
Jaká byla vaše první reakce, když vám pan Babiš nabídl pozici předsedy 
představenstva Agrofertu? 

Byl jsem překvapený. Pan Babiš mi volal v sobotu večer, právě když jsem seděl 
s kolegou Hanáčkem (generální ředitel Prechezy, pozn. red.) v hotelu Eroplán  
v Rožnově pod Radhoštěm a řešili jsme problémy našeho závodu v Číně. Zeptal 
se mě, co bych na to říkal, kdyby mě na představenstvu navrhnul jako svého ná-
stupce do čela Agrofertu. Odpověděl jsem, že případnou nabídku na tuto funkci 
neodmítnu. 

Jak dlouho se s panem Babišem zná-
te a proč si myslíte, že si vybral právě 
vás?

S panem Babišem se znám od roku 
1993. V té době jsem působil v Deze 
jako obchodní ředitel a on mě jako 
tehdejší pracovník Petrimexu oslovil  
s žádostí o dodávku benzenu do závodu 
Chemko Strážské. Za těch 20 let, které 
od té doby uplynuly, se známe velmi 
dobře a myslím si, že i lidsky si docela 
rozumíme. 

Jaká je nyní situace v představen-
stvu?

Pan Babiš vstoupil do politiky  
v roce 2011 a od té doby začal před-
stavenstvo přeskupováním kompetencí 
strukturovat tak, aby jednotlivé aktivi-
ty Agrofertu byly dobře zajištěny i pro 
případ, že bude muset odejít ze všech 
manažerských funkcí. Je pro něj velmi 
důležité, aby představenstvo Agrofertu 
fungovalo nadále i bez jeho přítom-
nosti. Jsem si jist, že současný mana-
gement Agrofertu snese srovnání s ma-
nagementy jiných velkých společností 
a patří mezi nejlepší. Osobně mám na 
starost, jak s oblibou říkávám, čtyři  
a půl chemičky, tzn. Dezu, Synthesii, 
Prechezu, Fatru a gumárenskou část 
Dusla, která je napojena na produktový 
řetězec Dezy. 

Ostatní členové představenstva 
mají na starost jaké oblasti?

Pan Cingr je zodpovědný za chemic-
ké závody, jejichž výrobní portfolio 
představují hnojiva a paliva, tj. Duslo, 
Lovochemii, Preol. Pan Mráz zajišťuje 
jako výkonný ředitel Agrofertu chod 
centrály, řídí zemědělství a lesnictví. 
Pan Kurčík odpovídá za pekárenskou 
část koncernu a červené maso, paní 
Sokolová za mlékárenský byznys, 
společnost Profrost a bílé maso. Pan 
Němeček řídí akviziční politiku, paní 
Procházková finance a účetnictví, pan 
Faltýnek má v gesci Agrotec a osiva. 
Pan Haspeklo řeší vybranou obchodní 
činnost v zemědělství. JUDr. Bílek má na starost právní služby napříč všemi di-
vizemi Agrofertu.

Kolik času si vaše nová pozice vyžádá? Budeme vás v Praze vídat častěji?
Návštěvy centrály budu plánovat podle potřeby. Samozřejmě, že mi přibyla 

agenda. Momentálně mi přichází řada pozvánek na různé pracovní schůzky a po-
rady, abych něco řešil, ale to by souviselo pravděpodobně s jakoukoliv změnou. 
Ono si to všechno časem sedne, jak říkám – utřepe se to.

Do Prahy dojíždíte nejčastěji vlakem. Proč dáváte železnici přednost před 
osobním automobilem?

S automobilovou dopravou nemám dobré zkušenosti. Naposledy jsem dvakrát 
čekal na D1 téměř dvě hodiny a při dnešním stavu silniční dopravy se tyto kom-
plikace nedají nijak obejít. Cestování vlakem je velmi pohodlné. Z Valašského 
Meziříčí jedu vlakem do Prahy tři a půl hodiny, což je srovnatelné s cestou au-
tem. Hodinu něco čtu, obvykle si půlhodinku zdřímnu, zase si něco přečtu a jsem  
v Praze. 

Jaké zásadní kroky bude muset koncern Agrofert pod vaším vedením  
v nejbližší době udělat?

Nejrizikovější je rozhodnutí o akvizicích 
a o investicích do chemie, ke kterým nás 
tlačí legislativa a ekologické zákony, což 
jsou investice v miliardách. Budeme mu-
set rozhodovat i o technologických inves-
ticích do chemických závodů vyrábějících 
hnojiva a největší investicí, která stojí 
před naším rozhodnutím, je výrobna čpav-
ku v Dusle. A samozřejmě další akvizice.
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V čem vidíte smysl ochrany 
přírody?

Bc. Radim 
Přikryl,
vedoucí 
odboru 
zásobování

Odpověď je jednoduchá – příroda se 
bez lidí klidně obejde a bude si žít spo-
kojeně svým životem, zatímco lidstvo 
by bez přírody čekal rychlý konec. Tak-
že je lepší být s ní zadobře.

Jaroslava 
Machoňová, 
vedoucí OTK 
provozu 
Organik

Ing. Silvie 
Kaizarová,
odbor ŘS ISO

Ing. Bohumír 
Sotorník,
vedoucí 
Organik 
Otrokovice

Tak, jak nám byl dán dar života, tak 
spolu s ním i povinnost – zachovat  
a ochránit to nejcennější bohatství, 
které máme. Smysl je jasný – uchovat  
a předat dál toto Dědictví pro kouzelný  
a spokojený úsměv nejen mého syna.

Ochrana přírody rovná se ochraně ži-
vočišného druhu, který si domýšlivě 
říká Homo sapiens. Bez přírody, by 
totiž nemohl náš živočišný druh vů-
bec existovat. A jak tak sleduji vývoj 
systematického ničení planety Země 
v zájmu našeho nehorázného plýtvání 
všemi přírodními zdroji, nesmyslného 
naplňování  potřeb konzumní společ-
nosti, říkám si, zda by Homo sapiens 
neměl tuto planetu již opustit = vymřít, 
aby dostala planeta Země spolu s pří-
rodou šanci se zmátořit, svobodně si 
vydechnout a existovat další miliony  
a miliardy let i bez lidí, kteří  nevidí 
dále než rok či dva dopředu.

Na náš rozhovor v centrále Agrofertu v Praze přišel na minutu přesně. S úsměvem nám podal ruku a dodal, že byl u holiče  
a je připravený i na focení. Během hodinového rozhovoru byl přátelský, otevřený a působil jako člověk plný optimismu a ži-
votního nadhledu. Předseda představenstva a generální ředitel Dezy, Ing. Zbyněk Průša, který se stal v lednu letošního roku 
novým předsedou představenstva koncernu Agrofert, jezdí z Valašského Meziříčí do Prahy vlakem.

 Kasička na pomoc Libušínu je 
v meziříčském infocentru
V úterý 18. března 2014 odstartovala 
v Turistickém informačním centru ve 
Valašském Meziříčí veřejná sbírka na 
pomoc vyhořelému Libušínu. Sbírku po-
řádá Valašské muzeum v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm. Lidé tak mohou 
přispívat na opravu Libušína do speciální 
kasičky do konce letošního roku. 
Peníze je možno dát do speciální po-
kladničky v objektu informačního 
centra. „Lidé mohou také přispívat 
na speciální účet, který byl zřízen 
u Komerční banky a jeho číslo je  
107-6978880207/0100,“ informovala 
Kateřina Španělová wwz valašskome-
ziříčského informačního centra. 

Ing. Renata Votrubová, 
MÚ Valašské Meziříčí 

DRUHÝ ROČNÍK DEZA 
VALACHIARUNU KLEPE 
NA DVEŘE 

CS CABOT SLAVÍ 20 LET 
OD ZAHÁJENÍ VÝROBY SAZÍ

AGROFERT LETOS 
INVESTUJE VÍCE NEŽ 
MILIARDU KORUN DO 
EKOLOGIERozhovor s členem organizačního 

týmu Ing. Obermajerem, Ph.D.

Z historie dceřiné společnosti 
na výrobu sazí CS CABOT. Projekty na ochranu životního 

prostředí koncernu Agrofert.
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 Valašské Meziříčí poskytne dar 
výši 200 tisíc na obnovu zničené cha-
ty Libušín
Finanční dar ve výši 200 tisíc korun 
schválili ve čtvrtek 13. března 2014 
zastupitelé města. Peníze půjdou na 
obnovu zničené chaty Libušín na Pus-
tevnách v Beskydech. 
Chata navržená architektem Dušanem 
Jurkovičem hořela v noci ze dne 2. na 
3. března 2014. Plameny se z interiérů 
chaty rozšířily kvůli větru i po střeše, 
jejíž konstrukce se zbortila. Předběžné 
odhady vyčíslily škodu požárem zniče-
né chaty Libušín na 80 milionů korun. 
Radnice dále uvedla, že chce město 
poskytnout na obnovu Libušína také 
20 kubíků smrkové kulatiny v hodnotě 
zhruba 40 tisíc korun. Valašské Meziří-
čí se již dříve podílelo darem dřeva i na 
obnově kaple na Radhošti.  

Ing. Renata Votrubová 
MÚ Valašské Meziříčí

 VODŇANSKÉ KUŘE
Pojízdná prodejna společnosti Vodňanská 
drůbež má od dubna 2014 nové prodejní 
místo a novou prodejní dobu.
Každé sudé úterý od 11.00 do 12.30 hodin je 
prodej pouze v areálu společnosti DEZA, a. s. 
(před vchodem do hlavní jídelny). Od 13.00 
do 14.30 hodin prodej před hlavní vrátnicí. 

M á m  d a r  t l u m i t  k o n f l i k t y

Ve středu 16. dubna 2014 ve 14.10 hodin se koná v závodní jídelně setkání 
předsedy představenstva koncernu Agrofert a generálního ředitele Dezy  
Ing. Zbyňka Průši se zaměstnanci na téma Současná situace v a. s. DEZA 
a v koncernu Agrofert. 

Jako host se setkání zúčastní JUDr. Pavel Telička - lídr kandidátky poli-
tického hnutí ANO 2011 do Evropského parlamentu. 

Po vystoupení  Ing. Průši a JUDr. Teličky bude následovat beseda.
Všichni zaměstnanci jsou srdečně zváni.

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI

 Symbolické otevírání Cyklostez-
ky Bečva opět na konci dubna
Oficiální otevírání Cyklostezky Beč-
va pro rok 2014 bude letos 26. dubna.  
Z Tovačova, Přerova, Lipníka nad 
Bečvou, Hranic, Valašského Meziříčí 
a Vsetína vyjedou skupinky cyklistů, 
koloběžkářů či in-line bruslařů. Opět 
každý, kdo na start dorazí, obdrží 
drobný dárek. Cíle, kam se účastníci 
dopraví, budou tentokrát dva - Osek 
nad Bečvou u Jadranu a Halenkov na 
fotbalovém hřišti. 
Do Oseka nad Bečvou tentokrát dorazí 
i „přespolní“ a to cyklisté z Valašského 
Meziříčí. Program na místě bude podob-
ný tomu minulému: cykloškola pro děti, 
půjčování koloběžek, mobilní infor-
mační centrum, nafukování balónků… 
Na místě je zajištěno občerstvení. Pro 
přijezdivší z Valašského Meziříčí bude 
zajištěn cyklobus a ti, kteří již nebudou 
mít sílu šlapat do pedálů i na zpáteční 
cestu, mohou jeho služeb využít. 
Věříme, že si tato akce našla již své 
pravidelné příznivce, na které se opět 
těšíme, ale vítáme i ty, kteří se vydají 
otočit pomyslným klíčem, poprvé. 

Michaela Škrobánková, 
Hranická rozvojová agentura, z . s.

Smysl ochrany životního prostředí vi-
dím v budoucnosti, aby naše děti a děti 
našich dětí měly minimálně takové ži-
votní prostředí jako my.

Změní se nějak akviziční tempo 
po odchodu pana Babiše?

Agrofert bude nadále velmi peč-
livě sledovat akviziční příležitosti. 
V dnešní době ale chemický byznys 
v Evropě stagnuje a s expanzí mimo 
evropský region nemáme dobré zku-
šenosti. Kromě chorvatského výrobce 
hnojiv Kutiny zatím další velké akvi-
zice v chemickém průmyslu v sou-
časné době neplánujeme. Zajímavé 
by mohly být příležitostné investice  
v médiích a případný vstup naší medi-
ální divize na burzu. 

Chystáte v letošním roce návštěvy 
v jednotlivých společnostech kon-
cernu?

Pokud budeme rozhodovat o větších 
investicích, jistě rád jednotlivé spo-
lečnosti navštívím a budu se snažit  
o to, abychom tato konkrétní rozhod-
nutí posunuli dál.

Jste 35 let v jedné firmě, což v dnešní 
době není zrovna typické. Jaký je to 
pocit?

Máte pravdu, během té doby jsem 
ale vystřídal řadu pracovních pozic. 
14 let jsem pracoval ve výzkumu a ve 
výrobě, kde jsem se podílel zejména 
na vývoji a výrobě nových kataly-
zátorů, které jsou dodnes nasazeny. 
Vše, co jsme vyzkoušeli, jsme mu-
seli také uvést do života. Byla to vel-
mi zajímavá práce, avšak počátkem  
90. let jsem přešel na pozici obchod-
ního ředitele. Tehdejší vedení Dezy se 
nepohodlo s Chemapolem, který do 
té doby zajišťoval náš veškerý zahra-
niční obchod, museli jsme vybudovat 
vlastní obchodní síť. A to v době, kdy 
ve Valašském Meziříčí prakticky ne-
fungovaly mezinárodní telefony, tepr-
ve začínaly faxy a mobilní telefony  
a krizové situace se řešily ještě dálno-
pisem. Obchodníky, kteří byli schopni 
komunikovat v angličtině, jsme mohli 
spočítat na prstech jedné ruky. Deza 
měla více než polovinu obchodních 
partnerů v zahraniční od Japonska až 
po Jižní Ameriku. Rozhodně jsme se 
nenudili. V roce 1999 Agrofert pře-
vzal Dezu a já jsem se stal jejím před-
sedou představenstva a generálním 
ředitelem. Nicméně obchod je dodnes 
hlavní náplní mé činnosti v Deze. 

Jaké bude vaše další působení  
v Deze?

Pro Dezu se nic nemění. Domnívám 
se, že zaměstnanci Dezy žádné změny 
ani nepoznají. Možná budu ve Valaš-
ském Meziříčí trávit o něco méně času 
než dříve, ale na každodenním chodu 
firmy se to nijak neprojeví. Žijeme  
v 21. století, v době mobilních tele-
fonů a e-mailové komunikace. Leccos 
se dá vyřídit velmi rychle bez nut-
nosti osobního kontaktu. Mám kolem 
sebe tým velice šikovných manažerů  
a Deza pod naším společným vede-
ním zatím šlape velmi dobře, takže 
není v tuto chvíli důvod cokoli měnit.  

(pokračování na str. 2)



Zámek Lešná 
nedaleko Valaš-
ského Meziříčí 
je jednou z po-
boček Muzea 
regionu Valaš-
sko,  p. o., se 
sídlem ve Vsetí-
ně. Můžete zde 
zhlédnout histo-
rické interiéry, 
přírodovědnou 

expozici, krátkodobé výstavy a anglický park, který ho ob-
klopuje. Ke stálým expozicím, krátkodobým výstavám  
i k aktuálním tématům chystáme v zámku Lešná programy 
pro školy i veřejnost.

Od 22. dubna do 5. května budou v lešenském zámku pro-
bíhat zážitkové programy pro objednané školní kolektivy  
i skupiny veřejnosti s názvem Dny Země v lešenském parku.

Připravujeme slavnostní odemykání zámeckého parku 
velkými, zdobnými, kovanými klíči; vítání ptačího zpěvu 
a probouzení drobného života v parku. 

Při vítání ptačího zpěvu se děti s ptáky seznámí díky vycpa-
ninám ptáků, poslechu jejich hlasů, vyzkouší si vyloudit hlasy 

ptáků na vábničkách, které imitují hlasy ptáků. Budou soutěžit  
v hodu papírovou vlaštovkou.

Děti také probudí drobný život v parku a projdou si jednotlivé 
etapy života slunéčka sedmitečného: napodobí pomocí míčků na 
ping pong kladení vajíček na spodní stranu listu rostliny. Jako 
larvičky budou prolézat látkovým tunelem, zakuklí se a dospělou 
berušku pak namalují na kamínky, které si samozřejmě odnesou 
domů. Prohlédnou si hmyzí hotel, který vypadá jako velké kr-
mítko nebo budka pro ptáky, jehož vnitřní prostor je vyplněný 
drobnými větvičkami, dutými stébly, polínky a kusem cihly s na-
vrtanými otvory, které vedou ke skrýši vyplněné senem a slouží 
jako úkryt pro užitečný hmyz.

Díky přispění firmy DEZA bylo možné pořídit nejen ten-
to hmyzí hotel, ale i odměny pro soutěžící v hodu papírovou 
vlaštovkou, vábničky a přehrávač s kvalitními reproduktory. Ty 
umožní pouštět hlasy ptáků dostatečně nahlas i v parku, kde bu-
dou programy probíhat. Nakoupené pomůcky jsme letos využi-
li i k již proběhlým programům: např. Ptáci na krmítku, Život  
u vody a budeme je využívat i k dalším, které jsou v naší nabídce.

Přáli bychom si, aby se hlavně dětem programy a vůbec pobyt 
na zámku a v parku líbil. Aby byl pro ně příjemným zážitkem, 
který jim pomůže vytvořit pozitivní vztah k přírodě, ke krajině, 
ve které žijí, ke kulturním hodnotám. Děkujeme firmě DEZA, 
že nám v tomto pomáhá.                                    Lenka Šimurdová, 

programový pracovník, Muzeum regionu Valašsko, p. o.

Loni se akce tohoto zamě-
ření a rozsahu konala poprvé  
v areálu Dezy. Můžeš se 
za ní, prosím, ještě trochu 
ohlédnout?

V průběhu akce a krátce 
po ní jsme ji vyhodnotili jako 
úspěšnou. To nás přesvědčilo, 
že ji musíme a chceme zopa-
kovat.

Zaměření akce – tedy 
sportování celé rodiny – se 

ukázalo jednoznačně jako šťastný nápad…
Ano, a jsme tomu rádi. Přišlo opravdu hodně lidí. Akce 

byla atraktivní pro všechny, lidé strávili příjemně celé dopo-
ledne.  Ještě ve tři hodiny po obědě bylo před areálem živo…

Na co se návštěvníci mohou těšit letos?
Opět budou připraveny prodejní stánky se sportovním a do-

plňkovým vybavením. Pro zájemce bude k dispozici běžecká 
laboratoř. V prostorách hasičského záchranného sboru bude 
možné si prohlédnout hasičskou a záchrannou techniku. I děti 
se mají na co těšit, chystáme pro ně řadu zajímavých atrakcí.

Jsou nějaké změny proti loňskému ročníku?
Změnili jsme trasy dětských běhů, pro starší děti jsme při-

pravili atraktivnější trať. Pro nejmenší jsme nově vytvořili 
kategorii BABY běh, kdy budou moci běžet děti společně  
s rodiči. Také jsme uvažovali, jestli něco neuděláme s trasou 
hlavního běhu. Nakonec jsme se rozhodli zůstat u původní 
varianty s pověstnou „dezáckou rovinkou“, kde však pro 
osvěžení budou instalovány mobilní sprchy. Podstatně lépe 
bude zabezpečen servis pro závodníky, především bude více 
občerstvení. Posunuli jsme také o hodinu termín hlavního 
běhu směrem k dopoledni, kdy není ještě takové horko.

Pro diváky bude proti slunci i nepohodě přichystán velký 
stan s lavicemi.

Kde se bude běhat? Kudy povedou trasy jednotlivých běhů?
Jak už jsem řekl, trasu hlavního běhu neměníme, pouze 

lépe zabezpečíme servis pro závodníky po trati.  Trasy jednot-
livých běhů najdete ve speciální příloze květnového vydání 
Valašského chemika. (Připravujeme přílohu, ve které najdete 
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA
vyjde v úterý 20. května 2014
uzávěrka bude 7. května 2014 

CS CABOT s lav í  20  l e t  od  zahájen í  výroby  saz í
V květnu to 

bude už 20 let, 
co se ve Va-

lašském Meziříčí vyrábí saze pod  
značkou CABOT.  Společný pod-
nik mezi Cabot Corporation Boston  
(52 %) a DEZA, a. s. (48 %) vznikl 
podpisem zakládací smlouvy již v roce 
1991. V následujích dvou letech byl 
zpracován projekt pro dvě nové výrobní 
linky s technologií Cabot a na podzim 
roku 1992 byla zahájena jejich samotná 
výstavba. Výroba na těchto dvou lin-
kách začala v květnu 1994. 

V současné době je výrobní kapacita 
závodu přes 120 000 tun sazí. Vyrábíme 
11 druhů sazí a téměř 90 % produkce se 
vyváží do zahraničí. Našimi největšími 
zákazníky jsou světoví výrobci pneu-
matik (Goodyear, Pirelli, Bridgestone, 
Michelin ...). Tito zákazníci odebírají 
především vysokoztužující typy sazí, 
které jsou nenahraditelné při výrobě 
pneumatik. Vlastnosti sazí určují život-
nost pneumatik, přilnavost a ovlivňují 
spotřebu pohonných hmot.

Dalšími významnými zákazníky jsou 
výrobci technické pryže. Tito oceňují 
především dynamické vlastnosti smě-
sí, jejich odolnost vůči nejrůznějším 
chemikáliím apod. S jejich výrobky se 
setkáváme ve stavebnictví, strojírenství  
a dalších průmyslových odvětvích.

Přítomnost firmy CS CABOT v re-
gionu se projevila především výrazným 
zlepšením životního prostředí v okolí 
závodu. CS CABOT se stal prospěšným 
členem komunity, když od samého po-
čátku věnuje značné finanční prostřed-

ky na činnost neziskových organizací  
v regionu. Prioritou je především pod-
pora mládežnického sportu, místních 
škol a charitativních činností.

V roce 1996 byla založena „Studijní 
nadace CS CABOT“ jako důkaz důle-
žitosti podpory vzdělávání, především 
studentů, ze sociálně slabých rodin. Za 
dobu své existence nadace poskytla 
podporu již stovkám studentů v celkové 
výši téměř  8 milionů Kč.

Jak šel čas ......
Výrobě sazí na těchto nových linkách 

předcházela téměř 25letá historie výro-
by sazí v tehdejším n. p. Urxovy závo-
dy. Saze se vyráběly na třech linkách, 
první a druhá linka rozjela svou výrobu 
v roce 1970. Tyto linky byly vybaveny 
vlastní československou technologií, 
poněvadž v 70. letech byly saze považo-
vány za strategickou surovinu a na do-
voz technologie bylo uplatňováno em-
bargo. Další výrobní linka byla najeta v 
roce 1981 a technologie byla dodávkou 
ze Sovětského svazu. Největším pro-
blémem tohoto období 
byla ekologie výroby 
a její dopad na široké 
okolí, čistota produktu 
a vysoké kolísání kva-
lity sazí.

Součástí smlouvy 
společného podniku 
CS CABOT byla doho-
da o fyzické likvidaci 
prvních dvou výrob-
ních linek a následné 
modernizaci ruské lin-
ky. K této modernizaci 

V sobotu 5. dubna se konal  
23. ročník Valašské rallye 2014. Této 
soutěže se zúčastnili i dva zaměst-
nanci Dezy – Petr Martínek z deh-
tové a Jiří Blažek z hutního skladu.  
V celkovém pořadí skončili na 13. místě. 
Děkujeme sponzorům.                   R. B.

Vystudoval jste VŠCHT a tomuto oboru jste zůstal věrný až doposud. Proč 
jste se rozhodl pro studium chemie? 

Vždycky mě bavily technické vědy a rád jsem se zapojoval do různých fyzikál-
ních a matematických olympiád. Vzpomínám si, že jsem měl jako student gymná-
zia jet na fyzikální olympiádu na Kubu, ale bohužel z toho z politických důvodů 
sešlo. Hodně mě také lákala strojařina, ale nejsem tak precizní jak obor vyžaduje, 
a proto jsem se nakonec rozhodl pro chemii. Kdybych si mohl dnes znovu vybrat 
studijní obor, studoval bych strojírenství. 

Jakou má podle vás tento obor budoucnost dnes?
Dnes nenajdete hranici mezi chemií a ostatními vědami. Chemie je všude kolem 

nás. Studenti vysokých chemicko-technologických škol i univerzit mají velkou 
budoucnost. Spolupracujeme s několika univerzitami, jezdíme na přednášky, bere-
me studenty na stáže, píší u nás diplomové práce. Mimochodem, jsem překvapen 
poměrně vysokou úrovní studentů a absolventů škol, kteří do systému přicházejí.

Od roku 1999 působíte ve funkci generálního ředitele Dezy. Co považujete 
prozatím za největší úspěch za dobu vašeho řízení?

Jednoduchá odpověď – aby vše fungovalo tak, jak to má. Každá chemická spo-
lečnost si žije svým životem. Samozřejmě, že denní řízení společnosti potřebuje 
kvalitní management, ale jeho skutečná hodnota se projeví až v horizontu tří až 
pěti let. Zejména u investic, ve kterých se nesmíte splést a musíte je udělat v pravý 
čas. Snažím se o to, aby společnosti správně fungovaly a byly personálně do bu-
doucna zajištěny. Dnes máme v top managementech chemiček převážně čtyřicát-
níky, což znamená, že Deza ani další chemičky by tedy neměly mít příštích dvacet 
let žádný větší personální problém. 

Jaký způsob manažerského řízení se Vám nejvíce osvědčil?
Základem je správný výběr managementu, jeho členové si musí sedět především 

lidsky. Je třeba poskládat kolektiv na bázi lidské chemie tak, aby to fungovalo. 
Obecně je to mnohem důležitější než výjimečné schopnosti jednotlivých manaže-
rů bez vůle spolupracovat. Musíte jim otevírat prostor k prosazení jejich osobnos-
ti, využít pracovního nasazení a nebránit jejich iniciativě. Dále se také přikláním 
k tomu, aby se případné konflikty řešily klidným způsobem. V jednom psycho-
logickém hodnocení osobnosti mi dokonce vyšlo, že mám dar tlumit konflikty. 
Vždy, když ve vzduchu visí neřešitelné napětí a situace se vyhrotí, tak ji obvykle 
změkčím. Ale nemějte obavy, razantní a agresivní také dokážu být. 

Jak trávíte svůj volný čas?
Snažím se co nejvíce hýbat, jezdím na kole, hraju tenis, snažím se běhat v příro-

dě, i když teď už to jako běh moc nevypadá (směje se). Zimní víkendy se snažím 
trávit na lyžích, v dosahu dvaceti minut mám hlavní beskydská lyžařská střediska. 
Občas také zajdeme s manželkou do divadla nebo na koncert. Na dovolenou moc 
nejezdím, protože jako bývalý obchodní ředitel Dezy jsem se nacestoval ažaž. 
Nanejvýš vyrazím na pár dnů někam po Evropě. V listopadu, kdy u nás bývá nej-
horší počasí, někam na jih a v zimě na lyže. Od března do října jezdím maximálně 
vlakem do Agrofertu do Prahy (směje se). 

Karel Hanzelka, Mirka Žirovnická, AGROFERT, a. s.

Mám dar tlumit konflikty
(dokončení z titulní strany)

Dotazník
Kulturní akce, která mě v poslední době nejvíce zaujala:
  Koncert Janáčkovy filharmonie v Ostravě.

Jakou knihu jsem naposledy četl: 
  Matt Ridley: Racionální optimista.

Jak se udržuji v kondici:
  Sportem. Každý den se snažím něco dělat. Na diety nevěřím.

Oblíbené jídlo:  Především česká kuchyně.

Chcete pomoci při organizaci Deza Valachiarunu? 
Pak se hlaste u Ing. Kallerové, linka 2372, email m.kallerova@deza.cz

došlo ve třech etapách, a to v období 
1996 - 2002. Tím tato linka dosáhla 
vysokých standardů v oblasti ekologie, 
ekonomiky a spotřeby energie. 

Po této rekonstrukci se stal  
CS CABOT největším závodem firmy 
Cabot Corporation v Evropě.

Valašskomeziříčský závod je jednou 
ze tří evropských sazoven firmy Cabot 
Corporation. Ústředí Cabotu je v Bos-
tonu (USA) a hlavní výzkumné a vý-
vojové středisko se nachází v Billerice. 
Cabot Corporation má 33 závodů ve  
20 zemích, z nichž 18 jsou sazovny.

Firma Cabot Corporation je v součas-
né době největším výrobcem gumáren-
ských sazí na světě.

K 20. výročí zahájení výroby připra-
vuje firma CS CABOT interní oslavu, 
jejíž součástí  bude i Den otevřených 
dveří v sobotu 24. 5. 2014. Zájemci  
o prohlídku závodu si již brzy budou 
moci rezervovat čas prohlídky na webo-
vých stránkách firmy.

Kolektiv CS CABOT

Foto archiv CS CABOT

Druhý ročník Deza Valachiarunu klepe na dveře

všechny potřebné informace o Deza Valachiarunu 2014 včet-
ně plánků tras.)

Kromě běhání se mohli návštěvníci podívat i do samotné-
ho provozu. Jak to bude tentokrát?

Úspěšný scénář zůstane zachován. Pro větší bezpečnost 
jsme po dobré zkušenosti ze Dne otevřených dveří opět při-
stoupili k exkurzím v závodě autobusy s odborným výkla-
dem. V místě akce bude připravena spousta atrakcí pro děti, 
sportovce i ostatní návštěvníky, včetně běžecké laboratoře. 
Navíc jednáme o možnosti vyhlídkové plošiny, která by ná-
vštěvníky vyzvedla do výšky 70 metrů, čímž by získali jedi-
nečný pohled na Valašské Meziříčí a okolí.

U hasičů bude již tradičně přichystán bohatý program.
Taková akce něco stojí…
Ano, to je pravda. Většinu nákladů ponese společnost 

Deza. Těší nás, že nám zůstali věrní partneři z loňského roku. 
Hlavním partnerem je opět společnost Brenntag International 
Chemicals GmbH, dalším z partnerů je CitiBank, která bude 
mít i svůj stánek s nabídkou svých produktů. Oslovujeme  
i další společnosti…

Letos se chystá i něco nového. Prozraď, prosím, čtená-
řům, o co se jedná.

Když jsme připravovali tento ročník, přemýšleli jsme, jak 
přiblížit tuto akci ještě více veřejnosti. V souvislosti s Mezi-
národním dnem dětí nás napadlo podpořit činnost mateřských 
škol v okolí našeho výrobního areálu. Proto částku, kterou 
vybereme za startovné na hlavní běh na 10 km, chceme vě-
novat těmto školkám na vybavení. Jsme velice rádi, že k této 
naší myšlence se připojila i Nadace Agrofert, která vybranou 
částku zdvojnásobí. Když to zjednodušíme, každý, kdo se 
přihlásí na 10km běh a zaplatí 100 Kč za registraci, poběží  
s pocitem, že přispěl na vybavení školek.

Závěrem? 
Všichni jste srdečně zváni. A sportovci, neváhejte a hlaste 

se na webových stránkách www.valachiarun.cz. Jen na 10km 
běh je v současnosti přihlášených již 240 závodníků.

Děkuji za rozhovor. Miriam Kallerová                                    

Na sobotu 31. května připravuje DEZA, a. s. společně s obecně prospěšnou společností 
Valachiarun druhý ročník sportovně společenské akce Deza Valachiarun 2014. Na po-
drobnosti jsme se zeptali tiskového mluvčího Dezy a současně člena organizačního týmu 
Ing. Jaroslava Obermajera, Ph.D.

D n y  Z e m ě  v  L e š n é  h r a v ě j š í  d í k y  D e z e

Třicátý osmý ročník Valašské laťky ve 
skoku vysokém se uskutečnil ve dnech 
14. – 15. března na ZŠ Masarykova.

Závodilo 101 špičkových atletů  
z 27 oddílů z Česka a Slovenska  
v 11 věkových kategoriích.  Jaroslav 
Bába skočil 226 cm, což je letošní nej-
lepší halový výkon.

Jedním ze sponzorů byla i DEZA, a. s., 
které patří poděkování.

                                          Jan Kocián



Děti z I. turnusu tábora Trubiska je zna-
jí! Letošní jarní sraz byl v jejich znamení. 
Velikonoce totiž pomalu, ale jistě klepou 
na dveře.

Kdo z nás ví, co se o Velikonocích dělalo 
dříve? Jak správně se plete pomlázka? Jak 
nabarvit a pěkně nazdobit velikonoční va-
jíčka? Děti z I. turnusu už ví skoro vše.

Společně jsme natrhali proutí i s říkankou, 
která se traduje, když mladí hoši proutí tr-
hávali. Poté už se sedělo a pletlo. Pomlázky 
byly překrásné. Taky vajíčka nezůstala po-
zadu. Samolepky, které se dnes dají koupit v supermarketech, jsme nechali pro něko-

ho jiného. My jsme využili barev, voskovek, papíru, skořápek  
a lepidla. Každé velikonoční vajíčko byl úžasný originál.  
Z jarního srazu každé dítě odjíždělo s malovaným vajíčkem  
a většina i s tatarem.

Děti z I. turnusu jsou na letošní Velikonoce připraveny.  
A jak jste na tom vy?

         vedoucí I. turnusu Trubiska

Velikonoce si většina z nás spojuje s pomlázkou a kupou vykoledovaných vajíček, 
pro které je třeba najít další uplatnění v jarním jídelníčku. Jako první chod našeho 
svátečního menu jsme proto zvolili lehký vajíčkový salátek podávaný na opečených 
toastech. K obědu bychom doporučili polévku z naší kořenové zeleniny s drůbežím 
masem a křupavé kuřátko s jarní nádivkou. 

Super sandwich  obložený vaječným salátem zdobený řeřichou potoční
Ingredience pro 4 osoby: 6 vajec, půlka cibule 

(100g), pažitka dle chuti, 1 jarní cibulka, 1 polévková 
lžíce majonézy, 1 polévková lžíce hořčice, sůl, pepř, 
řeřicha potoční na ozdobu

Příloha:  Světlý super sandwich Penam
Postup: Vejce uvaříme natvrdo, vychladlé oloupe-

me a nakrájíme. Připravíme si najemno pokrájenou 
půlku cibule, přidáme jarní cibulku a nasekanou pa-
žitku. Ochutíme lžící hořčice, zjemníme lžící majo-
nézy, osolíme, opepříme a vše opatrně promícháme. Salát servírujeme posypaný 
řeřichou potoční. Vhodnou přílohou je opečený světlý super sandwich.

Tip: Majonézu si můžete připravit sami, a to nejlépe z pasterizovaných žloutků, 
abyste předešli zákeřné salmonele. Žloutky dejte do misky a pomalu přilívejte 
kvalitní olej. Doporučujeme řepkový. Zašlehajte lžičku hořčice, lžičku octa a na 
závěr dvě lžičky šťávy z citrónu. Nezapomeňte, že všechny suroviny musí mít 
pokojovou teplotu. 

Kuřecí vývar s Jarní zeleninou a kuřecími  křidélky
Ingredience: 5 kuřecích křidélek Vodňanské drůbeže, celer, petržel, mrkev, bro-

kolice, romanesco, cibule, sůl, pepř, sladkolistá petrželka
Postup: Kuřecí křidélka opláchneme ve studené vodě a vložíme do hrnce. Při-

dáme rozpůlenou cibuli, zalijeme studenou vodou a vaříme  doměkka. Vývar pře-
cedíme a necháme vychladnout. Přidáme kořenovou zeleninu nakrájenou na úzké 

nudličky (zelenina julienne) a vaříme, dokud zelenina 
nezměkne. Na zkus však musí zůstat lehce křupavá. 
Dochutíme solí a pepřem. Na talíři ozdobíme čers-
tvou petrželkou.

Tip: Pro ještě lepší chuť masa a polévky opečte 
kuřecí křidélka v troubě do zlatova (cca 10 minut), 
vložte do vody a postupujte podle výše uvedeného 
postupu.

Grilované zlaté kuře podávané s velikonoční nádivkou
Ingredience: 1 Zlaté kuře Vodňanské drůbeže, olej, sůl, grilovací koření

Na velikonoční nádivku potřebujete: světlý toustový 
chléb Penam, polotučné mléko Tatra, cibule, vejce, sůl, 
pepř, petrželka, uzená nebo kvalitní šunka a pečící papír

Postup: Kuře omyjeme, osušíme, lehce osolíme. Vytvo-
říme si marinádu, kterou budeme kuře během grilování 
potírat. Smícháme olej s grilovacím kořením a celé kuře 
potřeme. Pečeme do té doby, než kuře změkne a na povr-
chu se vytvoří křupavá kůže.

Toustový chléb v míse pokropíme mlékem a necháme  
15 minut uležet. Na pánvičce opečeme do zlatova cibuli. 
K chlebu přidáme vejce, petrželku, cibuli, sůl a pepř. Prsty 
promícháme, aby se jednotlivé složky hezky promíchaly. 
Hotové těsto vložíme na plech, vyložený pečícím papírem 
a pečeme dozlatova.

Tip: Do nádivky můžete použít šunku místo uzeného. Sáhněte po Poctivé šunce 
nejvyšší jakosti od Kosteleckých uzenin.
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NAŠI  JUBILANTI
V dubnu slaví životní jubileum:

Syrovátka Zdeněk -  údržba 1. provozu
Petružela Jaroslav -  údržba 3. provozu
Křetinská Dagmar             - expedice
Ing. Bučo Josef     - údržba 4. provozu
RNDr. Martiška Aleš          - provozní   

laboratoře
Valenta Jaroslav  - železniční doprava

Jubilantům blahopřejeme.

Duben 25 let
Ondřej Martin - energetika
Hrbáč Břetislav - ftalanhydrid
Hubník Robert  - dehet
Zezula Jaroslav  - Organik

24. března se Martinovi Křenkovi 
a Martině Hlaváčové narodil syn Lukáš.
Rodičům blahopřejeme a malému Lu-
káškovi přejeme úspěšný start do života.

HLEDÁM pronájem garáže u autocent-
ra Lukáš. Tel. 604 436 607.
PRODÁM panel. byt  2+kk, v centru 
VM, volný ihned. Tel. 725 611 521.
PRODÁM použitý, funkční telefon Ap-
ple iPhone 3G 8GB v orig. balení včetně 
kompletního přislušenství, odblokovaný 
- volný na všechny české sítě, zakoupen 
u T-Mobile v ČR. Dotyk. displej, Wi-Fi, 
přehrávač MP3, fotoaparát, GPS modul. 
Cena 2 000 Kč, při rychlém jednání sle-
va. Tel. 736 696 731.
PRODÁM řadovou garáž u autocentra 
Lukáš v Bynině. Tel. 725 611 521.

V březnu nastoupili:
Ing. Havranová Aneta  - vodní 

hospodářství (z MD)
Ing. Martinková Zlata  - ekonomický 

úsek
Petřek Vladimír - ftalanhydrid
Pospíšil Igor   - údržba 4. a 9. provozu
Ing. Rožňáková Hana - ekonomický úsek
Ing. Smolková Petra       - zásobování 

a sklady
Šustek Miroslav          - odbor ŘS ISO
Berger Michal - výrobna esterů, Organik

Vítáme vás v našem pracovním 
kolektivu a přejeme vám hodně 

pracovních úspěchů.

PODĚKOVÁNÍ

JAK JSOU TU DLOUHO

NAŠI NEJMENŠÍ

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

V březnu odešli do důchodu:
Chupíková Marie     - železniční doprava 
Kukučka Zdeněk  - údržba 4. provozu
Švec Jiří        - dehet 
Habuda Miroslav        - 8. provoz voda 

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

hodně zdraví a osobní spokojenosti.

VÍTÁME VÁS

INZERCE

BLAHOPŘEJEME
V únoru oslavil životní jubileum:

David Josef  70 let
V dubnu slaví životní jubileum tito 

důchodci:
Krhovják Josef  - 90 let
Pospíšilová Marie  - 80 let
Ondrejková Ludmila - 75 let
Sekera Zdeněk  - 75 let
Polášková Marie  - 70 let
Hojgr Ladislav  - 70 let
Bartoš Pavel  - 70 let
Mrnuštíková Marie - 65 let
Ing. Hlaváč Jaromír - 65 let
Štverák Miroslav - 65 let
Drozd Jiří  - 65 let
Rada Stanislav  - 65 let
Skalková Pavla  - 60 let
Fusek Rudolf  - 50 let 

ZÁJEZD DO POLSKA
VZO OS ECHO a CK Valaška pořádají 
ve středu 14. května zájezd do polské-
ho Těšína. Odjezd v 6.00 hodin z au-
tobusového nádraží ve Valašském Me-
ziříčí. Cena pro člena odborů + rodin. 
příslušníka je 100 Kč/ os., pro zaměst-
nance-neodboráře + rodinného přísluš-
níka je 150 Kč/os, pro cizí 200 Kč. 
Přihlášky přijímá Bambuchová Jana, 
informační středisko, tel. 571 692 373.

HUDEBNÍ RECITÁL
Odbory zakoupily vstupenky na před-
stavení Michala Horáčka.
Čtvrtek 15. května ve 20.00 hodin 
– amfiteátr (případně sál KZ) – MI-
CHAL HORÁČEK – MEZI NÁMI
Jedno z nejžádanějších hudebních 
představení letošního roku, autorský 
hudební recitál významného českého 
textaře, žurnalisty a producenta Micha-
la Horáčka. Dramaturgie představení 
se opírá o Horáčkův projekt zhudebně-
ných textů formou Villonských balad 
a o spolupráci se skladatelem Petrem 
Hapkou. Devadesát minut trvající po-
řad, jehož cílem je divákům představit 
osobnost Michala Horáčka a oživit zá-

VZO OS ECHO INFORMUJE
Odbory  /  In fo

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA

Pondělí až pátek v 20.30 hodin (kromě 
pondělí 21. 04.)
Pozorování zajímavých objektů večerní 
oblohy pomocí dalekohledu, především 
Marsu, Jupiteru, hvězd, hvězdokup aj. 
Středa 16. dubna v 18.00 hodin - MOL-
DÁVIE – ZEMĚ PLNÁ PŘEKVAPENÍ
Přednáší Mgr. Dobromila Patáková, ve-
doucí Hvězdárny Vyškov. Doplněno počí-
tačovou prezentací s bohatým obrazovým 
materiálem.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Čtvrtek 17. dubna v 17 hodin 
– KORALÍNA
Literatura na filmovém plátně. Pro děti od 9 let.
Středa 30. dubna v 18 hodin - Jana Hoch-
mannová - ANDĚLSKÉ PŘÍBĚHY
Beseda, čtení ze světových bestsellerů a tera-
pie knihou.
Do středy 30. dubna - Radek Potočný - 
KRÁSY PŘÍRODY
Procházka po přírodních krásách Moravy  
a Slovenska. Výstava fotografií ve vestibu-
lu knihovny.

GALERIE KAPLE
Do čtvrtku 12. června - Jiří Kovanda 
- T JAKO LOGIKA
Tvorba Jiřího Kovandy se vyznačuje mi-
nimalistickým pojetím a často své výstavy 
tvoří z banálních předmětů všedního života.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
Středa 16. dubna od 9 hodin 
- JARNÍ DĚTSKÉ SLYŠENÍ
Meziříčský Domeček pořádá již tradičně  
v dubnu zajímavé akce, které jsou spojené 
s oslavou Dne Země. K těmto aktivitám 
patří i pořádání besedy pro žáky a studenty 
škol z našeho města s názvem „Dětské sly-

šení“. Tentokrát na téma Příroda v zahradě. 
Přijďte se těch nejpovolanějších zeptat na to, co 
vás zajímá a co byste si ve svém městě přáli. 

NÁMĚSTÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Pátek 16. května 
– KVĚTINOVÝ JARMARK
Pátek 25. dubna 
– PRVNÍ FARMÁŘSKÝ TRH
Další trhy budou následovat každé dva 
týdny až do 7. listopadu.

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Do neděle 28. září 
- KARPATSKÉ DĚDICTVÍ
Pracovníci Muzea regionu Valašsko pro-
střednictvím výstavy prezentují depozitáře 
a přibližují výsledky dlouholetých průzku-
mů karpatské přírody, krajiny i kultury.

ZÁMEK LEŠNÁ U VAL. MEZIŘÍČÍ
Do úterý 22. dubna - INTERAKTIVNÍ 
VÝSTAVA TÁBOROVÝCH HER 
Výstava pro malé i velké táborníky, rodiče 
i ty, kteří na táboře nikdy nebyli, ukazuje 
život na táboře a rekvizity z již uskutečně-
ných táborových her. 
Do úterý 22. dubna – ZÁMEK A PARK 
OČIMA DĚTÍ
Výtvarná výstava dětských prací z okol-
ních škol.
Otevírací doba v dubnu je úterý až pátek 
9 - 15 hodin, o víkendu 9 - 16 hodin. Park 
je otevřen denně od 8 do 17 hodin.

VÝLET DO OSTRAVY
Dne 27. 3. 2014 uspořádali důchodci 

výlet vlakem do Ostravy do oblasti Dol-
ních Vítkovic. Na nádraži ve Val. Mezi-
říčí, za pěkného počasí, se sešlo 26 lidi 
důchodového věku a jeli se podívat do 
skanzenu železa - Vitkovických železá-
ren. Zajímavá procházka s průvodcem 
trvala 2 hodiny. Po ukončení prohlídky 
si každý účastník strávil zbytek času po 
svém. Někdo nakupoval, někdo se sta-
vil na pivo a někteří navštívili muzeum 
vláčků přímo na nádraži Ostrava střed. 
Většina se nás sešla při zpáteční cestě 
ve vlaku, spokojení, jak se nám tento 
výlet vydařil.                     Mirek Hlavatý

TURISTIKA
Krásné počasí z první jarní vycházky 

nás nalákalo k nabídce dalšího výšlapu. 
Bude to tradiční jarní Javorník. Sejde-
me se ve středu 23. dubna na nádraží 
ČD ve Valašském Meziříčí, odjezd do 
Veřovic je v 9.21 hodin.

   Gita Škrhlová

BOWLING
Dne 28. 3. proběhlo klání v bow-

lingu s účastí 17 osob. Zvítězil Pavel  
Heidler s 522 kolky před druhým Ton-
dou Krupou s 512 kolky. Třetí byl Laďa 
Hojgr se 499 kolky. Bramborovou měl 
Lojza Filip za 492 kolků. Velmi vy-
rovnaný souboj svedla naše děvčata. 
Mezi první a čtvrtou byl rozdíl jen 13 
kolků. První, Anna Vykopalová, měla 
359 kolků. Druhá, Zdeňka Porubová, 
nahrála 350 kolků. Třetí byla Zdeňka 
Sehnalová s 348 kolky a čtvrtá Mirka 
Ondrušková s 346 kolky.

Další bowling je objednán na pove-
likonoční pátek 25. dubna ve 14.00 
hodin (ul. Sokolská).               J. Goláň

Děkuji za květinové dary a projeve-
ní soustrasti nad úmrtím mého manže-
la Josefa Barabáše.

         Alena Barabášová

Poděkování

POLSKO
Výbor KD při a. s. DEZA pořádá ve 

středu 7. května zájezd do polského 
Těšína. Odjezd v 6.00 hodin od nádra-
ží ČSAD Valašské Meziříčí. Cena pro 
bývalého zaměstnance je 80 Kč, pro 
rodinného příslušníka 120 Kč. Zájem-
ci se hlásí u paní Tomášové v termínu 
15. 4. - 20. 4. na tel. 605 775 194. Cena 
zájezdu neobsahuje cestovní pojištění. 

ZNOJMO
V minulém čísle chemika bylo ozná-

mení o dvoudenním zájezdu do Znojma 
ve dnech 21. - 22. 5. 2014. 

Podrobnější informace o zájezdu.
Ve středu  21. května pojede autobus 

v 6.00 hodin od nemocnice a v 6.15 
vyjedeme z autobusového nádraží ve 
Valašském Meziříčí.

Pojedeme na 
Brno a odbočíme 
na Jaroměřice 
nad Rokytnou, 
kde bude větší 
přestávka, proto-
že si prohlédneme 
zámek i chrám 
sv. Markéty a za-
hrady. Po této přestávce pojedeme asi  
50 km do města Slavonice, kde nás bude 
čekat průvodce, který nás provede tím-
to historickým městem. Možná se nám 
podaří najít nějaké občerstvení a další 
cesta nás zavede do Vranova nad Dyjí. 
Čeká nás tam ubytování v penzionu „M“  
a volná zábava, jak kdo bude chtít.

Druhý den ráno, po snídaní v 8.30 
hodin, budeme cestovat do Znojma. Po-
díváme se do městských sklepů, chceme 
se projet vláčkem po Znojmě a jako po-
slední zastavení by měla být prohlídka 
Louckého kláštera. Kdo bude chtít, 
může si tam nakoupit kvalitní vína. Pak 
už nás bude čekat jen cesta domů.

Cena zájezdu je pro člena klubu 750 Kč, 
pro rodinného příslušníka 1 050 Kč. V ceně 
je započítaná cesta, ubytování, snídaně  
a vstupy prohlídek.

Závazné přihlášky a peníze vybírá 
od 15. dubna Hlavatý Mirek, Sokolská 
1088, Val. Meziříčí, tel. 776 141 082. 

ZÁJEZD DO RAKOUSKA
Klub důchodců připravuje jedno-

denní poznávací zájezd do Rakouska 
ve čtvrtek 26. června. Trasa zájezdu 
je přes Břeclav, Moravské pole, zámek 
Schlosshof, hrad Hainburg, římské mu-
zeum Petronell-Carnuntum a přes Bra-
tislavu zpět. Odjezd je ve 4.45 hodin 
od hvězdárny, v 5.00 hodin z autobu-
sového nádraží ve Valašském Meziříčí, 
návrat v pozdní večerní hodinu. 

Cena zájezdu je 1 250 Kč, z toho 
člen KD Deza platí 500 Kč, rodinný 
příslušník 800 Kč. V ceně je zahrnuta 
doprava, průvodce, vstupné do zámku 
a muzea a pojištění. Přihlášky, spo-
lečně se zaplacením a rodným číslem, 
přijímá do 30. 4. paní Jiříčková Jiřina,  
tel. 776 373 531. 

VZPOMÍNKA
18. března zemřel pan Josef Barabáš 

ve věku 70 let.
Čest jeho památce.

Foto Milan Procházka

Ing. Josef Bučo z údržby provozu voda 
oslavil 3. dubna padesáté narozeniny. 

Blahopřejeme.

HLEDÁM nového pána. Zn. Jen 
abstinenta.

jem o poezii formou hudebních textů 
v kvalitních pěveckých interpretacích. 
Všichni účinkující jsou po celou dobu 
představení na pódiu v improvizova-
ném posezení u vína, kde průvodní 
slova probíhají formou předscén. Celý 
večer je rozvržen na tři části. V jed-
né představí autor textů spolupráci se 
skladatelem Petrem Hapkou, v další 
svůj úspěšný recitál Kudykam a ve třetí 
svůj poslední ucelený autorský projekt 
Český kalendář.
Účinkují: Michal Horáček - autor 
a průvodce pořadem, Lenka Nová - 
zpěv, František Segrado - zpěv, Ondřej 
Ruml - zpěv, Kvartet Mateje Benka - 
doprovodná hudební skupina.
Cena: odborář 150 Kč; neodborář 200 Kč.
Prodej vstupenek v kanceláři odborů 
od 16. 4. 2014.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Turnaj se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2014 
od 15.00 hodin v herně v „DOMEČKU“.
Zájemci se mohou přihlásit na od-
borech na tel.: 2192 nebo e-mailem:  
odbory@deza.cz
Zveme všechny příznivce ping pongu.

Znají dnešní děti velikonoční tradice?

V E L I K O N O Č N Í  R E C E P T Y

Redakce AGF magazínu



Od března letošního roku plánuje společnost Fatra uvést na trh novou rozšířenou 
kolekci LINO. Ta bude platná po dobu 3 let a naleznete v ní celkem 34 nových zají-
mavých vzorů. Největšími novinkami jsou kolekce Efekt, která napodobuje strukturu 
škrábaného betonu a kolekce Vario, která má blíže ke kobercovým vzorům. U obou 
těchto kolekcí se k výrobě nově využívají dekorační fólie. Fatra tak může nabídnout 
zajímavé vzory, s nimiž jste se v kolekci LINO ještě nesetkali. 

LINO Fatra je tradiční vinylová podlaha určena zejména do komerčních prostor, 
jako jsou například kanceláře, školy, nemocnice, obchody, hotely a restaurace, kde 
zvládne vysokou zátěž, a je velmi odolná. Zároveň se podlahovina LINO osvědčila 
také v domácnostech, kde uvítáte její odolnost proti vlhkosti, snadný úklid i možnost 
pokládky na podlahové topení. 

V kolekci naleznete také speciální podlahoviny, které splňují požadavky na elektric-
ké vlastnosti. Tyto podlahy jsou určeny do prostor s požadavkem na elektrostaticky 
vodivé provedení podlahy, např. prostory s nebezpečím výbuchu, laboratoře či do zdra-
votnictví nebo naopak do prostor s požadavkem na antistatické provedení podlah, např. 
pro počítačové sály, výrobu elektroniky, oblast telekomunikací atd.

Výrazné vzorové obměny se také dočkala kolekce Amos, která je určena do školních 
tříd, školek či jídelen a 4 nové vzory byly doplněny také do nejprodávanější kolekce 
Super. 

Podlahová krytina LINO je i nadále vyráběna v rolích o šířce 1,5 m nebo ve čtver-
cích o rozměrech 608 x 608 mm.  

Marketingové oddělení, Fatra, a. s.
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Vzory betonu a koberce v nové 
kolekci LINO Fatra

Agrofer t  l e tos  inves tu je  v í ce  než  mi l iardu  korun  do  eko log ie
Razantní snížení pachové, hlukové a emisní zátěže v okolí výrobních podniků – to je výsledek investic ve výši 2,033 miliardy Kč, které do ekologizace provozů vložily v posledních pěti letech společnosti koncernu Agrofert. 

Letos chystá koncern další zásadní ekologické investice, a to v celkovém objemu 1,023 miliardy Kč. 
Projekty na ochranu životního prostředí tvoří přibližně 17 % z cel-

kových investic koncernu  Agrofert. U podniků z její chemické divize 
(např. Deza, Lovochemie, Precheza, Synthesia, Fatra) dosahuje tento 
poměr dokonce 33 %. Firmy Agrofertu v  letech v letech 2008 - 2013 
investovaly především do odhlučnění provozů, instalací koncových 
spaloven exhalací, do hermetizace výrobních procesů a do hermeti-
zace při spouštění surovin i při plnění výrobků, či do inertizace zá-
sobníků. Nově budou finance směřovat mimo jiné do projektů úspor 
energie. Například se zaměří na tepelné ztráty, osvětlení, frekvenční 
měniče apod. 

Plánované investice Agrofertu v segmentu chemie v letošním  
a příštím roce přibližuje Ing. Pavel Pustějovský, výrobní ředitel spo-
lečnosti Deza: „Chemický průmysl je obecně vysoce energeticky ná-
ročný, navíc výrobní proces v našich závodech probíhá nepřetržitě. 
Proto podstatná část našich dalších investic bude směřovat do ener-
geticky úsporných projektů, které zároveň sníží emisní zátěž v regio-
nech.“ Dodává při tom, že „celkové investice do energetických zdrojů 
dosáhnou například v lovosické Lovochemii 1,2 miliardy Kč, či jedné 
miliardy Kč v pardubické Synthesii.“ Souběžně budou podle jeho slov 
probíhat také další ekologické projekty, jako je třeba třistamilionový 
plán odsíření, odprášení a denitrifikace v Deze ve Valašském Meziříčí. 

Méně prachu v Lovochemii
Bezesporu nejvýznamnější investiční akce se chystá ve společ-

nosti Lovochemie. Ta již loni investovala do ekologických projektů  
500 milionů Kč a v letech 2014 až 2016 plánuje utratit dalších 700 mi-
lionů Kč. Finanční prostředky se využijí na stavbu nového energetic-
kého zdroje, realizovanou zejména z důvodu nutnosti trvale snižovat 
podíl emisí prachu a SO2 v Lovochemii. Nový energetický zdroj nahra-
dí stávající uhelnou kotelnu a sníží podíl vypouštěných emisí. Například 
u oxidů síry až sedminásobně. Uvedená investice je největší investiční 
akcí za posledních deset let a její dokončení se plánuje na rok 2015.

Vylepšený Preol
Investice se ale nevyhnou ani moderním provozům. Je mezi nimi 

i výrobna na zpracování řepkového semene a výroba bionafty spo-
lečnosti Preol, umístěná v areálu Lovochemie v Lovosicích. Zahájila 
provoz v roce 2009 a byla již projektována a postavena tak, aby brala 
maximální ohled životní prostředí. Přísné legislativní požadavky na 
ochranu ovzduší, ochranu vod, ale i hladiny hluku a další byly v prů-
běhu schvalování a projektování ještě zpřísněny pod zákonem nařizo-
vané limity. Výsledkem je výrobna s minimálním dopadem na životní 
prostředí a i s velmi nízkým vlivem na nejbližší okolí. 

Preol nyní investuje 10 milionů Kč na snížení pachové zátěže, byť 
z hlediska plnění legislativních požadavků to není vyžadováno. Nový 
projekt je zaměřen na instalaci zařízení studené plazmy: odstraňo-
vání pachových látek je založeno na vytvoření velmi reaktivní zóny  
v odpadních plynech, kde se molekuly pachových látek rozloží. Níz-
koteplotní plasma bude využita pro čistění odpadních plynů za okolní-
ho tlaku a teploty. Tímto způsobem Preol sníží emise pachových látek 
z provozu o 80 %.

Emise sníží i Duslo
Vyšší částku, konkrétně 15 milionů Kč, si vyžádají ekologické in-

vestice ve slovenském podniku Duslo. V  plánu na období 2014 až 
2016 je hned několik projektů. Převážná většina z nich se zaměřuje na 
ochranu ovzduší. Mezi ty velmi významné a finančně náročnější patří 
nejen redukce oxidů dusíku v kotlích na výrobu tepla, ale také řešení 
problému s emisemi na univerzální granulační lince i na granulační 
lince pro močovinu. 

Ethanol Energy pokračuje
Investiční činnost vedoucí k obnově klíčových technologických 

celků s cílem minimalizace negativních dopadů na životní prostředí 
zahájila společnost Ethanol Energy již v loňském roce. Tehdy odstar-
tovala výstavba sušárny lihovarských výpalků tzv. DDGS za více než 
100 milionů českých korun. Cílem bylo výrazné snížení emisí vy-
pouštěných do ovzduší (díky přechodu palivové základny ze součas-
ně využívaného hnědého uhlí na ekologický zemní plyn) a eliminace 
pachové zátěže při sušení, a to díky speciálně instalovanému systému 

termické oxidace pachů. Předpokládané do-
končení instalace a zahájení provozu je pláno-
váno na letošní květen. 

Neméně významnou, z pohledu minima-
lizace dopadů na své okolí, je také dnes do-
končující se instalace plynových kotlů, jejichž 
spuštění je plánováno v letních měsících. 
Tato investice v Ethanol Energy umožní re-
konstrukci stávajících kotlů na pevná paliva 
a zajistí stabilní produkci páry. Dojde tím 
k výraznému poklesu potřeby zásobování 
společnosti pevnými palivy - hnědým uhlím 
přibližně o 20 %. Tak klesne i logistická ná-
ročnost a prašnost, která provází manipulaci  
s tímto palivem. Celkově společnost zahá-
jila výdej finančních prostředků na zlepšení 
klimatu ve svém regionu na úrovni více než  
150 milionů Kč. Téměř 90 milionů proinves-
tovala v roce 2013, zbývající finanční pro-
středky proinvestuje v roce 2014.  

Ekologičtější teplárna v Synthesii
Nejvýznamnější investiční projekt to-

hoto desetiletí ve společnosti Synthesia 
vstupuje do první fáze realizace. Pardu-
bická chemička uzavřela loni v listopadu 
kontrakt na rekonstrukci své energetiky  
v ceně jedné miliardy korun. Investice, která 
nese název „Ekologizace energetického zdro-
je s využitím fluidního spalování a OZE“, se 
týká teplárny, která Synthesii a firmám podni-
kajícím v areálu SemtinZone dodává elektric-
kou energii a páru. Nyní probíhá první etapa  
z plánovaných tří, které mají přinést prodlou-
žení životnosti zařízení energetiky minimálně 
o dalších 25 let. Dalšími přínosy budou rozší-
ření palivové základny o zemní plyn a bioma-
su, splnění nových emisních limitů platných 
od roku 2016 a uzpůsobení výkonu pro sou-
časné kapacity výrob.  

„Celý projekt jsme začali vypracovávat již 
v roce 2011 na základě předchozích vlastních 
koncepcí a externě zpracované odborné studie. 
Po konzultacích s odbornými firmami nako-
nec vzniklo 14 variant, jak se s problematikou 
vypořádat. Od různých typů kotlů a jejich veli-
kostí, až po lokální zdroje při jednotlivých chemických výrobách. Ná-
sledovala výběrová řízení a v listopadu 2013 byla podepsána smlouva  
s generálním dodavatelem, který již zahájil práce spojené s moder-
nizací,“ shrnuje Josef Liška, generální ředitel společnosti Synthesia. 
Mezi další návazné investice bude patřit výstavba nové redukční sta-
nice na přívod plynu, čištění spalin za fluidním kotlem nebo skladova-
cí silo s dopravním systémem pro biomasu. Poslední etapa, která bude 
zaměřena hlavně na turbíny, čeká Synthesii v roce 2020.

Deza chystá odsíření a odprášení 
Projekt „Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin“ je ekologickou 

stavbou, která má zajistit snížení emisí škodlivých látek. Realizací no-
vých technologií na provoze dojde ke snížení emisí NOx,  SO2 a tu-
hých znečišťujících látek (TZL) na kotlích provozu Energetika Deza. 
Projekt je dalším z řady opatření vedoucí ke zlepšování životního pro-
středí v okolí Dezy. Je v souladu nejen s programem snižování emisí 
v rámci Zlínského kraje, ale i s programy na omezování emisí v rámci 
České republiky. Díky tomu mu byly poskytnuty finanční prostředky 
z Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudrž-
nosti), a to v celkové výši 40 % způsobilých výdajů projektu z cel-
kové výše investice 270 milionů Kč. Vlastní realizace byla zahájena  
v únoru letošního roku, na podzim 2014 bude dokončena část „de-

nitrifikace“, o rok později pak část „odsíření 
a odprášení“. Deza tak s více než pětiletým 
předstihem splní zpřísněné emisní limity po-
žadované Evropskou unií prostřednictvím 
směrnice 2010/75/EU.

Další ekologickou investicí v Deze je vý-
stavba spalovacího a skladovacího zařízení 
pro využití druhotného energetického zdro-
je – těžké dehtové topné směsi. Nový kotel 
o výkonu 30t/h bude produkovat přehřátou 
páru 6,3 MPa, která poslouží k pohonu nové 
protitlaké turbíny TG3 o výkonu 4 MWe 
elektrické energie. Celkové investiční výda-
je se předpokládají ve výši cca 250 milionů 
Kč. Na část investice protitlaká turbína bude 
poskytnuta dotace v rámci Operačního pro-
gramu podnikání a inovace (OPPI) výzva – 3, 
program - Ekoenergie. 

Precheza ušetří energie
Investiční výstavba vedoucí k celkovému 

snížení spotřeby energií se týká i společnosti 
Precheza. Projekt „Horkovodní stanice vý-
robny titanové běloby v Precheze – rekon-
strukce topného okruhu“ si dává za cíl sní-
žení spotřeby režijní páry, která se využívá 
k vytápění budov a ohřevu vody. Zdrojem 
tepla po rekonstrukci bude odpadní teplo 
vzniklé při kondenzaci v jednom z provoz-
ních souborů výrobny titanové běloby. Inves-
tice v oblasti energetiky se současně týkají  
i vstupního transformátoru T10.1 22/6kV, 
16MVA, což je aktuálně probíhající akce  
s termínem dokončení na začátku letošního 
2. čtvrtletí, dále také rekonstrukce transfor-
moven souvisejících s technologickou inves-
tiční výstavbou (mokré mletí, sušárna B).   

Fatra bude mít i nové osvětlení
Na nové technologie sází i společnost Fat-

ra -  jedna z významných výrobních jednotek 
v oblasti chemického a plastikářského prů-
myslu. Nyní se zaměřuje i na nové výrobní 
technologie v oblasti přípravy polotovarů 
pro výrobu v řádu desítek milionů korun 
ročně. Jako příklad je možno uvést novou 
technologii mísícího centra PVC materiá-

lů, nebo novou, patentově chráněnou výrobu v oblasti doplňků pro 
hydroizolační systémy. Součástí každé nové investice jsou instalo-
vány nejen prvky pro ochranu pracovního prostředí, ale i venkov-
ního prostředí. Další finance společnost směřuje do oblasti zdraví  
a pracovní pohody svých pracovníků, kde firma již v minulých letech 
proinvestovala miliony a další desítky milionů má v úmyslu vložit 
i v příštím období. Jedná se například o nový druh LED osvětlení, 
který přináší nejenom ekonomické úspory, ale podstatným snížením 
energetické náročnosti přispívá k šetření přírody. Zvolená technologie 
vytváří nejen zlepšení světelných, ale obecně pracovních podmínek 
zaměstnanců. Toto LED osvětlení je unikátně poprvé instalováno do 
takto chemicky i tepelně namáhaných výrobních prostor společnosti 
Fatra v Chropyni i v Napajedlích.

Ekologických projektů a investic je zkrátka ve skupině Agrofert dlou-
há řada. Jejich výsledkem bude razantní snížení emisí do roku 2020.

Petr Cingr, Lovochemie, a. s., Josef Sládek, Ethanol Energy, a. s., 
Tomáš Procházka, Synthesia, a. s., Tomáš Filip, DEZA, a. s., Ludvík 
Prášil, Precheza, a. s., Jaroslav Stuchlík, Fatra, a. s.

Foto: Zdroj Lovochemie, Ethanol Energy, Synthesia

Pohled na novou energetiku v Lovochemii tak, 
jak by měla vypadat v roce 2015.

Sušárna DDGS ve společnosti Ethanol Energy.

Významný investiční projekt společnosti Synthe-
sia se týká rekonstrukce teplárny

V roku 2005 Duslo zadalo svojej dcérskej výskumnej or-
ganizácii VUCHT  úlohu riešiť výrobu liadku vápenatého  
z matečných lúhov z výroby dusičnanu horečnatého. Mar-
ketingový prieskum a možnosti rýchlej adaptácie prevádzky 
v Chemku Strážske viedli k presmerovaniu výskumu na vý-
robu LV GG (greenhouse grade kvalita) z vápenca, kyseliny 
dusičnej a čpavku. Vďaka skúsenostiam z výroby hydroxi-
du horečnatého, výskumu a výroby granulovaných hnojív  
v Dusle a dlhoročným výrobným skúsenostiam z výroby LV 
AG (agricultural grade) v Lovochémii Lovosice, bol výskum 
pomerne rýchly a úspešný, i keď nábeh výroby v podmien-
kach výrobne dusičnanu amónneho s vápencom, ktorý sa 
pôvodne v Strážskom vyrábal, nebol jednoduchý. 

Okrem iného bolo nutné riešiť: 
• nedostatočný výkon odparovacieho stupňa (obmedzenia 
pre režim zníženého tlaku);
• problémy s nastavením recyklu (prietok, granulometria, 
teplota) a taveniny (prietok, zloženie, teplota);
• časté zanášanie trás (potreba každodenného čistenia, pro-
blémy s triedičom);
• veľká tvorba prachu – ručná manipulácia (rozpúšťanie prachu);
• nedostatočný dohľad na kvalitu vápenca (veľa kremičitých 
zložiek – zvýšenie gélovitého ťažko filtrovateľného podi-
elu, negatívny dopad na objem a kvalitu odpadových vôd  
a odplyny).

Najdôležitejšie aplikované zlepšenia: 
• podrobnou CHI analýzou, výpočtami a skúsenosťami  
z prevádzkovania sa podarilo vyriešiť technologické problé-
my výroby LV, súvisiace najmä s jeho zložitou termodyna-
mikou - existencia metastabilných stavov a inkongruentná 
kryštalizácia suspenzie (2009-2011);
• inštalácia cyklóna, vyradenie filtra vzdušniny a priame 
spracovanie vzdušniny v pračkách (2011); 

Výrobňa LV GG v Strážskom. V strede dolu sklad kusového vá-
penca, vľavo rozkladný reaktor, neutralizátor a odparky, filter  
a suchá časť sú vo vnútri budovy, vpravo sklad LV GG, vzadu  
v strede balička. 

Výroba liadku vápenatého kvality greenhouse grade vzbudila veľký záujem
Prirodzene, konkrétne know how je vo výrobe v Hnoji-

vách Duslo, Strážske. Kvalita a originálnosť sú podčiark-
nuté pripravovaným predajom  licencie LV GG do Lo-
vochémie Lovosice a veľkým záujmom o toto know how  
a licenciu aj mimo AGROFERT koncernu.

• vyradenie granulačného bubna (2011);
• nový granulátor a triedič (2013).

Využitím existujúcich aparátov, respektíve ich častí sa 
podarilo ušetriť prostriedky na výrobu nových aparátov. 
Opatreniami sa podarilo zvýšiť výkon až na súčasných  
9,5 t/h (projektované 8t/h). Tento originálny špičkový vý-
robok, vyrábaný z domácej suroviny – vápenca, sa vyváža 
prakticky do všetkých krajín sveta, a to buď ako produkt 
AGROFERT koncernu - DUCANIT®, alebo cez sprostred-
kovateľské obchodné organizácie. 

V roku 2007 bola sformulovaná prihláška patentu, ktorú 
sme ako slovenskú definitívnu verziu podali 09. 07. 2007 
(udelený SK 287816, 04. 11. 2011, SK) a ako PCT 25. 07. 
2007 (udelený  EP 2 051 953 B1, 28. 04. 2010). Podstatou 
tohto patentu je príprava vysokočistej taveniny dusična-
nu vápenatého a dusičnanu amónneho zrážaním nežiaducich 
katiónov za špecifických podmienok, zahustenie a granulá-
cia prehriatej taveniny v dvojvretenovom lopatkovom gra-
nulátore. 

Ing. Pavol Kerďo, riaditeľ SBU Anorganika, Duslo, a. s.
Doc. Ing. Milan Králik, Ph.D., riaditeľ pre výskum, 

VUCHT, a .s. 


