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Nová možnost zasílání informací
o mzdě.

Rozhovor s Ing. Ivo Hanáčkem,
generálním ředitelem Prechezy.
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Hlavní téma / DEZA

ANKETA
Navštěvujete koncerty nebo
hudební festivaly? A kdo je
váš hudební oblíbenec?
Ing. Matyáš
Markusík,
odbor IT

Ano! S přítelkyní navštěvujeme nejrůznější hudební akce. V letošním roce
se nám nejvíce líbilo na BEATS FOR
LOVE, festivalu taneční a elektronické
hudby pořádaném v jádru industriální národní kulturní památky, prostředí
Dolních Vítkovic.
Můj oblíbený hudební interpret je legendární metalová kapela Rammstein,
která již bohužel příliš nekoncertuje.
Proto jsem neváhal a využil nabídky
letošního Gulášfestu, kde vystupoval
„alespoň“ revival. Počasí festivalu příliš nepřálo, což mě neodradilo. Vybaven pláštěnkou a gumáky jsem koncert
sledoval z prvních řad. Návštěvu jsem
spojil s ochutnávkou chmelového moku
a i přes vytrvalý déšť si koncert užil!
Bc. Michaela
Horáková,
tiskové
středisko

Málokdo má příležitost vidět mě na nějakém koncertě nebo festivale. Veškerá
má kreativita většinou končí u posledního CD anglické zpěvačky Adele, které intenzivně poslouchám v autě pořád
dokola cestou do práce a z práce.
Když jsem měla na střední období
vzdoru, zamilovala jsem se do frontmana kapely The Cure. Ty si jako takové
memento docela ráda poslechnu i nyní,
i když Robert Smith už mi zdaleka nepřijde tak přitažlivý.
Filip Vašíček,
hospodářská
správa

Ano, hudební koncerty navštěvuji.
Mám rad jak klubové, tak i festivalové. Preferuji převážně rockovou
a metalovou hudbu, např. AC/DC, Rainbow, Whitesnake, Sabaton, Accept,
Lordi, atd. Pokud je hudba kvalitní,
nevyhýbám se i jiným žánrům. Hudba
je pro mě inspirativní a relaxační záležitostí.
Radka
Skýpalová,
personální
odbor

Jsem festivalový nadšenec. Letos jsem zvládla Coloursy, Kryštof
kemp, Trnkobraní i Nohovicu na
Hukvaldech. V našem městě díky
M-klubu je o kulturu postaráno, a tak
opravdu hojně navštěvuji koncerty
různých žánrů.

Dvacet let Responsible Care v DEZA, a.s.

DEZA, a.s. se
přihlásila k programu Odpovědné
podnikání v chemii - Responsible
Care (RC) dopisem generálního
ředitele
společnosti DEZA, a.s.,
řediteli Svazu chemického průmyslu (SCHP) v roce
1994 a od tohoto
roku kritéria RC
plní. Plnění Programu RC spočívá
především v prokazování plnění
99 bodů programu
RC v oblastech:
závazek
vedení, politiky ŽP
a BOZP (životní
prostředí a bezpečnost a ochrana
zdraví při práci), konkrétní požadavky na chování společnosti
a dosahování stanovených technických parametrů a organizačních kritérií, dosahování stanovené úrovně indikátorů
BOZP a ŽP, dále v oblasti plánování a realizace opatření, monitoringu a kontroly.
Po prvním dvouletém období plnění stanovených kritérií
přistoupila DEZA, a.s. v roce 1996 ke své první obhajobě
a obdržela své první ocenění Odpovědné podnikání v chemii
– Responsible Care s právem užívat logo RC s platností na
dva roky. Od tohoto roku, nejdříve ve dvouletých a později
ve čtyřletých cyklech obhajob, DEZA, a.s., jako jedna z mála
společností, plní tato kritéria nepřetržitě až do současnosti.

DEZA, a.s. je tedy za své zásluhy ve zlepšování a v rozvoji
v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí již dvacet let nepřetržitě oceňována prestižním osvědčením Responsible Care s právem užívat logo RC.
Dne 30. srpna přistoupila DEZA, a.s. k obhajobě svých výsledků již podeváté a tímto procesem opět úspěšně prošla. Ke
zlepšení oproti předcházejícímu období došlo v posledních
čtyřech letech především v oblasti zavádění systémů řízení
a jejich certifikace. Společnost DEZA, a.s. tak získala, pochopitelně především zásluhou svých zainteresovaných pracovníků, ale i všech zaměstnanců, podílejících se na přijatých programech a jejich plnění, osvědčení Responsible Care a právem
užívat logo RC na další čtyři roky.
Ke slavnostnímu předání osvědčení RC do rukou zástupce vedení DEZA, a.s. bylo přistoupeno na tradičním
„Večeru s českou chemií“ dne 22. září 2016 v prostorách
Národního technického muzea.
			
RNDr. Oldřich Kuběna

Odborníci na koksárenský průmysl navštívili Dezu
Poslední zářijový čtvrtek uskutečnila společnost DEZA, a.s. exkurzi pro členy České koksárenské společnosti. Své zastoupení
zde měly společnosti jako Arcelor
Mittal Ostrava, OKK Koksovny,
Ostravsko-karvinské doly, Hutní projekt Frýdek – Místek nebo
Třinecké železárny. Odborníky
z nedalekého Moravskoslezského
kraje čekala návštěva dvou provozů. V obou případech se výkladu
ujali vedoucí pracovníci provozů
a detailně představili jejich jednotlivé části a základní principy
fungování.
Program začal krátce před devátou, když dorazila třicetičlenná skupina do společnosti Deza.
Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D.
ve spolupráci s Ing. Romanem Sívkem, Ph.D. si pro
návštěvníky
připravili
prezentaci, ve které přítomným přiblížili fungování společnosti.
„Úvodní prezentace pro nás byla
velmi zajímavá. Dozvěděli jsme se
o vzniku a vývoji společnosti Deza
a získali jsme přehled o tom, čím
se zabývá a také o současných
trendech,“ pochvalovala si Valerie
Paszová ze společnosti Arcelor
Mittal Ostrava.
Řeč přišla mimo jiné na to, jaká
je zpracovatelská kapacita černouhelného dehtu a surového benzolu v Deze, nebo do jakých odvětví míří produkty společnosti.
Poté už všichni účastníci exkurze nasedli do autobusu a společně
se rozjeli přímo do areálu firmy.
Postupně se jim přitom naskytl
pohled nejen na jednotlivé provozy Dezy, ale i na železniční vlečku
pro přísun surovin a export vyrobených produktů společnosti. Právě zde na skupinu čekal vedoucí
provozu Dehet.
Ing. Jiří Pražák nabídl všem
přítomným pohled do samotného
srdce provozu. Odborníci na koksárenský průmysl se podívali do míst, kam většina návštěvníků nemá volně přístup. Navštívili velín na dehtové, kde se
dozvěděli, jakým způsobem vzniká při destilaci dehtu černouhelná smola, a nakonec viděli na vlastní oči její granulaci.

Odtud směřovaly další kroky návštěvníků do vůbec nejstaršího ze
všech provozů. Ing. Ladislav Křenek z provozu Benzol zdůraznil
především modernizaci benzolky,
ke které došlo v návaznosti na několik významných technologických změn zaměřených na zvýšení
kvality vyráběného benzenu, úsporu tepla a ekologizaci provozu. Podotkl, že právě zde proběhla jedna
z nejvýznamnějších ekologických
investicí v historii Dezy.
„Komentáře
vedoucích
zaměstnanců byly na velmi vysoké
a profesionální úrovni. Zodpověděli každou všetečnou otázku našich kolegů. Obzvláště se nám líbilo, jak se společnost věnuje oblasti
životního prostředí a kolik již bylo
v rámci ekologie firmou realizováno,“ shrnula Valerie Paszová.
Exkurze byla velmi obsáhlá
a všichni účastníci obdivovali kromě jednotlivých provozů také okolí valašskomeziříčské společnosti.
Překvapila je především všudypřítomná zeleň, několik pasoucích
se bažantů a v neposlední řadě zaměstnanci projíždějící závodem na
jízdních kolech.
Po obědě v podnikové jídelně se
skupina rozloučila s valašskomeziříčským závodem a zamířila do
nedalekého Rožnova pod Radhoštěm. Zde na ně čekala prohlídka ve
Valašském muzeu v přírodě a poté
krátké posezení v místním Rožnovském pivovaru.
Česká koksárenská společnost
byla ustavena v roce 1993 jako občanské sdružení odborníků, jejichž
práce souvisí s výrobou koksu
a zpracováním chemických produktů karbonizace. Činnost společnosti navazuje na téměř padesátileté působení dřívější České
vědecko-technické
společnosti.
V rámci odborné činnosti organizuje Česká koksárenská společnost
odborné semináře a pravidelné mezinárodní konference, vydávání Informačních listů a za účelem výměny zkušeností a poznatků pořádá tematické exkurze.
Michaela Horáková
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AKTUALIT Y
Aktuality na úseku ochrany životního prostředí a řízení kvality
– září 2016
Dne 15. září byla provedena kontrola
dokumentace pro prevenci závažné
havárie, zpracované dle nového zákona o PZH č. 224/2015 Sb., a zároveň
byla provedena prohlídka spouštěcí
a plnící rampy benzol. Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení.
Ve dnech 19. až 21. září byla provedena auditorkami BVQI druhá
část kontrolního auditu systémů
řízení kvality a životního prostředí. Auditem byla zjištěna jedna neshoda, která byla odstraněna ještě
v průběhu auditu.
Dne 22. září převzala DEZA, a.s. na
Večeru s českou chemií již poosmé
osvědčení Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii, platné do
roku 2020. Osvědčení RC je spojeno
s právem užívat logo RC (podrobnosti
v článku).

Den 30. září bylo na žádost DEZA, a.s.
provedeno krátkodobé odpouštění vody
z přehrady Bystřička za účelem doplnění zásob užitkové vody pro provoz
Dezy, neboť v důsledku sucha dosáhly
zásoby vody v Deze koncem září již
opět minimální úrovně.
RNDr. Oldřich Kuběna

Po dobu rekonstrukce budovy VÚKCH
pomáhají bývalé kolegyně, nyní důchodkyně, se skládáním a distribucí Valašského chemika v zasedací místnosti
u recepce.
Foto Petra Hajdová
Nejmladší účastnice soutěže Valmez Foto je dcera
naší spolupracovnice
Dvaatřicet autorů
– nejvíce v historii
– do soutěže letos
poslalo
devětaosmdesát
snímků. Mezi oceněnými je i nejmladší fotografka – dvouapůlletá Hanička Konečná.
„Fotí pořád. Třeba babičku, dědu,
sestřičku i psa. Umí je dostat do středu
snímku,“ chválí ji maminka Gabriela.
Valašskomeziříčský zpravodaj říjen 2016
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Elektronické výplatní pásky
DEZA, a.s. od letošního roku využívá nový informační systém TARGET
pro personalistiku a zpracování mezd.
Nový systém umožňuje i některé nové
možnosti. První z nich je modul Solution, který je v současné době postupně uváděn do provozu. Tento systém
umožní vedoucím zaměstnancům náhled na vybraná personální a mzdová
data jejich podřízených zaměstnanců.
Novou možností, kterou systém nabízí, je využití systému elektronických
výplatních pásek. Systém vychází
z úvahy, že zaměstnavatel má ze zákona povinnost informovat zaměstnance
o dosažené mzdě v konkrétním kalendářním měsíci. Do současné doby byl
používán historicky osvědčený systém
centrálního tisku, a pak distribuce přes
vedoucí až k jednotlivým zaměstnancům. Systém nebyl speciálně chráněn.
Výplatní pásky neměly provedení skrytých tisků. Jejich předání pracovníkům,
zejména v nepřetržitých provozech,
trvalo často i několik dnů. DEZA, a.s.
se proto rozhodla využít nových cest
a připravila projekt pro elektronické
výplatní pásky. V praxi to znamená, že
přechod na nový systém je dobrovolný. Tisk výplatních pásek v papírové
podobě nebude k 1. 11. 2016 zastaven
a ukončen.
Praktický postup
1. Zaměstnanec, který bude chtít využít systém elektronické výplatní pásky,
navštíví svoji mzdovou účetní. Ta předloží zaměstnanci krátký text, ve kterém
zaměstnanec vyjádří souhlas s elektronickým zasíláním výplatní pásky.
2. Na dohodě zaměstnanec uvede
emailovou adresu, na kterou požaduje
výpisy zasílat. Adresa může být buď firemní (v Deze) nebo soukromá u jiných
poskytovatelů (seznam, gmail, atd.)
3. Údaje na elektronické výplatní
pásce jsou stejné, jako na pásce papírové, ale jsou zabezpečené, kryptované

UDÁLOSTI

VALAŠSKÝ CHEMIK

SETKÁNÍ S DŮCHODCI V KELČI

Měsíc říjen se pravidelně nese v duchu setkávání bývalých spolupracovníků společnosti DEZA, a.s. Valašské Meziříčí. Jinak
tomu nebylo ani letos. V pátek 7. října se jich do Kulturního domu v Kelči sjelo přes 250. Těšit se mohli nejen na staré známé
tváře, ale také třeba na tradiční řízek s bramborovým salátem. Na organizaci se ze strany Dezy podíleli pracovníci personálního
odboru a odborové organizace.
Michaela Horáková

a chráněné. Pro otevření zprávy je dále
nutný PIN, který si zaměstnanec sám
zvolí při podpisu dohody.
4. Mzdová účetní založí tento souhlas
a v systému nastaví, že tomuto konkrétnímu zaměstnanci se nebude páska
tisknout papírově, ale bude mu odeslána elektronicky na emailovou adresu,
kterou si zaměstnanec zvolil.
Výhody pro zaměstnance
1. Zaměstnanec obdrží každý měsíc
elektronickou pásku. Může tak provádět jednoduše její archivaci, případně
si ji může v případě potřeby sám vytisknout.
2. Zaměstnanec se dostane k informacím o mzdě ihned v okamžiku,
kdy mzdová účtárna zpracuje mzdy
a předá je do účetního systému. Směnaři tak nebudou muset řešit přijetí
pásky, pokud v době výplaty nemají
zrovna směny.
3. V případě jakýchkoliv problémů
v budoucnosti může mzdová účetní
vytisknout výplatní pásku na vyžádání
i zpětně v listinné podobě.
4. Vedoucím odpadne povinnost vyzvedávání a distribuce výplatních lístků
pro jejich podřízené.
Zkušenosti z jiných firem, které na
tento systém již přešly, jsou velmi povzbudivé. I když je systém dobrovolný
využívá ho obvykle přes 90 % všech
zaměstnanců.
Ing. Ladislav Haiker

Na setkání klubu důchodců DEZA, a.s. za VZO OS ECHO
krátce promluvil také předseda Michal Sváček. Posteskl si, že
společnost nyní trápí nedostatek kvalifikované pracovní síly.
Za vedení společnosti zavítal mezi bývalé pracovníky akciové
společnosti DEZA Ing. Ladislav Haiker. Mezi bývalé spolupracovníky zavítal i vedoucí SEAL Ing. Josef Král.

U kafíčka a zákusku se diskutuje nejlépe.

Úsměv od ucha k uchu. Senioři si společné setkání užívají
a každý rok se na něj těší.

Příchozí vzpomínali na pracovní léta. Mnohdy společně strávili dlouhou část svého pracovního života.

Nobelova cena za chemii 2016

Dne 5. října byla udělena Nobelova
cena za chemii pro letošní rok. Získala ji trojice evropských vědců - Francouz Jean-Pierre Sauvage, Brit Fraser
Stoddart a Nizozemec Bernard Feringa
za design miniaturních molekulárních
strojů.
O co se jedná? Vědci zjistili, jak
kontrolovat pohyb molekul, tedy základních stavebních kamenů, z nichž
jsou vybudována hmotná tělesa. Uměle
ovládané molekuly pak dokážou plnit
určité úkoly, když je jim dodána energie, například světelná.
Švédská akademie uvedla, že molekulární motor je v současné době ve stejném stadiu, jako byl elektrický motor
kolem roku 1830, kdy vědci představili
různá otáčející se kola a hřídele, aniž
tušili, že na základě jejich objevů budou jednou fungovat elektrické vlaky,
pračky, větráky či kuchyňské roboty.
„Všichni tři pánové jsou vynikající
a skvělí. Cenu si plně zaslouží. Molekulární stroje jsou ovšem stále ještě

v úplných počátcích a nečekejte, že si
je už brzo budete v supermarketech kupovat. Zatím se pracuje pouze na zcela
fundamentálních problémech a použití, jestli jednou bude, se dostaví až po
mnoha letech,“ řekl ČTK světově proslulý chemik Josef Michl z Coloradské
univerzity, který s oceněnými chemiky
také spolupracuje.
Výzkum laureátů podle dalšího českého vědce Jana Havlíka z Vysoké
školy chemicko-technologické ukazuje, že se dají molekuly spojovat nejen
klasickým chemickým způsobem, když
se využívají chemické vazby, ale i mechanicky. Tyto miniaturní stroje pak
mohou vědci dálkově ovládat pomocí
světla nebo jiných zdrojů energie. Prototypy chemických robotů tak mohou
dopravovat léčivo k nemocným buňkám přímo v těle pacienta.
Zpracováno podle: http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/170456-nobelovu-cenu-za-chemii-ziskali-tri-vedcipodarilo-se-jim-vyrobit-nanoauto/

Kam pro informace – nástěnky na budově VÚKCH
Všichni jsme si zvykli, že na budově VÚKCH na nástěnkách tiskového střediska,
sociálního a personálního odboru a odborů najdeme mnoho zajímavých a potřebných informací. Vzhledem k tomu, že
budova prochází rekonstrukcí, nástěnky musely být dočasně odstraněny.
VALAŠSKÝ CHEMIK
Kam tedy pro informace?
vychází jednou
Tiskové středisko – všechny aktuálměsíčně
ní informace naleznete na SEIDu ve
složce nastenka – Nastenka VUKCH_
Odpovědná redaktorka:
Tiskove stredisko.
Ing. Miriam KALLEROVÁ
Odbory – všechny informace jsou
tel. č.: 571 692 372,
zveřejněny na webu odborů a na SEIe-mail: m.kallerova@deza.cz
Du. Současně je možné informovat se
RESPONSIBLE CARE
na odborech osobním či telefonickým
Redaktorka:
dotazem.
Bc. Michaela HORÁKOVÁ
Sociální a personální odbor - nátel. č.: 571 692 372,
stěnka bude dočasně mimo provoz.
e-mail: m.horakova@deza.cz

Vedly se živé diskuze. Nejprve bylo potřeba se přivítat se všemi známými tvářemi. Poté následoval krátký proslov a společný
oběd.

Pro mnohé je setkání v Kelči slavnostní událostí a pomyslnou třešničkou na dortu celoroční činnosti. Společně se členové
klubu důchodců v průběhu roku potkali na Vánočním koncertu
Václava Hybše, pěveckém vystoupení Štefana Margity a devětačtyřicet z nich letos v květnu vyrazilo na Prachovské skály.

Sál v Kulturním domě v Kelči byl plný. Na sraz, který pořádá
společnost Deza každoročně, dorazilo přes 250 seniorů.
Senioři jsou vděční společnosti za možnost setkávat se i po
odchodu do důchodu.

TIRÁŽ

Fotografie:
redakce + archiv
Adresa redakce:
Valašský chemik, DEZA, a. s.
Masarykova 753, Krásno nad Bečvou
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Velký zájem byl tradičně o cenově zvýhodněné permanentky
do sauny, krytého bazénu nebo na masáže.
Za výbor klubu důchodců se slova ujala Gita Škrhlová. Zmínila se mimo jiné o turistických akcích, které se uskutečnily
v loňském i letošním roce. O průběhu společenského a kulturního žití dávají důchodci pravidelně vědět ve Valašském chemiku.
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Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA
vyjde v úterý 15. listopadu 2016
uzávěrka bude 3. listopadu 2016

Vzpomínka na pracovní léta pro mnohé z nich stále žije ve
starších vydáních podnikových novin. Na obrázku je Valašský
chemik z roku 1993.

N a d a c e A G R O F E RT l e t o s
opět pomáhá srdcem
Čtvrtý ročník ceny Pomáháme srdcem letos na podzim vyhlásila Nadace AGROFERT.
Nominovat svého kandidáta může do 31. října
kterýkoliv zaměstnanec koncernu AGROFERT.
Nominační formulář naleznou zájemci na nástěnce SEID a také
v tištěné podobě na recepci společnosti DEZA, a.s.
Cena je určena těm zaměstnancům koncernu, kteří se dlouhodobě, dobrovolně a aktivně věnují obecně prospěšné činnosti. Zejména se zabývají aktivitami v oblasti sociálních služeb, výchovy a mimoškolních aktivit dětí a mládeže, rozvoje
občanské společnosti, rozvoje regionu a podobně.
Příjemnou změnou oproti minulým ročníkům je navýšení
finanční odměny na 30 tisíc korun pro ty z oceněných, kteří
se rozhodnou odměnu věnovat na provoz organizace. Pokud
bude odměnu přebírat jednotlivec pro svoji potřebu, zůstává
její výše na 20 tisících korun.

DEZA A MY
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NAŠI JUBILANTI
V říjnu slaví životní jubileum:
60 let
Vlk Milan		
- dehet
50 let
Zákopčaník Ivan
- anthracen
Jubilantům blahopřejeme.

PODĚKOVÁNÍ
V říjnu odešli do důchodu:		
Palát Jaroslav
- spalovna odpadů
Vedení akciové společnosti vám děkuje
za celoživotní práci a do dalších let přeje
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ
Heralt Miroslav

září

- energetika

JAK JSOU TU DLOUHO
Říjen 25 let
Perutka Radovan
- energetika
Říjen 30 let
Dřevojánková Helena
- provozní
laboratoře OTK (1. – 3. provoz)
Nikl Vítězslav
- dioktylftalát

VÍTÁME VÁS
V září nastoupili
Orság Marek
- kvalifikační rozvoj
Mgr. Palyzová Veronika
- SEAL
Procházka Vilém
- ftalanhydrid
Slováková Hana
- závodní stravování
Stieber Radislav
- ostraha závodu
Střítežský David
- ftalanhydrid
Vítáme vás v našem kolektivu a přejeme
vám hodně pracovních úspěchů.

OKÉNKO PRO NAŠE DŮCHODCE
BLAHOPŘEJEME
V říjnu slaví životní jubileum tito
důchodci:
Frňková Marie
- 80 let
Martinek Bedřich
- 80 let
Knápek Václav
- 80 let
Otruba Ladislav
- 75 let
Liška Josef
- 70 let
Skýpalová Alena
- 65 let
Hofman Bohumil
- 65 let
Ing. Orel Miroslav
- 65 let

BOWLING

Dne 29. 9. 2016 se uskutečnilo setkání seniorů podniku DEZA, a.s.
v bowlingu. Sešlo se nás pouze šest.
Zvítězil R. Stolař s 807 k, druhý skončil A. Filip s 783 k a jako třetí se umístil
L. Urbanovský s 778 k. Příští setkání
uskutečníme 20. 10. 2016, další pak
24. 11. 2016 a letošní rok bychom
ukončili 8. 12. 2016. Doufám, že se sejdeme v hojnějším počtu.
Jiří Goláň

Celostátní finále ČR s mezinárodní účastí

dopravní soutěže neslyšících dětí Nadace AGROFERT
Valašské Meziříčí bylo ve dnech
6. – 7. října 2016 centrem mladých odborníků na dopravu. Pod záštitou Ministerstva dopravy – Besip, hejtmana
Zlínského kraje a starosty města Valašské Meziříčí se zde setkalo 135 neslyšících dětí na celostátním finále dopravní
soutěže.
Pořadatelem byla zdejší škola pro
sluchově postižené děti, která hostila družstva z 13 škol pro neslyšící
z České republiky 2 školy přijely ze
Slovenska. Pod dohledem Policie ČR
a městské policie z Valašského Meziříčí jezdily podle pravidel silničního
provozu a soutěžily v jízdě zručnosti
na kole.
Druhý den se soutěž odehrávala
v budově školy. Soutěžící na figurantech

předváděli poskytování první pomoci
a psali testy z pravidel silničního provozu.
Celkovými vítězi v kategorii mladších
žáků se stali žáci z Valašského Meziříčí, druhé místo obsadili žáci z Českých
Budějovic a třetí žáci z Olomouce,
a v kategorii starších žáků byli úspěšní
žáci ze Školy pro sluchově postižené
z Českých Budějovic, druzí z Valašského Meziříčí a třetí žáci z Kyjova.
Díky sponzorům ze Zlínského kraje,
města Valašského Meziříčí, firmě DEZA,
a.s. (Nadace AGROFERT), Cabot, a. s.
a Hamé a. s. nikdo neodešel s prázdnou. Všichni byli odměněni bez rozdílů
umístění.
Pořadatelé všem děkují a těší se na
příští rok.
Mgr. Zdeněk Petroš, ředitel soutěže

INZERCE
HLEDÁM k pronájmu řadovou garáž ve
Valašském Meziříčí. Tel.: 792 312 306

VOLNÝ ČAS

Od středy 26. října do čtvrtka
27. října – PODZIMNÍ PRÁZDNINY
V MUZEU
Přijďte si užít prázdniny do muzea.
Čeká vás pestrý program plný zajímavostí, her a zábavy. Na oba prázdninové dny připravili pracovníci muzea
řadu hravých aktivit.
Od čtvrtka 13. října do neděle 8. ledna 2017 - ARCHEOLOGIE (S) DETEKTOREM

Odbory / Info

V Z O O S E C H O I N FO R M U J E
D I VA D L O V P Ř E D P L A T N É M
Neděle 30. 10. 2016 v 19.00 hodin velký sál KZ - Normální debil aneb
deník puberťáka aneb mé dětství
v socializmu - hra Roberta Bellana.
Hrají hostující herci Slováckého Divadla – Divadlo Pecka Staré Město.
Sobota 5. 11. 2016 v 16.00 hodin velký sál - Divadlo pro děti Sedmikráska – Na kouzelném paloučku.

Loudadlo s JŮ a HELE. Pohádková
revue loutkoherecké skupiny „Loudadalo“ spolu se svými nadživotními
loutkami tančící slunečnice, žabáky
Kvikem a Kvakem, šoumenem myšákem Kikem zavede děti na kouzelný
palouček plný písniček, soutěží a překvapení.

Poděkování Luhačovice

Dne 19. září 2016 se Janě Jurčákové
a Janu Orságovi narodil syn Tomáš.
Rodičům blahopřejeme a Tomáškovi
přejeme úspěšný start do života.

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Zámek Kinských Valašské Meziříčí
Do neděle 8. ledna 2017 – BAREVNÝ
SVĚT
Autorská interaktivní výstava Mgr. Jana
Husáka nabídne světelnou laboratoř, barevnou hernu i živého chameleona.

I. turnus opět na pár dní ožil. Tradiční podzimní sraz se konal 7. - 9. 10. 2016,
kdy 24 úžasných dětí na vlastní kůži zažilo v areálu tábora Trubiska nový umělecký
styl TRUBISIONISMUS. Nechyběl Leonardo da Vinci ani jeho Mona Lisa a mnoho
dalších ...
Mgr. Gabriela Mencová alias Gabča, hlavní vedoucí I. turnusu

Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se podíleli na zajištění
a organizaci pobytů ve wellness hotelu
Ambra v Luhačovicích. Nejen, že vytipovali hotel na klidném místě města
bez dopravy a hluku, ale i hotel s velmi příjemným ubytováním, ochotným
a vstřícným personálem, vynikající kuchyní a příjemnými a snad i zdraví prospěšnými procedurami (to ať posoudí každý jednotlivě). Týden pobytu plný klidu,
relaxace a pohody určitě všem, kteří jej,
jako já, absolvovali, přinesl odpočinek
a odreagování se od stresu z běžného
a pracovního života, stejně jako dobrý po-

NAŠI NEJMENŠÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Pondělí 24. října 2016 v 19 hodin –
LiStOVáNí
Věra Hollá a Pavel Oubram představí
v meziříčské čítárně knihu Straka v říši
entropie Martiny Baňkové. Spisovatelčiny bajky pro dospělé potěší i leckteré
dítě. Jestli máte špatné vzpomínky na
fyziku, přijďte na LiStOVáNí touto originální knihou.

VALAŠSKÝ CHEMIK

Výstava archeologických nálezů náhodného charakteru získaných formou
sběru nebo cílených povrchových prospekcí. Výstava se také zabývá tématem detektoringu.
Zámek Vsetín
Od soboty 15. října do neděle 8. ledna 2017 – ZA DLOUHÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ
Výstava seznámí návštěvníky s tím, jak
trávili naši předci na Valašsku dlouhé
zimní večery. Návštěvníci nahlédnou
do valašské jizby, kde se většina těchto činností odehrávala. K vidění budou
výrobky ze dřeva, proutí, lnu, vlny
a dalších materiálů, dřevořezby, hračky
či jemné textilní práce.
Sobota 21. října od 19 hodin
– KLÁRA OBRUČOVÁ – V KLÍNĚ
RODNÝCH HOR
V Mramorovém sále Zámku Vsetín
do hudebního světa uvede nové album
vsetínská rodačka a zpěvačka Klára
Obručová za doprovodu nadžánrového
uskupení Ensemble FLAIR Jana Rokyty.
Zámek Lešná
Středa 26. října 2016 v 17 hodin –
SRÍ LANKA – PERLA INDICKÉHO OCEÁNU
Vydejte se na čajem a kořením proslavený Cejlon. Cestovatelské promítání
z exotických krajů doprovodí zajímavým
vyprávěním Dominika Sommerová.
M-KLUB
Úterý 25. října od 19 hodin
– TAJEMSTVÍ PYRAMID
„NEJEN“ V BOSNĚ
Pokud jste nevěděli, že v Evropě máme
také pyramidy a dokonce ještě vyšší
a starší než kdekoliv jinde na světě,
přijďte si poslechnout více o tomto tajemném místě... přednáší Radek Kubla.
Čtvrtek 27. října od 19 hodin – IRÁN
Přednáška z cest Michala Štěpánka.
Pátek 4. listopadu od 20 hodin – FLERET
Koncert kapely z Valašska, která se
může se pyšnit vlastní tvorbou, která
během let již zlidověla a dokonce se
dostala i do knížek hudební výchovy

na našich školách. Přijďte na koncert
ochutnat kus Valašska s hudbou, která
bodne. Předprodej vstupenek probíhá
v Informačním centru Valašské Meziříčí.
MUZEJNÍ A GALERIJNÍ CENTRUM
Do neděle 1. ledna 2017
– FENOMÉN MERKUR
Výstava představí návštěvníkům převážně české výrobce kovových stavebnic v období po první světové válce
a z nich vytvořené exponáty – od různých aut, traktorů, lokomotiv až po
ruské kolo, železniční most a Eiffelovu věž. Návštěvníci také nahlédnou do
příběhů lidí, které Merkur ovlivnil: například jak profesor Otto Wichterle sestrojil pomocí stavebnice „čočkostroj“.
KINO SVĚT
Pátek 28. října od 19 hodin
– BESEDA SE ZLATOU
MOTOKROSOVOU GENERACÍ
Vyprávění o dobách, kdy Československo patřilo ke světovým motokrosovým velmocem. Návštěvníky čekají
historky plné napětí, humoru a věcí,
o kterých nezasvěcení lidé nemají ani tušení. Večerem bude provázet sportovní
komentátor TV Nova Sport Jiří Hejtík.
MUZEUM ŘEZNICTVÍ
Sobota 22. října od 10 hodin
– KLOBÁSKOBRANÍ
Amatérští řezníci se utkají před očima
návštěvníků o titul krále valašskomeziříčského Klobáskobraní.

Pan Milan Vlk z 1. provozu oslaví
20. října šedesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

cit, že člověk udělal něco pro své zdraví.
Za všechny spokojené zaměstnance
Bohumír Sotorník

TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI
Léčba nanočásticemi s kurkuminem zpomaluje osteoartrózu

Degenerativní onemocnění kloubů,
osteoartróza, postihuje asi 12 procent
lidstva, především v starším věku.
Bývá často příčinou bolestí dospělých
a postupně vede k destrukci kloubní
chrupavky a změně jejích vlastností.
U rozvinuté osteoartrózy je jediným řešením chirurgický zákrok.
Máme sice k dispozici nějaké léky,
jako například analgetika nebo nesteroidní protizánětové přípravky, ty ale
jenom ulevují symptomům doprovázejícím osteoartrózu. Na zastavení nebo
dokonce vyléčení této choroby nestačí,
a kromě toho ještě mívají nepříjemné
vedlejší účinky. Odborníci se proto usilovně snaží nalézt nové léčebné postupy, s nimiž by bylo možné pacientům
pomáhat účinněji a bezpečněji.
Vědecký tým newyorského Albert
Einstein College of Medicine zkoumá
možnosti využití kurkuminu, přírodního žlutého barviva a významné přísady
kari, který obsahují oddenky rostliny
rodu kurkuma dlouhá (Curcuma longa).
Kurkumin má velký léčebný potenciál.
Je to účinný antioxidant, má protinádorové a protizánětlivé účinky, a také snižuje hladinu cholesterolu. Použití kurkuminu jako léku je ale problematické,
protože se po požití jen obtížně vstřebává a z krve je rychle odbouráván.
Badatelé z Einsteina se proto rozhodli studovat použití kurkuminu ve
formě nanočástic. Nebyli v tom první,
nanočástice naplněné kurkuminem se
již před dvěma lety osvědčily při léčbě
popálenin infikovaných bakteriemi rezistentnímu vůči antibiotikům a závažných
houbových infekcí. Pro léčbu osteoartrózy teď vědci lokálně aplikovali nanočástice naplněné kurkuminem na artritické
klouby laboratorních myší s osteoartrózou. Povedlo se jim tím zastavit postup
tohoto nepříjemného onemocnění a také
myším ulevit od bolesti. Bliřší zkoumání
ukázalo, že nanočástice s kurkuminem
zastavily i produkci protizánětlivých proteinů, které jsou zodpovědné za likvidaci
chrupavky při osteoartróze.

Společnost Nano Biomed Inc
v současné době intenzivně pracuje na
komerčním využití nanočástic s kurkuminem a na vývoji celé řady medicínských aplikací.
TT 16/2016

Toray – bio bunda z obnovitelných surovin

Nová bunda z obnovitelných surovin
je výsledkem vzájemné spolupráce firmy Bergans of Norway a japonského
výrobce textilu společnosti Toray. Bunda s obchodním označením Eidfjord je
zcela nepromokavá.
Je vyrobena ze tří textilních vrstev,
z nichž nejvrchnější obsahuje 30 % materiálu Ecodear, což je polyester získávaný
z rostlinné báze. V tomto případě se
jedná o revoluční využití přírodního
zdroje, neboť základ tvoří melasa – odpadní produkt při výrobě cukru.
Podle uvedených výrobců jde o nový
materiál, který je po stránce chemické
struktury a funkční zcela srovnatelný
s klasickým polyesterem. TT 18/2016

Část trumpety z kompozitu

Švýcarská firma Nägel Swiss AG
vyvinula novou technologii výroby
dechových nástrojů. K výrobě části
trubek používá epoxidovou pryskyřici
ARALDIT od firmy Huntsman. Ta se
vyrábí za pomoci technologie RTM
(Resin Transfer Moulding), při níž se
suchá uhlíková vlákna vkládají do negativní formy s pryskyřičnou matricí.
Kvalita vnitřní stěny je zajišťována pomocí kovového trnu a vhodného
řízení vstřikovacích parametrů. Jako
další požadavek je nutné dodržovat
geometrii konce trubky (zvonu), který
je spolu s oblouky tvaru U napojen na
kovové části trubky. Tato geometrie má
za následek, že dechové nástroje (zatím
jen trubka a trombón) lze používat bez
vibrací do trubice, vytváří se harmonicky bohatý charakter registru tónů
a uživatel může do nástroje lehčeji foukat. Pochopitelně odpadají eventuální
korozní problémy a podle hudebníků
nová konstrukce trubky napomáhá vyluzovat teplé a otevřené tóny.
Plasty a kaučuk, 7-8/2015
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ŽIVOT S PRECHEZOU JE BAREVNÝ

Hlavním produktem chemické společnosti Precheza je nejrozšířenější bílý pigment - titanová běloba. Díky ní máme bílá
auta, stěny, oblečení nebo bílé papíry. Málokdo by věřil, že na začátku výroby je tmavě šedá až černá surovina nebo že
titanová běloba dokáže za pomoci slunečního záření čistit vzduch. „V Precheze jsme tuhle výbornou vlastnost otestovali
na betonovém chodníku s titanovou bělobou, který máme před továrnou,“ říká v rozhovoru generální ředitel Prechezy
IVO HANÁČEK.
nologii. V historii se vyspělost země
Od poloviny roku 2012 nastal pokles
posuzovala podle toho, zda tuto techtěchto cen, který trval až do poloviny
nologii zvládla, a Československo bylo
letošního roku. Řada našich konkurenv pořadí čtvrtou zemí, kde se titanová
tů omezovala výrobu a byla ve ztrátě,
běloba vyráběla už ve 30. letech minuale nám se to dařilo zvládnout. Niclého století. Dnes jsme v Čechách jejím
méně loňský rok byl velmi specifický.
jediným výrobcem.
Z provozu byla vyřazena produkce kyProč je tak oblíbená? Lze bílou barseliny sírové, což je naše klíčová suvu vyrobit i jiným způsobem?
rovina, a museli jsme ji dovážet. Tím
Je všude kolem nás. Je to nejrozšíjsme navíc přišli i o teplo, které při její
řenější pigment ve všech aplikacích.
produkci vzniká. Naštěstí jsme měli
Dříve se vyráběla i zinková běloba, ale
vysoké plnění pojištění, což vylepšilo
ta neměla tak dobré vlastnosti a předehospodářské výsledky. V letošním roce
vším v nátěrových hmotách neměla tak
je ekonomická situace stabilizovaná
vysokou kryvost a jasnou bílou barvu.
a měla by se dále zlepšovat. Naše firma
Dnes už nikdo jinou než titanovou bíje v poměru zisk/obrat jedna z nejzislou barvu nepoužívá.
kovějších ve skupině.
Nátěrové hmoty jsou dnes často
Vaše firma funguje na globálním trhu.
skloňovány vzhledem k jejich možné
Kdo jsou vaši největší konkurenti?
úpravě pomocí nanotechnologií, což
Světová kapacita titanové běloby je
jim dodává řadu ekologicky vítaných
více než 7,5 milionu tun, přičemž podíl
vlastností. Využíváte nějak tyto techPrechezy tvoří méně než 1 %. První tři
nologie?
největší výrobci na světě mají dohroS čím by si podle vás měla Prechezu
Před fabrikou máme například betomady 40 % světové kapacity, podle tespojovat veřejnost?
nový chodníček s titanovou bělobou.
ritoriálního rozložení náleží 40 % Číně.
Jsme barevná firma. Když se podíváte
Pokud na něj svítí sluneční UV záření,
Otázkou je, zda jsou v této zemi kapana chemičku shora, přesně vidíte, kde
rozkládá titanová běloba oxidy dusíku
city vytížené.
je vstupní surovina, která je černá. Poté
a čistí tak vzduch. Samočistící schopKde se na trhu prosazujete vy?
ve firmě proběhne zázrak a tahle černá
nosti titanové běloby jsme také úspěšně
Cenově nemůžeme konkurovat velhmota se promění na bílý pigment a butestovali ve spolupráci s Colorlakem na
kým čínským producentům. Nad vodou
dova se změní na bílou. A hned vedle je
stěnách. A nedávno jsem byl na konfenás proto drží speciální výrobky, které
červená budova, kde se vyrábějí barevrenci, na které zástupce Colorlaku pose používají jako přídavky do farmané pigmenty. Problém jsou zažité předpsal černým fixem plochu obarvenou
ceutických a potravinářských výrobků.
sudky ve společnosti. Veřejnost je dnes
fotoaktivní titanovou bělobou, ozářil ji
Při jejich výrobě musíme splňovat velmediálními prostředky masírovaná tím,
UV zářením a černá barva zmizela.
mi přísná kritéria kvality, a právě to nás
že chemie je nebezpečná, což je značně
Počítáte s nárůstem poptávky po foodlišuje od konkurence. Vysoce kvazkreslená představa.
toaktivní titanové bělobě?
litní titanová běloba se musí používat
Jaký konkrétní příklad se vám v této
Prozatím jsou tyto nátěry drahé a mají
i u nátěrových hmot v automobilovém
souvislosti vybavuje?
určitá omezení. Pokud chcete, aby skuprůmyslu, a jelikož jsou dnes bílá auta
Typické jsou televizní reportáže intečně fungovaly, musíte zajistit dostavelmi moderní a jejich podíl na autoformující o znečištění vzduchu. V prvtečný přísun UV záření. Tento výrobek
mobilovém trhu je už delší dobu nejním záběru vidíte chemičku, ze které
má ale velký potenciál třeba i v úpravě
větší, udržuje se na vysoké úrovni také
se valí dým, a reportér začíná mluvit
keramických ploch.
poptávka po titanové bělobě v tomto
o znečištění města. Nikdo ale neví,
Jste jediným ředitelem chemické
odvětví.
že v záběru není dým, ale vodní pára.
společnosti, který působil v top manaDo jakých zemí své výrobky vyvážíte?
Když u reportáže vydržíte déle, zjistíte,
gementu celkem tří obdobně zaměřePředevším do Itálie, Spojených států,
že hlavní příčinou znečištění není chených společností koncernu Agrofert.
Německa, Velké Británie ale i do Ausmická výroba, ale doprava. To je také
Je možné jejich stručné srovnání?
trálie nebo Asie. Čím vyšší je životní
důvod, proč organizujeme Běh kolem
Začínal jsem jako obchodník v Deze
úroveň země, tím vyšší je spotřeba titakomína. Chceme lidem ukázat, že se
a byl to můj nástup do
u nás nic nebezpečného
chemického průmyslu. Po
neděje.
krátké době si mě zavoPrecheza obsadila letos
lal šéf a řekl mi, že pokud
už podesáté třetí místo
chci firmu opravdu pov soutěži Zaměstnavatel
znat, musím projít všemi
regionu. V čem je váš
jejími úseky. V Deze jsem
největší náskok před jinýzažil úžasný rozvoj glomi společnostmi?
bálního obchodu a strávil
Jednoznačně ve stabiv ní celkem 14 let. Spolitě. V dnešní době plné
lečnost je specifická nejen
změn získáte zaměstnásvou velikostí, ale také
ní, ale za dva roky ho už
třeba prací s materiály,
nemusíte mít. U nás je to
které jsou hořlavé a výdáno i charakterem výbušné, zpracovávají se
roby. Nový zaměstnanec
za vysokých teplot, tlaků
nemůže přijít do zaměstapod. Veškerá rizika jsou
nání a hned například obale perfektně zvládnutá.
sluhovat linky. Musí být
A Deza? To je moje celovyškolený, aby pochopil
životní láska.
nové běloby. Jedním z nejdůležitějších
celý proces a mohl do něj zasahovat.
Jaké to bylo ve Fatře?
trhů je pro nás Mexiko – Mexičané toZaškolení proto netrvá jen pár týdnů
Z obchodního hlediska je Fatra neutiž milují bílé tortilly a do těsta přidávajako třeba v montovnách. Lidé si dnes
věřitelně komplikovaná. Zatímco Deza
jí titanovou bělobu.
váží také toho, že dostávají pravidelně
má zhruba desítky produktů, stovky
Projevila se nějak spotřeba titanové
a včas výplatu na své účty, což také
zákazníků a funguje celosvětově, Fatra
běloby v době finanční krize?
není všude automatické. Kromě toho
má tisíce produktů a tisíce zákazníků
Ano. Výrobci začali okamžitě přejsou u nás průměrné mzdy vyšší, než
a prodává většinou doma a v Evropě.
mýšlet, jak drahou titanovou bělobu
jinde v regionu.
Technologie v ní ale tak rizikové nenahradit. Například většina igelitových
Stačí lidem v dnešní době stabilní zajsou.
tašek byla bílá, a tak se začaly vyrábět
městnání a pravidelný plat?
Jak si v tomto srovnání stojí Precheza?
průhledné tašky. Výrobcům nátěroNabízíme jim víc. Například různé
Celosvětovým prodejem je podobná
vých hmot se podařilo omezit použití
benefity k základní mzdě jako napříDeze, ale v rámci svého segmentu je
titanové běloby v nátěrových hmotách
klad důchodové připojištění, ze socimenší. Precheza má skvělý produkt a je
o 5-8 %, aniž by si toho někdo všimnul.
álního fondu hradíme zaměstnancům
velmi zisková.
Její omezování se projevilo ve všech
v těžkých provozech rekondiční týdenní
Mirka Žirovnická, AGROFERT, a.s.
průmyslových segmentech.
pobyty. Všichni naši zaměstnanci mají
Když jsme si domlouvali rozhovor,
o týden delší dovolenou, tedy 25 dní.
zastihla jsem vás na letišti v Praze po
Zabírají benefity spojené s vysokou
návratu z Šanghaje. Jezdíte do Číny
stabilitou firmy i na mladé lidi?
pravidelně?
Bohužel ne. Řada mladých lidí se
Jako předseda představenstva naší
Každoročně je pořádán veletrh sperozhoduje podle aktuální výše mzdy.
čínské sesterské společnosti tam jezdím
cializované chemie Chemspec EuroVzhledem k tomu, že mají různé půjčky
pravidelně na obchodní jednání. Vyrábí
pe, jehož popularita i rozsah dle doa hypotéky a také exekuce, jsou ochotse tam katalytický druh titanové bělostupných statistik stále roste. Nelze
ni odejít i za platem, který je jen o pár
by, který se využívá pro snížení emisí
se divit, obory jako nanotechnologie,
korun vyšší. Lidé, kteří mají pracovní
v elektrárnách.
agrochemie, farmacie, kosmetika
zkušenosti z předešlých zaměstnání,
Precheza má vlastní technologii výa v neposlední řadě ekologie jsou akto chápou jinak a váží si mnohem více
roby titanové běloby, kterou nazýváte
tuálně žádané. Také Precheza jako
právě stability.
českým „národním stříbrem“. Čím je
inovativně orientovaná společnost si
Jak se firmě daří ekonomicky?
tak vzácná a jedinečná?
Když jsem v roce 2011 nastupoval do
Výroba titanové běloby je považovafirmy, vrcholil boom titanové běloby
ná za nejsložitější anorganickou techa její ceny byly neuvěřitelně vysoko.

VALAŠSKÝ CHEMIK

Procházka spouští výrobu vajec v krabičce!
Benefitem je bezpečnost a praktický obal!

Usnadní práci v běžné domácnosti
i v B2B segmentu. Využití vaječných
hmot není v potravinářství žádnou novinkou, vaječné melanže, tekuté bílky
i žloutky dnes využívá každá pekárenská
či cukrárenská výroba.
Nikdo z nás si určitě nemyslí, že tyto
průmyslové provozy ztrácí čas tím, že si
vejce vytloukají samy. Vaječné hmoty vyrábí jako jediná v ČR roudnická společnost Procházka, která nyní přináší tuto
„vychytávku“ i do českých domácností.
Pod brandem PAPEI se chystá na trh
uvést pasterované vejce a bílek v malých
praktických krabičkách.
Pro potravináře již vyrábíme
V Roudnici nad Labem již běží na
plné obrátky výroba pro segment
B2B a měsíčně se zde zpracuje (vytluče a uvaří) přibližně 10 milionů vajec. „Vyrábíme produkty na míru našim obchodním partnerům. Jsou to pasterované bílky, žloutky a melanž, ale
i sušená vejce či vejce vařená. Naším cílem je zjednodušit proces výroby a poskytovat 100% kvalitu a garanci! Takovým partnerem je pro nás například Penam,“ říká
předseda představenstva Jiří Tvrdík.
Na podzim se vaječné novinky dočká i běžný zákazník. „Pro běžné spotřebitele se
jedná o revoluci ve vaření. Mohou teď pokrmy s vejci připravovat jednoduše a bez
zbytečné práce. Hlavními výhodami našich produktů jsou úspora času při vaření,
zaručená kvalita a především bezpečnost (šetrná pasterizace – zničení salmonely
a choroboplodných zárodků). Všechna vejce pocházejí z českých farem,“ představuje projekt Tomáš Fábel ze společnosti Procházka.
Vaječná melanž v gastronomii
Vaječná melanž je v gastronomii dobře známá, kuchaři by se bez ní v provozu
dnes již neobešli. Stejně tak například hospodyňky ve Francii či Británii, které běžná
vejce již prakticky nepoužívají. Vaječná melanž je jednolitá směs bílků a žloutků
v přirozeném poměru jako u klasického vejce, která zajistí dokonalé promísení a perfektní přípravu jídla, a to ať už jde o přípravu pokrmu rychlého nebo gastronomicky
náročnějšího.
Ideální je pro přípravu omelet, míchaných vajec, do těstovin, tedy všude, kam se
dává celé vejce. Ale v případě bílku je vhodný i při výrobě sladkých delikates a dortů! Bílek v krabičce je určen jak pro kuchařinky, tak i pro osoby vyznávající zdravý
životní styl. Balení obsahuje 100 % bílku - takže již žádné žloutky v hrníčku! Na náš
trh nasazujeme od podzimu dvě varianty, a to Papei melanž a Papei bílek! Aktuálně
řešíme velikost balení, které bude uvedeno na trh. Pravděpodobně nabídneme zákazníkům nejdříve variantu pro dvě porce, neboli krabičku se čtymi vajíčky. Podle
zájmu spotřebitelů plánujeme i větší balení a různé příchutě.
Martina Bauerová, PROCHÁZKA, a.s.

V Synthesii trénovali záchranářští psi
Synthesia již třetím rokem úspěšně
odstraňuje ve svém areálu nepotřebné
budovy, kterých zmizelo již několik
desítek. Před pár týdny si při jedné
demolici svou práci mohli vyzkoušet
i psovodi, kteří trénují záchranářské
psy pro hledání lidí zasypaných třeba
v dole nebo při živelné pohromě. Šanci
vžít se do reálných podmínek dostali
při demolici objektu, který dříve sloužil
jako sklad náhradních dílů pro údržbu.
Při tréninku zalézá do sutin nejdříve
figurantka a ještě než se vypustí psi,
několik minut tam zůstává, aby místo
mělo dostatečnou pachovou stopu. Jakmile je vypuštěn první pes, chvíli sutiny obíhá, ale pak už jde najisto. Zastaví
se u místa, kde je schovaná figurantka
a hlasitě štěká, dokud nepřijde
psovod. Stejným způsobem vzápětí místo označí i druhý pes.
„K zásahu musí být povoláni
minimálně dva psi. Pejsek je totiž živý tvor a klidně může mít
špatný den a udělat chybu. Nebo
nedokáže zavalenou osobu přesně dohledat,“ vysvětluje psovod
a profesionální hasič David Hynek. Záleží totiž i na typu sutiny,
hloubce a náročnosti terénu. Že
pes místo napoprvé neoznačí,
ještě neznamená, že tam nikdo
není. Než pach projde sutinou,
nějakou dobu to trvá. Jedno hledání
proto není směrodatné. „Ideální je,
když přijedou tři psi. Říkáme, že když
místo najde první pes, je to na 50, když
ho potvrdí druhý, je to na 95, a pokud

ho najde i třetí, je to na 99 procent,“
říká Hynek.
Doba, než se pes vycvičí, aby mohl
v případě potřeby jít do akce, je individuální. „Každému pejskovi to trvá trochu jinak dlouho. Nejdřív musí projít
atestacemi nejvyššího stupně, aby bylo
jasné, že je způsobilý hledat. Pes musí
vědět, že se nejedná o žádnou hru, protože tam jde o lidský život. Každý pes
to má jinak, takže někteří to dokážou
už po třech letech, jiní po pěti,“ uvádí
Loužilová. Pro záchranářské psy a jejich psovody bylo cvičení v Synthesii,
u kterého byl přítomen také generální
ředitel Josef Liška a představitelé průmyslové zóny, velmi přínosné a celá
společnost je velmi ráda, že mohla

přispět a pomoci v tak prospěšné věci.
Video a fotografie z této akce si můžete
prohlédnout na webu moje.synthesia.eu.
Luboš Kopecký, Synthesia, a. s.,
Lenka Slimáčková, MAFRA

Specializovaná chemie v Evropě? ...jedině na CHEMSPECu

Ing. Ivo Hanáček (53 let)

Generálním ředitelem a místopředsedou představenstva Prechezy je od roku
2011, současně vykonává funkci předsedy představenstva čínské společnosti Anhui Precheza Titanium Dioxide Technology Co. Ltd Tongling. Dále působí v orgánech společností Kemifloc, Fatra a Centroprojekt.
V letech 2009 - 2011 působil jako generální ředitel Fatry v Napajedlích.
Kariéru zahájil v roce 1995 v Deze, kde během 14 let prošel celou řadou exekutivních pozic.
Je absolventem VŠCHT Pardubice a k jeho zálibám patří sport, moderní technologie a pobyt v přírodě.
Je ženatý a má dvě děti.

příležitost představit své novinky na
veletrhu nenechala ujít.
Letošní ročník se konal ve švýcarské Basileji ne náhodou, Švýcarsko,
sousední Německo i Francie totiž patří
k nejsilnějším zemím v Evropě v průmyslu chemie. Účast na veletrhu byla
rekordní, 18procentní nárůst co do počtu vystavovatelů oproti loňskému ročníku a návštěvnost
dokonce meziročně
vzrostla o 30 procent. Celkem přišlo
6 388 návštěvníků
z celého světa. Jen
na těchto číslech je
patrné, jak je rozložen trh chemie.
Masivní produkce
zboží spíše té standardní kvality zůstává
tradičně v Asii, zato
specialitám se v Evropě daří, i s mírným
vzestupem.

A na co sází Precheza? V současnosti
má ve svém portfoliu mimo standardní
pigmentové druhy i řadu specialit. Na
letošním ročníku Chemspecu představila výrobky pro kosmetiku, zejména
nepigmentové UV absorbéry, ale i standardní pigmentové oxidy titaničité pro
sektor potravinářský. Horkou novinkou
byly i vysoce čisté železité červeně
a nová kvalita síranu železnatého pro
segment výroby cementu, ale s čistotou
i pro sektor krmivářský.
Pro soustavné zlepšování životního
prostředí i hygieny práce v některých
odvětvích průmyslu pak byly představeny výrobky pro katalýzu, fotokatalýzu i pro redukci škodlivého šestimocného chrómu v cementu.
Předpokládáme, že i v dalších letech
budeme schopni vystavovat podobně
rozmanitou řadu inovovaných výrobků
a novinek, která nám zajistí bezproblémovou existenci i prestiž na trhu.
Jan Přikryl, Precheza, a.s.

