
V regionálních i ce-
lostátních médiích byla  
v minulých dnech publi-
kována zpráva o volbě no-
vého předsedy představen-
stva Agrofert,  a. s. Praha. 
Dosavadní předseda před-
stavenstva Ing. Andrej Ba-
biš v souvislosti s výkonem 
funkce ministra financí  
a člena vlády ukončil 
svoji činnost ve výkon-
né funkci představenstva 
Agrofertu. Jeho nástup-
cem, tedy předsedou 

představenstva, byl zvolen Ing. Zbyněk Průša.
Ing. Průša byl již řadu let členem nejužšího vedení na hol-

V průběhu měsíce února letošního roku bude na provoze 
Energetika zahájena realizace investiční akce „Denitrifika-
ce, odsíření a odprášení spalin“. Jedná se o čistě ekologic-
kou stavbu, která má zajistit snížení emisí škodlivých látek. 
Realizací nových technologií na provoze dojde ke sníže-
ní emisí NOx,  SO2 a tuhých znečišťujících látek (TZL) na 
kotlích provozu Energetika DEZA, a. s. Projekt je koncipo-
ván jako další z řady opatření vedoucích ke zlepšování ži-
votního prostředí v okolí DEZA, a. s. a je v souladu nejen  
s programem snižování emisí v rámci Zlínského kraje, ale  
i s programy na omezování emisí v rámci celé České republi-
ky. Díky tomu byly projektu poskytnuty finanční prostředky 
z Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond 
soudržnosti) prostřednictvím Operačního programu Životní 
prostředí v rámci Prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší  
a omezování emisí, opatření 2.2 Omezování emisí, v celkové 
výši 40 % způsobilých výdajů projektu z celkové výše inves-
tice 270 milionů Kč. Dodávané technologie odpovídají para-
metrům nejlepší dostupné techniky (BAT). Na podzim 2014 
bude dokončena část „denitrifikace“, o rok později pak část 
„odsíření a odprášení“. DEZA, a. s. tak s více než pětiletým 
předstihem splní zpřísněné emisní limity požadované Evrop-
skou unií prostřednictvím směrnice 2010/75/EU, které byly 
implementovány do zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
včetně souvisejících předpisů v platném znění.

Ing. Tomáš Filip
Vedoucí odboru technického rozvoje a investic
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Jak trávíte volný čas v této 
netypické zimě?

RNDr. 
Oldřich 
Kuběna,
vedoucí  
OŘS ISO

V této netradiční zimě sjíždíme sjez-
dovky na čtyřech kolech.

Kamila 
Slováková,
SEAL

Vzhledem k tomu, že zimní sporty ne-
jsou mojí silnou stránkou, užívám si 
podzimně – jarní rodinné procházky  
v přírodě. Řekla bych, že moje volno-
časové aktivity tento způsob zimy neo-
mezuje, spíše naopak.

Ing. Radvana 
Holíková,
REACH

Ing. Martin 
Křenek,
vedoucí 
2. provozu

Nějak to není ono – chybí bílá stopa. 
Já musím ze relaxem do přírody, ale 
turistika je přece jen lepší od jara do 
podzimu. 
Zrovna byl sice učiněn jeden pokus na 
sjezdovky do Vrátné doliny, ale o ví-
kendu lidí více než sněhu. Tak mírně 
pokoušíme kulturu i všelijaké kutění 
domácí.
Sníh chybí, ovšem mezi katastrofy to 
zatím zařazovat nemusím. 

Volný čas trávím s rodinou krátkými 
procházkami po okolí.

Před rokem na Pustevnách.

 V úterý 4. února se konalo pravidel-
né prověřovací cvičení hasičů, tento-
krát v budově VÚKCH.

 Strážníci rozdávali reflexní pásky 
seniorům i dětem. Pro bezpečnost
Poslední lednový týden rozdávali stráž-
níci městské policie ve Valašském Me-
ziříčí v rámci prevence reflexní pásky na 
přechodech pro chodce. Městská policie 
se tak snaží omezit riziko nehodovosti 
seniorů i dětí. 
Městská policie ve spolupráci s měst-
ským úřadem se rozhodla preventivně 
zvýšit bezpečnost chodců v silničním 
provozu. Zaměřila se především na děti, 
starší lidi a seniory. „Jedná se o skupiny 
obyvatel, které jsou provozem na silni-
cích nejvíce ohroženy. Kromě provádění 
dohledu na vybraných přechodech pro 
chodce jsme se také zaměřili na viditel-
nost chodců.  U dětí a seniorů jsme věno-
vali pozornost oblečení. Kde jsme zjistili, 
že chodce není dobře vidět, rozdávali 
jsme reflexní rolovací pásky a přívěsky,“ 
řekl ředitel městské policie Ivan Kadora.
Reflexní pásky je možno jednoduše při-
pevnit na zápěstí, kotník nebo například 
na batoh na zádech. Chodec či cyklista 
se díky reflexnímu prvku stává jedno-
značně viditelnější. 
V rámci bezpečnosti chodců a snížení 
nehodovosti bude městská policie v pre-
ventivní činnosti pokračovat. 

Ing. Renata Votrubová, 
MÚ Valašské Meziříčí

 V sobotu 8. února se konal ve všech 
prostorách Kulturního zařízení města 
Valašské Meziříčí tradiční společenský 
ples přádaný pod záštitou DEZA, a. s. 
a ZO OS ECHO.

DRUHÝ ROČNÍK 
BĚŽECKÉHO ZÁVODU 
VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

NA ISŠ-COP ODMĚNILI 
NEJLEPŠÍ MLADÉ CHEMIKY 
ZLÍNSKÉHO KRAJE  

CO NOVÉHO V NADACI 
AGROFERT

aneb DEZA Valachiarun 2014.
Slavnostní vyhlášení vítězů krajského 
kola soutěže „Hledáme nejlepšího 
Mladého chemika“.

O činnosti nadace a nových 
projektech. 
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 Aktuality z Valašského Meziříčí
Ve Valašském Meziříčí žije 22 855 lidí.
Ve Valašském Meziříčí žije v současné 
době 22 855 lidí. Z celkového počtu 
obyvatel je ve městě necelé jedno pro-
cento cizinců (0,78 %). Vyplývá to z ak-
tuálních informací městského úřadu. Ve 
Valašském Meziříčí je zároveň více žen.
„Z celkového počtu obyvatel města je 
11 059 mužů. Žen je o zhruba 737 víc, 
přesně 11 796. Nejčastěji věkovou kate-
gorií jsou lidé ve věku nad 15 let, kterých 
žije ve městě 19 351. Dětí do 6 let je ve 
Valašském Meziříčí 2 083, od 7 do15 let je 
1 421, seniorů starších šedesáti let potom 
5 800. Nejstarší obyvatel města oslaví  
v letošním roce 101. narozeniny 
(žena),“ informoval Oldřich Eliáš 
z evidence obyvatel.  
Během loňska se v nemocnici ve Valaš-
ském Meziříčí narodilo 804 miminek  
a 717 lidí zemřelo. Do města se v roce 
2013 přistěhovalo 357 lidí, opačným 
směrem se odstěhovalo 512 lidí. V sou-
časné době žije ve Valašském Meziříčí 
178 cizinců.
Nejvíc obyvatel mělo Valašské Meziří-
čí v roce 2003, přesně 27 801. Od té 
doby počet Meziříčanů trvale klesá.

Ing. Zbyněk Průša v čele Agrofertu

Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin na provoze Energetika

dingové centrále Agrofertu a osobně se již podílel na stra-
tegických rozhodnutích v rámci divize chemie. Mimo Dezu 
odpovídal také za Fatru, Prechezu a Synthesii. V minulých 
letech působil i v představenstvu Dusla Šala na Slovensku. 
Nově však odpovídá i za ostatní segmenty.

V souvislosti se jmenováním Ing. Průši byly často kladeny 
otázky týkající se Dezy a jejího dalšího směřování. Doho-
da s jediným akcionářem znamená, že Ing. Zbyněk Průša 
zůstává i nadále předsedou představenstva DEZA, a. s. Ve 
vedení a řízení Dezy tedy k žádným změnám nedochází. 
Reálně bude muset Ing. Průša svůj čas rozložit mezi činnos-
ti, pro které bude muset být osobně v Praze a ostatní, které 
bude moci vykonávat z Valašského Meziříčí.

Za kolektiv spolupracovníků Ing. Průšovi přejeme, aby 
si udržel vysoké pracovní nasazení, aby úspěšně zvládnul 
nové odpovědnosti, které svým dopadem patří již do celore-
publikové i mezinárodní působnosti.

Ing. Ladislav Haiker 
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vyjde v úterý 18. března 2014
uzávěrka bude 6. března 2014 

Tisková zpráva 01/2014
Běžecké závody pro celou rodinu s názvem DEZA Valachiarun 2014 startují v sobotu 31. května 2014 před hlavní bránou 

společnosti DEZA. Na webových stránkách Valachiarun.cz byla v neděli 2. 2. 2014 spuštěna online registrace.

Foto František Paťava

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

Seznam tuzemských novin a časo-
pisů, odebíraných technickou kni-
hovnou v roce 2014.

 1. Alarm revue hasičů a záchranářů                
 2. Bezpečnost a hygiena práce    
 3. Business Spotlight                           
 4. Cenový věstník                                                    
 5. Computer
 6. Daně a právo v praxi                      
 7. Ekonom (S)
 8. Elektro                               
 9.  Euro (S) 
10.  Finanční, daňový a účetní bulletin
11.  Hospodářské noviny (S)
12.  Hutnické listy (S)
13.  Chemagazín  (S)                 
14.  Chemické listy  (S)                                                   
15.  CHIP 
16.  Jalovec (S)
17.  Konstrukce 
18.  KURS + Cenové zprávy
19.  Lidové noviny (S)                                                                                     
20.  Logistika                                          
21.  Metodické aktuality 
22.  Metrologie                                                         
23.  Mladá fronta Dnes (S)                   
24.  Moderní řízení  (S)
25.  Mzdová účetní                                                   
26.  Národní pojištění                                               
27.  Nebezpečný náklad                                                             
28.  Ochrana ovzduší                                               
29.  Plasty a kaučuk  (S)                                                                                                    
30.  Poradce bezpečnosti práce                                  
31.  Práce a mzda                                                      
32.  Právo (S)    
33.  PRO-ENERGY
34.  Průvodce pracovně-právními  

   předpisy

ČASOPISY V KNIHOVNĚ

DEZA, a. s. společně s občanským 
sdružením Valachiarun.cz tak navazuje 
na úspěšný první ročník tohoto závodu, 
který proběhl v minulém roce. „Chce-
me udělat tento ročník ještě zajímavěj-
ší. Na své si přijdou všichni návštěvní-
ci“, řekl úvodem Jaroslav Obermajer 
tiskový mluvčí společnosti Deza.  

„Trasa hlavního závodu, Desítky 
okolo komína, zůstane stejná jako  
v roce 2013,“ uvedl za organizátory 
Libor Procházka a dodal: „Vítězové 
tohoto běhu si mezi sebou opět rozdělí 
Prize Money v hodnotě 27 000 korun!“

Účastníci, kteří se přihlásí a zaplatí 
startovné do 23. května, obdrží origi-
nální běžecké tričko Klimatex. Všichni 
účastníci v cíli získají pamětní medaili.

„Účastníci Desítky okolo komína  
i Rodinného běhu mají jedinečnou 
možnost podívat se na místa, kam se 
běžně nedostanou, protože jsou pro 
veřejnost uzavřená“, vysvětlil Jaroslav 
Obermajer zástupce Dezy a doplnil: 
„Část trati vede opět i uvnitř výrobního 
areálu chemičky.“

Nejmladší závodníci poběží 300, 600  
a 1 200 metrů. Letošní novinkou je 
zařazení nesoutěžního BABY běhu na 
300 m v doprovodu rodičů. MINI běhy 
jsou pro všechny děti zdarma, nicméně 
počet startovních čísel bude omezený 

Bayer pomáhá zrakově postiženým

na 300 kusů, proto doporučujeme při-
hlášení předem přes online registraci.

„Součástí sportovního odpoledne 
bude i nesoutěžní Rodinný běh v délce cca  
2 km,“ představil další závod Jiří Vrá-
na a dodal: „Každý, kdo se zaregistruje 
dopředu prostřednictvím online při-
hlášky do 10. května, dostane originál-
ní běžecké tričko Klimatex!“

V prostoru startu a cíle budou pre-
zentační stánky sportovních partne-
rů, běžecká laboratoř, dětské atrakce, 
malování na obličej, soutěže a samo-

zřejmě zázemí pro běžce. Plánována 
je exkurze do provozů chemičky, pre-
zentace hasičského záchranného sboru, 
včetně jízdy železniční vlečkou.

Běžeckých závodů DEZA Valachi-
arun 2014 se mohou účastnit opravdu 
všichni.  Připraveno je několik kategorií 
rozdělených podle věku na ženy, muže  
a děti. Propozice a registraci najdete na 
www.deza.cz a www.valachiarun.cz.

Jaroslav Obermajer a Libor Čada
za organizátory DEZA 

Valachiarun 2014

Na ISŠ-COP odměnili nejlepší mladé chemiky Zlínského kraje
Dne 29. 1. 2014 proběhlo na ISŠ-

COP slavnostní vyhlášení vítězů 
krajského kola soutěže „Hledáme 
nejlepšího Mladého chemika“.

Jedná se o soutěž žáků 8. a 9. tříd 
základních škol. Realizátorem soutěže 
je společnost Czech marketing, s.r.o.  
a v tomto školním roce probíhá již její 
7. ročník. Největší soutěž svého druhu 
probíhá v letošním školním roce již  
v 8 regionech ČR a poprvé je jedním 
z regionů také Zlínský kraj. V tomto 
regionu se organizace soutěže ujala 
ISŠ-COP Valašské Meziříčí. Soutěž 

probíhá od října a regionální krajské 
kolo se uskutečnilo 29. 1. 2014. Záštitu 
nad soutěží ve Zlínském kraji převzal 
PaedDr. Petr  Navrátil - radní pro oblast 
školství, mládeže a sportu Zlínského 
kraje.

Do soutěže se v říjnu přihlásilo ze 
129 oslovených ZŠ z celého Zlínské-
ho kraje 33 základních škol. V 1. kole 
soutěže, které proběhlo v listopadu, si 
žáci porovnali své znalosti z chemie ve 
vědomostním testu. Test vypracovali 
při hodině chemie na své ZŠ. Výsledky  
1. kola zpět poslalo 29 ZŠ a zúčast-

nilo se jej 585 žáků. Do 2. kola, které 
se uskutečnilo 4. 12. 2013, postoupi-
li z každé školy 3 nejlepší žáci. Toto 
kolo proběhlo v prostorách ISŠ-COP 
a formou testu si soutěžící prověřili 
teoretické znalosti z chemie. Zúčastni-
lo se jej 64 žáků z 23 ZŠ. Třicet nejú-
spěšnějších z 15 ZŠ, jmenovitě ze ZŠ 
Masarykova Valašské Meziříčí, ZŠ 
Šafaříkova Valašské Meziříčí, ZŠ Zlín, 
ZŠ Zlín – Malenovice, ZŠ Napajedla, 
ZŠ Valašská Polanka, ZŠ Luhačovice, 
ZŠ Dolní Němčí, ZŠ Hluk, ZŠ Mys-
ločovice, ZŠ Nedašov, ZŠ Ostrožská 
Nová Ves, ZŠ Uherský Ostroh, ZŠ 
Vlčnov a ZŠ Zdounky, postoupilo do 

3. kola – regionálního finále. V tomto 
finále si soutěžící prověřili praktické 
dovednosti v chemických laboratořích 
školy. Celkový výsledek se pak skládal 
z výsledků 2. a 3. kola. Zároveň v tento 
den proběhlo v aule školy i slavnost-
ní vyhlášení vítězů regionálního kola  
a předání hodnotných cen za přítom-
nosti zástupců sponzorů Ing. Ladisla-
va Haikera ze společnosti DEZA, a. s.  
a Mgr. Marcely Janišové z firmy  
CS CABOT, s.r.o., 1. místostarosty 
Valašského Meziříčí MUDr. Miroslava 
Krchňáka i médií.

A jak to všechno dopadlo? Na  
1. místě se umístil žák ze ZŠ Lu-
hačovice Jiří Šretr pod vedením  
Mgr. Mileny Švagerové a za své umístě-
ní obdržel smartphone Samsung Gala-
xy Trend. Stříbrnou příčku obsadil žák 
ze ZŠ Valašská Polanka Pavel Jeřábek 
vedený učitelem Alešem Černotíkem, 
který za své umístění získal tablet Acer 
Iconia. Pomyslnou bronzovou medaili 
si odnesl Marek Děcký ze ZŠ Šafaříko-
va ve Valašské Meziříčí pod vedením  
Mgr. Jany Veselé, který byl oceněn 
externím harddiskem Samsung. Na  
4. místě se umístila Petra Hoffmannová 
rovněž ze ZŠ Šafaříkova. Pro všechny 
ostatní žáky, kteří postoupili do tohoto 
finále, byly přichystány 8 GB flashdis-
ky Kingston.

Vítězům blahopřejeme, všem soutě-
žícím žákům děkujeme za účast a pře-
jeme, aby jim zasloužené ceny přines-
ly co nejvíce užitku nejen při dalším 
vzdělávání.

Na závěr nutno dodat, že z regio-
nálního finále postupují 4 nejlepší do 
celostátního finále, které se uskuteční 
4. června 2014 v prostorách Fakulty 
chemicko-technologické Univerzity 
Pardubice. Držíme pěsti a přejeme co 
nejlepší umístění.

Ing. Jarmila Tyšerová, 
regionální koordinátorka z ISŠ-COP 

Valašské Meziříčí

35.  Přepravní a tarifní věstník                                  
36.  Reflex
37.  Sbírka zákonů česká  (S)                                         
38.  Stavitel                                                                
39.  Technický týdeník  (S)                                           
40.  Týden   
41.  Účetnictví                                                          
42.  Účetnictví v praxi
43.  Valašský deník (S)                                                 
44.  Železničář                           
45.  112 
S = časopisy uložené ve studovně

Seznam zahraničních časopisů, 
odebíraných technickou knihovnou 
v roce 2014.

1. CRU Monitor
2. Chemical Business                   
3. Chemical Week                                                                 
4. Karbo                                       
5. Koks i chimija                                                                

výplata za leden  2014   13. února 2014
výplata za únor  2014    13. března 2014
výplata za březen  2014     11. dubna  2014
výplata za duben  2014      14. května 2014
výplata za květen  2014       12. června  2014
výplata za červen  2014      11. července  2014
výplata za červenec  2014    13. srpna  2014
výplata za srpen  2014     11. září  2014
výplata za září  2014     13. října 2014
výplata za říjen  2014      13. listopadu 2014
výplata za listopad  2014      11. prosince 2014
výplata za prosinec  2014     14. ledna 2015

VÝPLATNÍ TERMÍNY 

Německá společnost Bayer Materi-
alScience (BMS), Leverkusen, před-
stavila na mezinárodním kongresu 
Retina International 2012 v Hamburku 
nový systém, umožňující zrakově po-
stiženým snadnější pohyb a orientaci 
na chodbách v obchodních i zdravot-
ních střediscích.

Novinka sestává pouze z několika mi-
limetrů vysokých TPU (termoplastické 
elastomery na bázi polyuretanu) pásů  
s rozdílnou strukturou povrchu a roz-
ličných stupňů tvrdosti. Rozdílné 
struktury povrchu se mohou taktilně 
vnímat pomocí obuvi a mohou tím sle-
pému nebo zrakově postiženému po-

dávat informaci, zda má např. jít rovně, 
nebo zabočit doprava či doleva.

Mimo rozdílných povrchových struk-
tur a formy jsou pásy různě vybarvené. 
Sleduje se tím také to, aby lidé, kteří 
jsou sice zrakově postiženi, ale nejsou 
zcela nevidomí, se mohli orientovat 
podle kontrastů světla, např. při pohy-
bu v metru. Pokládání taktilních pásů 
probíhá zcela bez problémů.

Experti koncernu Bayer jsou pře-
svědčeni, že jimi vynalezený systém 
orientace nevidomých a zrakově po-
stižených může aktivně pomoci mili-
onům osob.

TT 7/2013

Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně

Když má pneumatika měkké podrážky

Po (cyklo, lyžařské) turistice v Jese-
níkách navštivte přečerpávací elektrár-
nu Dlouhé Stráně. Jde o technicky zají-
mavé dílo a současně nejsilnější vodní 
elektrárnu u nás. Slouží k vyrovnávání 
energetických špiček: obvykle během 
noci čerpá vodu ze spodní do vrchní 
nádrže a během náporu ji prohání zpět 

Moderní pneumatika by měla mít 
ty nejlepší vlastnosti. Kromě bezpeč-
né jízdy, dlouhé životnosti a šetrnosti  
k životnímu prostředí k nim patří i níz-
ká hlučnost provozu.Tento problém se 
daří zvládnout v Continentalu. Jeho 
inovací je speciální pěna, která přemě-
ní normální pneumatiku Continentalu 
na pneumatiku ContiSilent. Jako první 
výrobce vozidel jimi Audi vybavuje 
modely RS6 a RS7.

Valivé hluky vozidel lidi obtěžují. 
Změnami materiálu, konstrukce, kon-

přes dvojici  Francisových turbín, kaž-
dou s výkonem 325 MW. Jedna utáhne 
rozpálené počítače zhruba miliony hrá-
čů Diabla III současně. Doporučuje-
me kompletní tříhodinovou prohlídku  
s návštěvou útrob elektrárny.
 Computer 12/2012

tur a především profilu pneumatiky 
snížil hlučnost značně právě Continen-
tal. Dnes může 6 moderních osobních 
automobilů celkem dosahovat hlučnost 
pouze jednoho osobního automobilu 
z roku 1980 a 13 užitkových vozidel 
není hlučnější než jedno takové vyro-
bené v roce 1980. Hranice však přesto 
existují. Inženýr Automotive Michal 
Schwarz říká: Pokud chceme snižovat 
hlučnost dopravy, musí být nalezeno 
komplexní řešení.                       

TT 24/2013
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NAŠI  JUBILANTI
V únoru slaví životní jubileum:

Matyšťák Oldřich       - energetika
Jubilantovi blahopřejeme.

Leden 2014
Ševčíková Ludmila      - OTK Organik

PRODÁM 4 ks letních pneumatik 
KLEBER 185-60-R 14 včetně ocelo-
vých disků. Opotřebení 40 %. Cena 
dohodou. Tel. 605 215 879.  
PRODÁM mob. telefon Samsung Ga-
laxy S3, záruka ještě 8 měsíců, nová 
baterie. Telefon bez vad, v perfektním 
stavu, nošen po celou dobu v koženém 
pouzdru - zdarma přidávám + další folii 
na displej. Cena 8 500 Kč. 
Tel. 739 840 155.

PODĚKOVÁNÍ

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

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ

V lednu odešli do důchodu:
Ficek Zdeněk  - ftalanhydrid
Divín Stanislav - provozní údržba 

5. provozu
Šindler Martin - ftalanhydrid
Dostalík Jiří  - Organik 

Vední akciové společnosti vám děkuje 
za celoživotní práci a do dalších let přeje 

hodně zdraví a osobní spokojenosti.

INZERCE

BLAHOPŘEJEME
V únoru slaví životní jubileum 

tito důchodci:
Karas Jozef Organik                 - 80 let
Málková Irena  - 75 let
Sikora Josef  - 75 let
Důbrava Miroslav Ostrava - 75 let
Zimčíková Jana  - 70 let
Hagerová Anna  - 70 let
Matulová Drahomíra - 70 let
Třetinová Jarmila  - 70 let
Pastrnková Marie  - 65 let
Pavelec Ivo  - 65 let
Kotulek Michal  - 65 let
Lípa Miroslav  - 65 let
Lenhardová Anna  - 60 let

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
JEDNODENNÍ

Sobota 8. března - Ski Orava, Kubín-
ská hol´a.
Odjezd z autobusového nádraží ve Va-
lašském Meziříčí v 6.00 hodin. Odjezd 
zpět v 16.00 hodin.
Areál se nachází v pohoří Oravská Ma-
gura a je položen 720 až 1 390 m n. m. 
Celková délka lyžařských tratí je 14 km.
Cena:     
             odb. + rod. přísl.  neodb. + rod. přísl.
Do 6 let               250 Kč 250 Kč
Od 6 let do 12 let vč.   450 Kč 550 Kč
Od 13 do 19 let vč.    550 Kč 650 Kč
Dospělý              650 Kč 750 Kč
Cena zahrnuje: dopravu * pojištění lé-
čebných výloh * skipas.

VZO OS ECHO INFORMUJE
Odbory  /  In fo

DVOUDENNÍ
Neděle a pondělí 16. – 17. března 2014 
–– Dolní Morava, Relax & sport resort.
Odjezd z autobusového nádraží ve Va-
lašském Meziříčí v 6.00 hodin. Odjezd 
zpět 17. března 2014 v 16.00 hodin.
Areál se nachází v pohoří Jeseníky  
v nadmořské výšce 650 až 1140 metrů. 

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

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Pondělí až pátek v 19.00 hodin
Pozorování zajímavých objektů večerní 
oblohy pomocí dalekohledu, především 
Jupiteru, hvězd, hvězdokup aj.
Středa 19. února v 18 hodin 
- K PODSTATĚ HMOTY ANEB CERN 
NA VLASTNÍ OČI 
Přednáška, snímky a videosekvence od-
borného pracovníka hvězdárny Libora 
Lenži o unikátní laboratoři v Evropském 
centru jaderného výzkumu.
Pátek a sobota 7. a 8. března 
- SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY
Vzdělávací workshop. Projekt je spolu-
financován z Fondu Mikroprojektů Ope-
račního programu příhraniční spolupráce 
Slovenská republika - Česká republika 
2007 - 2013. 
http://www.astrovm.cz/cz/program/projek-
ty/spolecne-do-stratosfery.html.

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Neděle 23. února od 14.00 do 17.00 
- SKLÁŘSKÉ KOUZLENÍ
Hravé odpoledne pro děti i dospělé spo-
jené se sklářským jarmarkem a možností 
vyzkoušet si některé ze sklářských technik.
Čtvrtek 27. února v 17.00 hodin  
- STŘÍPKY ZE STŘEDOVĚKÝCH 
DĚJIN VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
Přednáška historika a ředitele archivu To-
máše Baletky. 
Muzeum (zámek Kinských) je otevřeno 
denně, mimo pondělí, od 9 do 17 hodin.
www.mekvalmez.cz
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 východ-
ní kultury a příběhů. Song Mi Kim je vý-
tvarnice jihokorejského původu, která  
v současné době žije a tvoří v Praze, je absol-
ventkou SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí. 
Muzeum je otevřeno denně, mimo pondělí, 
od 9 do 17 hodin. 

KAVÁRNA VITALITA
(Ulice Svěrákova ve Valašském Meziříčí). 
Čtvrtek 27. února  v 18.00 hodin 
– VLIV MÉDIÍ NA NAŠE MYŠLENÍ 
Přednáška  pracovníka z oblasti marketingu 

Martina Mikláše z Kateřinic. Vstup volný.   
Adra Klub zdraví ve spolupráci se Zdra-
vým městem Valašské Meziříčí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Úterý 18. února v 18 hodin 
- BESEDA PO 150 LETECH
Vzpomínání a zpívání s mužským pěvec-
kým sborem Beseda.
Čtvrtek 20. února v 17 hodin 
- O FILMU A LITERATUŘE II
Adaptace světoznámého románu Lva Ni-
kolajeviče Tolstého - Anna Karenina.
Úterý 25. února v 18 hodin 
- Zuzana Maléřová a Josef Pepson Snětivý 
- TEN PÍŠE TO A TEN ZAS TOHLE
Literárně-hudebními beseda. Hudební do-
provod Josef Pepson Snětivý.
www.mekvalmez.cz

NÁMĚSTÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Pátek 21. února od 9 do 17 hodin – MAS-
NÝ A POTRAVINÁŘSKÝ JARMARK
Produkty výrobců a prodejců z Valašského 
Meziříčí a okolí. V doprovodném progra-
mu od 14 do 16 hodin vystoupí cimbálová 
muzika Polajka.

KZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
S-KLUB

Neděle 23. února v 16.00 hodin 
– CHAVERUT 2014
Beseda s novým velvyslancem státu Izrael 
v ČRGary Korenem. Vstup zdarma.
Čtvrtek 27. února v 19.00 hodin 
– Ladislav Smoček – PODIVNÉ ODPO-
LEDNE DR. ZVONKA BURKEHO
Klicperovo divadlo Hradec Králové.
Surrealistická crazy-komedie. Vstupné 300 Kč.
Středa 5. března v 19.00 hodin – Franco 
D´Alessandro – ŘÍMSKÉ NOCI
Agentura Harlekýn Praha. Dojemný život-
ní příběh dvou slavných lidí. Hrají: S. Sta-
šová a O. Vízner. Vstupné 400 Kč.
Středa 2. dubna v 19.00 hodin 
– GABRIELA DEMETEROVÁ
Koncert světoznámé houslové virtuózky  
a violistky a klavíristy LUĎKA ŠABAKY.
Vstupenky v Turistickém informačním 
centru ve Valašském Meziříčí a online na 
portále vstupenky.kzvalmez.cz

M-KLUB
Čtvrtek 20. února v 18.00 hodin 
– GRUZIE – BIJÍCÍ SRDCE KAVKAZU
Přednáška o tajuplné a přátelské zemi plné 
kontrastů. Vstupné 30 Kč.

BOWLING
Důchodce zvu na první bowling  

v roce 2014, a to v pondělí 24. února. 
Začátek jako obvykle - ve 14 hodin na 
Sokolské ulici.          

    Goláň Jaroslav

KUŽELKY
Dne 28. 1. 2014 se uskutečníl první  

důchodcovský turnaj kuželek v tomto 
novém roce. Tentokrát se nás sešlo 20 
odrostlých dezáků a jen jediná dezač-
ka. Do hry se zapojilo 16 hráčů. Hra 
započala  v klidném tempu, pivo teklo 
pozvolna, za úžasnou cenu. V první ho-
dině byla pohoda a radost ze hry. Druhá 
hodina už byla víc soutěživá, protože 
všem se nějak dařilo. Soutěživější se 
začali víc snažit a též se jim podařilo,  

VZPOMÍNKA
12. ledna zemřel pan Miroslav Ab-
šnajdr z Organiku ve věku 56 let.
25. ledna zemřel pan Vladimír Hýža 
ve věku 86 let.
27. ledna zemřela paní Barbora Da-
vidová ve věku 91 let.

Čest jejich památce.

Pan Oldřich Matyšťák z energetiky 
oslavil 10. února šedesáté narozeniny. 

Blahopřejeme. 

k nelibosti svých spoluhráčů, vítězit  
a tak se stalo, že snaživého mistra ku-
želek Toníka Koupu zařadili až na třetí 
místo. Rosťu Stolaře na druhé místo  
a na první místo se překvapivě probojo-
val Mirek Mojžíšek. 

My ostatní jsme smutní nebyli. Do-
mluvili jsme se, že příště jim to ukáže-
me a vyhrajeme. 

Příště to bude v pátek 28. února  
a v pátek 14. března, opět na tom sa-
mém místě, ve stejnou hodinu (14 ho-
din). Tímto zvu všechny zájemce na 
další setkání u kuželek a piva.     

  Mirek Hlavatý

DIVADLO
Nabízíme vstupenky do KZ VM na 

divadelní představení Římské noci 
(hraje Simona Stašová a Oldřich Víz-
ner), které se koná ve středu 5. března 
v 19 hodin.

Cena pro člena KD je 150 Kč, pro 
rodinného příslušníka 200 Kč. Závazné 
objednávky přijímá ihned paní Pokorná, 
tel. 732 972 943.

BLAHOPŘÁNÍ 
Dne 22. 1. 2014 oslavil své 90leté 

jubileum jeden z bývalých zaměstnaců 
provozu Organik pan Ratislav Dovr-
těl. Pan Dovrtěl nastoupil do Organi-
ku na výrobnu anthrachinonu v květ-
nu 1968. Do nástupu v Organiku, po 
skončení školní docházky, pracoval v 
rodinné firmě svého otce v Babicích, 
kde se rovněž vyučil betonářskému ře-
meslu. Po roce 1948, kdy byla rodinná 
firma zavřena,  nastoupil do areálu che-
mie Otrokovice na betonárku tehdej-
ších Průmyslových staveb Gottwaldov.  

A odtud pak v roce 1968 přešel de facto 
z jedné budovy areálu do druhé, aby až 
do svého odchodu do důchodu v roce 
1984 pracoval pro Organik Otrokovice 
na výrobně anthrachinonu.

Přeji jménem svým a jménem všech 
zaměstnaců provozu Organik, kteří jej 
pamatují, stejně jako jménem klubu dů-
chodců Organik panu Ratislavu  Dovrtě-
lovi ještě hodně spokojených let života  
v kruhu své rodiny,  stejně jako zdraví  
a radost z vnuků a pravnuků.

Text a foto Bohumír Sotorník
Z  návštěvy u oslavence pana Ratislava 

Dovrtěla. Vlevo pan Tichý.

TÝDENNÍ POBYT V LUHAČOVICÍCH
Sociální oddělení nabízí pro zaměst-

nance a jejich rodinné příslušníky (man-
žel, manželka, druh, družka) týdenní po-
byt v Luhačovicích v hotelu Ambra.

Luhačovice nabízí ideální podmínky  
k odpočinku, relaxaci, kulturnímu vyžití  
a upevnění zdraví. Léčí se zde onemocně-
ní dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabe-
tu a pohybového aparátu.

Wellness hotel Rezidence Ambra ****
Moderně vybavené zařízení, s maxi-

mem pohody a konfortu, které se nachá-
zí v klidném prostředí u lesa, asi 450 m 
od centra lázeňského městečka. 

Hlavními prioritami hotelu jsou osob-
ní přístup k hostům a kvalita poskytova-
ných služeb

Ubytování ve dvoulůžkových poko-
jích – koupelna se sprchových koutem, 
WC, balkon - kromě 5. etáže, TV- SAT, 
připojení k internetu, telefon, lednička  
s minibarem, zabudovaný vysoušeč 
vlasů, bezpečnostní schránka, zdarma 
zapůjčení hotelových županů.
Cena: 
Pro zaměstnance:     3 900 Kč.
Rodinný příslušník: 6 400 Kč.
Člen odborů a rodinný příslušník: mí-
nus 500 Kč.
Úhrada pobytu: 30. 4. 2014.
Cena zahrnuje: 7x ubytování * 7x lá-
zeňský poplatek, * 7x polopenze (začíná 
se večeří a končí snídaní, 1x welcome 
drink, 1x sladké pohlazení, pozornost na 
rozloučenou) * procedury:  tentokrát roz-
dělené zvlášť pro muže a ženy, viz SEID.                                                                                                                                            
Doprava je individuální - na vlastní ná-
klady – parkování u hotelu i v podzemní 
garáži (za poplatek).

Termíny (nástup v pátek od 15.00 hodin)
  2. 5. -  9. 5. 2014 18. 7. – 25. 7. 2014
16. 5. - 23. 5. 2014  8. 8. – 15. 8. 2014
13. 6. - 20. 6. 2014  22. 8. – 29. 8. 2014
20. 6. - 27. 6. 2014  12. 9. - 19. 9. 2014
  4. 7. – 11. 7. 2014 26. 9. - 3. 10. 2014
Zájemci o rehabilitaci se mohou  hlásit 
od 18. 2. do 31. 3. 2014 na sociálním 
oddělení u paní Skýpalové, tel. 2704 (od 
8.00 hodin). Následně bude proveden 
výběr účastníků dle stanovených kritérii. 

REHABILITACE V ROŽNOVĚ
 V rámci plnění KS zajistilo sociální 
oddělení  ambulantní  rehabilitační péči 
tentokrát v Rožnově pod Radhoštěm  
v hotelu Relax a v hotelu Energetik. Re-
habilitace jsou zajištěny pro 20 mužů   
a 20 žen, a to vždy v úterý a ve čtvrtek 
v termínu 4. 3. – 3. 4. 2014  v době od 
14.45 do 17.30 hodin v hotelu Relax,  
a od 15.00 do 17.15 v hotelu Energe-
tik (jezdí se 2x týdně po dobu 5 týdnů. 

Muži začínají v úterý v Relaxu, ženy za-
čínají v úterý v Energetiku, ve čtvrtek si 
účastníci hotely prohodí).

V ceně jsou masáže, sauna, bazén, pod-
vodní masáž zad, výřivá masáž bylinková.
Termíny: 
úterý 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4. 
čtvrtek 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4.

Autobusy budou odjíždět od zastáv-
ky u hlavní vrátnice a. s. Deza ve 14.10 
hodin, od autobusového nádraží na Za-
šovské ulici  (u novinového stánku) ve 
14.15 hodin. Návrat do Valašského Me-
ziříčí v 18.00 hodin. 

Přihlásit se můžete na sociálním odbo-
ru do 27. 2. 2014, tel. 2704 - paní.Skýpa-
lová. Seznam účastníků bude zveřejněn 
28. 2. 2014 na nástěnce VÚKCH. V pří-
padě velkého počtu přihlášených bude 
proveden výběr dle zveřejněných kritérií. 
Dne 3. 3. 2014 zaplatí vybraní účastníci 
na sociálním oddělení částku  200 Kč.

DĚTSKÝ TÁBOR TRUBISKA
Na letní prázdniny jsou pro vaše děti 

nachystány 3 turnusy dětského tábora ve 
Valašské Polance známé jako Trubiska. 

Tábor bude v letošním roce pořádán  
v těchto termínech:
1. turnus: 28. 6. - 12. 7. 2014 - hlavní 
vedoucí Ondřej Fojtů.
Téma:  Byl jednou jeden…stroj času 
www.trubiska.cz
2. turnus: 12. 7. - 26. 7. 2014 - hlavní 
vedoucí Jiří Zelenka.
Téma: Cesta za rovnováhou života
www.trubiska.unas.cz
3. turnus: 26. 7. - 2. 8. 2014 - hlavní 
vedoucí  Ing. Lukáš Bezděk.
Téma: Kdopak by se lesa bál

Týdenní turnus spíše pro menší děti 
nebo pro ty, co chtějí být na táboře je-
nom týden ☺. 
Tábor je určen pro děti od 6 let do dovr-
šení věkové hranice 15 let.
Cena za tábory
Cena pro děti našich zaměstnanců činí 
1/3 celkových nákladů, tj. 1 800 Kč. 
Cena pro ostatní děti byla pro tento rok 
stanovena  na  4 000 Kč.
Cena za týdenní tábor 900 Kč/ 2 000 Kč.
Přihlášky na tábor je možno vyzved-
nout na sociálním odboru  a odevzdat 
tamtéž nejpozději do 14. 4. 2014. Do to-
hoto data mají přednost děti zaměstnan-
ců, od 15. 4. 2014 se mohou přihlašovat  
i ostatní děti do naplnění kapacity.

***
V rámci plnění KS plánujeme i ozdrav-
ný pobyt – letní tábor u moře v kempu 
v Chorvatsku, pobyt v chatkách. Ter-
mín: 15. 8. - 24. 8. 2014. 
Bližší informace v dalším čísle Chemika.

Středa 26. února v 19.00 hodin  – JÁNOŠÍK
Benefiční večer pro Charitu Valašské Me-
ziříčí. Divadlo Schod. Vstupné 100 Kč.
Pátek 28. února ve 20.00 hodin – HOOFBEATS
Hlavní hvězdou večera bude maďarský 
producent Mindscape. Vstupné 100 Kč. 
www.hoofbeats.cz.
Sobota 1. března v 19.00 hodin – IMPROLIGA
Vstupné 100 Kč.
Pátek 7. března ve 20.00 hodin 
- GENTLEMEN‘S CLUB (ska/Hranice)
Vstupné 60 Kč.
Sobota 8. března ve 20.00 hodin 
- INSANIA (crossover/Brno)
Vstupné 120 Kč.

GALERIE KAPLE
Do neděle 30. března 
- PAVEL DRDA – ALOHA
Výstava sochaře pocházejícího z našeho regionu. 

GALERIE SÝPKA
Čtvrtek 20. února - neděle 13. dubna - 
JANA ULLRICHOVÁ - V KRUHU
Vernisáž ve středu 19. února v 18.00 hodin.
Jana Ullrichová (1938) vystudovala peda-
gogickou fakultu Univerzity Jana Purkyně 
v Brně, obor Český jazyk a Výtvarná vý-
chova. Dlouhá léta působila jako profe-
sorka výtvarného oboru v ZUŠ Valašské 
Meziříčí a v roce 2012 získala Cenu města 
za uměleckou a pedagogickou prezentaci 
města. Její malířská tvorba se pohybuje  
v různých rovinách, od ztvárnění poeti-
zující reality přes imaginární tvorbu až  
k abstrakci, ve které se vždy odráží niterní 
svět autorky. 

Celková délka lyžařských tratí je 11 km.
Cena:     
                         odb. + rod. přísl.    neodb. + rod. přísl.
Do 6 let              1 050 Kč 1 050 Kč
Od 6 let do 11 let vč.   1 250 Kč 1 450 Kč
Od 12 do 18 let vč.   1 450 Kč 1 650 Kč
Dospělý 1 550 Kč 1 750 Kč
Cena zahrnuje: dopravu * ubytování  
s polopenzí * skipas.
Zájemci se mohou nahlásit v kance-
láři odborů, tel. 2192 nebo emailem  
odbory@deza.cz do 27. února 2014. 
Seznamy budou zveřejněny 28. února 2014.



Jak moc se liší výroba Bezlepku? 
Na naše otázky jsme hledali odpo-

věď přímo u zdroje - v  maďarské pe-
kárně Ceres. Nejdůležitějším aspektem 
je, že je výroba bezlepkového pečiva 
striktně oddělena od výroby klasické-
ho pečiva. Dodržuje se zde ta nejvyšší 
míra bezpečnosti tak, aby se výroba 
nemohla nikdy kontaminovat lepkem. 

Postup ve výrobě je stejný jako u pe-
čení běžného lepkového pečiva: na-
vážení surovin, mísení těsta, plnění do 
forem, vykynutí, upečení, vystydnutí 
a balení. Nový provoz má kapacitu 
cca 250 ks výrobků za hodinu, což je  
v porovnání s běžnou výrobou oprav-
du malé číslo, ale když si vezmete, že 
se výroba uskutečňuje jen na 250 m2, 
názor jistě změníte. U výroby Bezlepku 
také platí, že bez lidských šikovných ru-
kou by se výroba neobešla. Navíc než 
každý zabalený výrobek opustí „pekár-
ničku“, projde kontrolou obalu, aby ani 
při transportu a manipulaci na prodejně 
nedošlo k jeho poškození a případné 
kontaminaci. 
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C o  n o v é h o  v  N a d a c i  A G R O F E R T ?
Poslední měsíce byly v Nadaci AG-

ROFERT skutečně náročné. Nejenom, 
že jsme odstartovali hned několik no-
vých projektů, ale zároveň jsme se 
museli vyrovnat i s rekordním počtem 
žádostí, které do Nadace každý den při-
cházely a i nadále přichází. Všichni jsme 
očekávali, že politické aktivity pana Ba-
biše na Nadaci upozorní a lidé se na nás 
budou obracet o něco častěji, ale množ-
ství emailů a dopisů značně předčilo 
naše očekávání. Naštěstí jsme ještě před 
odstartováním volební kampaně stačili 
přijmout jasný a zároveň transparentní 
systém přijímání a zpracování žádostí, 
který nám celou situaci značně ulehčil. 
Tímto bych ale chtěla poděkovat zejmé-
na svým novým kolegyním v Nadaci: 
své asistentce Barboře Bachmeierové  
a „staronové“ Ditě Bytnarové, kterou 
se nám na začátku měsíce října poda-
řilo částečně „přetáhnout“ do Nadace.   
A jaké projekty jsme tedy v poslední 
době odstartovali?: 

Fond pro rodiče samoživitele v nouzi
Fond pro rodiče samoživitele v nou-

zi je samostatným projektem Nadace 
AGROFERT. Do provozu byl uveden 
1. 10.2013 a je určen pro osamělé rodi-
če-samoživitele vychovávající jedno či 
více dětí, a to děti biologické, adoptivní 
či v pěstounské péči. Podporuje matky  
a otce, kteří se, i přes veškerou svoji sna-
hu a úsilí, dostali do tíživé životní situa-
ce a aktivně se snaží najít z ní východis-
ko. Záměrem fondu je podpořit osamělé 
rodiče v nouzi, a to formou jednorázo-
vého příspěvku či příspěvku krátkodo-
bého až střednědobého. Nejčastěji tak 
přispíváme na nájem a životní náklady, 
na léky spojené s léčbou dítěte či rodiče, 
případně na mimoškolní aktivity dětí. 

V srpnu loňského roku proběhl zákaznický audit firmy 
Zentiva. Tato farmaceutická firma vznikla v roce 2003 
transformací akciové společnosti Léčiva a slovenské 
Slovakofarmy. Následně se rozšířila akvizicí rumunské 

společnosti Sicomed a Eczacibasi Generic Pharmaceuticals v Turecku. V roce 
2009 převzala Zentivu mezinárodní farmaceutická společnost Sanofi. Zentiva tak 
vstoupila na nové, především západoevropské, trhy. Kompletní činnost skupiny 
SANOFI v oblasti generik se v Evropě odehrává pod značkou ZENTIVA.

Zentiva dnes prodává své produkty téměř miliardě lidí na 50 trzích v Evropě, 
v Africe a na Středním východě. Zaměstnává přes 6 000 lidí, ve výrobě pracuje 
2 000 zaměstnanců, z toho výrazná část v závodě v pražských Dolních Měcho-
lupech. 

Náš speciální typ titanové běloby pro farmacii PRETIOX AV01PhG splňuje 
veškeré kvalitativní požadavky, které jsou definovány v Evropském lékopisu. To je 
sice podmínka nutná, ale nikoliv postačující pro odběratele z farmaceutického sek-
toru. Zákaznický audit prověřoval námi zavedený systém řízení kvality, tedy zejmé-
na dodržování předepsaných výrobních postupů a plnění kvalitativních kritérií jed-
notlivých výrobních etap. Velký důraz byl kladen na zamezení možné kontaminace 

Za dobu své krátké existence si  Pre-
ol dokázal získat významné postavení 
na trzích vlastními vyráběnými pro-
dukty, tedy neutralizovaného řepko-
vého oleje, bionafty, řepkových šrotů 
a glycerinu. V uplynulých dnech byl 
učiněn významný krok k tomu, aby 
v roce 2015 k tomuto výčtu produk-
tů přibyl také jedlý řepkový olej. Tím 
významným krokem bylo podepsání 
smlouvy s vítězem výběrového řízení 
na realizaci stavby rafinerie jedlých 
olejů. Byly tím završeny téměř rok 
trvající přípravné práce, jejichž cílem 
bylo schválení projektu představen-
stvem společnosti, získání stavebního 
povolení a vybrání dodavatele stavby 
a technologie. 

Samostatná výroba jedlého řep-
kového oleje

Po intenzifikaci výrobny a extrakce 
řepkového semene v roce 2012 dosa-
huje současná kapacita výroby neutra-
lizovaného řepkového oleje v Preolu 
180 000 t/rok. Tento neutralizovaný 
olej ještě nedosahuje kvality jedlého 
oleje, ale je vhodný pro další zpraco-
vání. Preol z tohoto množství zpra-
cuje cca 120 tis. tun oleje pro výrobu 
MEŘO a zbytek vyrobeného oleje je 
v současnosti určen pro prodej, ať už 
dalším výrobcům bionafty, nebo prá-
vě provozovatelům rafinerií jedlých 
olejů. Od poloviny roku 2015 tomu 
bude jinak. Preol, resp. jeho dceřiná 
společnost Preol Food si bude jedlý 
řepkový olej vyrábět sama. Plánova-
ná kapacita budoucí výrobny je 33 tis. 
tun oleje za rok a vychází především 
z možností trhu s jedlými oleji v ČR  
a okolních zemích. 

Nejvyšší kvalita díky rafinaci
Záměrem schváleného projektu je 

vybudovat v blízkosti výroby surové-
ho řepkového oleje rafinační kapacitu, 
kde bude rostlinný olej šetrnými po-
stupy rafinován tak, aby byl v nejvyšší 
potravinářské kvalitě, tj. zdravotně 
nezávadný,  a zároveň aby nutričně 
hodnotné látky zůstaly v oleji. Tento 
rafinovaný olej bude distribuován buď 
v autocisternách, kontejnerech, nebo 
plněn a balen do vhodných malospo-
třebitelských obalů. Aby se dostal 

Podmínky jsou ale nastaveny tak, aby 
se pomoc dostala skutečně těm rodičům, 
kteří to s výchovou dětí a snahou o lepší 
život myslí opravdu vážně. Od listopa-
du 2013 je fond pro rodiče samoživitele 
financován především z poslaneckého 
platu pana Andreje Babiše, který ho  
v jeho celé výši nechává zasílat právě na 
tento účel. 

Krizový fond pomoci ve spolupráci  
s Nadací Terezy Maxové dětem 

V podobném duchu, jako předcho-
zí projekt, se nese i nová spolupráce  
s Nadací Terezy Maxové dětem. Nada-
ce AGROFERT se stala rovnocenným 
partnerem Krizového fondu pomoci, je-
hož cílem je nabídnout účinnou pomoc 
rodinám, které jsou ohrožené odebráním 
dětí do ústavní péče.  Je totiž smutným 
faktem, že velká většina dětí je v České 
republice umísťována do ústavů právě 
ze sociálních důvodů. Přitom kdyby 
měla rodina adresnou pomoc a síť slu-
žeb, kterých může využít, počet odebrá-
ní dětí z rodin by 
se radikálně snižil. 
Unikátní je Krizo-
vý fond mimo jiné  
i v tom, že umí na 
krizovou situaci  
v rodině zareagovat 
téměř okamžitě, 
v rozmězí něko-
lika hodin či dní. 
Nadace AGRO-
FERT vložila do 
Krizového fondu  
1 milion Kč, které 
by měly pokrýt roč-
ní fungování této 
adresné pomoci. 

Tento rok  (2013) se podařila dobrá věc a postavil se nový výrobní provoz na Be-
zlepek ve společnosti Ceres v Maďarsku. Celkové náklady na investici dosáhly bezmála  
11 milionů Kč. Nový provoz dodává produkty pod značkou Penam na český a slovenský trh. 

V květnu letošního roku (2013) vznikla odborná skupina pro bezpečnost  
a požární ochranu v segmentu chemie, kterou povede Lovochemie. Hlavním 
cílem skupiny je zlepšení vzájemné informovanosti v segmentu chemie a spolu-
práce napříč jednotlivými společnostmi. 

Budoucí vzhled rafinerie jedlých 
olejů  Foto Preol 

Grantové řízení „Podpora dětí hen-
dikepovaných mentálně, fyzicky či 
prostředím, ve kterém vyrůstají“

V listopadu bylo ukončeno grantové 
řízení, ve kterém mohly o podporu žá-
dat organizace nabízející odlehčovací, 
asistenční a terénní služby rodinám, 
které se starají o postižené děti, a to 
jak děti postižené fyzicky či mentálně, 
ale i děti poznamenané prostředím, ve 
kterém vyrůstají. Přesto, že jsme gran-
tové řízení vyhlásili pouze na webových 
stránkách Nadace AGROFERT, sešlo 
se nám celkem 78 žádostí, což je úcty-
hodné a trochu strašidelné číslo. V době 
uzávěrky tohoto magazínu se grantová 
komise právě snaží vybrat ty nejlepší 
projekty, které následně podpoříme.  
O výsledcích grantového řízení se tak 
dočtete v příštím magazínu. 

Zuzana Tornikidis, 
AGROFERT, a. s.

P r e c h e z a  j e  d o d a v a t e l e m  s k u p i n y  S A N O F I 

Jak se dělá bezlepek – nový provoz v Ceresu

Č i n n o s t  o d b o r n é  s k u p i n y 
p r o  b e z p e č n o s t  v  c h e m i i

výrobku jak při vlastní výrobě, tak při skladování již hotového výrobku. Prověřová-
ny byly i analytické postupy používané při výstupní kontrole naší titanové běloby 
pro farmacii. Námi zavedený systém „dobré výrobní praxe“ obstál a úspěšný audit 
tak otevřel možnosti dodávek AV01PhG do všech závodů skupiny SANOFI. Tím 
se současně zvýšily naše obchodní možnosti ve farmaceutickém sektoru. 

Miroslav Šmíd, PRECHEZA, a. s.

řepkový olej na kuchyňský stůl, musí 
po vylisování a extrakci řepkových se-
men proběhnout čtyři hlavní technolo-
gické procesy úpravy oleje: odslizení, 
neutralizace, bělení a dezodorizace. 
Současný technologický postup zpra-
cování řepky první dva zmiňované 
rafinační stupně zahrnuje, nová tech-
nologie proto bude nově zahrnovat 
pouze bělení a dezodorizaci.

Požadavky na potravinářskou 
výrobu patří k těm nejpřís-
nějším

Všichni víme, že potravi-
ny mají jako zboží zvláštní 
postavení na trhu. Jejich vý-
robci musí zajistit zdravotní 
nezávadnost a potravinovou 
bezpečnost vyráběných po-
travin. Potravinářská výroba 
jedlých olejů musí být zabez-
pečena v celém svém rozsa-
hu. To znamená již od země-
dělské prvovýroby olejnin, 
jejich průmyslového zpraco-
vání, uskladnění a prodeje.  
Požadavky na potravinář-
skou výrobu jedlých olejů  
a vybavení provozů jsou velmi přís-

Tereza Maxová s dětmi

Prvním úkolem skupiny je sjedno-
tit OOPP (osobní ochranné pracovní 
prostředky) v technologiích, které 
jsou stejné nebo obdobné svým cha-
rakterem výroby, a to zejména z po-
hledu kvality (nehořlavé, antistatické) 
a rovněž sjednotit označení výstraž-
nými pruhy. Dalším úkolem bude 
sjednocení pravidel pro nákup OOPP 
(cena, dodavatelé apod.). Skupina má 
za sebou již dvě tematická setkání  
a další ji v tomto roce (2013) ještě 
čeká. Pravidelná setkání jsou pro pl-
nění jednotlivých úkolů nezbytná,  
a proto budou napříč společnostmi po-
kračovat i v letošním roce. 
Konferenci zpestřily ukázky hasičů

V říjnu zorganizoval Agrofert dvou-
denní konferenci BOZP a PO, které se 
účastnili zaměstnanci ze společností 
napříč celým koncernem od chemiček 

až po ZZN. V přednáškové části se 
zaměstnanci seznámili s legislativní-
mi novinkami týkajícími se například 
chemických látek a směsí, přepravy 
nebezpečných věcí nebo pracovního 
lékařství. Program konference zahr-
noval i zajímavou praktickou ukázku 
techniky Hasičského záchranného 
sboru podniku Synthesie. Jak už je  
u podobných akcí často zvykem, nej-
větším přínosem bývá navázání osob-
ních vztahů a kontaktů. Tento účel 
akce rozhodně splnila a my věříme, 
že navázaná spolupráce mezi jednot-
livými společnostmi bude pokračovat 
a povede k dalšímu zlepšení úrovně 
bezpečnosti práce a požární ochrany  
v celém koncernu AGROFERT.

Expertní skupina BOZP
AGF Magazín 4/2013

Víte co jsou generika?
Generické přípravky jsou podobné originálním lékům, kterým vypršela patentová 

ochrana. Obsahují stejné aktivní složky jako původní produkty a uvolňují aktivní 
složku do krevního oběhu stejnou rychlostí a ve stejném množství jako originální 
léky. Stejně tak podléhají přísným kvalitativním standardům jako originální léky. 
Pro pacienty jsou generika cenově dostupnou a přitom vysoce kvalitní alternativou.

A jak se pozná, že je nějaký přípravek generický?
V EU se generika poznají podle mezinárodního názvu účinné látky (INN – mezi-

národní neproprietární název) doplněného jménem společnosti.

Zdroj: Profil společnosti Zentiva

Ř E P K O V Ý  O L E J   Z   P R E O L  F O O D 
D O  K A Ž D É  K U C H Y N Ě

né a jsou dány výše zmíněnou legis-
lativou. S tím vším je v připraveném 
projektu počítáno. Zbývá tedy popřát 
týmu Rafinerie hodně úspěchů během 
výstavby a budeme se těšit na léto 
2015, kdy by mělo podle plánu dojít 
k nájezdu zbrusu nové jednotky na 
výrobu jedlého řepkového oleje pod 
hlavičkou Preol Food.  

Karel Hendrych, PREOL, a. s.

Na jaře loňského roku jsme psali o přípravách podkladů ke schválení a realizaci výstavby nového provozu v Preolu. Tedy 
že PREOL bude kromě biopaliv a dalších produktů vyrábět i jedlý řepkový olej. 

Nové exkluzivní obaly
Pro nás v marketingu a naše zákaz-

níky je důležité, že se díky nové baličce 
zvyšuje exkluzivita a vzhled produktů. 
Tento způsob balení výrobkům prospěl, 
obaly padnou jako ulité. Dříve se Bezle-
pek balil na dvou baličkách, nyní zvládne 
vše jen jedna. Věříme, že se nové obaly 
budou našim zákazníkům líbit. Penam je 
moderní společnosti 21. století a výrobou 
bezlepkového pečiva to jen potvrzuje.

Marketingové oddělení,  PENAM, a. s.


