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AGROFERT JE POPRVÉ
PARTNEREM KOLA PRO ŽIVOT

Jak probíhal letošní útvarový
den hasičů.

O seriálu cyklistických závodů.
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Hlavní téma / DEZA

ANKETA
Splnila Desítka okolo komína
vaše očekávání?
Ing. Daniel
Hruška,
finanční
ředitel

Desítka okolo komína byla opět rekordní

Tradiční závod se tentokrát běžel v rámci běžeckého seriálu Agrofert Run 2015 v sobotu 30. května 2015 ve
valašskomeziříčské chemičce DEZA. Běžecký klub Valachiarun.cz byl tentokrát v roli technického organizátora tratí závodů.
DĚTSKÝCH MINI BĚHŮ v délkách 200, 300,
600 a 1000 metrů. Ti nejmenší běželi svůj první běh
v kategorii BABY 200 m za doprovodu rodičů.
Všechny ostatní závody běžely zvlášť holky a kluci. Celkem se cílovou rovinkou prohnalo 360 dětí.
Libor Čada, Valachiarun.cz

Naprosto. S rodinou jsme byli z Desítky nadšeni. Je to skutečně akce pro
celou rodinu s profesionální organizací.
Tobiáš
a Timotej
Zgabajovi

Tobiáš: Jo. Největší radost jsem měl
z medaile, kterou jsem dostal za závod.
Nejvíc se mi líbilo chytání ryb. A chutnala mi zmrzlina.
Timotej: Mně se nejvíc líbila medaile. A chytání ryb. A házení balónků.
A zmrzlina.
Mgr. Gabriela
Konečná,
OŘS ISO a ŽP

Popravdě jsme s dcerou vděčnými
účastníky každoročního Valachiarun,
ovšem s ohledem na věk dcery, jsme
se u příležitosti třetího ročního nezúčastnili samotného běhu. Na druhou
stranu jsme rádi využili doprovodného
programu.
Ing. Lukáš
Bezděk,
energetika

Splnila…nesplnila…i předčila. Jelikož v letošním roce nebylo naběháno tolik km, kolik bych si přál, bral
jsem účast na letošní desítce jako
„trénink“.
Nesplnil jsem si cíl zaběhnout ji pod
45 min, ale s časem kousek nad touto
hodnotou jsem i tak spokojený. Na
běh jsem si odskočil z volejbalového
turnaje, na který jsem se hned po doběhnutí zase vracel.
Letošní desítka předčila mé očekávání v počasí, asi největší vedro
a dusno, co jsem za ty 3 roky zažil.
Celkově akci hodnotím jako vydařenou, je to akce především pro rodiny
s dětmi, a ty si myslím celý den užily.
Všem pořadatelům patří velký dík.

Třetí ročník závodů přilákal bezmála 1500 závodníků
všech věkových i výkonnostních kategorií. Jako první se na
startovní čáru postavily děti, následoval Rodinný běh a pět
minut po poledni byl odstartován hlavní závod - Desítka okolo komína.
Hlavní závod, DEZA Mizuno Desítka okolo komína, přilákal nejen zkušené závodníky, ale i běžce, kteří se vydali
na svůj první závod a to nejen z Česka, ale také z Polska,
Ukrajiny a ze Slovenska.
Vítězem se stal Oleksander Matvijchuk (30:38), druhé
místo obsadil Volodimir Jurchuk (30:57), oba z klubu JM
Demolex Bardejov. Třetí místo obsadil Lukáš Kučera z klubu VSK Univerzita Brno (31:45). Mezi ženami kralovala Karolína Zádrapová z klubu AK Drnovice (38:22). Druhá byla
Martina Vévodová z AK Perná (39:28) a třetí Jana Žaludková v barvách klubu Cyklogat Malenovice (40:21).
Do nesoutěžního běžeckého happeningu, IMPULS RODINNého BĚHu, se zapojilo bezmála 600 závodníků. Pro
každého předem přihlášeného bylo připraveno originální
funkční tričko partnera závodu - společnosti KLIMATEX.
Nebylo výjimkou, že se na start postavily třígenerační rodinné týmy.
Někteří trať, který vedla i areálem valašskomeziříčské
chemičky DEZA, projeli na online bruslích, odrážedlech,
koloběžkách i kolech a k vidění byly i dětské kočárky. V tomto běhu nerozhodovala rychlost běhu, účastníci neměli měřící
čip ani startovní číslo, ale odhodlání přihlásit se do závodu
a uběhnout nebo projít trať, která měřila dva kilometry.
Pro děti byly připraveny celkem čtyři tratě KLIMATEX

Třetí ročník Desítky
okolo komína
je minulostí
Fotoreportáž.

Desítka okolo komína však není jen sportování.
Je to též zábava i trošku poznávání.
Před vstupním areálem byla pro velké i malé návštěvníky přichystána spousta atrakcí. Děti skotačily v nafukovacím kombajnu, soutěžily i s rodiči
v mnoha hrách rodinné bojovky. Pozornosti sneušly
stánky se sportovním vybavením.
Nemalému zájmu velkých i malých se těšili hasiči. Každý si mohl vyzkoušet, jak se sedí za volantem hasičského auta, prohlédnout si nejmodernější
hasičskou techniku i historickou stříkačku. Ale především tu
byla hora pěny. Počasí se vydařilo, a tak se děti v pěně opravdu vydováděly.
Mnoho dospělých návštěvníků využilo možností exkurzí do
výrobní části závody s výkladem našich odborníků.
Nikdo nezůstal hladový ani žíznivý. Běžcům i ostatním
návštěvníkům byla k dispozici nejen závodní jídelna, ale též
mnoho stánků s rozličným občerstvením.
A že byla odpoledne bouřka? To už byli všichni sportovci
i ostatní návštěvníci pěkně doma v suchu a příroda v areálu se
jen umyla a občerstvila po náročném dnu.
Takže: nashledanou na čtvrtém ročníku Desítky okolo komína.
Miriam Kallerová
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AKTUALIT Y
Sběr starého papíru
Dne 3. června 2015 se v areálu DEZA,
a. s. uskutečnil sběr starého papíru.
Poděkování patří panu Zahradilovi, Kubínovi, Kretkovi, Martinkovi,
Habudovi, Golombovi, Goláňovi
a Lazeckému z klubu důchodců.
A dále všem, kteří pomohli, ať už
řidičům a také zaměstnancům, kteří
starý papír připravili k odvozu.
Sebralo se cca 1 450 kg sběrového
papíru a cca 520 kg kartonu. Peníze
za sběr budou sloužit k naší činnosti.
Výbor klubu důchodců DEZA, a. s.

Oznámení odborové knihovny
Oznamujeme
čtenářům
odborové
knihovny, že knihovna bude během
prázdnin uzavřena z těchto důvodů:
Dne 10. 8. 2015 – energetická zarážka.
Dne 31. 8. 2015 – 9. 9. 2015 – bude probíhat inventura. Žádáme proto čtenáře
o včasné vrácení knih.
Děkujeme za pochopení. Knihovnice
Parkoviště před vlakovým nádražím nově na 30 minut
V rámci zlepšení dopravní obslužnosti vlakového nádraží je stání omezeno
pouze na půl hodiny a je bez poplatku.
Na ulici Nádražní ve Valašském Meziříčí bylo osazeno nové dopravní značení - Parkoviště s parkovacím kotoučem
maximálně na třicet minut. Důvodem
úpravy parkovacího režimu je omezit
stání vozidel řidičů, kteří zde parkují
celý den. Parkovací kotouče lze koupit
na benzinkách i v papírnictví, kdo nebude mít parkovací kotouč, může čas
příjezdu vyznačit zřetelně na papír a ten
umístit za čelní sklo.

Responsible Care - Zasedání výboru HSE při SCHP ČR v DEZA, a. s.

Globální etika chemického průmyslu Responsible Care
(RC),
zavedená
v roce 1985 Asociací kanadských chemických výrobců,
je jedinečnou etickou iniciativou, která zdůrazňuje stálé
zlepšování v oblasti
bezpečnosti práce,
ochrany zdraví a životního prostředí v chemické výrobě. Responsible Care
je současně závazek k budování důvěry vůči chemickému průmyslu, nezbytný ke zlepšení životního standardu,
kvality života a udržitelného rozvoje. Responsible Care
od členských společností vyžaduje, aby byly otevřené ve
vztahu ke třetím stranám – od místních komunit k environmentálním organizacím, od místních úřadů až po
média, a samozřejmě i vůči nejširší veřejnosti.
Program Responsible Care přijalo již 60 chemických
asociací po celém světě a 160 globálních firem. Představitelé asociací ustavili jako jeden z orgánů Mezinárodní
rady chemických asociací (ICCA) Řídící skupinu pro
Responsible Care (RCLG), která monitoruje a koordinuje tuto inciativu ve světovém měřítku. V podmínkách
ČR funguje Iniciativa Responsible Care pod záštitou
Svazu chemického průmyslu ČR jako účinný nástroj
soustavného zlepšování chemických podniků v oblasti
bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí.
K plnění principů RC se v ČR přihlásilo 82 členských
organizací SCHP ČR a tří jeho kolektivních členů (Svaz
chemických obchodníků a distributorů - SCHOD, Asociace výrobců nátěrových hmot - AVNH a Česká asociace čistících stanic – CACS). Jako aktivní členové plnící

principy RC byly přijaty i střední školy – Masarykova
střední škola chemická v Praze, Střední průmyslová
škola chemická v Brně, Střední průmyslová škola v Pardubicích a nejnověji i Integrovaná střední a jazyková
škola ve Valašském Meziříčí.
DEZA, a. s., ve spolupráci s CS CABOT, s.r.o. a Integrovanou střední školou ve Valašském Meziříčí byli
garanty a organizátory Zasedání výrobu pro zdraví,
bezpečnost a životní prostředí HSE při Svazu chemického průmyslu ČR. Toto zasedání se uskutečnilo ve dnech 14. a 15. května t. r. v prostorách DEZA,
a. s., a v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. Účastníky jednání v DEZA, a. s., přivítali a jednání zahájili
Ing. Jaromír Odstrčil, ředitel CS-CABOT a RNDr. Oldřich Kuběna. Zasedání se zúčastnilo celkem 50 účastníků. Nosnými body programu jednání bylo:
- Rok průmyslu a technického vzdělávání.
- 20 let transportního a nehodového systému TRINS.
- Aktuální informace z legislativy.
- Zákon o předcházení průmyslovým haváriím + prováděcí předpisy – Ing. Forint z MŽP ČR.
- Aktualizace hodnocení Responsible Care.
- SPICE3 – energetická účinnost.
Zájemcům bylo rovněž umožněno si prohlédnout výrobní areál DEZA, a. s., a areál Integrované střední školy ve Valašském Meziříčí.
Za umožnění jednání v DEZA, a. s., zajištění a organizační zajištění tohoto setkání si dovolím poděkovat především vrcholovému managementu všech tří organizací,
dále zástupcům těchto firem na jednání – Ing Martinu Valovi a Ing. Šárce Pobucké. Za program a vedení jednání
je třeba poděkovat Ing. Ladislavu Špačkovi z SCHP ČR
a za aktivní přínos k jednání všem jeho účastníkům.
RNDr. Oldřich Kuběna
předseda výboru HSE při SCHP ČR

Městský úřad rozšiřuje úřední hodiny
Město Valašské Meziříčí v rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb veřejnosti rozšiřuje od 1. července úřední
hodiny a počet úředních dnů.
Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 		
8.00 – 11.30, 12.00 – 17.00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek:
8.00 – 11.30, 12.00 – 13.30 hodin
Pátek je určen pro úřední jednání
v terénu nebo pro objednané klienty.
Pokladna:
Pondělí a středa: 		
8.00 – 11.30, 12.15 – 17.00 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek
8.00 – 11.30, 12.15 – 13.30 hodin

Nejstarší účastník „desítky“ Jaroslav Gaman (1935) si ani letos nenechal závod ujít.

Pětaosmdesátiny profesora Paška

Vysokoškolský pedagog, který ovlivnil zásadním způsobem proces vzdělávání chemických inženýrů na pražské
Vysoké škole chemicko-technologické
a rozvoj chemického průmyslu v České republice i v zahraničí - prof. Ing.
Josef Pašek, DrSc. - oslaví 11. 7. 2015
osmdesáté páté narozeniny. Jeho životopis je každých deset let aktualizován
v Chemických listech a svědčí o tom,
že přes pokročilý věk zůstává jubilant neustále aktivní v oblasti vývoje
a realizace chemicko-technologických
procesů. Neúnavně tak dodržuje svá životní kréda „Žiji a pracuji a o tok času
se příliš nestarám“ a „Mne příliš nezajímá, co dotyčný ve své dosavadní kariéře všechno dělal, ale to, co udělal“.
Prof. Pašek v sobě spojuje chemického technologa, organického chemika
i ekonoma. Výsledkem jeho odborného působení je více než 150 patentů,
více než 160 publikací a 30 procesů
realizovaných v českém chemickém

průmyslu i v zahraničí. Z jeho bohaté
činnosti připomeňme především realizaci jeho know-how výrobny anilinu
v Japonsku ve spolupráci s BC-MCHZ
Ostrava i dlouhodobou a trvalou spolupráci s belgickou firmou Taminco Gent
v oblasti zavádění nových výrobních
procesů, zpracovávání projekčních
podkladů a know-how, i konzultace
investičních záměrů a řešení nejrůznějších provozních problémů. Na dílčích
technologických problémech spolupracuje s většinou českých i slovenských
chemických firem i řadou dalších
zahraničních firem. Jeho spolupráce
s naší firmou DEZA se soustředila především na problematiku rektifikačních
destilačních kolon na benzolce a fenolce se zaměřením na zvýšení kvality
a výtěžnosti produktů. Podílel se i na
přípravě projektu výroby pyrolýzního
naftalenového koncentrátu v Chemopetrolu Litvínov - pro DEZU potenciálně významného rozšíření surovinové
základny. Za vynikající výsledky své
práce získal prof. Pašek řadu vysokých
státních ocenění. V poslední době to
byla např. prestižní cena Česká hlava,
Medaile Josefa Hlávky, Medaile Emila
Votočka, Cena rektora VŠCHT v Praze
i Cena Sazky. Přejeme panu profesorovi do dalších tvůrčích let hodně zdraví,
dobrých nápadů, pevné nervy a ať zachová i nadále svou přízeň naší DEZE.
Jan Vymětal a Josef Lazecký
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I v letošním roce bude na provozu Energetika odstaveno zařízení z provozu ve dvou etapách. V neděli 2. 8. 2015 bude v nočních hodinách odstaveno výrobní zařízení na teplárně
tak, aby v pondělí ráno bylo možno zahájit
zarážkové práce v naplánovaném rozsahu.
Dodávka tepla bude zabezpečena výrobou
na parních kotlích dopalovny Tailgas. Centrální kompresorovna na výrobu tlakového
vzduchu nebude v letošním roce odstavovat
(mimo odstávku elektrické energie).
V pondělí 10. 8. 2015 bude ráno odstavena do zarážky dopalovna Tailgas a od
7.00 hodin do 17.00 hodin budou probíhat servisní a revizní práce na zařízeních
vysokého napětí. Po tuto dobu nebude
v celém areálu dispozici elektrická energie. Po ukončení údržby budou opětovně
uvedena do provozu zařízení na transformaci a rozvod elektrické energie. Výroba tlakového vzduchu na kompresorovně a následně
výroba a rozvod tepla pro provozy i externí
odběratele bude uvedena do provozu v úterý
11. 8. 2015 dopoledne.

Dodávka tepla pro obyvatele bude ve
Valašském Meziříčí přerušena od neděle
9. 8. 2015 (od cca 22.00 hodin) do čtvrtku
13. 8. 2015 dopoledne. Dle vývoje postupu
údržbářských prací na zařízeních CZT může
být dodávka tepla podle požadavku odběratele obnovena i dříve.
Ing. Vlastimil Horák,
vedoucí provozu energetika
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Každý rok v měsíci květnu se koná útvarový den HZSP DEZA, a. s. Náplní útvarového dne jsou písemné testy odborných znalostí, školení obsluhovatelů vysokozdvižných plošin, prověřovací cvičení na vybraný provoz a zdatnost v požárním sportu. Útvarového dne se účastní všech 54 hasičů sloužících u našeho útvaru.
Hlavní náplní útvarového dne je
prověřovací cvičení. V letošním roce
bylo situováno na provoze MTVCH objekt č. 317- destilace a objekt č. 330
– kontinuální redestilace a odfenolování karbolového oleje. Cílem cvičení je
prověřit akceschopnost a připravenost
jednotek PO zařazených do prvního
stupně požárního poplachu dle požárního poplachového plánu DEZA, a. s.,
prověřit dokumentaci zdolávání požáru, prověřit schopnosti velitelů směn
organizovat a řídit zásahy při vyšších
stupních požárního poplachu, prověřit
aktivaci a práci havarijních a krizových
orgánů v rámci DEZA, a. s., ověření
VALAŠSKÝ CHEMIK
součinnosti mezi jednotkami požární
vychází jednou
ochrany, seznámit všechny zúčastněné
měsíčně
s nebezpečím při požárech a charakteOdpovědná redaktorka:
ristikou objektu pro případ skutečného
Ing. Miriam KALLEROVÁ
požáru, funkční zkouška pěnové stanitel. č.: 571 692 372,
ce na vodu, prověření vydatnosti doe-mail: m.kallerova@deza.cz
dávky hydrantové sítě, vytýčení zóny
Redaktorka:
RESPONSIBLE CARE
sálavého tepla.
Jana BAMBUCHOVÁ
Dne 28. 5. 2015 v 9.00 hodin začatel. č.: 571 692 373
la na hasičské ústředně signalizovat
e-mail: j.bambuchova@deza.cz
EPS požár v čerpací stanici provozu
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Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA
vyjde v úterý 15. září 2015
uzávěrka bude 3. září 2015

UDÁLOSTI

VALAŠSKÝ CHEMIK

Titul krále mladých chemiků putuje do Brna

Pardubice. Třetí ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze: stal se jím Vít Procházka z Brna.
ale i pro všechny mé kolegy a přátele,
kteří se v oblasti výchovy mladých chemiků již po léta angažují. I jim patří mé
velké díky,“ uvedl Ladislav Novák.
V rámci slavnostního vyhlášení byla
také představena Sektorová dohoda
Fakulta
chemicko-technologická
pro chemii - Dorost pro chemický
Univerzity Pardubice hostila 11. června
průmysl. „Cílem tohoto dlouhodobého
2015 vrcholné klání mladých chemiků.
strategického plánu je získat nejen pro
Žákovského mistrovství se zúčastnilo
chemii, ale pro technické obory vůbec
38 finalistů ze všech krajů republiky.
dostatek mladých lidí tak, aby byla za„V celostátním měřítku se soutěže zújištěna plynulá generační obměna techčastnilo více než 10 000 žáků devánicky vzdělaných odborníků na trhu
tých tříd, což je o dva tisíce více než
práce. Ta v tuto chvíli poněkud vázne,“
loni,“ uvedl děkan pořádající fakulty
vysvětlil projektový manažer SCHP
Petr Kalenda. „Dnešní finalisté jsou
ČR Jan Kvarda.
a obchodu ČR Michala Horáčka pointelektuální elitou své generace a naše
Mladí chemici během finálového dne
hár, dárkovou tašku, příslib stipendia
fakulta má samozřejmě zájem, aby se
ale jen nesoutěžili. O zábavný program
a jako hlavní cenu kameru GoPro.
v budoucnu stali našimi studenty. Výse postaral mistr bublinář Matěj Kodeš
„Snažíme se žáky motivovat hodnotnýjimečně nadaným jedincům jsme totiž
a jeho fenomenální bubble show, po
mi cenami, které jsou v rámci podobschopni nabídnout vynikající podmínkteré následoval poutavý workshop.
ných soutěží nadstandardní. Za to patří
ky pro jejich další růst,“ dodal profesor
Pořádající fakulta pozvala rodiče
poděkování Svazu chemického průKalenda.
a učitele finalistů na exkurzi, předvedla
myslu ČR, generálnímu partnerovi
Soutěž sestávala ze dvou částí. Teoukázku efektních pokusů a umožnila
soutěže, bez jehož podpory by to neretické znalosti prověřil písemný test,
soutěžícím i jejich doprovodu přespat
bylo možné,“ uvedla Gabriela Čebišopraktické dovednosti laboratorní prána kolejích a poobědvat v menze. Fivá z agentury Czech marketing, která
ce. Nejlépe si v obou částech vedl Vít
nalisté si tak mohli vyzkoušet, jaké to
soutěž organizuje.
Procházka ze ZŠ Křídlovická Brno,
je být na jeden den studentem vysoké
Oceněno bylo všech 38 finalistů,
který se stal pomyslným králem mlaškoly.
role předávajících se ujali významní
dých chemiků pro rok 2015. „Testy
„Letošní ročník Mladého chemika,
hosté z řad partnerů soutěže. Ti, kteří
byly poměrně náročné, takže po prvkterý probíhal v rámci kampaně Rok
se umístili na prvním až pátém místě,
ním kole jsem si moc nevěřil. Všechprůmyslu a technického vzděláváobdrželi navíc i Cenu děkana FChT
no ale zachránila laboratorní úloha,
ní 2015, prokázal, že chemie je opět
UPa za vynikající výsledky v oblaskterou jsem bez problémů vyřešil,“
v kurzu. Stále rostoucí popularita klání
ti vědy - příslib přiznání stipendia
svěřil se vítěz. „Účastním se všech věa neustále se zvyšující počet soutěžív prvním akademickém roce studia
domostních soutěží, ale nejvíc mě baví
cích je inspirací a neklamným znamena Fakultě chemicko-technologické
chemie. Po gymnáziu bych rád zamířil
ním, že o budoucnost našeho oboru se
Univerzity Pardubice v celkové hodna univerzitu a studoval některý z technemusíme bát: funkční propojení všech
notě 24 000 Kč. A protože za úspěchy
nických oborů. Možná právě chemii,
stupňů školství a průmyslového sektonejlepších žáků stojí do značné míry
ještě nejsem rozhodnutý,“ doplnil nejru je totiž příslibem, že v příštích letech
jejich učitelé, uznání se dočkali i pedalepší mladý chemik, který si z rukou
bude dostatek studentů jak středních
gogové, jejichž svěřenci obsadili první
ředitele Svazu chemického průmyslu
průmyslových škol, tak i technických
tři pozice. Dagmar Muzikářová ze
ČR Ladislava Nováka odnesl pohár,
univerzit, jejichž absolventi vyplní
ZŠ Křídlovická Brno, Irena Bártová
šerpu, LED TV Panasonic, příslib
prázdné místo na pracovním trhu,“
ze ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci
přiznání stipendia ve výši 24 000 Kč
uzavřel Ladislav Novák, ředitel Svazu
nad Orlicí a Marcela Macigová ze ZŠ
v prvním akademickém roce studia
chemického průmyslu ČR.
Střítež nad Ludinou si kromě čestného
na FChT Univerzity Pardubice a dárSoutěž se koná v rámci projektu
uznání odnesly také dárkový set delikovou tašku od partnerů soutěže. Na
Rok průmyslu a technického vzdělákátních pochutin.
druhé příčce se umístil Adam Anthování, který byl vyhlášen Svazem průJedním z vrcholů slavnostního vyhlány Needle ze ZŠ Gutha-Jarkovského
myslu a dopravy ČR.
šení bylo udělení zvláštní ceny. Medaiv Kostelci nad Orlicí, který získal poVíce informací na www.mladychemikcr.cz.
li Fakulty chemicko-technologické
hár, příslib stipendia, iPad mini 16 GB
Univerzity Pardubice za dlouholetou
a dárkovou tašku. Ceny mu předal děPoznámka redakce: Z Valašského
spolupráci v oblasti výchovy mlakan Fakulty chemicko-technologické
Meziříčí se soutěže zúčastnily 2 žákyně
dých chemiků převzal z rukou děkana
Univerzity Pardubice Petr Kalenda.
ZŠ Šafaříkova. Mezi nejlepšími mlaředitel Svazu chemického průmyslu
Jako třetí skončil Martin Hollas ze ZŠ
dými chemiky z republiky se rozhodně
České republiky Ladislav Novák.
Střítež nad Ludinou, který převzal od
neztratily.
„Tohoto ocenění si velmi vážím a děporadce náměstka ministra průmyslu
kuji za ně. Je to ocenění nejen pro mne,
MTVCH. Byl zmáčknut tlačítkový hlásič, což v praxi většinou znamená ostrý
výjezd. Je vyhlášen poplach a k události vyjíždí určená směna v počtu 12 hasičů. Velitel zásahu po příjezdu k události
informuje ústřednu o rozsahu události
a žádá o vyhlášení prvního stupně
poplachu. Dále přebírá informace od
mistra provozu MTVCH a zjišťuje,
že v objektu čerpací stanice se nachází zraněná osoba. Velitel zásahu (VZ)
vydává pokyny k záchraně osoby, vypnutí elektrického proudu v zasažených
objektech, ustavení techniky a ochlazování okolních objektů ohrožených
sálavým teplem. VZ vydává pokyny
ústředně, ať informuje dispečera o události, celozávodním rozhlasem vyhlásí
poplach, zajistí zvýšení tlaku v hydrantové síti a spuštění pěnové stanice. Je
zřízen štáb zdolávání požárů. Dále velitel zásahu neustále provádí průzkum.
Probíhá soustředění sil a prostředků.
VZ zřizuje bojové úseky, určuje jejich
velitele, vydává pokyny k dovozu potřebné techniky a probíhá příprava na
pěnový útok. Na místo události se dostavily 2 jednotky HZS Zlínského kraje
a postupně se dostavovali členové požárních hlídek z řad zaměstnanců, kteří
byli nápomocni při drobných pracech.
Po zdolání požáru je technika uvedena
do akceschopnosti.
Prověřovací cvičení bylo vyhodno-
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ceno kladně. Ukázalo na činnosti,
které je možno vykonávat efektivněji. Žádné zásadní nedostatky
nenastaly.
K hasičskému životu neodmyslitelně patří hasičský sport.
Všichni příslušníci měřili své síly
v disciplínách 100 m s překážkami
a ve výstupu do čtvrtého podlaží
cvičné věže. Pro naše mladé soutěžní družstvo to byl dobrý trénink
před krajským kolem v požárním
sportu.
Vyvrcholením pak byla královská disciplína v požárním sportu, kterou je požární útok, který nejlépe zvládla směna
„D“ a byla po zásluze odměněna.
hasiči

O testu j te si své znalosti
1. K čemu se používají ftaláty (estery kyseliny o-ftalové a C8-C10 alkoholů)?
a) jako plastifikátory do betonu,
b) jako změkčovadla xPVC,
c) jsou to vonné složky kosmetických přípravků,
d) jejich použití je přísně zakázáno.
2. Kterým fyzikálním parametrem se charakterizuje čistota naftalenu?
a) bodem varu,
b) bodem krystalizace,
c) intenzitou zabarvení,
d) rozpustností.
1. b) – ftaláty jsou nejrozšířenější skupinou změkčovadel PVC. 2. b) – je úzce svázán s
čistotou látek..
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B ěž e l i j s m e o k o l o k o m í n a

I v Deze je dost sportovců, kteří se
vydali na trasu okolo komína: Lukáš
Bezděk, Milan Dujka, Miroslav Frkal,
Hradil Daniel, Lukáš Klemš, Martin
Korytář, Tomáš Král, Pavel Krčmář, Pavel Krumpholz, Martin Marek, Radomír
Masařík, Jaroslav Obermajer, Daniel
Orság, René Palacký, Luboš Sekyra,
Petr Střílka, Vladimír Štěpánek, Libor
Žemla a letos jediná žena Miroslava
Havranová. Výborný výkon podal i náš
senior 68letý František Koňařík.

VALAŠSKÝ CHEMIK
Mají čerstvě po maturitě. A co dál?

Maturitní
vysvědčení
v kapse, brány školy zavřené.
Na prázdniny příjemný pocit.
Ale život jde dál, tak co teď?!
Pokračovat na vysněné
vysoké škole – určitě dobrá
volba. Přijmout pracovní nabídku – samozřejmě! Najít
dobrou práci je v dnešní době
výhra.
A když ne, tak co takhle přidat 800 hodin angličtiny, ponechat si ještě jeden rok statut studenta střední školy
a vstoupit do života s mezinárodním certifikátem o znalosti angličtiny B2 nebo C1?
O této možnosti řada studentů a jejich rodičů vlastně ani neví. Přesto tato forma pomaturitního
studia existuje. Jedná se o studium placené, statut studenta řeší jen zdravotní pojištění posluchače
a daňové úlevy rodičů. Nicméně je to nejintenzivnější a jednoznačně nejefektivnější forma
výuky, studenti mají 20 hodin jazyka týdně. Výuku vedou aprobovaní učitelé jazyka a rodilí
mluvčí, podmínky jsou ve speciálně vybavených třídách ideální.
Na Jazykovce při ISŠ – COP ve Valašském Meziříčí probíhá výuka od 7.30 do 10.50 hod,
je tedy dost času i na odpolední brigády. Škola se zapojuje do evropských projektů, v příštím
roce nabídne pomaturitním studentům v rámci výuky dokonce možnost týdenního pobytu
v zahraničí zdarma.
A co víc, nabízíme i možnost pomaturitního studia němčiny, takže pokud už angličtiny
na střední škole stačilo, 800 hodin němčiny jako druhého jazyka je jen další hodně silné ESO
v rukávu.
Jak je vidět, s čerstvým maturitním vysvědčením je dnes škoda ztrácet čas na
Úřadu práce, každý den na jazykovce znamená další krok k sebezdokonalení v příjemném kolektivu vrstevníků.
Jazykový certifikát je dnes totiž něco jako řidičák, bez něj jsou některé možnosti
prostě nedostupné.
Roční denní studium cizího jazyka a „jazykový řidičák“ na jeho konci, no
není to skvělá volba ☺?
Informace ke studiu: www: www.isscopvm.cz, e-mail: jazykova.skola@isscopvm.cz
telefon: 776 059 607, 731 663 191, 571 685 216
Welcome to the club!

Z A K R ÁSAMI SL O VI N SKA
Odbory pro vás připravily zájezd do Slovinska do oblasti Triglavski narodni park
ve dnech 8. 9. – 13. 9. 2015, odjezd v úterý 8. 9. 2015 ve 23.00 hodin, návrat v neděli
13. 9. 2015 v pozdních nočních hodinách.
Zájezd je koncipován tak, aby byl přijatelný jak pro zdatné turisty, tak pro rekreační turisty.
Ubytování bude v oblasti Gorjek – Pokljuka v horském hotelu v oblasti horských
pastvin v blízkosti známého běžkařského areálu.
Navštívíme oblast Bohinjského jezera (největší horské jezero Triglavského
národního parku). Zdatní turisté mohou
od tohoto jezera nastoupit na několik
zajímavých turistických tras. Rekreační
turisté mohou využít procházkové trasy
kolem jezera anebo si zapůjčit loďku
a jen tak pozorovat hory a skalní masívy
z průzračně čisté hladiny. Velkým zážitkem pro všechny bude výjezd lanovkou
na vrchol Vogel, odkud je překrásný výhled na celý Triglavský národní park. Z tohoto vrcholu si můžete vyšlápnout na hřebenové túry anebo sejít vyhlídkovou trasou k Bohinjskému jezeru. Nezapomenutelným
zážitkem bude jistě návštěva vodopádu Savica, ke kterému vede pohodlná nenáročná
trasa. Rekreační turisté budou moct vyjít na procházkové trasy horskými pastvinami
a samotami přímo od hotelu v oblasti Pokljuka.
Navštívíme překrásné horské městečko Krajská Gora, odkud je připraveno několik tras s výhledem na Krajnské údolí. Náročnost tras si bude každý účastník vybírat dle svých možností.
Největším zážitkem bude pro všechny horská cesta (Ruská cesta) přes vrchol Vršič –
čtvrtá nejnáročnější horská cesta v Alpách.
Krásným zážitkem bude návštěva městečka Trenta, odkud je připraveno několik variant tras od rekreačních až po tu nejnáročnější, kterou je dvoudenní vrcholová turistika na nejvyšší horu Triglav – zájemci o tuto vrcholovou túru musí při přihlášení
na zájezd tuto túru nahlásit, neboť je nutné pod vrcholem Triglavu zajistit ubytování.
Dále se budeme pohybovat v údolí řeky Soče, na které leží stejnojmenné město.
V této oblasti probíhaly jedny z nejtěžších bojů 1. světové války. V této oblasti můžete
nastoupit na několik turistických tras, které si budete moci volit dle náročnosti a svých
možností nebo se jen tak procházet ulicemi Soči. V údolí Soči narazíte na spousty
hřbitovů a hřbitůvků padlých vojáků a může se stát, že zde náhodou narazíte na známá
jména anebo také na jména svých předků nebo předků vašich známých.
Krásnou a pohodovou procházkou bude stezka Vingar kousek od místa ubytování.
Samozřejmostí bude návštěva snad všem známého městečka Bled s návštěvou hradu.
Veškeré podrobnosti naleznete na seidu a www stránkách odborů.
Tento zájezd je koncipován tak, aby byl dostupný pro všechny, co mají rádi přírodu
a hory. Také je výzvou pro ty, kdo v horách ještě nebyli, aby si vyzkoušeli a zrelaxovali v mnohdy
panenské přírodě a došli poznání, že Alpy nejsou jen o kopcích a našlapaných kilometrech v kamení.
V ceně zájezdu je doprava, pojištění, ubytování s polopenzí, vstup na Bledský hrad, vstupy
na placené turistické trasy, jednosměrný lístek lanovky na vrchol Vogel a vstup k vodopádům.
Cena za osobu:
Odborář
3 900 Kč
Rodinný příslušník odboráře
4 200 Kč
Zaměstnanec neodborář
4 600 Kč
Rodinný příslušník zaměstnance neodboráře 4 900 Kč
Plná cena zájezdu je 6 850 Kč.
Přihlášky od 7. 7. 2015 do 7. 8. 2015 v kanceláři odborů nebo na tel.: 2192; email:
odbory@deza.cz.

P R Á Z D N I N O VÝ

TK DEZA pořádá již 6. ročník oblíbeného kempu pro děti a mládež od 6 do
15 let vedený zábavnou formou, s výukou základu tenisu a mnoha sportovními aktivitami (výlet na kolech, bazén,
bowling, atd.). Kemp bude probíhat za
každého počasí na tenisových kurtech.
Při nepříznivém počasí bude k dispozici posilovna a hala.
KDY: Pondělí – pátek 6. 7. - 10. 7. 2014
CENA kempu na dítě: 1 600 Kč
POZOR: Některé pojišťovny proplácí
až 1 000 Kč na dítě.
Děti nejsou během kempu pojištěny.

P ŘÍM Ě S T SKÝ

Pokud si chcete během prázdnin od
svých ratolestí odpočinout, tak neváhejte a přihlaste je na tento kemp, my
se o ně dobře postaráme.
Přihlášky, informace: u trenéra Zbyňka Toboly, e-mail: tobolatenis@seznam.cz mobil: 736 504 830
Přihlášení dítěte bude přijímáno pouze formou e-mailu a nabývá v platnost,
až po uhrazení platby, nejpozději do
30. června (účet: 2153921133/0800,
variabilní symbol: datum narození dítěte, do poznámek jméno a příjmení).
Cena zahrnuje: péče o dítě a tréninko-

KEM P

vé hodiny (přes 30 hod.), mzdy trenérů,
obědy v restauraci, bowling, páteční
opékání a občerstvení, atd.
Dítě potřebuje na kemp: sportovní
oblečení, tenisky, pití, švihadlo, raketu,
(je možné i zapůjčit), svačinu a drobné
kapesné. (bazén, sladkosti, pití atd.)
Časový harmonogram kempu pondělí
až pátek 9 – 15.30 hod.
Začátek kempu v pondělí v 9.00 hod.
v tenisovém areálu TK DEZA u odrazové stěny.
Přijď si za námi zasportovat a přiveď
s sebou i své kamarády.
Těšíme se na vás.

Pan Ing. Petr Staniček z údržby režie
nevýroba oslavil 9. června
padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

Pan Václav Brabec z HZS oslavil
18. června šedesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

AGROFERT
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VALAŠSKÝ CHEMIK

Agrofert je poprvé partnerem Kola pro život V z h ů r u s K m o t re m d o K ro m ě ř í ž e !

Je sobota 25. dubna, devátá hodina
ráno, obloha je doslova vymetená a sluníčko už začíná pěkně hřát. Na obrovské louce u Berounky v Dobřichovicích
stojí velké pódium, spousta stanů s logy
nejrůznějších firem, atrakce pro děti,
je tu hospoda. A jsou tu i mycí boxy,
ovšem nikoliv na auta, ale na kola.
Taky sprchy pro závodníky a pračky na
praní dresů. Jsme totiž na prvním cyklozávodě 16. ročníku Kolo pro život.
Na hospodě a jednom ze stanů jsou
vidět loga Agrofertu. Letos poprvé
se totiž stal koncern jedním z partnerů tohoto závodu. „Sérií závodů Kola
pro život jsme chtěli navázat na loňský
Opel Handy cyklomaraton na podporu handicapované Terezky Vargové.
Cyklozávod tehdy vzbudil velký zájem našich zaměstnanců, a proto jsme
se v letošním roce rozhodli uspořádat
závody pro všechny zájemce a posílit
tím firemní kulturu celého koncernu,“
vysvětluje hlavní záměr celé akce personální ředitel Agrofertu Daniel Rubeš.
V rámci tohoto partnerství zajišťuje
Agrofert na závodech také pestré občerstvení z čerstvých českých surovin
dodávaných potravinářskými podniky
koncernu. V Dobřichovicích byl v nabídce například steak, guláš či klobásky. O tom, že bylo jídlo chutné, svědčí
i skutečnost, že u Agrofert hospody
byla neustále fronta.
O závodníky je dobře postaráno
Na Trans Brdy pod „štítem“ Agrofer-

tu vyrazilo 8 firemních týmů a v nich
35 závodníků. Startovné měli zdarma
a dostali rovněž dres ve firemních barvách. To aby se s ostatními členy Agrofert cyklo týmu na trati snadno poznali
a mohli se vzájemně podporovat a povzbuzovat.
Přímo v areálu závodu pak Agrofert
pro svoje závodníky zajistil týmové zázemí – tj. zmíněný stan s logem. Zde
bylo připravené malé občerstvení i speciální sportovní výživa na trať od partnera Nutrend. Před startem si tak každý
závodník mohl vzít různé tyčinky, gely
a nápoje, aby měl dostatek energie.
A když jim došly, nevadilo. Občerstvení i tato sportovní výživa byla totiž
pro všechny závodníky připravena také
na tratích na občerstvovacích stanicích.
Organizátoři pamatovali i na velký hlad
po závodě. Ve startovacím balíčku tak
každý závodník dostal také poukázky
na jídlo a pití, a ještě lístek do tomboly. Že někdo nemá vhodné kolo? Ani to
není problém. Od dalšího partnera, firmy Specialized si totiž závodníci Agrofert cyklo týmu mohli bezplatně půjčit
závodní kolo.
Druhý závod v řadě zamířil do
Hustopečí
V sobotu 2. 5. 2015 se závodilo
v Hustopečích za velké podpory koncernové společnosti Agrotec, která se stala
patronem druhého závodu série Kolo
pro život. „Cyklistika je dnes moderní
sport. Věříme, že jde o dobrý projekt.
Vytvořili jsme zázemí, přivedli závod
do Hustopečí, pomohli se zajištěním
trati a dalších záležitostí,“ řekl předseda představenstva Agrotecu Martin
Rada. Na start prvního ročníku Hustopeče Agro Tour ŠKODA AUTO se postavilo celkem 115 závodníků a počet
firemních týmů posílilo osm nováčků.
Po závodech čekal v areálu společnosti
Agrotec zajímavý program pro všechny návštěvníky. Sportovní fanoušci si
nenechali ujít autogramiádu bývalých
vynikajících hokejistů Františka Pospíšila a Josefa Horešovského i dráhaře
Jiřího Dalera. Děti zase ocenily jízdu
v traktorech New Holland a Case IH.
A protože se závodilo na Moravě, nechyběl stánek se skvělým vínem.
Tak co, nepřidáte se také? Přihlásit

je úchvatný výhled nejen na město,
ale na celé okolí Kroměříže!!! Akce
trvá od 15. 6. do 30. 9. 2015. Nakupovat výrobky od Kmotra se vyplatí!

se ještě pořád můžete na www.agrofert.cz/koloprozivot.
Redakce AGF magazínu
Letní závody Kola pro život
4. 7. 2015 – Bikemaraton Drásal
25. 7. 2015 – Praha – Karlštejn Tour
1. 8. 2015 – Šumavský MTB maraton
15. 8. 2015 – Karlovarský AM maraton
22. 8. 2015 – Manitou Železné hory
5. 9. 2015 – Znojmo burčák Tour
12. 9. 2015 – Plzeňská padesátka
26. 9. 2015 – Oderská mlýnice
3. 10. 2015 – Vysočina Aréna Tour

Prima Team z Primagry (zleva: Pavla Placáková, Robert Soukup, Renata
Hašková, Milena Schlegelová). Gratulujeme Renatě Haškové za II. místo
v závodě trasy B na Hustopeče Agro
Tour ŠKODA AUTO.
SOUTĚŽ O 10 ENERGETICKÝCH BALÍČKU NUTREND
Rozhodli jste se zúčastnit se dalšího závodu Kola pro život nebo máte
v plánu jinou fyzicky náročnější akci?
V obou případech se vám budou hodit
perfektně sestavené a vyvážené balíčky Nutrend, které dodají energii nejen
sportovcům.
Soutěžní otázka:
Kolik kilometrů měří nejdelší cyklistická trasa závodu Kolo pro život?
Odpovědi zasílejte do 15. 7. 2015 na
adresu redakce@agrofert.cz.

Vzhůru s Kmotrem je
název letní akce, kterou
s i
společnost
KMOTR
–
Masna Kroměříž ve spolupráci s městem Kroměříž, připravila pro své věrné zákazníky. Kroměříž
jako město památek, umění, kultury
a v neposlední řadě sídlo společnosti KMOTR je již samo
o sobě lákadlem ke strávení zajímavého prodlouženého víkendu nebo jako cíl
pro jednodenní letní výlet.
Najdete zde nejen památky zapsané
na seznamu UNESCO, spoustu romantických zákoutí, ale také místa pro
sportovní vyžití a lákadel pro děti. To je
jen stručná vizitka Kroměříže, do které by své zákazníky Kmotr rád pozval
a představil jim místo, ze kterého na
jejich stůl den co den vyráží trvanlivé
salámy pod jeho jménem.
KMOTR, jako patriot města, každému, kdo nasbírá tři booklety, které
najde přibalené u vybraných výrobků
značky KMOTR, zajistí vstup na věž
Arcibiskupského zámku, a to zdarma!!! Stačí tyto tři kartičky vyměnit na
informačním centru města Kroměříže
za vstupenku na zámeckou věž a vydat
se vstříc 84 m vysoké dominantě města. Odměnou za vystoupání 206 schodů

Mezinárodní agrosalon Země živitelka
27. 8. - 1. 9. 2015

Výstava Země živitelka je jedinou výstavou v republice, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor. Na jejím 42. ročníku představí své výrobky společnost
Farmtec a Agrotec.

Sporťáček: Festival sportu pro děti

Na první zastávce festivalu sportu pro děti
Sporťáček 2015 ve Zlíně představil Agrofert
běžecký seriál AGROFERT RUN a projekt
Sportovních center Nadace Agrofert. Děti si
na akci vyzkoušely desítky různých sportů
a rodiče se důkladně vyptali přítomných trenérů na vše související. Dalších Sporťáčků
se můžete zúčastnit 29. 8. v Českých Budějovicích, 5. 9. v Praze, 12. 9. v Brně a 19. 9. v Plzni.
Více informací najdete na www.sportacek.cz.

Pečivo večer? Ano a bez výčitek!

Rádi si dopřejete večer něco dobrého, ale bojíte se, abyste nenabírali přebytečná kila? Už nemusíte. Penam
přichází se skvělou novinkou. Večerní chlebík obsahuje vysoké množství bílkovin a nízký obsah sacharidů,
a proto si ho můžete dát bez obav i večer. Je velmi chutný a svým unikátním složením zapadá do dietního konceptu tzv. Low carb. Tento systém spočívá ve snížení příjmu sacharidů a zvýšení přísunu bílkovin, které jsou
pro tělo důležitými stavebními látkami.
Chlebík je zkrátka vhodný pro všechny, kteří neradi chodí spát s prázdným žaludkem a nechtějí se vzdát pečiva;
ocení ho ti, kdo chtějí zhubnout nebo být v kondici. Zároveň je ideální i pro sportovce. Ochutnejte Večerní chlebík
a budete nadšeni! Už žádné večerní hladovění!

Den Zemědělce v obci Kámen
16. - 17. 9. 2015

Ochutnejte nové záviny s vyšším obsahem náplně

Jedna z největších agroakcí podzimu, jejíž
doménou je aktivní předvádění zemědělských
strojů a technologií v praktických podmínkách. Ani letos zde nebudou chybět firmy
koncernu Agrofert od Osevy přes Lovochemii, Preol, Fatmtec až po Agrotec a Agri CS.

Říká se, že méně je někdy více. O nových závinech z pekáren Penam to platí určitě. Váží totiž 250
gramů, mají 48 až 50 procent náplně a jsou ideální pro rychlou svačinku nebo snídani. Vybírat můžete
z náplní makové, tvarohové a ořechové, takže si každý den můžete dopřát jiný. Záviny jsou k dostání
v řetězcích a na nezávislém trhu.
Marketingové oddělení, PENAM, a. s.
Chcete-li vyzkoušet nový jogurt s plnou chutí a se speciálně vybranou jogurtovou kulturou, sáhněte po Selském jogurtu od společnosti Olma. Ve 200gramovém balení najdete bohatě ochucený
jogurt vonící přírodním aroma, navíc ve čtyřech oblíbených příchutích - borůvkové, meruňkové,
malinové nebo jahodové.
Marketingové oddělení, OLMA, a. s.

Párty gril mix vedierka

Spoločnosť Hyza - najväčší slovenský spracovateľ a výrobca hydinového mäsa prináša na tohtoročnú
grilovaciu sezónu jedinečnú novinku. Marinované kuracie diely v svetoznámej a medzi spotrebiteľmi obľúbenej barbecue marináde v praktickom balení v plastovom vedierku. V ponuke nájdete mix kuracích dielov,
kuracie krídla či vykostené kuracie stehná, ideálne na posedenie v rodinnom kruhu či s priateľmi. Plastové
vedierko uľahčuje prenos a samotnú prípravu kuracieho mäsa na grile. Výhodou pre obchodníka je kalibrované 800gramové balenie.
Klobásy nielen na gril
Kompletnú ponuku gril sortiment od spoločnosti Hyza dopĺňajú grilovacie klobásy – Chorizo gril klobása
a Balkánska klobása so syrom. Sú vyrobené výlučne z čerstvého hydinového a bravčového mäsa a starostlivo vybraných korenín a byliniek. Vynikajúco sa hodia na gril, pečenie či na panvicu. Vďaka svojej rýchlej príprave ich
odporúčame použiť ako štartovacie gril klobásy, ktoré naladia vaše chuťové poháriky.
Patricia Luptáková, HYZA, a. s.

P O Z VÁ N KA : V l a k L u s t i g – V l a k s v o b o d y 2 0 1 5

Již řadu let je Agrofert partnerem
festivalu
česko-německo-židovské
kultury Devět bran a s ním spojeného
projektu Vlak Lustig. Rádi bychom
vás proto pozvali na jeho letošní už
14. ročník, který v souvislosti s letošními oslavami sedmdesátého výročí
konce druhé světové války zavítá do
celkem šesti zemí střední a východní
Evropy.
Historická vlaková souprava Vlaku
Lustig vyjela z Terezína 18. června
a v následujícím měsíci projede postupně Děčín, Drážďany, Výmar (Buchenwald), Berlín, Lodž, Varšavu, Lublin
(Majdanek), Osvětim, Žilinu, Martin,

Nitru, Bratislavu, Budapešť, Györ,
Vídeň, Mauthausen, Český Krumlov,
Tábor, Třebíč, Hlinsko a Chrudim.
Poslední zastávkou bude v druhé polovině července nádraží Praha-Bubny,
kde bude projekt slavnostně zakončen.
V jednotlivých městech zastaví Vlak
Lustig vždy na jeden až dva dny.
V rámci každé zastávky Vlaku Lustig budou moci návštěvníci zhlédnout
výstavu Vojenského historického ústavu „Gešer ad Halom – Most až sem“
a fotografickou výstavu Nguyen Phuong Thao „Přeživší“, navštívit filmové
projekce snímků na motivy knih Arnošta Lustiga „Démanty noci“, „Transport

z ráje“, „Colette“ a dokument „Vlaky
do nenávratna“ a zúčastnit se přednášek a diskuzí o holocaustu. Hlavní součástí programu bude divadelní představení hry podle Lustigovy „Modlitby
pro Kateřinu Horovitzovou“ v režii
Petra Kracika.
Vstup na jednotlivé akce projektu
Vlak Lustig je zdarma, na divadelní představení je ale třeba si předem
rezervovat vstupenky kvůli omezené kapacitě hlediště. Více informací
a kompletní trasu Vlaku Lustig najdete
na www.vlaklustig.cz.

Kmotr. Firmy mají
možnost využít Kmotrovy peníze jako další benefit pro své
zaměstnance. Koupit si je ale mohou
i zákazníci přímo u paní prodavačky
a použít je jako dárek. Těšíme se na
Vás na našich prodejnách a nezapomeňte, že …i chuť má svého Kmotra!
Bohdana Šoltysová,
KMOTR – Masna Kroměříž, a. s.

Kam vyrazit na sklonku léta

N O VI N KY

Nový jogurt se čtyřmi ovocnými příchutěmi

Výhodný nákup u Kmotra
Naše společnost KMOTR – Masna Kroměříž si pořídila již druhou
pojízdnou prodejnu. Reagovala tím
na úspěch, se kterým se setkala prodejna první, kterou provozuje již několik let. V rámci pravidelných tras
obě prodejny nabízí výrobky značky
KMOTR u vybraných společností
koncernu Agrofert. Zaměstnanci
těchto firem, ale i ostatní zákazníci, tak
mají jedinečnou možnost nakoupit si
kvalitní masné výrobky za výhodnější
ceny.
Pro letošní rok jsme připravili novinku, a to Kmotrovy peníze. Jedná se
o formu poukázek v hodnotě 200 Korun
Kmotrových (směnný kurz je 1:1). Tyto
peníze jsou platné pouze v prodejnách

XXV. CHOVATESLKÝ DEN ve Vilémově
4. 10. 2015

V tradičním termínu vilémovské pouti,
tedy první neděli po „Václavovi“, se koná
letos již pětadvacátý ročník Chovatelského dne spolupořádaný společnostmi ZS
Vilémov, a. s., Cerea, a. s., dále Okresním
spolkem chovatelů koní a Sdružením přátel
chovu koní a jezdeckého sportu Havlíčkův
Brod. Na své si zde přijdou milovníci koní,
hospodářských zvířat a zemědělské techniky. Program je přizpůsoben i dětem, pro které zde bude již potřetí připravena Dětská farma. Současně s Chovatelským dnem se pod záštitou firmy Cerea, a. s. koná
v areálu společnosti ZS Vilémov republikové kolo jízdy zručnosti studentů středních
zemědělských škol.

Léto plné barev na Colours of Ostrava

Navrhněte nejlepší slogan pro AGROFERT FOOD & FUN zónu na
festivalu Colours of Ostrava vyhrajte 5x festivalový pas pro dva!
Velkolepé kulisy industriálního areálu Dolních Vítkovic už se chystají na
letošní ročník čtyřdenního festivalu
Colours of Ostrava - a Agrofert samozřejmě bude opět u toho! Kromě skvělé
hudby na AGROFERT FRESH STAGE
vám letos nabídneme také to nejlepší
festivalové občerstvení a odpočinkový
doprovodný program v AGROFERT
FOOD & FUN zóně. A ještě vám dáme
šanci vyhrát vstupenky na festival! Jak
na to? Navrhněte slogan či heslo, které
nejlépe vystihne AGROFERT FOOD
& FUN zónu a svůj nápad zašlete do
10. července na adresu redakce@agrofert.cz. Pět nejlepších nápadů oceníme

dvěma čtyřdenními festivalovými pasy
☺. Více informací o festivalu najdete
na www.colours.cz.
Kateřina Kuchařová,
AGROFERT, a. s.

DEZA A MY
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naši jubilanti
V červnu slaví životní jubileum:
60 let
Ing. Flekač Lumír - investiční oddělení
Brabec Václav		
- HZS
Frydrych Zdeněk
- údržba voda
50 let
Ing. Staniček Petr - údržba režie nevýroba
Drajsajtl Pavel - hospodářská správa
V červenci oslaví životní jubileum:
60 let
Gabko Milan		
- benzol
Smékal Zdeněk
- ftalanhydrid
50 let
Rumanová Olga - provozní laboratoře
1. – 3. provoz
Gross Rostislav 		
- dehet
Holáš Vladan
- údržba benzol
Perutka Radovan
- teplárna
Jubilantům blahopřejeme.

PODĚKOVÁNÍ
V květnu odešel do důchodu:
Kollár Jan
- energetika
Orel Milan
- železniční doprava
Vedení akciové společnosti vám děkuje
za celoživotní práci a do dalších let přeje
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ
Květen
Mencová Markéta - obchodní úsek (MD)
Ondruch Ladislav
- autodoprava
Velička Martin - železniční doprava

jak jsou tu dlouho
Červen 30 let
Bambuchová Magda
- finanční úsek
Nováčková Alena
- finanční úsek
Červen 25 let
Valenta Jaroslav
- železniční doprava
Kalivodová Edita - provozní laboratoř voda
Červenec 40 let
Bambuch Jiří
- výrobní dispečink
Čáň František		
- dehet
Černoch Josef
- voda a odpady
Fabíková Jana
- zásobování
Frenštácký Jaroslav		
- benzol
Horák Libor
- voda a odpady
Hrabovský Oldřich
- naftalen
Kundrát Miloslav
- voda a odpady
Malík Zdeněk
- estery
Prokš Petr
- malotonážní výroby
Sterne Nikol Renata
- autodoprava
Vaněk Josef
- teplárna
Červenec 35 let
Foukal František		
- HZS
Golda Vojtěch
- údržba dehet
Jiříček Miroslav
- údržba dehet
Matocha Karel
- estery
Maťovková Irena- provozní laboratoře voda
Olajoš Ladislav		
- estery
Říha Pavel
- údržba energetika
Červenec 30 let
Mgr. Došková Milena - personální oddělení
Hurta Pavel
- voda a odpady
Krejčiřík Petr
- voda a odpady
Kubeša Petr
- spalovna odpadů
Kvasničková Eva
- zásobování
Navrátil Josef		
- fenoly
Vrečka Petr
- ftalanhydrid
Burdová Renata
- provozní laboratoře
– 4. a 5. provoz
Vyoralová Pavlína - Organik Otrokovice
Červenec 25 let
Valová Alena - provozní laboratoř voda

o k én k o p r o naše důchodce
BLAHOPŘEJEME
V červnu slaví životní jubileum tito
důchodci:
Ing. Štěpánek Zdeněk
- 90 let
Mikšová Hana
- 85 let
Volf František
- 85 let
Kotalová Jana
- 80 let
Slíva Antonín
- 75 let
Hána Jaroslav
- 75 let
Drábek Petr
- 70 let
Ing. Krejča Jiří
- 70 let
Ondruch Rudolf
- 70 let
Kubešová Eva
- 65 let
Kubín Gustav
- 65 let
Ing. Zaorálek Jiří
- 65 let
Svobodová Hana
- 60 let
V červenci oslaví životní jubileum
tito důchodci:
Bělocká Anna
- 80 let
Šimáčková Anna
- 80 let
Kocurek Pavel
- 80 let
Camfrla Jan
- 75 let
Stratilová Emílie Organik
- 70 let
Figala Ladislav
- 70 let
Janošová Anna
- 65 let
Tvrdoňová Marie
- 65 let
Hurtová Anna
- 65 let
Horák Jaromír
- 65 let
Semerád Miroslav
- 65 let
BOWLING
Dne 28. 5. 2015 se konal poslední
bowling před prázdninami. Sešlo se
nás 18. Tentokrát zvítězil R. Stolař se
439 kolky před A. Krupou se 421 kolky
a L. Urbanovským se 419 kolky. Na nepopulárním 4. místě skončila M. Ondrušková a P. Heidler shodně se 405 kolky.
Zároveň všem přeji hezkou dovolenou
a těším se v září na další setkání. Termín
vyjde ve Valašském chemiku.

Foto Jaroslav Poruba
Zájezd důchodců
Dne 19. - 20. 5 2015 se uskutečnil
dvoudenní zájezd do Čech. Ráno v 5 hodin jsme vyjeli z Valašského Meziříčí za
poměrně pěkného počasí směr Brno. Za
Brnem se počasí prudce změnilo a celé
dva dny nám propršely. I tak jsme absolvovali zámek Emy Destinové, který

Foto Josef Škrhla
byl půvabný a všem účastníkům se líbil.
Další zastávka byla pod kopcem Kleť,
kde jsme měli dojít na nejstarší rozhlednu v Evropě a navštívit observatoř
na Kleti. Toto se neuskutečnilo, protože
bylo opomenuto zajistit lanovku. Jelikož
byl velký déšť a velká zima, nikomu tento výstup na Kleť nechyběl a přikročili
jsme k náhradnímu programu, což byla
prohlídka zrekonstruovaného kláštera
Zlatá koruna. Dalším naším cílem byl
Vyšší Brod, kde jsme měli navštívit poštovní muzeum, ale protože jsme přijeli
po uzavírací době, tak jsme projeli přes
lipenskou hráz do Lipna. Tam jsme se
ubytovali v penzionu Panorama. Druhý
den ráno, za stálého deště, jsme po dobré snídani odjeli na stezku v korunách
stromů, což bylo účelem celého zájezdu.
Stezka měří 675 metrů a je zakončena
40 metrovou vyhlídkovou věží, která je
opravdovým vrcholem stezky. Z věže za
krásného počasí se naskytne fantastický
výhled. Ale my jsme měli smůlu, že tam
byl jen déšť a opar. I přes nepřízeň počasí byli všichni okouzleni nádherou stavby a byli spokojeni s tímto výstupem.
Dalším cílem naší cesty byl Temelín. Do něj jsme přijeli o hodinu
později, než bylo v plánu, ale i tak
nás rádi přijali. Měli jsme hodinový výklad a byl nám promítnut film
o Temelínské elektrárně. To byla
naše poslední akce. V podvečer jsme
nastoupili do autobusu a následoval
odjezd domů. Do Valašského Meziříčí jsme dojeli v pozdních nočních
hodinách. Sice nám počasí nepřálo,
ale i tak si myslím, že se všem účastníkům zájezd líbil a věřím, že příště
se sejdeme opět na nějakém dalším.
Miroslav Hlavatý
VZPOMÍNKA
22. května zemřel pan Emil Petřík ve
věku 91 let.
25. května zemřel pan Zdeněk Šimurda ve věku 85 let.
Čest jejich památce.

Z r a j í c í dů c h od c i
Dne 22. května 2015 oslavili důchodci-dopraváci z Dezy již 10. výročí svých
pravidelných setkání. Setkání to bylo
jako vždy družné a veselé. Dvacítka
přítomných, kteří odešli do důchodu ze
železniční dopravy, autodopravy, údržby dopravy či expedice, byla evidentně
při chuti k životu, k jídlu i ke konzumaci nápojů. Jak kdysi řekl či napsal pan
Horníček: „Tak někdo zraje, někdo hni-

je věkem“. Tihle naši důchodci rozhodně zrají. Nápad mistra Jindřicha Janíka
z roku 2006 se tedy ujal a po deseti letech přišel čas, aby Jarda Křížek a Vašek
Janovský předali žezlo organizačního
výboru mladším. Sluší se tedy starým
pardům za jejich aktivitu i takto poděkovat! Všichni už se těší na setkání 2016.
Petr Menc, vedoucí odboru dopravy

vítáme vás
V květnu nastoupili
Crla Tomáš
- železniční doprava
Šamánek Radim - železniční doprava
Vítáme vás v našem kolektivu
a přejeme vám hodně
pracovních úspěchů.

VALAŠSKÝ CHEMIK
Odbory / Info

V Z O O S E C H O in fo r mu j e
VÍKENDOVÝ POBYT V RAJECKÝCH TEPLICÍCH
Termín pobytu: 26. 9. 2015 (sobota) – 28. 9. 2015 (pondělí - státní svátek).
Třídenní víkendový pobyt s polopenzí s neomezeným využitím vodního a saunového světa.
V ceně pobytu je zahrnuto:
* ubytování na 2 noci v čtyřhvězdičkovém hotelu Aphorodite Palace**** ve dvoulůžkových pokojích kategorie standard, obsazených 2 osobami. Obsazení pokoje jednou osobou
není možné!
* snídaně a večeře formou bufetových stolů (první den se začíná večeří a poslední den
končí snídaní), * neomezené volné stupy do vodního světa, saunového světa a fitness, *
cestovní pojištění s rozšířenou pojistní ochranou, * doprava.
Cena za osobu:
Odborář 2 600 Kč * rodinný příslušník odboráře 2 800 Kč * zaměstnanec neodborář 3 200 Kč
* rodinný příslušník zaměstnance neodboráře 3 400 Kč.
Třídenní víkendový pobyt s balíčkem Relax Classic s neomezeným využitím vodního
a saunového světa.
V ceně pobytu jsou navíc zahrnuty:
* procedury 1 - 2 denně – 1x perličková olejová
koupel, 1x klasická masáž (30 min), 1x reflexní
masáž chodidel (30 min).
Cena za osobu:
Odborář 3 400 Kč * rodinný příslušník odboráře 3 600 Kč * zaměstnanec neodborář
4 000 Kč * rodinný příslušník zaměstnance neodboráře 4 200 Kč.
Přihlášky od 7. 7. 2015 do 7. 8. 2015 v kanceláři odborů, nebo na tel. 2192; email:
odbory@deza.cz.

volný čas
VALAŠSKOMEZIŘÍČSKÉ
KULTURNÍ LÉTO 2015
Čtvrtek 2. července v 18.00 hodin Amfiteátr/sál KZ - BROUCI BAND the Beatles Revival
Vstup zdarma.
Čtvrtek 9. července v 17.00 hodin Amfiteátr/sál KZ - HEIDI JANKŮ
Písničky v podání známé zpěvačky, které se líbí nejen dětem. Pořad plný tance
a soutěží. Vstup zdarma.
Čtvrtek 23. července v 18.00 hodin - za
každého počasí v Amfiteátru
- VESELÁ TROJKA Pavla Kršky
Pořad československé lidové televize
ŠLÁGR. Vstupné 220 Kč.
Čtvrtek 30. července v 18.00 hodin Amfiteátr/sál KZ - MADE IN 60´s
Evžen Hofmann z kapely Kryštof skládá
hold rockovým šedesátkám.
Sestava MADE IN 60’s: Evžen Hofmann
– kytara * Simona Pavelková alt. Romana Malá – zpěv * Josef Pácha – baskytara
* Václav Žůrek – bicí. Vstup zdarma.
Čtvrtek 6. srpna v 18.00 hodin - Amfiteátr/sál KZ - IRENA BUDWEISEROVÁ a JAN VANČURA S PLAVCI
Koncert jedinečné zpěvačky spirituálů
a kytaristy a zpěváka nově sestavené
kapely Plavci ve složení Mário Biháry –
akordeon, piano, zpěv, Lukáš Pelc – kontrabas, zpěv a Jakub Racek – kytara, zpěv.
Vstup zdarma.
Čtvrtek 13. srpna v 18.00 hodin - Amfiteátr/sál KZ - KAŽDÝ TANČÍ SWING
Koncert hudebního souboru MELODY GENTLEMEN z Lednice. Tento
devítičlenný orchestr vznikl v roce 2009
a základem jejich repertoáru jsou mimo
jiné československé swingové evergreeny z 30. a 40. let minulého století. Svým
hudebním projevem, nástrojovým obsazením i celkovým stylem se přibližují populárním prvorepublikovým orchestrům,
jakými byli například Dvorského Melody
Boys. Vstup zdarma.
Čtvrtek 20. srpna v 17.00 hodin - Amfiteátr/sál KZ - SEJDEME SE PŘI DECHOVCE
Účinkují: Dechová hudba města Valašské Meziříčí a Partutovjanka z Partutovic
u Hranic na Moravě. Vstup zdarma.
Pátek 21. srpna 14.00 – 18.00 hodin
a sobota 22. srpna 9.00 – 18.00 hodin
- nádvoří zámku Žerotínů - VÝSTAVA
PATCHWORKOVÝCH PŘIKRÝVEK
Vstupné dobrovolné.
Středa 26. srpna v 18.00 hodin - Amfiteátr/sál KZ - LEVANDULOVÁ ANEB
POCTA HANĚ HEGEROVÉ
Koncert nejznámějších šansonů a písní
z repertoáru Hany Hegerové.
Součástí programu je i vyprávění o životě
a muzikantské dráze naší přední šansoniérky.
Účinkují: Dáša Čočková (zpěv), Vladi-

HVĚZDÁRNA
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Červen
Pondělí až pátek od 21 hodin.
Měsíc – do 30. června,
Venuše – po celý měsíc,
Jupiter – po celý měsíc,
Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc,
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem Měsíc.
Červenec a srpen
Pondělí až pátek v 21.00 hodin.
Měsíc – od 1. do 4. a od 19. do 30. července, od 20. do 31. srpna,
Venuše, Jupiter – v první polovině července večer nízko nad západním obzorem,
Saturn – po celý měsíc,
Neptun – od druhé poloviny července,
Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc,
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem Měsíc.
*****
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. bude
v období hlavních školních prázdnin otevřená pro veřejnost (pro jednotlivce, rodiny či organizované skupiny) nejen ve
večerních hodinách, ale i v denní dobu,
a to v pracovní dny a v sobotu. Navštívit
nás můžete od 1. července do 30. srpna 2015 v době od 9.00 do 16.00 hodin.
Velký prohlídkový okruh začíná vždy
v 9, 11, 13 a 15 hodin.
www.astrovm.cz
MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Zámek Kinských
Do neděle 30. srpna
- POŘÁD SE NĚCO DĚJE
Výtvarná výstava studentů Gymnázia
Františka Palackého a dětí z Mateřské
školy Krhová.
Do pondělí 31. srpna
- OD KAMENE K SOŠE
Nová expozice věnovaná zajímavostem
z geologického a archeologického světa.
Expozice je otevřena v kostele sv. Trojice
od úterý do pátku od 9.00 do 17.00 hodin
a v sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hodin.
Do neděle 27. září
- O PŮL TŘETÍ NA NÁMĚSTÍ
Interaktivní výstava současného autorského komiksu doplněná o komiksovou
čítárnu, dílnu a hernu.
www.muzeumvalassko.cz
GALERIE SÝPKA
Do neděle 19. července – VÝSTAVA
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ ALFRÉDA RADOKA
Výstava se koná v rámci Festivalu Alfréda Radoka.

Pan Vladan Holáš z údržby benzol
oslaví 20. července
padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

Pan Radovan Perutka z teplárny oslaví
29. července padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

mír Jakub Knápek (piano), Miroslav Ryška (baskytara, zpěv). Vstup zdarma.

naši nejmenší
26. dubna se Zdeňkovi Neubauerovi a Lence Melezínkové narodil
syn Adam.
14. května se Jakubovi a Anetě
Klimentovým narodila dcera Eva.
16. května se Miroslavovi a Ivě
Pitrunovým narodil syn Tomáš.
24. května se Davidovi a Evě Juřicovým narodil syn David.
Rodičům blahopřejeme a dětem
přejeme úspěšný start do života.

inzerce
PRODÁM cihlový byt na ulici Křižná
2+kk. Cena dohodou. Tel. 737 714 092.

INFORMACE SPOLEČNOSTI BONERIX

Společnost Bonerix mění název na O2 Family, s.r.o. a začíná využívat značku O2
Family.
Hlavním smyslem změny je poskytnout více výhod a komfortu našim zákazníkům
cestou větší spolupráce s naší mateřskou společností O2 Czech Republic a. s.
I nadále zaměstnancům a jejich rodinám poskytujeme exkluzivní výhodné volání
a internet v nejlepší síti O2, a to s minimální nutnou administrativou.
Navíc zaměstnanci a jejich blízcí získají další výhody:
•
obslouží je a pomohou jim ve všech O2 prodejnách,
•
mohou si vybírat z produktů a služeb z nabídky O2,
•
telefony a tablety mohou nakupovat za výhodnější ceny.
Věříme, že rozšířením výhod ještě zvýšíme spokojenost s programem výhodného
volání a internetu.
O2 Family, s.r.o.
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Třetí ročník Desítky okolo komína je minulostí

Letošní, již třetí, ročník Desítky okolo komína předčil všechna očekávání. Těšil se velké pozornosti
sportovců i nesportující veřejnosti. Už v průběhu registrace bylo jasné, že běhat přijde mnohem více
lidí než loni. A to se také potvrdilo. Akci si nenechali ujít ani zaměstnanci Dezy. Na start „desítky“ se
postavilo a trať zdolalo celkem 21 běžců.
I společenská část se těšila velké pozornosti veřejnosti. U dětí vítězila Rodinná bojovka – seriál 10
zajímavých soutěží. V obležení byli hasiči i skákací hrad. Kdo nesportoval, prohlédl si závod. Děti
se bavily. Občerstvení ve stáncích i vyhlášený guláš v závodní jídelně nikomu nedovolily, aby zůstal
hladový a žíznivý.
I když předpověď počasí nebyla příliš příznivá, sluníčko nakonec provázelo sportovce i návštěvníky
po celý den. A podvečerní déšť udělal jen příjemnou osvěžující tečku za celým programem. Zájem
veřejnosti byl opět obrovský. Byl to příjemně prožitý den v průmyslovém areále.

