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NAVZDORY KRIZÍM
TO NEBYL ŠPATNÝ ROK

HASIČI SE LOUČILI

S koncem roku odešel velitel HZSP
DEZA, a. s. Robert Skýpala do
důchodu.

Rozhovor s výkonným ředitelem
Agrofertu Ing. Josefem Mrázem.
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Hlavní téma / DEZA

ANKETA
Jak jste strávil vánoční
svátky?
Ing. Pavel
Pustějovský,
výrobní
ředitel

Vánoce, pohoda, nadšené oči dcery
v čekání na dárky od Ježíška, pobavený úsměv syna od PC. Kromě absence
sněhu a lyžování svátky neměly chybu.
Výborný byl Silvestr, kdy jsme s přáteli, které tímto zdravím, „zodpovědně“
přivítali Nový rok.
Ing. Martin
Marek,
obchodní
ředitel

Vánoce vnímám jako rodinné svátky,
takže s rodinou doma. Společně jsme
lenošili u televize a dívali se na české
pohádky, oslavovali jsme 13. narozeniny dcery a na Silvestra jsme s manželkou vyběhli na Lysou horu.
Ing. Ladislav
Haiker,
personální
ředitel

Vánoční svátky jsem si letos užil se
svými nejbližšími v rodině. Mám zkušenost, že vánoční svátky se nedají
opravdově prožít, když přehodíme výhybku až 24. prosince. Pro hodnotnější
prožití vánočních svátků je určitě nutné využít přípravy již v době adventní.
Krásný koncert, duchovní zamyšlení
a posezení s přáteli jsou výborným
směrováním. Navíc děti letos dostaly
dlouhé prázdniny, a tak, když přijely
ze škol, mohli jsme prožít dva týdny
spolu. Na „Štěpánskou koledu“ se nás
doma sešla rovná čtyřicítka. Dvacet
dva dospělých a osmnáct dětí. To bylo
opravdu veselé. Jsem rád, že rodina
funguje, i když náš domeček někdy
praská ve švech.

Úvodní slovo generálního ředitele
Vážení spolupracovníci,
z dlouhodobého pohledu byl rok
2013 rokem stabilizovaným, a to
i přes pokračující nejistotu v hutnickém a ocelářském průmyslu, která přímo ovlivňuje výrobu koksu.
Naopak, oproti předpokladům se
podařilo navýšit nákup základních
koksochemických surovin, a to díky
zvýšenému nákupu na ukrajinském
trhu. Pohyb cen jednotlivých výrobků průběžně kopíroval aktuální
situaci na trhu a proti předcházejícím rokům nedošlo k jejich žádnému
výraznému výkyvu. Během celého roku nadále přetrvával problém
s odbytem černouhelné smoly na
evropském trhu, který je způsobený
především postupným přesunem výroby anod používaných při výrobě
hliníku do mimoevropských zemí,
kde je levnější energie. V prvním
kvartálu roku 2013 také došlo k prudkému snížení prodeje
antrachinonu do papírenského průmyslu. Tento pokles byl
reakcí zákazníků na rozhodnutí německého úřadu pro hodnocení rizik chemických látek vyřadit tuto pomocnou látku
ze seznamu látek používaných k výrobě papíru pro potravinářský průmysl. Propad odbytu antrachinonu byl částečně
řešen zvýšeným prodejem na asijský a americký trh. Během
celého roku 2013 nadále pokračoval trend
zvyšování produkce tzv. vyšších ftalátů na
úkor snižování výroby tradičního produktu
di-2-ethylhexylftalátu. Tento trend je vyvolán snižujícím se zájmem odběratelů o tento
produkt, který je způsobený omezováním
jeho používání vyplývající z chemické legislativy.
Stabilní ekonomická situace nám umožnila realizovat plánované rozvojové investiční akce a provádět údržbu zařízení. Během
roku pokračovaly přípravné práce na využití druhotných zdrojů energie na provoze
Energetika spalováním dehtových olejů.
V budoucnu bychom měli tak snížit náklady
na zemní plyn a efektivněji využívat surovinu. Ke konci roku byly ukončeny práce
na rekonstrukci rafinační části zpracování

surového benzolu. Tato investice přinese zvýšení výtěžnosti vyráběného
benzenu.
V oblasti ekologických investic byly
zahájeny přípravné práce na odprášení a odsíření kouřových spalin na provoze Energetika. Tato investice, jejíž
ukončení se předpokládá v roce 2015,
zajistí včasné snížení emisí prachových částic a oxidů síry a dusíku na
limity platné od roku 2016.
Během celého roku probíhaly přípravné práce na spuštění nového informačního systému SAP, který byl
uveden do provozu začátkem roku
2014. Zaměstnanost ve společnosti
zůstává již několik let stabilní. Zaměstnanci odcházející do důchodu
jsou plynule nahrazováni tak, aby
byla v maximální míře zajištěna kontinuita jednotlivých činností.
V roce 2014 očekáváme především
další posilování stability v našem chemickém odvětví. Proto věřím, že dosáhneme dobrých výsledků a zajistíme další
rozvoj naší společnosti.
Do roku 2014 vám přeji hodně osobních i pracovních
úspěchů.
Ing. Zbyněk Průša
předseda představenstva

Foto Jan Válek

Kolektivní smlouva Deza 2014 uzavřena
Vyjednávání o podmínkách nové kolektivní smlouvy DEZA, a. s. pro rok 2014 nebylo vůbec jednoduché
a rychlé. Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno již začátkem měsíce listopadu, kdy pověření zástupci odborů předložili vedení dvanáct návrhů na projednávání. Předložené
návrhy byly zpracovány a ve čtyřech kolech jednání postupně projednávány .
Zástupci vedení společnosti vycházeli při projednávání
možností z očekávaného hospodářského výsledku roku
2013 a první prognózy obchodního roku 2014. Závěrečné

Kolektivní smlouva byla podepsána 13. 1. 2014.

dohody bylo dosaženo až 16. 12. 2013 za účasti předsedy
představenstva a generálního ředitele Ing. Zbyňka Průši.
Na meziročním snížení hospodářského výsledku – zisku
oproti roku 2012 o jednu třetinu se podílí zejména vážná
situace na trhu smoly. Podle posledních informací bude
tento problém pokračovat i v roce 2014. Uzavřené kompromisní dohody vycházejí z této reality, ale na druhé straně umožňují nárůst mzdových složek až do výše inflace
roku 2013 tak, aby nedošlo k poklesu reálné mzdy našich
zaměstnanců. Následně bylo dokončeno jednání o tvorbě
a užití sociálního fondu. Kolektivní smlouva byla slavnostně podepsána dne 13. 1. 2014.
Hlavní závěry:
1. Mzdové tarify budou zvýšeny o 1,7 %.
2. Dosažení průměrného výdělku tarifně odměňovaných
zaměstnanců dle bodu I.8.2 ve výši 25 042 Kč zvýšeno pro
rok 2014 o 1,7 %. To je 25 468 Kč.
3. Příplatek za směnnost bude valorizován o 1,7 % . Nový
paušální příplatek činí 2 960 Kč.
4. Tvorba sociálního fondu na jednoho zaměstnance bude
navýšena o 1,7 %.
5. Ostatní kapitoly kolektivní smlouvy budou ponechány
beze změn.
Ing. Ladislav Haiker,
personální ředitel

AKTUALIT Y
Aktuality na úseku ochrany životního prostředí a řízení kvality – prosinec 2013
Dne 5. prosince proběhla další z řady
kontrol ČIŽP Brno na úseku ochrany
vod, která byla tentokrát zaměřena na
provozování hydraulické bariéry, plnění
kontejnerů dehtovými oleji včetně zabezpečení proti jejich přeplnění a další prověrka plnící rampy provozu naftalen. Tato
hloubková kontrola stále nebyla ukončena
a bude v dalším roce pokračovat dalšími
prověrkami.

Chodník pro CS Cabot
V závěru roku 2013 byla uvedena do
užívání I. etapa opravy chodníku pro
zaměstnance CS Cabot, kteří se musí
bezpečně dostat na svá pracoviště,
která jsou v areálu Deza. Je to příklad
dobré spolupráce.
Josef Kubáň - bezpečnostní technik

Nový vedoucí HZSP
Po odchodu Roberta Skýpaly do starobního důchodu nastoupil do funkce
vedoucího hasičského záchranného
sboru podniku Zdeněk Ramík.
Narodil se 12. 12. 1954. Vystudoval SŠ
v oboru požární ochrana. Do Dezy nastoupil 1. 12. 1975. Celou dobu trvání
pracovního poměru pracuje v požárním
útvaru. Nejdříve to bylo v profesi hasiče (1975 – 1998). Poté byl zařazen
jako vedoucí technik bezpečnosti práce
a zároveň také jako zástupce vedoucího hasičského záchranného sboru. Od
1. ledna letošního roku je vedoucím
odboru a současně i velitelem našeho
hasičského záchranného sboru.

Rekordně teplá zima
Vánoční svátky a začátek ledna přinesly místo očekávaného sněhu neobyčejně teplé počasí. Mnohé keře před
Dezou se obalily květy.

UDÁLOSTI
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DEZA získala ocenění Exportér roku Zlínského kraje

VALAŠSKÝ CHEMIK

Několik NEJ paní Vaňkové z Dopravy
Dne 31. 12. 2013 je datum, které bude
zapsáno jako jedno z těch opravdu výjimečných v padesátileté historii vlečky Deza. V ten den odešla v řádném
termínu do starobního důchodu naše
kolegyně paní Zdeňka Vaňková. A s ní
odešlo několik nej.
Prožít přes 43 let v jedné firmě a ještě přímo na vlečce je něco, co se snad
v budoucnu už žádné jiné ženě v Deze
nemůže podařit.

Tisková zpráva 05/2013
V pondělí 16. 12. 2013 proběhlo
v Kaiserštejském paláci v Praze slavnostní vyhlášení soutěže Exportér
roku. DEZA, a. s. byla s objemem
exportu 5,7 miliard Kč v roce 2012
vyhlášena Exportérem roku Zlínského
kraje. Deza jako výrazně proexportní
firma vyváží téměř 60 % své produkce.
Z toho tři čtvrtiny exportu je směřováno do zemí Evropské unie, zbylých
25 % putuje do asijských zemí, jako je
Indie, Čína, Saudská Arábie a do zemí
Jižní a Severní Ameriky, především
Brazílie, Venezuely a USA.
Soutěž Exportér roku je již dvacet
let vyhlašována Středním podnikatelským stavem a Asociací na podporu
podnikání ČR. O prestiži soutěže hovoří každoroční účast představitelů vlády
a zákonodárných orgánů na slavnostním vyhlášení. Stejně tomu bylo i letos.
Vedle předsedy vlády ČR pana Jiřího
Rusnoka a předsedy senátu ČR pana
Milana Štěcha se slavnostního večera
zúčastnil prezident republiky pan Miloš
Zeman. Osobně předal ceny v kategorii
Objem exportu v letech 1993 – 2012.
Deza v této kategorii obsadila 11. místo.
Další hlavní kategorií byl Nárůst exportu 1993 – 2012. Zde Deza skončila na
7. místě, v kategorii Objem exportu
v roce 2012 pak na 16. místě.
DEZA, a. s., která zpracovává černouhelný dehet a surový benzol a vyrábí chemikálie určené pro další použití,
především v automobilovém průmyslu
a stavebnictví, patří mezi přední exportéry České republiky vedle takových firem jako je ŠKODA AUTO,
a. s., nebo oborově bližší společnost
ArcelorMittal Ostrava, a. s. Kompletní
výsledky je možné zhlédnout na www.
exporterroku.com.
Jaroslav Obermajer
tiskový mluvčí DEZA, a. s.

Je první ženou na vlečce Deza, která odchází do důchodu ve více jak 60
letech. Jak sama říká – za celý svůj
pracovní život nebyla ani jeden den na
nemocenské!
My z Dopravy Vám, paní Zdeňko, děkujeme za Vaši celoživotní svědomitou,
samostatnou a dobře odvedenou práci
a přejeme hodně zdraví do mnoha dalších důchodcovských let!
pracovníci z Dopravy

Hledá se nejlepší mladý
chemik České republiky
Celostátní soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR je
určena žákům osmých a devátých
tříd základních škol a role pořadatelů se ujaly střední školy z celé
republiky, mezi nimi i ISŠ-COP Valašské Meziříčí. Akci regionálně zaštiťuje radní pro odbor školství, mládeže
a sportu Zlínského kraje PaedDr. Petr
Navrátil.
Soutěž jednotlivců je tříkolová
a tvoří ji zkoušky teoretických znalostí a praktických dovedností. První
kolo celostátní soutěže probíhalo do
konce listopadu 2013 na základních
školách. V 2. kole, které se konalo
dne 4. prosince 2013 v učebnách ISŠCOP a zúčastnilo se ho 64 žáků z 23
základních škol, si soutěžící prověřili
své teoretické znalosti. Regionální

3. kolo konající se 29. ledna 2014
se odehraje ve školních laboratořích pořádajících škol a žáci budou
v tomto kole vypracovávat praktické
úlohy. Celostátní finále pak přivítá
40 nejúspěšnějších účastníků soutěže
z celé republiky a z každého regionu postoupí 3 nejlepší žáci. Finálové
klání mladých chemiků se uskuteční
4. června 2014.
Všichni účastníci 3. kola a finále
obdrží hodnotné ceny, např. tablet,
dotykový mobilní telefon, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo
flash disky. Ceny do soutěže věnovaly mimo jiné i firmy DEZA, a. s.,
CS CABOT, spol. s r. o. a FATRA, a. s.
Ing. Jarmila Tyšerová,
regionální koordinátorka
z ISŠ-COP Valašské Meziříčí

Foto: Zdroj Exportér roku

Hasiči se loučili

S koncem roku odešel velitel HZSP DEZA, a. s. Robert Skýpala do důchodu.
Hasiči se s ním rozloučili tradičně, projížďkou po areálu závodu v historickém požárním automobilu, mimochodem, stejně starým jako pan Skýpala.
Pan Skýpala pracoval v podniku od roku 1970, prošel postupně všemi pracovními
pozicemi od hasiče, práce na preventivním úseku, zástupce velitele. Od roku 1980 se
stal velitelem a na této pozici setrval až do odchodu do důchodu.
Děkujeme za, ve své podstatě, celoživotní dílo pro HZSP a potažmo pro akciovou
společnost Deza.
Hasiči

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziřící flexibilně reaguje na potřeby související se stárnutím populace
a v úterý 26. 11. 2013 slavnostně otevřela další prostory denního stacionáře
určeného seniorům.
„Již delší čas jsme registrovali vzrůstající požadavky na provoz denního
stacionáře. To se stalo impulzem pro
projekt, jehož cílem je rozšíření kapacity zařízení a nabídka služeb pro více
zájemců. Projekt nám také umožní nabídnout seniorům pestřejší program,“
řekla Bc. Petra Prná, vedoucí denního
stacionáře.

Dne 6. ledna oslavil sedmdesáté páté
narozeniny bývalý ředitel ostravského
závodu – Ing. Jindřich Řehák.
Vedení DEZA, a. s. Vám děkuje za vše,
co jste pro firmu vykonal a do dalších
let Vám přeje hodně zdraví, elánu,
optimismu a životní pohody.
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Otevření nových prostor denního
stacionáře pro seniory

ZA VYSVĚDČENÍ
Kakaovokávové řezy
300 g polohrubé mouky
200 g moučkového cukru
¼ l mléka
100 g tuku
3 lžíce oleje
2 vejce
2 lžíce kakaa
1 lžíce mleté kávy
1 prášek do pečiva
Poleva:
180 g moučkového cukru
100 g másla
1 lžíce kakaa
5 lžic rumu
Vejce utřeme s tukem, cukrem, kakaem
a mletou kávou. Potom zašleháme do pěny
olej. Přidáme mléko a nakonec vmícháme
mouku smíchánou s práškem do pečiva. Těsto rozetřeme do většího pekáčku
nebo na plech vytřený tukem a vysypaný strouhankou (řezy se nelepí). Pečeme

v předehřáté troubě 20 až 25 minut při
150 oC do zrůžovění povrchu (upečená
hmota odstupuje od plechu). Ještě teplé
potřeme polevou a můžeme posypat kokosem nebo strouhanou čokoládou.
Poleva: Cukr smícháme s rumem a utřeme. Přidáme kakao a změklý tuk a třeme,
až je poleva hladká.

Nové prostory budou sloužit seniorům nad 65 let věku, kteří potřebují
pravidelnou pomoc jiného člověka
a zároveň mají potřebu se scházet a navazovat kontakty s vrstevníky.
Otevření prostor proběhlo za účasti
hostů z řad klientů, jejich rodinných
příslušníků, zaměstnanců a spolupracujících organizací.
Máte-li zájem o další informace,
kontaktujte Bc. Petru Prnou (Tel.
737 391 341, email: stacionar@diakonievm.cz), web: http://www.diakonievm.cz/nabizene-sluzby/dennistacionar/.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

V sobotu 14. prosince 2013 uspořádal VZ OS ECHO pro zaměstnance a jejich rodinné
příslušníky zájezd do předvánoční Vídně.

DEZA A MY
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NAŠI JUBILANTI
V lednu slaví životní jubileum:
Chvatík Richard
- voda a odpady
Haasová Jaroslava
- provozní
laboratoře 4. a 9. provozu
Zuzaňák Radek - fenoly a MTVCH
Dunkl Oto
- voda a odpady
Jubilantům blahopřejeme.

PODĚKOVÁNÍ
V prosinci odešli do důchodu:
Horáková Pavla
- úsek pro správu
majetku, finance a ekonomiku
Stolářová Jarmila - závodní stravování
Mariničová Milada		
- HZS
Skalková Pavla
- provozní údržba
4. a 9. provozu
Mlýnek Stanislav
- energetika
Golomb Rudolf
- energetika
Steiner Jaroslav
- provozní laboratoře
1. a 3. provozu
Šindler Martin
- hospodářská správa
Vedení akciové společnosti vám děkuje
za celoživotní práci a do dalších let přeje
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

OKÉNKO PRO NAŠE DŮCHODCE
BLAHOPŘEJEME
V lednu slaví životní jubileum tito
důchodci:
Dovrtěl Ratislav Organik
- 90 let
Kubenková Jarmila
- 80 let
Křenek Josef		
- 80 let
Lička Leo Ostrava
- 80 let
Ondruchová Božena
- 75 let
Holčák Petr
- 70 let
Jiříček Antonín		
- 70 let
Gartusová Jiřina		
- 65 let
Lišková Marie
- 65 let
Slámová Marie		
- 65 let

Pan Emil Petřík
oslavil
4. ledna
devadesáté
narozeniny.

Blahopřejeme.

MIKULÁŠ NA MALÉ LHOTĚ
Poslední turistická akce svou účastí dohonila to, co jsme v uplynulém roce zmeškali. Přestože předpověď slibovala počasí „jako když se čerti žení“, sešlo se nás
Pod dubem 6. prosince 56 důchodců. Mikuláše jsme sice cestou nepotkali, ale užili
si krásný pohled na zasněžené Beskydy a při posezení pohodu a dobrou náladu.
Ať nám to tedy vydrží i v tomto roce, k tomu i hodně zdraví a hezkých zážitků přeje
všem výbor KD.

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ
Prosinec 2013
Hubáčková Silvie - laboratoře VH (MD)
Kalus Zdeněk
- voda a odpady
Gut Rudolf
- fenoly a MTVCH
Krumpoch Vlastimil
- energetika

JAK JSOU TU DLOUHO
Leden 25 let
Bublík Pavel
- dioktylftalát
Bulínová Elena - provozní laboratoře
1. a 3. provozu
Hruška Petr
- autodoprava
Chýlek Josef
- provozní údržba
1. - 3. provozu
Martinek Petr
- provozní údržba
1. - 3. provozu
Ochmanová Vanda - provozní laboratoře
1. a 3. provozu
Plánková Jitka - provozní laboratoře
4. a 9. provozu
Kroupová Daniela - provozní laboratoře
6. provozu
Kulišťák Petr		
- HZS

VÍTÁME VÁS
V prosinci 2013 nastoupili:
Ing. Holešovský Petr

- železniční
doprava
Kabeláč Jiří		
- benzol
Kocanda Jan - laboratoře 1. - 3. provozu
Menšíková Veronika
- naftalen
Michoněk David
- energetika
Plánka Josef - údržba silniční dopravy
Vahalová Hana - závodní stravování
Vičík Daniel		
- fenoly
V lednu 2014 nastoupili:
Bača Zdeněk
- ftalanhydrid
Ing. Bařinková Kateřina
- odbor
výzkumu
Jurča Martin - údržba 1. - 3. provozu
Ing. Kaizarová Silvie - odbor ŘS ISO
Bc. Koláčková Petra
- železniční
doprava
Marejka Pavel
- spalovna PO
Muschalek Marek - údržba energetiky
Peterek Petr
- spalovna PO
Vítáme vás v našem pracovním
kolektivu a přejeme vám hodně
pracovních úspěchů.

NAŠI NEJMENŠÍ
Na Štědrý den se Ladislavovi a Gabriele Konečným narodila dcera Hana.
Rodičům blahopřejeme a malé Haničce
přejeme úspěšný start do života.

INZERCE
PRODÁM byt 3+1, 64 m2, Valašské
Meziříčí – Bratří Čapků. Volný ihned.
Cena dohodou. Tel. 604 346 342.
KOUPÍM klasický dřevěný peřináč,
i starší. Tel. 725 280 911, 571 692 364.

BOWLING
Dne 16. 12. 2013 proběhl rozlučkový
bowling s nečekanou účastí 22 osob.
Mezi muži se konal velký boj. Na prvním místě skončili Rosťa Stolař a Antonín Krupa shodně s 512 kolky. O velké vyrovnanosti hovoří další výsledek
Pavla Heidlera, který nahrál 511 kolků.
Děvčat se sešlo 6 a do počítače šlo zadat jen 5 uchazečů, tak se jen trénovalo.
Goláň Jaroslav
KUŽELKY
V pátek 31. ledna od 14 hodin se
uskuteční novoroční setkání v kuželně

na zimním stadionu. Budeme hrát kuželky pro zábavu a pít pivo pro radost.
Věřím, že se nás sejde tolik, abychom
obsadili všechny dráhy.
Další setkání proběhne opět v pátek 28. února.
Za výbor důchodců zve Mirek Hlavatý
VZPOMÍNKA
3. ledna zemřel pan František Jasný
ve věku 63 let.
5. ledna zemřel pan Jaroslav Pospíšil
z Organiku ve věku 70 let.
Čest jejich památce.

Odbory / Info

V Z O O S E C H O I N FO R M U J E
BAZÉN NEBO POSILOVNA
Od 27. ledna do 28. února je možno
na odborech získat příspěvek na bazény
nebo do posilovny. Nelze získat obojí!
Řádně vyplněný doklad o dobití čipu
nebo zakoupení permanentky doručte
do kanceláře odborů, kde vám bude vyplacen v hotovosti.
Příspěvek činí 400 Kč pro člena odborů a 150 Kč pro ostatní zaměstnance.
Řádně vyplněný doklad musí obsahovat: číslo dokladu, jméno plátce, účel
platby, razítko a podpis poskytovatele.
Doklady budeme u poskytovatelů zpětně ověřovat.
MUZIKÁL
Sobota 1. března – MATA HARI.
Divadlo Brodway – Praha.
Autorem muzikálu je Michal David.
Účinkují: Kateřina Brožová, Yvetta
Blanarovičová, Josef Vojtek, Marek
Vašut, Alžběta Bartošová, Josef Vágner, Aleš Háma, Ladislav Frej a další.
Odjezd v 9 hodin z Valašského Meziříčí. Představení začíná v 18 hodin.
Cena pro člena odborů + rodinného
příslušníka je 750 Kč, pro zaměstnance + rodinného příslušníka je 1 050 Kč.
Cena je včetně dopravy. Maximum jsou
dvě vstupenky na osobu. Zájemci se
mohou hlásit od 27. ledna do 3. února
na tel. 2192 nebo mailem odbory@deza.
cz. Seznam účastníků bude zveřejněn
4. února. Vybraní účastníci si zaplatí
a vyzvednou vstupenky 11. února.
PLÁN AKCÍ PRO ROK 2014
8. 2. - Ples DEZA, a. s.
Únor - březen ??? - Jednodenní lyže
- Kubínská hoľa

1. 3. Muzikál Mata Hari – Praha Broadway
Přednost budou mít ti zaměstnanci, kteří se muzikálu neúčastnili v roce 2013.
1. 5. Zájezd pro děti - Dinopark – Vyškov.
21. - 25. 5. Poznávací zájezd - Tatry
(PL-SK). Přednost budou mít ti zaměstnanci, kteří se neúčastnili poznávacího
nebo cyklozájezdu v roce 2013.
20. - 22. 6. Výchovně kulturní zájezd
po jihočeských pivovarech. Přednost
budou mít ti zaměstnanci, kteří se neúčastnili poznávacího nebo cyklozájezdu v roce 2013 a poznávacího zájezdu
v roce 2014.
3. – 7. 9. Cyklozájezd – Česko - německé pomezí (Šumava). Přednost
budou mít ti zaměstnanci, kteří se neúčastnili poznávacího nebo cyklozájezdu v roce 2013 a poznávacího zájezdu
v roce 2014.
19. – 21. 9. Thermal – Rajecké Teplice.
Přednost budou mít ti zaměstnanci, kteří se neúčastnili poznávacího nebo cyklozájezdu v roce 2013 a 2014 a ti, kteří
se neúčastnili Thermalu v roce 2013.
Kapacita výše uvedených zájezdů je
48 lidí (limitováno místy v autobuse).
Pro výběr budou použita výše uvedená
kritéria. Zájezdu se mohou zúčastnit
odboráři a zaměstnanci s rodinnými
příslušníky, nikoliv rodinný příslušník
samostatně.
Od 1. února 2014 se v kanceláři odborů můžete nezávazně přihlásit na
kteroukoliv z výše uvedených akcí, abychom měli přehled o obsazenosti těchto akcí. Předběžně se můžete přihlásit
na libovolný počet akcí. Podrobný program jednotlivých akcí bude zveřejněn
v předstihu dle zvyklostí - www stránky,
nástěnka, SEID. www.odbory-deza.cz

VALAŠSKÝ CHEMIK
Sociální odbor / Info

NABÍDKA PRO ZAMĚSTNANCE
Permanentky
Sociální odbor zakoupil pro své zaměstnace permanentky na masáže. Bližší informace
jsou zveřejněny na SEIDu. Prodej u paní Skýpalové, přízemí AB, tel. 2704.

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Leden - pondělí až pátek v 18.00 hodin.
Únor – pondělí až pátek v 19.00 hodin.
Pozorování zajímavých objektů večerní
oblohy pomocí dalekohledu, především
Měsíce (od 3. do 14. února), Jupiteru,
hvězd, hvězdokup aj.
Středa 19. února v 18.00 hodin
- K PODSTATĚ HMOTY aneb CERN
NA VLASTNÍ OČI
Evropské centrum jaderného výzkumu
(CERN) je předním světovým pracovištěm, kde díky urychlovačům zkoumají
samotnou podstatu hmoty našeho světa,
elementární částice, ale také podmínky panující nedlouho po vzniku vesmíru.
Přednáší Ing. Libor Lenža, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí.
www.astrovm.cz
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Úterý 28. ledna v 18 hodin - VLADIMÍR
POSPÍŠIL - Z BRATISLAVY DO VÍDNĚ
Zajímavosti z metropole Slovenska a Rakouska.
Čtvrtek 30. ledna v 18 hod. - Mgr. ALENA STŘELCOVÁ - JAK ZVLÁDAT
STRES - ANEB POZITIVNÍ MYŠLENÍ
Přednáška klinické psycholožky věnovaná
strategii zvládání stresu při vyslechnutí závažné diagnózy apod. Pořádá Klub zdraví
a Zdravé město.
Do čtvrtku 30. ledna - JAK DIAKONIE
ČCE - STŘEDISKO VE VALAŠSKÉM
MEZIŘÍČÍ POMÁHÁ
Výstava mapující činnost Diakonie.
www.mekvalmez.cz
MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Čtvrtek 30. ledna v 17.00 hodin - PŘÍRODA KOSTARIKY – MALÁ VELKÁ
ZEMĚ
Přírodovědná přednáška - doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
Pátek 31. ledna od 9 do 17 hodin –
PRÁZDNINOVÝ DEN V MUZEU
Tvořivé hry – odlévání stop, malování na
sklo a látky, zajímavosti o přírodě a historii
Valašska.
Čvrtek 6. února v 16.00 hodin
- NIEMODLIN – ŽEROTÍNSKÁ REZIDENCE VE SLEZSKU
Polské město Niemodlin sdílelo po více
jak 150 let obdobný osud jako Valašské
Meziříčí. Od počátku 17. století do roku
1779 bylo v majetku šlechtického rodu
Žerotínů. Přednáška nabídne srovnání osudů obou měst v tomto období a seznámí
s odkazem, který po sobě Žerotínové v Niemodlinu a jeho okolí zanechali. Přednáší
Petr Zajíc.
Čtvrtek 13. února v 17.00 hodin - SVALBARD: VE ZNAMENÍ LEDNÍCH
MEDVĚDŮ
Souostroví Svalbard (Špicberky) je zemí
ledovců, fjordů, velryb a ledních medvědů.
Objevte kouzlo polárního dne a severské přírody díky zážitkům, zkušenostem a fotografiím z třítýdenního pobytu na české vědecké
základně. Přednáší Mgr. Jan Husák.
Neděle 23. února od 14.00 do 17.00 SKLÁŘSKÉ KOUZLENÍ
Hravé odpoledne pro děti i dospělé spojené se sklářským jarmarkem a možností vyzkoušet si některé ze sklářských technik.
Čtvrtek 27. února v 17.00 hodin STŘÍPKY ZE STŘEDOVĚKÝCH
DĚJIN VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ.
Přednáší PhDr. Tomáš Baletka, Ph.D.

Do neděle 2. března - EXPEDICE
STŘEDOVĚK
Interaktivní výstava přenese návštěvníky
do období středověku.
Do neděle 13. dubna – SONG MI KIM –
LEGENDA O LÍNÉM MNICHOVI
Křehká výstava skla s přídechem východní kultury a příběhů. Song Mi Kim je
výtvarnice jihokorejského původu, která
v současné době žije a tvoří v Praze, je absolventkou SUPŠ sklářské ve Valašském
Meziříčí.
Muzeum je otevřeno denně, mimo pondělí, od 9 do 17 hodin.
KZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
MALÁ SCÉNA ZA OPONOU
Čtvrtek 30. ledna v 19.30 hodin
– NOVINÁŘSKÝ TROJDOTEK MARTINA STRAKY ANEB PŘÍBĚHY FOTOGRAFIÍ
Komentovaná projekce autorských fotografií a beseda s profesionálním fotografem, televizním sportovním komentátorem
a redaktorem Českého rozhlasu Ostrava
o práci, která je zábavou. Vstupné 90 Kč.
M-KLUB
Sobota 1. února v 19.00 hodin
– IMPROLIGA.
Vstupné 100 Kč.
Středa 5. února v 19.00 hodin – VALAŠI
LETÍ NA MARS.
Divadlo Schod. Vstupné 95 Kč.
Středa 12. února ve 20.00 hodin – VALAŠSKÁ BLUESOVÁ SPOLEČNOST.
Vstupné 70 Kč.
Sobota 14. února ve 20.00 hodin – LAKE
MALAWI.
Nová skupina Alberta Černého vzniklá
z rozpadlých Charlie Straight. Vstupné 130 Kč.

Pan Radek Zuzaňák z provozu fenol
oslavil 6. ledna padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

Pan Richard Chvatík z provozu
voda a odpady oslaví 31. ledna
šedesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

VZPOMÍNKA
Za Jaroslavem Pavlicou.
Náš dlouholetý kolega, spolupracovník, přítel, Jaroslav Pavlica, nás opustil nečekaně, uprostřed svátků na konci loňského roku. Nečekaně, náhle. O to je tato
ztráta těžší.
Jarku, kamaráde, tolik jsme toho měli ještě před sebou! Jako každoročně jsem
spoléhal na Tvoji spolupráci v oblasti systémů řízení, auditů, dokumentů pro přezkumy a hlavně při přípravě receritifikace systému řízení kvality. Už to spolu nedoděláme, musíme si poradit bez Tebe, bohužel. Takže ses, synku, nedočkal ani
závěru své kariéry, nestačil ses ani rozloučit se svými kolegy a spolupracovníky,
ani tady a ani v DEZA Polska, kam jsi rád, kdysi ještě i s Jindřichem, jezdil. Dnes
na Vás oba budeme už jen vzpomínat…
Tak, ať je Ti v tom certifikovaném nebi krásně, všichni budeme v těžkých chvílích auditů, ale i při společných setkáním našeho odboru, na Tebe rádi a dlouho
vzpomínat.
					
Za kolektiv odboru ISO
Olin Kuběna

4 strana

AGROFERT

Navzdory krizím to nebyl špatný rok

Letošní rok (2013) sice nebude vzhledem k hospodářským výsledkům patřit k nejsilnějším letům Agrofertu, ale přesto zůstane důležitým milníkem v historii společnosti, protože byl zároveň rokem úspěšných akvizic v pekárenském a mediálním
segmentu, uvedl v rozhovoru výkonný ředitel Agroferu Ing. Josef Mráz.
Jak si vedl Agrofert v letošním roce?
Jaké je vaše doporučení na oživení
Letošní rok nebude patřit z hlediska výspotřeby?
sledků k těm nejsilnějším letům AgroferNejsem příznivcem bezúčelného natu, ale přesto si celkově udržel standardní
kupování a investování. Nakupování
a relativně silnou výkonnost. Některé věci
musí mít nějaké racionální jádro, investijsou dnes jinak, než to vypadalo na začátce návratnost. Současné devalvační kroku roku. To souvisí zejména s pozicí pana
ky ČNB spotřebu zvýšit mohou, protože
Babiše a také s významnými akvizicemi,
lidé z obavy inflace začnou více utrácet.
které nově profilují Agrofert. Jedná se
Tento fakt by se mohl do spotřeby kráto akvizice v oblasti pekařiny v Německu,
kodobě příznivě promítnout. Ale stabilní
dalším významným krokem bylo také rozrůst se podle mne dá nastartovat jen ve
šíření aktivit Agrofertu v mediální oblasti,
stabilním prostředí, a to ať už legislativa to prostřednictvím akvizice Mafry. Za
ních nebo daňových pravidel. Bohužel,
úspěch považuji i rostoucí kompetence
změna základních zákonů občanského
Foto Pavel Horák, Mladá fronta, a. s.
v oblasti procesního řízení koncernu jako
i obchodního zákoníku nám stabilitu na
dobně
největší rozruch insolvence spojsou např. aktivity controllingu, centrálnízačátku roku zřejmě nepřinese.
lečnosti Less and Forest a plánované
ho nákupu, IT, interního auditu, bezpečNemohlo by vzhledem k devalvaci
převzetí její nástupnické společnosti
nosti atd.
koruny dojít k následnému zdražování
Agrofertem. V jaké fázi je tento plán
Jaké výsledky očekáváte v jednotlia tím i naopak k potlačení spotřeby?
nyní?
vých segmentech? Kterým segmentům
Může se to stát. Můj osobní názor je,
Agrofert vyhrál výběrové řízení na
se dařilo nejlépe a které se naopak pože devalvace byla příliš vysoká a měla
převzetí nástupnické společnosti Nový
týkaly s největšími problémy?
se dělat v krocích. Nám to negativně
Forest a podepsal smlouvu na odkoupení
Co se týče hospodářských výsledků,
ovlivní některé investice plánované
100 % jejích akcií. V rámci reorganizaty pravděpodobně budou na konci roku
v roce 2014, protože se většina techce se proti tomuto kroku odvolaly Lesy
pod plánovanou úrovní – v agregovanologií, zejména v potravinářství, zeČR. Odvolání je momentálně u Vrchníném čísle skupiny očekáváme pokles
mědělství a také stroje dováží, a tyto
ho soudu v Praze a čekáme na vyjádřeHV do 10 % proti plánům. Pokles pládovozy tak budou dražší. Dochází také
ní soudu. Pokud soud potvrdí, že reornovaných výsledků očekáváme v obk
růstu
cen
pohonných
hmot,
což
je
klíganizace je správná, nabyde smlouva
lasti anorganické chemie a v některých
čová
nákladová
položka
pro
řadu
podnio odkoupení Nového Forestu účinnosti
potravinářských segmentech, zejména
ků, krmných komponent a sekundárně
a Agrofert se stane 100% vlastníkem.
u červeného a bílého masa. Naopak třese zdražuje obilí a hnojiva, protože česMy budeme poté tuto společnost inba mlékárenský segment měl historicky
ký
zemědělec
se
ráno
podívá
na
kurs
na
tegrovat do systému lesní divize. Povelmi dobrý rok. Zemědělství a rostlinná
burze Matif a ví přesně, za jakou cenu
kud soud tento proces zruší, nabývací
prvovýroba si udržují stabilní výkonnost
bude prodávat českému spotřebiteli.
smlouva přestane být účinná a Less and
a letos se po dvou letech konsolidace
Co
považujete
v
tomto
roce
za
nejúForest bude muset projít konkurzem.
a restrukturalizace dařilo i dřevařskospěšnější počin Agrofertu?
Celý koncern se v letošním roce zajílesnickému segmentu.
Bezpochyby bych sem zařadil již
mal o politické aktivity generálního řeJaký je podle vás nejúčinnější recept
zmiňované akvizice, bylo dokončeditele Andreje Babiše a většina zaměstna zmírnění dopadů ekonomické krize,
no také několik významných investic.
nanců mu v této oblasti vyjádřila ve
která více či méně zasáhla všechny diNapříklad se jedná o odchovnu selat
volbách svou podporu. Budou mít tyto
vize koncernu Agrofert?
v Lipci, nebo líheň jednodenních kuřat
politické aktivity v případě angažování
Každá krize má jiné příčiny a dopady
v Chropyni, rozjela se řada významných
pana Babiše ve vládě vliv na budoucí
a neprojevuje se ve všech segmentech
investic v chemii. Pokračovaly akvizice
řízení koncernu?
stejně. Pokud bychom se bavili o krizi
v prvovýrobě, kde jsme významně inSoučasný model řízení je nastaven
z roku 2008, ke které došlo následkem
vestovali do vlastnictví půdy. Nejsme už
tak, že pan Babiš řídí zejména stratekrachu Lehmann Brothers, fundamenjen hospodářem na půdě, ale stáváme se
gické věci, ať už se jedná o akvizice,
tální příčiny této krize se v letošním
i vlastníkem půdy. Na Slovensku se nám
divestice, případně strategickou komuroce už neobjevovaly. Na druhé straně
podařily
tři
akvizice
v
oblasti
západního
nikaci, a řídí jednotlivé segmenty podle
došlo v jejím důsledku k úsporným
Slovenska ve výši cca 6 000 ha, přičemž
členů představenstva. Každý člen předopatřením, a to jak na vládní, tak podčtvrtou akvizici právě dokončujeme.
stavenstva zodpovídá za určitý segment
nikatelské úrovni a ta potlačila spotřebu
V lesnictví vzbudila letos pravděpoa myslím si, že tento model je funkční
a investice.

MAFRA – posila mediálních aktivit Agrofertu

Koncern AGROFERT rozšířil k 10. 10. 2013 své mediální aktivity o české vydavatelství MAFRA, které doposud
patřilo pod německou společnost Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft. Mediální skupina MAFRA sdružuje pod
svou střechou produkty ze všech oblastí mediálního trhu.

Vlajkovou lodí je nejčtenější seriózní deník Mladá fronta DNES, který má 786 tisíc čtenářů denně (zdroj: Media
projekt za 2. – 3. čtvrtletí 2013). Cílem listu je podávat pravdivý a plnohodnotný obraz o světě, ve kterém žijí. Součástí
tohoto obrazu musí být aktuální a kvalitní zpravodajství, stejně jako užitečné servisní informace či oddechové čtení ve
specializovaných přílohách. Toto jsou pilíře, na kterých stojí Mladá fronta DNES v novém tisíciletí, a díky nimž je právě
těmi správnými novinami pro moderního čtenáře. Novou šéfredaktorkou deníku MF DNES se od ledna příštího roku
(2014) stane Sabina Slonková. Investigativní novinářka doposud působila jako šéfreportérka Aktuálně.cz, je držitelkou
řady ocenění a do vydavatelství MAFRA se vrací po deseti letech. Druhým deníkem ve skupině jsou Lidové noviny,
vycházející již od roku 1893. Jsou listem, který své čtenáře nejenom pravdivě informuje, ale také stimuluje jejich kritické myšlení o světě a společnosti. Proto pro svých 199 tisíc čtenářů představují něco víc než jen spolehlivý a kvalitní
zpravodajský zdroj. Novým šéfredaktorem deníku Lidové noviny se od 1. prosince stal István Léko. Léko je investigativní novinář, poslední tři roky řídil zpravodajský a analytický server Česká pozice, předtím více než dvanáct let vedl
ekonomický týdeník EURO. Nejmladším titulem je od roku 2008 v rámci skupiny bezplatný deník Metro, vydávaný ve
všední dny v Praze a dalších 50 městech pro svých 504 tisíc čtenářů. Deník chce oslovit mladé a aktivní čtenáře, čemuž
odpovídá i osobitý layout a obsah novin. Deníky vycházejí v co nejvyšší možné kvalitě díky divizím MAFRAPRINT
v Praze a v Olomouci. V těchto nejmodernějších tiskárnách v České republice se tisknou ale nejenom deníky mediální
skupiny MAFRA, ale i další novinové tituly a množství významných reklamních zakázek.
Oblíbené zpravodajské portály
Internetová média zastupuje z pohledu uživatelů nejdůvěryhodnější zpravodajský portál iDNES.cz, který měsíčně navštíví v průměru 4 miliony čtenářů. iDNES je zpravodajskou
jedničkou na českém internetu a již sedmkrát vyhrál anketu
Křišťálová lupa v kategorii média. Společně se serverem lidovky.cz s téměř milionem čtenářů, nabízejícím obsahy pro
náročnější.
Obchodní portály pro fyzické osoby i firmy
Další podporou mediální skupiny je největší poptávkový
systém v ČR, a to AAAPOPTÁVKA.CZ. Hlavním cílem to-

hoto unikátního internetového projektu, který je na světě již
od roku 2007, je úspora časová i finanční pro fyzické osoby
i firmy, které se chystají poptat jakékoliv služby či zboží, a to
zcela ZDARMA. Poptávkový systém tak zároveň poskytuje
i mnohé obchodní příležitosti pro dodavatele, kteří právě onu
poptávku koncových poptávajících uživatelů chtějí uspokojit
a realizovat. Divize MAFRA digital regio se věnuje drobným
podnikatelům a středním firmám po celé České republice
a obhospodařuje prostřednictvím obchodních zástupců prodej reklamních produktů mediální skupiny těmto klientům.
Hudební televizní stanice
Dalším zástupcem skupiny je televizní stanice
Óčko. První česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle vysílá nepřetržitě
už od roku 2002. Měsíčně Óčko sleduje více než
2,6 milionu lidí. V letošním roce odstartovaly
sesterské stanice Óčko Gold, se zaměřením na
největší hity od 60. až do 90. let, a to jak z české
a slovenské scény, tak od mezinárodních interpretů
a Óčko Expres, která se zaměřuje na progresivní
a kvalitní světovou hudební scénu.
Služby mobilního operátora
Dalším letošním přírůstkem do portfolia mediální skupiny MAFRA je virtuální operátor MOBIL.
CZ, který začal nabízet své služby v květnu. Prostřednictvím předplacené karty nabízí nejen velmi
levné volání a SMS, ale hlavně jako první umožňuje zákazníkům využívat internet v mobilu zcela
zdarma. Mediální skupina MAFRA zaměstnává
v současné době přibližně 1 000 lidí.
Redakce AGF magazínu

VALAŠSKÝ CHEMIK
a že na jeho fungování by se v případě
angažování pana Babiše ve vládě nemuselo nic měnit. Kromě toho se pan Babiš
věnuje ztrátovým firmám, kde požaduje
větší míru detailů. V principu by tento
model mohl být účinný i nadále, bude
ho ale nutné upravit na novou legislativu
platnou od ledna.
V poslední době se v tisku spekulovalo také o tom, že by Agrofert mohl
vstoupit na burzu. Uvažuje se reálně
o tomto kroku?
Otázka vstupu Agrofertu na burzu
je záležitostí akcionáře, kterým je pan
Babiš, a proto to bude jeho rozhodnutí.
Pravda je, že Agrofert začal dělat už v
roce 2013 významné kroky k tomu, aby
byl tento vstup umožněn. Jedná se zejména o řadu restrukturalizačních kroků,
kterých je v rámci jednotlivých segmentů koncernu zhruba šedesát, a to těch
významných. K 1. 1. 2015 bychom měli
plně implementovat systém účtování
a konsolidace podle mezinárodních
účetních standardů IFRS. To jsou nezbytné podmínky k tomu, aby Agrofert
mohl jednou vstoupit na burzu.
Chystají se od příštího roku nějaké
změny na centrále Agrofertu?
Kromě toho, co jsem zmiňoval, nic
podstatného. Vzhledem k veškerým aktivitám, které jsou soustředěny v centrále, nám již ale nestačí současná kapacita
budovy, a proto by mělo v průběhu jara
příštího roku dojít k přestěhování některých kolegů do budovy OCE, která je
součásti Agrofertu.
Jaké vlastnosti by měli mít vaši pod-

řízení? S jakými lidmi se vám dobře
pracuje?
Určitě mně vyhovují lidé, kteří mají
empatii a týmového ducha, žijí s kolektivem, jsou ovšem i samostatní, mají
vlastní názor a jsou motivovaní. Odborné znalosti a kompetence považuji za
automatické, ale je nutné zařadit lidi tak,
aby se vzájemně doplňovali, tvořili tým
a pokud možno neintrikovali. Považuji
to za velmi důležité.
Máte při svém vysokém pracovním
nasazení někdy čas na sebe? Jak volný
čas nejraději využíváte?
Užívám si jakýkoliv čas strávený
se svou rodinou. Dcera je ve třetí třídě
a s velkým zaujetím hraje basketbal. Při
své výšce tak popírá veškeré zákonitosti
tohoto sportu. Hrozně rád ji doprovázím
na zápasech a je úžasné sledovat nasazení školního basketbalového týmu. Poslední zápas například prohráli s týmem
o hlavu větších dětí asi 120:28 a vůbec
jim to nevadilo.
Blíží se Vánoce. Máte už nakoupené
dárky?
Dárky nosí Ježíšek, to pro případ, že
to bude číst dcera.
Co byste si letos nejvíce přál pod
stromečkem?
Nemám specifické přání. Po celý rok
si přeji, aby se dařilo rodině, všichni
byli zdraví a aby vše šlo alespoň tak, jak
to jde doposud. A to bych rád popřál do
nového roku všem svým kolegům zaměstnancům skupiny Agrofert.
Mirka Žirovnická, AGROFERT, a. s.

NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO MAFRY
Představenstvo mediální skupiny MAFRA bude mít od 1. 1. 2014 tři členy. Předseda představenstva Štěpán Košík bude zodpovídat za redakce, tiskárny, právní a personální útvar, IT a oddělení nákupu a správy.
Pan Michal Berka bude zodpovědný za finance, controlling a distribuci.
Pan Roman Latuske zastřeší online divizi MAFRA DIGITAL, obchod
printových produktů, METRO, 5plus2 a marketing.
ROMAN LATUSKE
Věk: 40 let
Rodinný stav: ženatý, 2 děti (4 a 1 rok)
Zájmy: cestování, volejbal, motokáry
Největší profesní úspěch: Vybudování profitabilní on-line divize mediální skupiny MAFRA – z původního zpravodajského
serveru deníku MF DNES se pod značkou iDNES.cz stala dvojka českého internetu s obratem 450 mil. Kč v roce 2013.
Roman Latuske se narodil v roce 1973 v Hradci Králové. Absolvoval Vysokou školu
bankovního obchodu u největší německé odborné banky pro financování nemovitostí - DePfa-Bank ve Wiesbadenu. Zde pak dále pracoval v oblasti financování objektů
k bytovým účelům. V lednu roku 1995 přešel Roman Latuske do banky HYPO-BANK
v Praze, kde se podílel na budování pobočky této banky v České republice.
Od konce roku 1998 je Roman Latuske zaměstnancem společnosti MAFRA,
a. s. Jako vedoucí oddělení controllingu se rychle obeznámil s vydavatelstvím
a jeho činností. Díky četným projektům se jeho aktivity soustředí na nově vznikající oblast internetových produktů.
Roman Latuske je od roku 2002 členem představenstva mediální skupiny MAFRA a řídí digitální divizi skupiny, do které patří zejména internetové aktivity,
televize Óčko a mobilní virtuální operátor MOBIL.CZ

Rozšíření mediální skupiny MAFRA

Mediální společnosti portfolia Agrofertu čeká v následujícím půlroce intenzivní
práce na konsolidaci společností pod hlavičku Mediální skupiny MAFRA.
V prosinci letošního roku (2013) proběhnou transakce, v rámci kterých koupí
AGF Media od Istvana Léko společnost Česká pozice. Další změnou je prodej
společnosti AGF Media skupině MAFRA a zahájení integračního procesu bezplatného titulu 5plus2. Tento proces bude završen fúzí k 30. 4. 2014.
V prosinci 2013 se Mafra stává rovněž vlastníkem slovenské společnosti Ecopress, vydavatele Hospodářských novin na Slovensku. Tento transakční proces
zahrnuje kromě definice a zorganizování jednotné řídící struktury i koordinace
obchodních sítí jednotlivých titulů. Dalším důležitým krokem je definování strategie obsahu vydávaných titulů. Zde budou mít nezastupitelnou roli šéfredaktoři
jednotlivých titulů. Všechny plánované kroky povedou k vybudování silné mediální divize.
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