sintaklaas).
4. Jak se jmenuje anglický Ježíšek?
a) Mother Christmas.
b) Father Christmas.
c) Ghost Christmas.
d) Grandfather Christmas.
5. O kolik hodin dříve před námi slaví 
Štědrý večer v Austrálii?
a) O hodinu dříve.
b) O 5 hodin dříve.
c) O 11 hodin dříve.
d) O rovných dvacet čtyři hodin dříve.
6. Kdo nosí o Vánocích dárky ve Francii?
a) Papai Noel.
b) Pere Noël.
c) Pepe Namol.
d) Pan Noem.
7. Kde podle Brazilců žije Papai Noel, 
který naděluje dárky dětem o Vánocích?
a) Na severním pólu.
b) Na jižním pólu.
c) V Grónsku.
d) Na Aljašce.
8. Kolikátého slaví Ukrajinci své Vánoce?
a) 24. prosince, jako ostatní.
b) S koncem roku, tedy 31. prosince.
c) 1. ledna na Nový rok.
d) Až 7. ledna.
9. Kdo nosí dárky pod stromeček  
v Rusku?
a) Děda Mráz.
b) Santa.
c) Ježíšek.
d) Mrazík.
10. Kde a kdy vznikla myšlenka šířit 
betlémské světlo?
a) V Irsku v roce 1968.
b) V Jeruzalémě v roce 1896.
c) V Rakousku v roce 1986
d) V Betlémě v roce 1869.

C o  v í t e  o  V á n o c í c h ?
11. Co je podle vás na Vánocích nej-
krásnější?
a) Dětská radost.
b) Všudypřítomná sváteční atmosféra.
c) Pohádky v televizi.
d) Hojnost.
12. Jaký tvar by měly tvořit pecičky  
v rozkrojeném jablíčku?
a) Hvězdičku o čtyřech cípech.
b) Pěticípou hvězdičku.
c) Čárku.
d) Jakýkoli.

Speciál ČD Cargo 12/2009

Pan Petr Smeta z provozu 
anthracen oslaví 17. prosince 

šedesáté narozeniny. 
Blahopřejeme.

Správné odpovědi: 1D,2A,3D,4B,5C, 
6B,7C,8D,9A,10C,11A-D,12B.

Ve čtvrtek 14. listopadu  jsme se 
rozloučili s naší spolupracovnicí  
a kamarádkou paní Aničkou Fárko-
vou, která zemřela po dlouhé těžké 
nemoci ve věku 56 let.

Mnoho let pracovala v závodní ku-
chyni jako kuchařka. V naší paměti 
navždy zůstane nejen jako výborná 
spolupracovnice, ale rovněž jako bá-
ječný člověk a kamarád. Budeme na 
ni dlouho a v dobrém vzpomínat.

Kolektiv závodního stravování 

VZPOMÍNKA
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M a p u j e m e  p ř í b ě h y  n o r m á l n í c h  l i d í V á n o c e  s  c h u t í
…  a  s e  s p o l e č n o s t í  Vo d ň a n s k á  d r ů b e ž ,  a .  s .

Podle nedávného výzkumu STEM 
čte týdeníky 5plus2 necelých 1,8 milio-
nu lidí. Chystáte se okruh čtenářů na-
dále rozšiřovat? 

Každý vydavatel chce oslovit co nej-
více čtenářů a týdeníku 5plus2 se to daří. 
Má za sebou zhruba rok a půl existen-
ce a už se stal nejčtenějším týdeníkem  
v České republice. 

Jakým způsobem budete získávat 
další potenciální čtenáře?

Naše strategie je jednoduchá: redak-
toři přinášejí zprávy, které si jinde ne-
přečtete. Mapují příběhy normálních 
lidí z každého městečka, z každé obce, 
z každé ulice. Jsme skutečný regionální 
týdeník, proto zveřejňujeme místní kau-
zy, píšeme o událostech, které trápí nebo 
naopak těší každého z nás, jak říkáme 
u vás doma.  5plus2 má masový zásah, 
volba strategie je tudíž jasná a my musí-
me umět oslovit populaci napříč.  Ještě 
do konce roku budeme dále precizovat 
obrazovou část týdeníku a zatraktivníme 
obsah zařazením odlehčených zpráv ze 
světa domácích i zahraničních celebrit. 
Velmi se změní názorová část novin, 
pravidelné komentáře bude psát Martin 
Komárek. Tuto změnu podtrhne komiks 
na pokračování od Štěpána Mareše, 
tvůrce Zeleného Raula, bude se jmeno-
vat Sérum pravdy. Příběh bude o tom, že 
nějaká osobnost veřejného dění omylem 
nebo na vyžádání dostane sérum a my se 
konečně dozvíme pravdu.

Vánoce 2013 jsou již za dveřmi. Čas mlsání, pohody  
a vánočního klidu, dokáže umocnit snad jen pohled na pa-
dající vločky za oknem a setkání celé rodiny u svátečního 
stolu. Společnost Vodňanská drůbež, a. s. pro vás na le-
tošní rok připravila řadu novinek, kterými můžete zpestřit 
svátečně prostřený stůl. Začněme však u vánoční klasiky, 
která je pevně spjata se dnem po Štědrém večeru, tedy na 
Boží hod. Dozlatova upečená kachna s červeným zelím 
a poctivým domácím knedlíkem. Cítíte tu vůni?

Zajímavým módním trendem se stává tzv. pomalé pečení. Přes noc, až 13 hodin 
velmi pomalu pečená kachna (sedm hodin při 90°C a poté 6 hodin při 120°C), může 
být pro Vaši rodinu dokonalým gurmánským zážitkem, který tak dokáže umocnit svá-
tečního ducha a pohodu těchto slavnostních dnů. Ranní uvítání vůní pečeného masa 
jistě nepotěší jen mužskou část rodiny. Štědrý den jako takový, se v mnohých rodinách 
neobejde bez tradičně pečených kousků kapra. Ne všichni tuto tradicí dodržují, ať už 
je důvodem varianta slavnostního pouštění kapříka zpět na svobodu či nezájem chutí  
o rybí pokrmy. Skvělou variantou nejen pro slavnostní chvíle je Zlaté kuře, které je 
speciálně šlechtěné pro vysokou kvalitu masa. Doba výkrmu je oproti běžné délce vý-
krmu jatečných kuřat u Zlatého kuřete minimálně 49 dní, což zaručuje větší vyzrálost 

kuřecího masa a intenzivnější chuťový zážitek. Dále pak, 
je v chovech nižší počet kuřat na 1m2  výkrmové plochy, 
což jsou optimální podmínky pro přirozený pohyb kuřat. 
Kuřata samozřejmě pochází výhradně z českých uzavře-
ných chovů.

A jaké novinky v oblasti vánočního sortimentu jsme 
pro vás připravili?

Kachní a kuřecí prsa uzená – Nechte se rozmazlo-
vat produktem z Vánoční edice, který je zabalen v lu-
xusní černozlaté krabičce. Jemně vyuzené kachní a ku-
řecí prso jsou pochoutkou, kterou si nejlépe vychutnáte 
nakrájenou na plátky a podávanou s dezertním vínem.

Kachní rolka zauzená – Kachní rolka byla novin-
kou roku 2012. Jelikož je její chuť opravdu výjimečná, 
připravili jsme ji pro vás i pro letošní Vánoce. I ona je  
v mottu „Vánoce s chutí“ zabalena do krásné zlato-
černé krabičky. Kachní rolku si vychutnáte nakrá-
jenou na plátky, podávanou například se sušenými 
švestkami.

Minisalám Horal XXL – Jistě dobře znáte mi-
nisalámky Horal, které si vás získaly svojí jedineč-
nou chutí. Proto jsme pro vás připravili limitovanou 
edici XXL, která je skvělou pochoutkou v delší va-
riantě. 

Vánoční sortiment společnosti Vodňanská 
drůbež, a. s. je skvělou variantou, jak příjem-
ně překvapit návštěvníky, kterých o vánočních 
svátcích jistě nebude málo. Posaďte se se svou 
rodinou a svými přáteli k jednomu stolu a za 
zvuku koled vychutnávejte lahůdky, které na-
leznete jak pod značkou Vodňanské kuře, tak  
i Vodňanská kachna. Další novinky a zajímavosti 
jsme pro vás přichystali na www.vodnanskadrubez.
cz a facebook.com/VodnanskaDrubez.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje 
společnost Vodňanská drůbež, a. s.

V poslední době jsou velmi oblíbené 
různé přílohy, díky nimž se zvyšuje pro-
dej novin. Máte v plánu podpořit čte-
nost novin tímto způsobem?

Týdeník 5plus2 má své sezónní pří-
lohy. V poslední době jsme vydali tře-
ba Prázdninový speciál, nebo Hurá do 
školy. Teď chystáme Auto-moto, připra-
vujeme Stavíme, bydlíme. Ve výhledu 
máme přílohy Zdraví a krása či Relaxa-
ce a sport. Samozřejmě se těšíme na Vá-
noční speciál. Každá z těchto příloh má 
svoji komerční část, ale hlavně si dává 
za úkol přinést co nejzajímavější infor-
mace pro čtenáře. Vážíme si každého.

Nejnovějším projektem AGF Me-
dia je spuštění webových stránek 
www.5plus2.cz, které jste odstartovali  
v půli května, jak si vedou?

Spuštěním webového portálu 
www.5plus2.cz se AGF Media stalo sku-
tečně multimediálním, tak jako ostatní 
vydavatelské domy. Po třech měsících 
provozu jsme potěšeni vzrůstajícím 
počtem návštěvníků, aniž bychom in-
vestovali do placených kampaní na zvy-
šování návštěvnosti ve vyhledávačích. 
To potvrzuje naši myšlenku, že také uži-
vatelé internetu vyhledávají regionální 
informace ze svého bydliště a blízkého 
okolí. Pokračujeme ve zlepšování por-
tálu a chceme se pouštět ještě hlouběji 
do jeho regionálního zaměření tak, aby 
návštěvník vždy našel na 5plus2.cz vše, 
co potřebuje, od zpráv ze svého regionu, 

Týdeníky 5plus2, které každý týden zdarma v nákladu jednoho milionu výtisků 
distribuuje společnost AGF Media, a. s., mají podle nedávného výzkumu agen-
tury STEM téměř 1,8 mil. čtenářů. Lidé si regionální noviny oblíbili, přesto 
vedení AGF Media nadále pracuje na zkvalitňování obsahové i obrazové části 
novin a nezapomíná ani na zkvalitňování jejich on-linové verze. Na co se mohou 
čtenáři v nejbližší době těšit, jsme si povídali s generálním ředitelem Štěpánem 
Košíkem.

Den s lesním mistrem Petrem Košnarem
Moře voňavého dřeva a nejrůznějších porostů na ploše o několika tisících hektarů – tak vypadá revír lesního mistra Petra Košna-

ra společnosti Uniles v Rumburku. Kromě Košnara, který zodpovídá prakticky za každý kousek dřeva, jež opustí město Rumburk, 
však v místních lesích najdeme i řadu dalších pracovních sil. Lidé, kteří pomáhají zakládat nové lesy pomocí ožínání malých 
stromků, dělníky těžící dřevo těžkými stroji takzvanou harvestorovou technologií a nakonec také řidiče nákladních automobilů, 
kteří dřevo po kontrole Košnarem odváží ke konečným odběratelům.                                            Adéla Vachtová, redakce 5plus2

O svém budoucím povolání se pěta-
dvacetiletý Petr Košnar rozhodoval už 
na základní škole. Po tom, co se dal 
na studium na místní Lesnické škole ve 
Šluknově, už měl jasno. Pro Košnara 
jako milovníka přírody byla práce lesní-
ho mistra v rumburském UNILESU tou 
pravou volbou.

přes nabídku práce, počasí, horoskop až 
po odlehčenější formu informací v po-
době speciálů z oblasti zdraví, mezilid-
ských vztahů nebo historie. Velký počet 
našich uživatelů k nám přichází z face-
bookových stránek jednotlivých okres-
ních mutací 5plus2, a proto se na péči  
o tyto návštěvníky zaměřujeme a těší 
nás, že jich nyní v součtu máme již více 
než jedenáct tisíc. Nejčerstvější novin-
kou z on-line je pak spuštění twittero-
vého účtu 5plus2.cz, kde aktuálně při-
nášíme ty nejžhavější novinky, které se 
objeví na stránkách našeho webového 
portálu.

V posledním rozhovoru pro Agrofert 
magazín jste uvedl, že se budete více 
zaměřovat na budování obchodních 
vztahů s partnery AGF Media. Jak jste 
v této oblasti úspěšní?

Zahájili jsme spolupráci například  
s Telefonikou O2, se společností Me-
dea,  Billa, Spar, významným partnerem  
i z hlediska distribuce je COOP, nově fi-
nalizujeme dohody s pojišťovnami, naši 
partneři začínají vnímat posun v našem 
postavení na trhu.

Mirka Žirovnická, AGROFERT 
HOLDING, a. s.

Skvělé ozdoby z toustového chleba
Všichni víme, kolik skvělých možností přináší toustové chleby Penam pro vaše ve-

čeře nebo svačinky. Způsobů, jak využít toustové chleby, je ale mnohem více. Toustové 
chleby můžou být i základní ingrediencí pro úžasné dekorace na vánočním stromku 
nebo svátečním stole. Stačí k tomu pár kuchyňských potřeb, které s velkou pravděpo-
dobností máte doma, a zmiňovaný toustový chléb. 

Budete potřebovat:
• 1 balení světlého toustového chleba Penam nebo Super sandwiche,
• různá balení gumových bonbónů, vše na čem si právě pochutnáváte,
• jedlé potravinářské dekorace, jako jsou: korálky, kytičky,
• cukrovou polevu, kterou používáte na zdobení perníčků,
• igelitový kornoutek,
• vánoční vykrajovátka (různé druhy – andělíček, zvonek, podkova, 
             hvězdička, stromek),
• stuhy, co máte doma na balení vánočních dárků,
• nůžky,
• a háčky na zavěšení.

Postup:
Z toustového chleba vykrojíme vánočními vykrajovátky různé tvary a vykrojený 

toustový chléb pak krátce opečeme na pánvi nebo v toustovači, jak jste zvyklí. Igelito-
vý kornoutek s ustřiženým rohem naplníme polevou a vykrojený toustový chléb libo-
volně ozdobíme. Na neztuhlou polevu položíme nakrájené bonbony nebo cukrářskou 
dekoraci, vše podle naší fantazie. Ozdoby z toustů na závěr můžeme ozdobit červenou 
mašličkou a propíchneme háčkem. Díky opečení vám ozdoby vydrží až na tři krále, 
kdy se odstrojuje stromeček.

Kreativitě a nápadům se meze nekladou, je to jen na vás.
Marketingové oddělení PENAM, a. s.

6.00 Revír o několika tisících hektarů 
zvládá lesní mistr díky služebnímu vozu. 
Automobil s náhonem 4x4 a nákladním 
prostorem je pomocníkem při práci  
v hůře přístupných terénech a na pře-
pravu potřebných materiálů. 

7.00 Ožínání malých lesních stromků 
v lesní oplocence je jednou z nevyhnutel-
ných činností při zakládání nového lesa. 

8.00 Kontrolní měření vyrobené dřevní 
hmoty harvestorovou technologií, jeho 
správné kvalitativní zatřídění a dle něho 
určení na dodávky k jednotlivým odbě-
ratelům.

12.00 Kontrola a příjem vytěžené dřev-
ní hmoty na odvozním místě. Zde je od-
kontrolováno jeho kvalitativní vytřídění. 
Dřevo je změřeno, je určeno jeho množ-
ství, je popsáno a zaevidováno.

13.00 Fasování a příprava materiálu 
pro stavbu oplocenek na druhý den.

14.00 Zpracování dokladů. Veškeré 
práce musí být evidovány a zaznamená-
vány do PC, z něhož jsou dále čerpány 
na vytvoření sestav, účetních a dalších 
dokladů.

9.00 Těžba dřeva harvestorovou tech-
nologií je nedílnou součástí lesní těžby 
dnešní doby. Záruka bezpečnosti práce, 
ekologických dopadů na krajinu, rych-
losti a kvality práce.

10.00 Nakládka a odvoz vyrobené dřev-
ní hmoty nákladními automobily ke ko-
nečným odběratelům, jehož nedílnou 
součástí je vypsání dodacích listů s pří-
slušnými údaji.

10.30 Soustřeďování dřevní hmoty koň-
ským potahem je stále neodmyslitelnou 
metodou vyklizování dřevní hmoty, ze-
jména při výchovách porostů a těžbě  
v hůře přístupných lokalitách.

11.00 Kontrola provedených pěstebních 
prací. Kvalitní sadební materiál, jeho 
odborné zalesnění a pravidelné ošetřo-
vání je jednou ze záruk založení kvalit-
ního porostu. 


