
Podzimní sběr odpadu
Hospodářská správa pořádá ve dnech 
22. – 24. listopadu 2016 (úterý až 
čtvrtek) v době od 8.00 do 11.00 ho-
din sběr elektroodpadu a objemného 
odpadu. Ve dvoře za podnikovou prá-
delnou oděvů máte možnost, jak je již 
několik let obvyklé, se bezúplatně zba-
vit vysloužilých elektrospotřebičů pro 
domácí i průmyslové využití. Bude zde 
rovněž odebírán objemný odpad, který 
není možné odkládat do popelnic a ko-
munálních kontejnerů. Přijímán bude 
pouze fyzicky nebo morálně opotřebe-
ný majetek vyřazený z evidence, který 
již neplní svůj účel, není o něho zájem 
nebo je neprodejný. Propustka na ma-
jetek podle OS 612 slouží jako doklad  
o převozu přes vrátnici a organizátorovi 
sběru k evidenci při přejímce odpadu. 
Podrobnosti naleznete na síti SEID v 
sekci pravidla pro nakládání s odpady.

Ing. Svatava Vráželová

   Výstavba nové investice na ben-
zolce zahájena
Ve 42. týdnu byly zahájeny stavební 
práce vrtáním pilotů pro základy vy-
rovnávací nádrže vodíku. Nádrž bude 
sloužit ke stabilizaci tlakových poměrů 
na sání nových kompresorů čerstvé-
ho plynu Gk-101, jejichž instalace se 
předpokládá na přelomu roku v rámci 
investiční akce „Modernizace rafinace 
– 2. etapa“.          Ing. Ladislav Křenek
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Máte domácí zvířátko? Tou-
žili jste po nějakém, které 
jste nemohli mít?

Mgr. Kateřina 
Čadrová,
tiskové 
středisko

Doma zvíře nemáme. Máme dvě malé 
děti, a tak máme spoustu domácích 
zvířat v bezpečné vzdálenosti od do-
mova na rodinné farmě u dědy. Jezdí-
me krmit malá čínská prasátka, kachny 
nebo ryby. Děti si tam nejraději hrají 
s kočkami a nedávno narozenými ště-
ňátky, stejně jako podnikají průzkum-
né expedice za pavouky, slepýši nebo 
veverkami.    
Já, jako asi každá malá holka, jsem si 
přála mít koně, bydleli jsme v bytě, tak 
to nešlo. Sama bych ráda tento sen spl-
nila své dceři, až k němu doroste.  

Ing. Kateřina 
Vašicová, 
výrobní úsek

Martin Trhlík, 
finanční úsek

Ing. Lukáš 
Bezděk, 
provoz 
energetika

Sice jsme dříve mívali u prarodičů ně-
kolik psů, o které jsme se starali, ale 
teď už žádného mazlíčka nemáme. Do 
budoucna, až ubyde starostí a přiby-
de volného času, si chci pořídit štěně 
československého vlčáka, pro kterého 
mám tak trochu slabost. S hafanem je 
ten život o něco kouzelnější. Jinak, co 
se týče mazlíčka, kterého jsem nemohl 
mít jako malý, jsem chtěl osla. 

Momentálně máme doma kocoura, je to 
modrá britská rasa. Asi ne, nejsem mi-
lovník žádných exotických zvířat. Jed-
nou bych si rád pořídil psa, ale to až mu 
budu moct nabídnout pořádnou zahradu.

SETKÁNÍ S DŮCHODCŮ 
ORGANIKU

LYŽOVÁNÍ O JARNÍCH 
PRÁZDNINÁCH PRO 
DĚTI A JEJICH RODIČE 

MAFRA ON-LINE 
INFORMUJE I BAVÍ 

Reportáž z pravidelného setkání 
bývalých spolupracovníků. Lyžařský výcvik pro děti.
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Máme přes dva roky kočku Sněhurku  
a kocoura Garfielda, kteří s námi společ-
ně žijí v jedné domácnosti. Koťat, která 
jsme tehdy našli, bylo pět. Dalším třem 
se nám podařilo najít nový domov. Nikdy 
by mě ani ve snu nenapadlo, že bych si 
domů nastěhovala kočku, natož dvě ☺

Informace o 6 webech, které Mafra 
provozuje.
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Technický jarmark ve Valašském Meziříčí
Valašskomeziříčské firmy působící v oblasti strojírenství, 

chemie, architektury, světelné techniky a zpracování masa se 
otevřely žákům základních škol. Exkurze proběhla v pátek 
14. října od 8 do 13 hodin v rámci 2. ročníku Technického 
jarmarku.  Součástí této akce bylo i představení technicky za-
měřených středních škol. Výrobní firmy žákům představily 
moderní výrobní procesy a pracovní prostředí. V letošním 
ročníku své brány otevřely společnosti BLOCK, CBG Impex, 
DEZA, MP Krásno, PWO a ROBE. Své technické a řemeslné 
obory představila Integrovaná střední škola Centrum odborné 
přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Valašské Meziříčí, Střední průmyslová škola stavební Valaš-
ské Meziříčí, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, 
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín a Střední ško-
la informatiky, elektrotechniky a řemesel z Rožnova.

„Registrujeme zvýšený zájem o Technický jarmark ze stra-
ny žáků. V letošním roce se jich do akce zapojilo 257, a to 
nejen ze základních škol z Valašského Meziříčí. Přidaly se 
také základní školy z blízkého okolí,” řekla za organizátory 
Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory Zlín-
ského kraje. 

Chybí technicky vzdělaní odborníci
Cílem exkurzí pro žáky je podpora technického vzdělávání. 

Zaměstnavatelé z Valašskomeziříčska a okolí si stále palčivěji 
uvědomují, jak velký je na trhu práce nedostatek technicky 
vzdělaných odborníků. Cítit je i nedostatek absolventů tech-
nických oborů vysokých škol. Nemluvě o učňovském škol-
ství, kterému jistou dobu hrozil zánik.

„Osobní prohlídka výroby několika valašskomeziříčských 
firem dětem pomůže v rozhodování o budoucím studiu a za-
městnání více než hodiny školní teorie. Řemeslo má skutečně 
zlaté dno a mistři svých oborů budou mít vždycky zajímavou 
a dobře ohodnocenou práci,“ je přesvědčena Martina Dlaba-
jová, poslankyně Evropského parlamentu, která i pro letošní 
rok poskytla Technickému jarmarku záštitu.

Zájemců o zaměstnání, kteří mají potřebné technické vzdě-
lání všech stupňů, razantně ubylo. Studium technických  
a řemeslných oborů je náročné a vyžaduje mnoho úsilí. Odmě-
nou za tuto námahu je však v dnešní době jistota zaměstnání  
a tomu odpovídající finanční ohodnocení. 

„Způsob prezentace, kdy firmy otevírají své dveře a formou 

(pokračování na str. 2)

komentovaných prohlídek umožní nahlédnout do jednotli-
vých provozů, je pro děti nejlepší a nejnázornější. Své aktivity 
a učební obory zároveň na jednom místě představí i střední 
školy, které s firmami úzce spolupracují a nabízení vzdělání 
v představených oborech. Provozy firem jsou jako alchymis-
tické dílny, které se nyní dětem otvírají,“ uvedla Yvona Wo-
jaczková, místostarostka města Valašské Meziříčí, která akci 
poskytla záštitu. 

Letošní ročník Technického jarmarku podpořilo město Va-
lašské Meziříčí a Zlínský kraj. 

Tisková zpráva KHK Zlínského kraje, 
Valašské Meziříčí, 17. 10. 2016

Technický jarmark v Deze
DEZA, a.s. byla tedy jednou z firem, kterou žáci v rámci 

Technického jarmarku navštívili. Co na ně ve společnosti 
čekalo? 

Nejdříve se jich ujali tiskový mluvčí Ing. Jaroslav Ober-
majer, Ph.D. a zástupkyně personálního ředitele Mgr. Mile-
na Došková. Jaroslav Obermajer Dezu představil a seznámil 
žáky s výrobním programem. Dále se zaměřil na konkrétní 
pracovní profese, které mají v Deze uplatnění. Nejedná se 
jen o chemiky, ale též o pracovníky strojních a elektro oborů. 
Všechny uvedené obory je možné studovat na ISŠ – COP ve 
Valašském Meziříčí, kterou přímo v Deze představil zástupce 
školy Ing. Petr Steffek.

Poté se žáci, vybaveni mnoha informacemi o profesích, ve 
kterých by mohli nalézt po ukončení studia dobré uplatnění 
v Deze, seznámili s firmou přímo při exkurzi ve výrobní čás-
ti závodu. Žáci měli možnost vidět, jak závod vypadá. Pro 
mnohé z nich to bylo první setkání s průmyslovým podnikem. 
Odborný technický pracovník společnosti jim při komento-
vané prohlídce přiblížil konkrétní provozy. Žáci se dozvěděli 
mnoho zajímavostí.

Teď už je jen na nich a jejich rodičích, pro jaký obor se po 
absolvování základní školy rozhodnou.

Miriam Kallerová

V ý z k u m á k  d o s t á v á  n o v ý  k a b á t

    Inventury ve skladech zásobování
Ve dnech 23. – 30. listopadu budou 
probíhat inventury ve skladech zásobo-
vání. Sklady hutního materiálu a režijní-
ho materiálu a ND budou zcela uzavřeny. 
Výdej bude možný pouze v nezbytných 
případech. Žádáme všechny odpovědné 
pracovníky, aby na toto omezení pama-
tovali a předzásobili se. Výdej motoro-
vé nafty a technických plynů nebude 
omezen.                    Bc. Radim Přikryl

Rekonstrukce budovy výzkumáku je v plném proudu. Od 
začátku října, kdy byla oficiálně předána stavební firmě  
k úpravám, se začíná budova měnit před očima. Vnější rekon-
strukci pláště budovy současně provází modernizace vnitřních 
prostorů. Málokdo by věřil, že zde pracuje denně kolem stov-
ky lidí. 

Vzhledem k tomu, že bylo potřeba zmodernizovat labora-
toře a zlepšit kvalitu pracovního prostředí, bylo přistoupeno  
k rekonstrukci laboratoří. Součástí této rekonstrukce je  
i centralizace provozních laboratoří, takže laboratoře dehtové  
a benzolky budou sídlit v budově VÚKCH. Tím dojde k vý-
raznému zlepšení pracovního prostředí, zároveň k vytížení 
kapacity budovy a zefektivnění činnosti. 

Po rekonstrukci zde najdou své místo pracovníci provozních 
a vývojových laboratoří, administrativní pracovníci oddělení 
REACH a tiskového střediska. Celkem zde bude pracovat až 
osmdesát pět zaměstnanců. 

Jak se stěhovalo?
V relativně krátkém období šesti týdnů, oproti původ-

nímu dvouměsíčnímu plánu, vystěhovali zaměstnanci 
Odboru vývoje a technické kontroly 120 místností včet-
ně laboratoří. Celé stěhování bylo předem podrobně na-
plánováno. „Především bylo potřeba zajistit náhradní 
prostory. Dopředu jsme promysleli, co budeme v provi-
zorních laboratořích a kancelářích potřebovat a také, 
zda se tam vůbec vše vejde. Logistika laboratoří mu-
sela proběhnout co nejefektivněji, v nejkratším mož-
ném termínu, protože jsme museli ihned pokračovat  
v práci,“ vysvětlila hlavní koordinátorka Mgr. Marie Masa-
říková.

Oříškem bylo také najít místo pro dvanáct tisíc svazků  
z technické knihovny. Pracovnice tiskového střediska za po-
moci brigádníků naskládaly odborné publikace do krabic. 
Dohromady se na uskladnění a převoz všech věcí využilo 900 
krabic. 

Evropský týden pro snižování 
množství odpadů

Ministerstvo životního prostředí se sta-
lo národním koordinátorem Evropské-
ho týdne pro snižování odpadů (The 
European Week for Waste Reduction), 
který se uskuteční v týdnu od 19. do  
27. listopadu 2016. Tato iniciativa je za-
měřena na osvětové akce o udržitelném 
využívání zdrojů a nakládání s odpady.
Hlavním cílem EWWR je zvýšit pově-
domí veřejnosti o snižování produkce 
odpadu, opětovném použití a recyklaci.

zpracováno podle TT 21/2016
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Pan Pavel Hurta z 8. provozu 
oslavil 11. listopadu 
padesáté narozeniny.

Blahopřejeme.

(Dokončení z titulní strany)

Pan Zdeněk Cabák ze spalovny 
odpadů oslavil 11. listopadu 

padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

VALAŠSKÝ CHEMIK
 vychází jednou 
 měsíčně
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vyjde v úterý 13. prosince 2016
uzávěrka bude 1. prosince 2016 

S E T K Á N Í  D Ů C H O D C Ů  O R G A N I K U
Každý rok na konci října se scházejí otrokovičtí důchodci  

s představiteli firmy na svém tradičním setkání. Ve středu  
26. října již před 14. hodinou přicházeli do restaurace Selský 
dvůr bývalí spolupracovníci i s dárečky do oblíbené tomboly. 

Setkání probíhalo v režii vedoucího Organiku Otrokovice 
Ing. Bohumíra Sotorníka. Nejdříve omluvil zástupce DEZA, 
a.s a předal jejich pozdravy. Pak představil paní Bronislavu 
Šumickou, která vede od léta v Organiku personální agendu  
a stará se i o záležitosti otrokovických důchodců.

Poté již Ing. Sotorník seznámil bývalé spolupracovníky se 
stavem hospodaření Dezy v posledním roce. Podrobněji se 
věnoval hospodaření přímo v Organiku. „Zisk v současnos-
ti plyne hlavně z výroby esterů. Prodej anthrachinonu není 
na takové úrovni jako v minulém období, neboť se změni-
la technologie výroby papíru, ve které především nacházel 

T E C H N I C K É  A K T U A L I T Y

Výzkumák dostává nový kabát
Během několika málo týdnů se z vý-

zkumáku odvezlo celkem 25 tun ob-
jemného odpadu, z toho pět tun skla. 
„Byli jsme si vědomi, že likvidujeme 
řadu zajímavého materiálu. Sklo 
jsme nabídli do ostatních laboratoří 
a mimochodem také do pěti místních 
vzdělávacích zařízení. Pro nás byl 
materiál z dlouhodobého hlediska 
bezcenný a nijak využitelný,“ potvr-
dil vedoucí odboru vývoje a technické 
kontroly Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D.

Nevyužitý nábytek, další vybavení  
a přístroje zatím našly své místo ve 
skladu zásobování. Dlouhodobě nevy-
užívané chemikálie a sklo ze sklepů 
putovaly do objektu Byninka. 

Kam se budeme vracet?
V průběhu dubna a následujících mě-

síců roku 2017 se budou zaměstnanci 
odboru vývoje a technické kontroly po-
stupně vracet do kanceláří a laboratoří  
s nejmodernějším vybavením. Vzhle-
dem k tomu, že se do budovy přestě-
hují provozní laboratoře dehet a benzol, 
bude významně  posílena vzduchotech-
nika, která zde umožní častou výměnu 
vzduchu. 

Laboratoře budou nově vybaveny 
digestořemi s regulací odtahu, labo-
ratorními a pracovními stoly, odsáva-
nými skříněmi, skříněmi na hořlaviny 
a osvětlením. V objektu přibude další 
výtah. Kromě osobního zde uživatelé 
naleznou nově také výtah nákladní.

Budova, která byla postavena v letech 
1965 – 1968 nákladem 6,8 milionu Kčs, 
sloužila po celou dobu především Vý-

zkumnému ústavu koksochemie a byly 
zde též laboratoře tehdejšího odboru 
řízení kontroly. V 70. a 80. letech, kdy 
docházelo k postupnému zprovozňo-
vání chemických výrob společnosti, 
vyžadující zvýšený technický rozvoj, 
ve výzkumném ústavu pracovalo až 
pětasedmdesát lidí. Po roce 1989 tento 
počet postupně klesal až ke konečnému 
stavu třiceti pracovníků. 

Michaela Horáková, 
Kateřina Čadrová 

anthrachinon uplatnění,“ konstatoval Ing. Sotorník. A co 
Organik čeká v nejbližším období? „Chystá se nová inves-
tiční akce, a to výstavba nového cisterniště. Budou v něm 
skladovány alkoholy a výrobky - jsou to kapaliny s malým 
rizikem požárního nebezpečí. Právě alkoholy slouží k vý-
robě esterů,“ uvedl šéf Organiku. A pokračoval: „Cisterny  
s celkovým obsahem 800 m3 budou řešeny jako dvoupláš-
ťové, což minimalizuje riziko přenosu požáru z cisterny na 
cisternu a zároveň i riziko ekologické havárie.“ 

Letos se klub důchodců v Organiku nerozšířil, neboť do dů-
chodu žádný zaměstnanec neodešel. 

Po obědě se rozproudila čilá zábava s tombolou. Otroko-
vičtí důchodci se rádi vídají i poté, co opustili svá bývalá 
pracoviště.

Miriam Kallerová

N o v i n k y  v  n a b í d c e  O 2  F a m i l y

Co je nového?
Nově vám představujeme tarif Mini 

plus za cenu 149 Kč měsíčně, jehož 
hlavní přidanou hodnotou jsou neome-
zené hovory a SMS do sítě O2. Navíc 
obsahuje i 60 volných minut do ostat-
ních sítí a základní balíček internetu  
v mobilu.

Další novinkou, která stojí určitě za 
zmínku, je přidání neomezených SMS 
do tarifu Maxi. Komu z vás do teď ne-
stačilo původních 200 volných SMS, 
můžete nyní psát zdarma svým blízkým 
doslova až do omrzení.

Kdo patříte mezi uživatele internetu  
v mobilu s větší spotřebou dat, tak ur-
čitě oceníte snížení ceny datových ba-
líčků 3 GB a 10 GB o 50 Kč měsíčně. 
Což je příjemná roční úspora 600 Kč. 
Všem stávajícím zákazníkům byly tyto 
změny upraveny automaticky, aniž by 
si museli o ně jakkoliv žádat.

Vzhledem k tomu, že se blíží nejhezčí 
svátek v roce, tak je zde pro vás i vá-
noční nadílka digitální televize O2TV, 
pevného internetu na doma nebo také 
nabídka vybraných telefonů za zvýhod-
něnou cenou.

Pro ty, kteří O2 Family nabídku nezna-
jí, představujeme její hlavní výhody: 

• Pravidelná úspora plateb za volání 
zhruba o 200 - 250 Kč za každé číslo 
v programu oproti běžným tarifům na 
trhu, což v případě 3 čísel v rodině činí 
až 9 000 Kč za rok.

• Volání zdarma mezi všemi zákazní-
ky O2 Family, kteří využívají tuto na-
bídku. Zdarma je i volání na služební 
mobilní čísla celého koncernu Agrofert.

• Tarify O2 Family může zaměstna-
nec poskytnout i další osobě z okruhu 
blízkých, která je pak vlastníkem čísla  
a odpovídá za své platby. 

Fólie coby tepelný akumulá-
tor podporuje vegetaci

Před nedávnem vyvinul Thüringis-
hes Institut für Textil und Kunststoff 
Forschung (TITK) v Rudolstadtu ter-
moplastický materiál, který je schopný 
ukládat tepelnou energii (PCM). Na 
základě tohoto principu skladování la-
tentního tepla při přechodu fází z pevné 
do kapalné se dají ukládat velká množ-
ství tepla nebo chladu, a to až do 180 
J/g. Toto množství pak lze podle potře-
by reverzibilně a za konstantní teploty 
opět odebírat.

Kvůli aktuálnímu problému byl vy-
vinutý pasivní PCM systém, sloužící  
k vyhřívání půdy, v okolí kořínků rost-
lin. Studie ukazují, že v závislosti rost-
linné kultury a osevní plochy se v koře-
nové oblasti může dosahovat optimální 
teploty v rozsahu 15-20 ˚C. Zejména  
v jarních měsících lze tak nashromáž-
děné teplo uvolňovat v noci, a tím pro-
dlužovat vegetaci rostlin. Jako „dárce“ 
tepla se nejvíce začaly používat fólie  
z netkané textilie (rouna), které abnor-
málně urychlují růst hlávkového salátu.
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Jak se stát zákazníkem O2 Family?
• Požádejte na personálním oddělení  

o přihlašovací kód potřebný pro sjed-
nání objednávky.

• Na www.o2family.cz zvolte „Vstup 
do programu“ a vyplňte „Objednávku“ 
(lze i na lince 841 117 118). Vyberte si 
tarif, který vám nejvíce sedne. 

• O aktivaci čísla budete informováni 
v SMS.

Zaměstnanci, kteří jsou již zákazníky 
O2 Family a nemají přihlašovací kód 
k dispozici, si o něj mohou zažádat na 
info@o2family.cz, do dotazu uveďte 
heslo pro komunikaci (obdrželi jste 
emailem při vstupu do programu spo-
lečně s elektronickou smlouvou).

Věříme, že tento oblíbený zaměstna-
necký benefit bude i nadále pomáhat  
v úsporách vám zaměstnancům a vašim 
blízkým.                                Petr Blažil

Vážení čtenáři, 
rádi bychom vás informovali o novinkách v nabídce O2 Family, která je již dnes nedílnou součástí zaměstnaneckých be-
nefitů a díky ní voláte vy a vaše rodiny výhodněji. 

Přehled českých CNG stanic
 Novou aplikaci CNG stanice pro ři-

diče vozidel s pohonem na zemní plyn 
spustila RWE. Je k dispozici zdarma 
ke stažení prostřednictvím telefonu či 
tabletu s operačním systémem android. 
Do konce roku 2016 vznikne varianta 
iOS.

Aplikace umožňuje vyhledání nej-
bližší CNG stanice v okolí. Jednotli-
vá tankovací místa si uživatelé mo-
hou uložit mezi své oblíbené cíle na 
cestě. Díky propojení s navigací lze  
v aplikaci naplánovat spolehlivou trasu  
s možnostmi tankování. Mapa aplika-
ce zobrazuje všechny CNG stanice po 
cestě. V rámci aktualizací bude aplika-
ce navíc doplněna o ceny CNG paliva 
a upozornění na servisní přestávky jed-
notlivých stanic. 

Aplikaci CNG stanice lze stáhnout 
pomocí odkazu http://bit.ly/IUhrR7W, 
vyhledáváním v nabídce přímo v mo-
bilním telefonu nebo načtením QR 
kódu.
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Podzim ve vaší kuchyni s Vodňanskou drůbeží
I když je léto již za námi, stále u nás 

přetrvává nechuť trávit v kuchyni více 
času, než je nezbytně nutné. I ta nejlep-
ší hospodyňka hledá ulehčení při pří-
pravě oběda či večeře pro svou rodinu. 
Co jsme pro vás v rámci naší podzimní 
nabídky připravili? Stačí jen zapnout 
troubu a  připravit váš oblíbený peká-
ček ... 

Kyblík na pečení od 
značky Vodňanské 
kuře

Lahodné marinované 
kuřecí díly jsou v prak-

tickém balení v „kyblíku“ o hmotnosti 
1kg. Na plech stačí dát kousek másla, 
mírně podlít vodou, přidat kuřecí maso 
a nechat péci. Nemáte čas na pečení? 

Osmažte je na pánvi! 
Vykouklo teplé pod-
zimní sluníčko? Gri-
lujte! Úprava masa je 
zcela na vás. My za 
vás maso připravili  
naporcovali, namari-
novali a zabalili. 

Kachní čtvrtky na 
pomerančích, to je 
značka Vodňanská 
kachna

Kachnu na pomerančích zná každý, 
ale je jen málo těch, kteří si tuto lu-
xusní pochoutku dopřáli. Najít recept, 
nakoupit suroviny, vše pokrájet, připra-
vit, naporcovat… Abyste ani vy nebyli  
o tuto delikátní pochoutku ošizeni, při-
pravili jsme ji za vás. Kachní čtvrtky na 
pomerančích jen vyjmete z obalu, dáte 
na pekáč s oříškem másla a podlijete 
trochou vody. Během pečení přelévejte 
kachní čtvrtky výpečkem, případně je 
dle potřeby podlévejte. 

Dobrou chuť a krásný podzim vám 
přeje Vodňanská drůbež.

Tea Mucková, Vodňanská drůbež, a.s.
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NAŠI  JUBILANTI
V listopadu slaví životní jubileum:

60 let
Horák Josef        - provozní laboratoře
Kateřiňák Vlastimil     - granulace FA
Kubíčková Naděžda     - anthrachinon 

Organik
50 let

Cabák Zdeněk - spalovna odpadů
Hurta Pavel           - vedení 8. provozu
Knápek Pavel     - údržba 3 energetika
Mikeštík Dušan     - estery Organik
Orel Petr       - estery VM

Jubilantům blahopřejeme.

Listopad 25 let
Mikulenka Rudolf                   - estery VM
Ing. Švec Petr - vedení 1. provozu
Smejkal Milan  - zpracování benzolu

Listopad 35 let
Holec Ladislav - teplo dopalovna TG 

31. října 2016 se Ing. Radce a Zbyňkovi 
Kovářovým narodila dcera Valentýna.
Rodičům blahopřejeme a Valentýnce 

přejeme úspěšný start do života.

V říjnu nastoupili
Arvaj Miroslav  - HZS
Krátká Dana - laboratoře VH 

(návrat z MD)
Vítáme vás v našem kolektivu a přejeme 

vám hodně pracovních úspěchů.

PODĚKOVÁNÍ

JAK JSOU TU DLOUHO

NAŠI NEJMENŠÍ

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

V říjnu odešli do důchodu:
Ing. Holíková Radvana              - REACH
Holl Vojtěch - těžké aromáty
Maňáková Dagmar - prádelna a čistírna 

oděvů
Vedení akciové společnosti vám děkuje 

za celoživotní práci a do dalších let přeje 
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

VÍTÁME VÁS

BLAHOPŘEJEME
V listopadu slaví životní jubileum 
tito důchodci:
Lišková Naděžda  - 85 let
Pěčková Olga - 80 let
Benda Vladimír  - 75 let
Štefka Alois - 75 let
Pražáková Eva - 75 let
Lukášová Jarmila - 75 let
Urban Pavel - 70 let
Bambuchová Vlasta  - 70 let
Kubínová Danuše  - 70 let
Juřík Bedřich  - 70 let
Sekerka Jan - 65 let
Vrábel Bedřich - 65 let
Ochman Rudolf - 60 let

INZERCE
PRODÁM byt 4+1 ve Valašském Meziří-
čí. Tel.: 774 577 498
DARUJI krásnou černou kočku. Vyho-
zený nalezenec, krásná a přítulná mladá 
černá kočička hledá nový domov. Skvělá 
myšolapka, nenáročná, zdravá a odčerve-
ná. VM. Tel. 774 577 498

VOLNÝ ČAS
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Do středy 30. listopadu – vestibul 
- GALERIE SILVER
Veselé a kuriózní pohlednice od místních 
sběratelů a historiků při klubu seniorů.
Úterý 22. listopadu v 18 hodin  
– RAKOUSKO A FRANCIE
Cestopisná beseda Jiřího Máry, aneb 
Když nemoc není překážkou.
Sobota 26. listopadu od 13 do 17 ho-
din – DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Odpoledne plné zábavy. Tvořivá dílna. 
Prodej inspirativních knih a poradna, 
jak číst jinak a jak děti přivést ke čtení.
MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
zámek Kinských Valašské Meziříčí

Do neděle 20. listopadu 
– BOHUMÍR JARONĚK
Výstava maleb, barevných dřevorytů 
a dalších artefaktů významného va-
lašského umělce, který propojil lido-
vé umění s moderní tvorbou. Výstava 
se koná v MaGC v zámku Žerotínů.  
V úterý 15. listopadu si od 8 do 14 ho-
din mohou děti vyzkoušet tisk víceba-
revné grafiky ve výtvarné dílně inspiro-
vané dřevoryty Bohumíra Jaroňka. 
Do neděle 8. ledna 2017 – ARCHEO-
LOGIE (S) DETEKTOREM
Výstava představuje návštěvníkům ná-
hodně nalezené archeologické nálezy  
a zaměřuje se na práci s detektorem při 
práci archeologa.  
Od úterý 29. listopadu 
– ČESKÉ TRADICE
Tradiční vánoční výstava, letos s tema-
tickými háčkovanými výjevy z českých 
tradic a zvykosloví.

GALERIE SÝPKA
Od středy 30. listopadu 
– MATÚŠ LÁNYI
Slovenský výtvarník představuje svou 

VZO OS ECHO INFORMUJE
Odbory  /  In fo

tvorbu inspirovanou biblickými tématy. 
Vernisáž proběhne 30. listopadu.  

Zámek Lešná
Od úterý 15. listopadu do 18. prosin-
ce – LADOVA ZIMA
Výstava dvou desítek obrázků malíře 
Josefa Lady doplněná o instalaci připo-
mínající dřívější vánoční zvyky, foto-
koutek, omalovánky pro děti a vánoční 
kvíz pro dospělé. 
Od úterý 15. listopadu do 18. prosince 
– JEDNOU V ROCE NA VÁNOCE
Vsetínské výrobní družstvo IRISA 
představí nejnovější trendy skleněných 
vánočních ozdob. Vystavované baňky 
bude možné si zakoupit.
Výstavu doplňují adventní tvořivé dílny:
Sobota 26. listopadu – Výroba advent-
ních věnců a dekorací s květinářkou. 
Sobota 3. prosince – Ruční zdobení 
skleněných baněk Irisa.
Sobota 10. prosince – Zdobení perníčků.
Sobota 17. prosince – Ruční zdobení 
skleněných baněk Irisa.

M-KLUB
Středa 16. listopadu v 19 hodin 
- KRTEK
Akční kriminální hra Divadla Schod 
o nekonvenčním řešení, jak odhalit 
na pracovišti nebo doma tzv. „krtka“, 
který je schopný naprosto „rozhodit“ 
jinak dobře sehraný kolektiv. A jak ho 
vystrnadit ze svého života. Vstupné 70 
/ 95 Kč. 

DIVADLO V PŘEDPLATNÉM
Středa 30. 11. 2016 v 19.00 hodin - 

velký sál KZ - Houslový recitál Jiřího 
Pospíchala. 

Na violoncello hraje dlouholetý člen 
České filharmonie, koncertní mistr 
Pražského komorního orchestru bez 
dirigenta a pedagog Jiří Pospíchal a na 
klavír absolvent pražské AMU Vladi-
mír Hollý, který se věnuje komorní hře, 
koncertuje u nás i v zahraničí a pedago-
gicky působí na JAMU v Brně.  

Čtvrtek 1. 12. 2016 v 19.00 hodin - 
velký sál KZ - KOndoMEDIE – situ-
ační příběh obyčejného muže. 

Komedie o životě nevýrazného účet-
ního, který vypustí ve firmě „kachnu“ 
o své sexuální orientaci, aby nebyl vy-

VZPOMÍNKA
V úterý 25. října zemřela paní Daniela 
Gruberová ve věku 61 let. 
V neděli 9. října zemřela paní Jiřina 
Vraštilová ve věku 93 let. 

Čest jejich památce.

Čtvrtek 24. listopadu od 16 hodin 
– NOC VENKU 
Od 16 hodin pořádá Charita Valašské 
Meziříčí akci, ze které bude výtěžek ur-
čen na nákup potravin pro lidi bez do-
mova. Koná se v M-klubu a na nádvoří 
zámku. Po přednášce Mariána Kuffy  
a koncertu kapely KRCH OFF BAND 
následuje spaní na nádvoří zámku. 
Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 1. prosince v 19 hodin 
– OPEN MIC
Oblíbený večer začínajících i profesi-
onálních muzikantů. Provází Jan Hlu-
cháň. Vstupné 30 Kč. 
Pátek 2. prosince ve 20 hodin 
– TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
Koncert dvojnásobných držitelů ceny 
Anděl za album roku, kteří hrají world 
music inspirovanou moravskou tradič-
ní hudbou. Vstupné 190 / 210 Kč. Stu-
denti ZUŠ polovinu.
Sobota 3. prosince v 19 hodin 
– IMPROLIGA
Další oblíbený zápas improvizačních 
divadel. Vstupné 80 / 100 Kč. 
Středa 7. prosince v 19 hodin 
– LAUREL HARDY A TI DRUZÍ
Experimentální hra Divadla Husa na 
provázku v autorské inscenaci Jiřího 
Jelínka. Cílem je rozpohybovat divá-
kům bránice, aby vznikl smích. Uvidí-
te všechno, co vás nezajímalo o filmu. 

BOWLING
Ve čtvrtek 20. října 2016 jsme se 

sešli opět na bowlingu. Tentokrát nás 
bylo o něco více, a to 11, z toho 4 děv-
čata. Mezi nimi zvítězila A. Jugová  

KUŽELKY
Dne 31. října se sešlo 8 důchodců  

v kuželně, kde si zahráli na dvou kvalit-
ních drahách, a ke spokojenosti všech 
hráčů si zahrála i jedna žena. Ženy  
v poslední době na kuželky zanevřely. 
Ale i tak byli všichni hráči spokojení. 
Výborní hráči sice chyběli, ale to ni-
komu moc nevadilo, protože Bedřich 
Martinků oslavil své krásné kulaté 
narozeniny, kde mu spoluhráči popřáli 
dlouhověkost a bylo krásně veselo. Ale 
vyhrát ho nechali. Byli nevděční. 

Další setkání se uskuteční v pátek  
18. listopadu a potom ve středu 16. pro-
since jako obvykle od 14 hodin v ku-
želně. Zajištěny jsou tentokrát 4 dráhy, 
proto se můžou  dostavit i ženy. Nemu-
sejí se bát, že si nezahrají. Občerstvení 
je zajištěné jako obvykle za své.

Zve Mirek Hlavatý

VÁNOČNÍ KONCERT 
VÁCLAVA HYBŠE

Výbor KD zajišťuje vstupenky na 
vánoční koncert orchestru Václava 
Hybše. Letošním hostem je duo Kamé-
lie - Hana Buštíková a Dana Vlková, 
dále účinkují Barbora Fialová, Sabina 
Olijve, Tomáš Jeřábek a Štěpán Piller. 
Koncert se koná v KZ VM  v sobotu 
3. prosince v 19 hodin. 

Zájemci se mohou přihlásit u paní  
Jiříčkové (tel. č. 776 373 531).

VYCHÁZKA NA MALOU 
LHOTU

Každoroční oblíbená vycházka na 
Malou Lhotu (letos trochu „předmiku-
lášská“) se koná v pátek 2. prosince. 
Jako obvykle se sejdeme v 9 hodin 
u Panáčka.      

Těší se na vás výbor KD.

REPREZENTEČNÍ PLES DEZA, a.s.
se bude konat v so-

botu 21. ledna 2017. 
Prodej vstupenek bude 
zahájen ve středu  
4. ledna 2017. Podrobnější 

informace budou uvedeny v prosinco-
vém čísle Chemika.

Dne 25. října 2016 bylo zahájeno 
vyjednávání Kolektivní smlouvy pro 
rok 2017. Průběžné informace nalez-
nete na webových stránkách - členská 
sekce. 

hozený ze zaměstnání. Hraje pražské 
Divadlo v Rytířské.  

Permanentky lze na odborech zakou-
pit od 16. listopadu.

NABÍDKA  PRO ZAMĚS TNANCE
Personá ln í  odbor /  In fo

Termín: 13.  - 19. 2. 2017
Místo:   Itálie – Ponte di Legno / Passo 
Tonale 
Odjezd: v pondělí 13. 2. 2017 v brz-
kých ranních hodinách 
Příjezd: v neděli 19. 2. 2017  
(Lyžuje se od úterka do soboty, v sobotu 
po lyžování odjezd domů.)
Ubytování: Rezidence Adamelo resort 
– zde nejsou dvoulůžkové pokoje.
Cena: 
5 000 Kč - pro děti do 15 let,
7 000 Kč - zaměstnanec DEZA, a. s.,
9 000 Kč - dorost, studenti do 26 let, 
rodič, rodinní příslušníci (manžel/ka, 
druh, družka)
Cena zahrnuje: ubytování na 5 nocí 
* večeře * dopravu autokarem z Valaš-
ského Meziříčí a zpět * skipas * cestov-
ní pojištění.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, 
vratnou kauci 3 000 Kč za pokoj, ložní 
povlečení, závěrečný úklid.
Lyžařský výcvik pro děti je opět zajiš-

LYŽOVÁNÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
těn kvalifikovaným lyžařským instruk-
torem (minimálně 6 dětí).
Přihlášky do 9. 12. 2016 nejlépe e-mail: 
jméno, rodné číslo, adresa, číslo pasu  
a u dětí, zda se zúčastní lyžařského kurzu.
Doplnění ohledně ubytování bude na 
SEIDu.
Poté bude proveden výběr účastníků 
(přednost budou mít rodiny s dětmi). 
Další kritéria budou zveřejněna, počet 
míst je omezen. Vybraní účastníci za-
platí zájezd do 31. 12. 2016 v hlavní 
pokladně nebo na účet: 605-851/0100, 
do zprávy pro příjemce uveďte své 
jméno a variabilní symbol 201609.
Otvírací doba hlavní pokladny: Po, St, 
Čt – 9.00 - 10.00 hodin, přízemí admi-
nistrativní budovy.
V případě zrušení účasti na zájezdu 
ze zdravotních důvodů, je nutné dolo-
žit potvrzení od lékaře, a tím se uplatní 
pojištění na vrácení peněz. 
Účastníci lyžařského zájezdu se nemo-
hou zúčastnit týdenního ozdravného 
pobytu v roce 2017. 

121 let kinematografie v 61 minutách 
divadla. Vstupné 150 Kč. 
Čtvrtek 8. prosince v 19 hodin 
– VEČER LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ
Čeští básnici a jejich poezie, autorské 
čtení, hudební doprovod. Programem 
provází Klára Goldstein. Vstupné 
30 Kč. 
Středa 14. prosince v 19 hodin 
– SINGL ŽIVOT
Divadlo Schod s představením o feno-
ménu dnešní doby, kdy se odkláníme 
od tradičních hodnot jaký-
mi je rodina k tzv. SINGL 
životu, penězům, majetku, 
většímu pohodlí a bezsta-
rostnému životu. Vstupné 70 
/ 95 Kč. 

STŘEDISKO VOLNÉHO 
ČASU DOMEČEK

Středa 16. listopadu – KE-
RAMIKA PRO VEŘEJ-
NOST
Keramika pro rodiče s dět-
mi, děti i dospělé. Nutno se 
přihlásit na hegerova-ddm@
seznam.cz nebo na 720 051 903. 
Od 16.30 do 18.00 hodin. Cena 
50 Kč. 
Úterý 22. listopadu 
– VÁNOČNÍ SCRAP-
BOOKING 
Zábavný styl papírového 
tvoření bez hranic, použití 
techniky scrapbookingu a 
cardmakingu. Nutno se při-
hlásit na hegerova-ddm@se-
znam.cz nebo na 720 051 903. 
Od 15.00 do 16.15 hodin. Cena 
70 Kč. 
Čtvrtek 24. listopadu 
– PUTOVÁNÍ VESMÍ-
REM
Povídání o vesmí-
ru pro mládež a dospě-

420 k. před Z. Sehnalovou 401 k. a H. 
Svobodová skončila na třetím místě  
s 364 k. To mezi muži si A. Krupa 
vzpomněl na dřívější časy a zvítě-
zil s 570 k. před L. Urbanovským 
513 k., třetí místo obsadil F. Buček 
s 484 k. Další setkání se uskuteč-
ní, jak již víte, 24. listopadu. Pro-
sincový bowling bude ve čtvrtek 
8. prosince v obvyklou dobu od 14 
do 16 hod. na bowlingu Scandal na-
proti Fontáně.          

Zve Jaroslav Goláň

lé, novodobý pohled na vesmír,  
o kterém se ještě v učebnicích nepíše.  
S lektorem Marcelem Vašíčkem od  
16 hodin v přednáškovém sále. Vstup 
volný. 

KINO SVĚT
Od čtvrtka 24. do neděle 27. listopa-
du – MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Vstupné: promítací blok 80 Kč, jedno-
denní 140 Kč a celofestivalové 500 Kč. 
Více informací na: www.outdoorfilms.cz
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NADĚŽDA PETROVÁ, šéfredak-
torka zpravodajského portálu iDnes.cz 

Čím jsme jedineční
iDNES.cz přináší každý den tři stovky 

zpravodajských i magazínových textů. 
To je nejvíc ze všech českých serve-
rů. Dáváme velký prostor magazínům, 
které uspokojí i náročného „specializo-
vaného“ čtenáře.  Připravujeme zprá-
vy z domova, ze světa, sportu, kultury  
i rychlá zpravodajská videa. Podstatnou 
část obsahu tvoří sportovní zpravodaj-
ství, které je dvojkou na českém inter-
netovém trhu. Na všech velkých akcích 
máme své zpravodaje, i proto je náš ob-
sah původní. Čtenářům také nabízíme 
možnost zapojit se do tvorby webu. Po-
sílají své fotky i videa a mohou se ptát 
našich hostů v on-line chatech či video-
chatech. iDNES.cz je rychlý a přesný, 
proto čtenářům nabízíme i placenou 
sms službu, kterou je informujeme  
o důležitém aktuálním dění. 

Na co se zaměřujeme
Přinášíme nejrychlejší zpravodajství, 

dnes už nejen textově a pomocí fotek, 
ale stále častěji nabízíme i videozpra-
vodajství, aby čtenáři událost viděli 
na vlastní oči. Chceme být užiteční  
a čtenářům poradit. Vytváříme proto 
poradny na různá témata, zveme hos-
ty… Otevíráme i vlastní společenská 
témata, např. jedno z posledních bylo 
umírání v Česku. Připravujeme i speci-
ály, které pobaví i poučí, např. speciál 
Pestrá doba Karla IV. i netradiční pro-
jekty, jež čtenář nikde jinde nenajde. 
Poslední takový projekt je například 
Politický kompas, kde čtenáři iDNES.
cz sestavují novou politickou mapu 
Česka. Rádi provokujeme. Díky refe-
rendům iDNES.cz oslovujeme ty, kteří 
se chtějí vyslovit k otázkám, o nichž se 
mluví, např. referendum o vystoupení 
Česka z EU.  

Podzim ve znamení voleb a nových 
témat

Podzim ve zpravodajství, to jsou ze-
jména krajské a senátní volby, připra-
vujeme volební speciál. Jeho součástí je 
mj. politický kompas, volby nanečisto, 
známkování odcházejících hejtmanů 
a živě vysílané politické debaty. Na 
podzim budeme rovněž sledovat ame-
rické volby, počítáme se zpravodajem 
na místě, chystáme se nastolit nové 
téma: chudoba v Česku. Přineseme také 
příběhy mladých úspěšných lidí, kteří 
přistupují k práci jinak, než je zvykem.

TOMÁŠ MÁLEK, vedoucí serveru 
Lidovky.cz 

Proč by měli čtenáři zavítat na naše 
stránky 

Na Lidovkách.cz najdou čtenáři kro-
mě původního zpravodajství také příbě-
hy, které si jinde nepřečtou.

Kdo připravuje zpravodajství, kte-
ré se hrdě hlásí k tradici Lidových 
novin

Stálá redakce Lidovek.cz se vejde 

do větší dodávky ☺. Hodně nám po-
máhají zprávaři. Tedy studenti, kteří  
v redakci získávají praxi. Ti nejlepší 
pak mohou získat stálé místo. 

Novinky pro naše čtenáře
Připravujeme novou rubriku, pra-

covně nazvanou „Z porady“, kam bu-
dou mířit historky z redakčního života 
webu i novin.

 
MICHAELA PALKOVIČOVÁ, ve-

doucí redaktorka serveru eMimino.cz

O čem si na našem portálu přečtete
eMimino.cz je největší portál s těho-

tenskou a rodinnou tématikou. Silná  
a početná komunita zájemců o tuto 
oblast se sama podílí na vytváření uni-
kátního obsahu. Návštěvník tak snadno 
a okamžitě zjistí zkušenosti a názory 
dalších lidí, nejčastěji se jedná o témata 
jako snažení o miminko, těhotenství, 
porod, péče o dítě nebo partnerské 
vztahy. eMimino.cz zároveň zaštiťuje 
jeden z největších dětských bazarů.

Brzy budeme vypadat jinak
Na podzim budeme spouštět mobilní 

aplikaci pro bazar, s jejíž pomocí si mo-
hou lidi prohlížet inzeráty nebo rovnou 
prodávat a nakupovat. eMimino.cz po-
stupně prochází redesignem, momen-
tálně se chystá redesign celé redakční 
části (články, soutěže) a sekce Slevy.

VLADIMÍR MUŽÍK, ředitel video-
obsahu Playtvak.cz

Kdo jsme a kdo nás sleduje
Playtvák se zaměřuje na publicistic-

ká, zábavní a servisní videa. Náš server 
je ideální volbou pro každého, kdo chce 
sledovat to, co se aktuálně děje, případ-
ně se pobavit nebo se něco dozvědět. 

Proč je pro nás důležité reagovat na 
aktuální trendy

V poslední době se změnilo chování 
uživatelů internetu. Zdaleka už netráví 
volný čas sledováním TV, ale sledují 
videa na internetu v čase, který vyho-
vuje jim, a ne v čase, kdy o vysílání 
rozhodne klasická televize. Video mo-
hou sledovat nejen na počítači, ale stále 
více lidí konzumuje videa z mobilu. I to 
přináší jiné uživatelské návyky.

Co nového nabídneme
Diskusní pořady, nový hraný seriál  

a parodie na některé televizní pořady.

MAREK ODSTRČILÍK, vedoucí 
redaktor serveru Rungo.cz

Jak jsme vznikli a o čem píšeme
Od začátku Rungo.cz vzniká ve spo-

lupráci se čtenáři a fanoušky. Jsou naší 
inspirací a hnacím motorem. A my se je 
na oplátku snažíme povzbuzovat, pro-
tože nejlepší startovní čára je ta, kterou 
si člověk nakreslí sám. O běhání a spor-
tu píšeme z pohledu neprofesionálních 
sportovců. Jsme stejní jako drtivá vět-
šina našich čtenářů, tedy normální hříš-
níci, kteří bojují se svou leností, snaží 
se pomaloučku zlepšovat nebo se jen 
donutit shodit pár kilo. 

Každý úspěšný server má své spokojené uživatele. A podle šéfa divize zastřešující veškeré online aktivity ve společnosti 
Mafra Michala Hanáka mají všechny obsahové weby takových návštěvníků čím dál více. „Rosteme a jediný směr, kte-
rý nás zajímá, je nahoru,“ odpovídá s úsměvem na dotaz, jak se v posledních letech mění návštěvnost webů, které řídí.  
Z hlediska meziročního růstu si výborně vede server vratnepenize.cz, což je věrnostní program pro zákazníky eshopů,  
a nový mobilní operátor mobil.cz. Velmi úspěšné byly i nové obsahové projekty Playtvak.cz a Expres.cz, kterým se za první 
rok jejich existence podařilo dostat mezi hlavní hráče na trhu. Recept na zaručeně atraktivní zprávy podle Michala Haná-
ka ale neexistuje. „Kdyby to bylo tak jednoduché, noviny by nevyráběli lidé, ale stroje,“ dodává s nadsázkou. 

Čemu se budeme věnovat na pod-
zim

Podzim pro nás znamená velké pří-
pravy vlastních běžeckých závodů na 
další rok. Musíme s partnery vše znovu 
probrat, domyslet změny a vylepšení 
tak, aby byli závodníci maximálně spo-
kojení. Závody jsou vlastně další prací, 
kterou kromě psaní článků, editování 
a komunikace přes sociální sítě dělá-
me. Tím se také od jiných obsahových 
webů, které jsou na iDNES.cz, lišíme.

PETR KONEČNÝ, šéfredaktor 
webu Expres.cz 

Co se nám během naší krátké exis-
tence podařilo

Expres se za necelý rok dostal mezi 
čtyři nejčtenější společenské weby. 
Vyplatilo se nám, že jsme se rozhodli 
nebýt klasickým bulvárem, ale rozložit 
obsah víc netradičně: míchat celebrity  
i zpravodajství, které lidi zajímá. 
Ukázalo se, že umíme třeba rozpoutat 
diskuse o tématech. U čtenářů bodují  
i vlastní originální virální témata, způ-
sob, zpracování a výběr domácího  
a světového zpravodajství, spotřebitel-
ské testy a v neposlední řadě čtenáře 
baví hra s emotikony. 

Čím jsme se odlišili od konkurence
Přinášíme trochu jiné pojetí zpráv. 

Určitě jich máme méně, nemáme od-
borné rubriky, jsme infotaiment. Snaží-
me se zábavnou formou vybírat zajíma-
vá fakta z politiky a světových událostí, 
které čtenář ocení. Máme své paparaz-
zi fotografy, hlavně v oblasti celebrit  
a zábavy. Jdeme víc do hloubky, do 
zákulisí, za oponu, ukazujeme, co není  
v televizi a na kamerách. 

Co byste si v naší nové nabídce nemě-
li nechat ujít

Na podzim chystáme nové komentá-
ře, chystáme se spolupracovat se zná-
mými lidmi ze světa šoubyznysu i poli-
tiky. Bude tam několik zvučných jmen. 
Ve spolupráci s Playtvákem  připravu-
jeme nový pořad o zákulisí showbyz-
nysu, budeme odkrývat zákulisí kauz, 
které Expres přinesl. 

Mirka Žirovnická, AGROFERT, a.s.

Duslo oslavuje  20 rokov výroby sírnych hnojív
Síra je jedným z najdôležitejších sekundárnych živín vo výžive rastlín popri 

horčíku a vápniku. Je nevyhnutná pre tvorbu a kvalitu bielkovín, je súčasťou 
aminokyselín, zvyšuje efektivitu využitia dusíka pri látkovej výmene aktivizáciou 
enzýmov. Vysoko účinne sa podieľa pri produkcii oleja u olejnatých plodín, aj na 
syntéze vitamínov, glutatiónu a koenzímu A.

„V dôsledku ochrany životného pro-
stredia došlo v poslednom období  
k výraznému zníženiu emisií síry do 
ovzdušia a tým aj k zníženiu jej obsahu 
v pôde, jeho dôsledkom bolo objavenie 
sa príznakov jej nedostatku vo výžive 
rastlín (1986 repka, 1992 pšenica), čo 
malo za následok zvýšenie dopytu po 
hnojivách s obsahom síry.“  Touto ci-
táciou z výskumnej správy z roku 1996 
by som Vás vážení čitatelia, chcela 
uviesť do problematiky, ktorú sme za-
čali riešiť pred dvadsiatimi rokmi - vý-
voja hnojív s obsahom síry. Výskum  
a vývoj nového produktu DASA 26/13 
vrátane realizovaných prevádzkových 
pokusov bol oveľa náročnejší, ako sme 
na začiatku očakávali. Do problematiky 
riešenia technológie výroby kvalitného 

produktu bolo nutné zapojiť kolegov  
z rôznych oblastí. Riešili sme problémy 
kvality produktu (fyzikálno-chemické a 
mechanické vlastnosti), ako aj dostup-
nosť surovín a efektivitu výroby.   

Ako sme v Dusle postupovali
1996 - prvé experimenty s výrobou 
sírnych hnojív - prevádzkový pokus 
miešania taveniny dusičnanu amónne-
ho a síranu amónneho, následne po vy-
hodnotení štart výskumu.
1997 - úspešná výroba hnojiva DASA 
26/13  - kvalita však nedostačujúca pre 
náročnú manipuláciu.
1999 - vylepšenie kvality DASA 26/13 
- výroba z drobnokryštalického síranu 
amónneho z poľského Tarnowa, úpra-
va technologických parametrov, aditív  
a povrchovej úpravy.
2000 - spustenie vlastného mlyna na 
síran amónny - nezávislosť na jednom 
dodávateľovi/výrobcovi síranu amón-
neho a ďalšie zlepšenie kvality.
2007 - produktová inovácia - MAGNI-
SUL®(pôvodne NMgS)  - NS hnojivo  
s obsahom vodorozpustného horčíka.
2007 - produktová inovácia - DASA-
MAG® - NS hnojivo s obsahom mle-
tého magnezitu.
2008 - 2009 - výskum a vývoj techno-
lógie výroby DASA 26/13 na báze ky-
seliny sírovej.
2012 - produktová inovácia - ENSIN® 
- NS hnojivo s obsahom inhibítorov ni-
trifikácie. 
2014 - zahájená výroba DASA 26/13 
na báze kyseliny sírovej, stále pracuje-
me na vylepšení technológie a kvality 
produktu. 
2015 - produktová inovácia, 
DASA®26/13 H - NS hnojivo s obsa-
hom jemne mletého lignitu, humínovej 
kyseliny.

Dosiahnutím kvality hnojív sme sa 
postupne etablovali aj na náročnom 
nemeckom trhu a naša výroba sírnych 
hnojív sa z počiatočných pár tisíc ton 
exponenciálne vyšplhala na vysokú 
ročnú produkciu.

Zuzana Bugárová, Duslo, a.s. 

S N A D N É  VA Ř E N Í

Tak se podívejme co nám o “ conveni-
ence food “ píše Wikipedie: “Conveni-
ence potraviny, tedy doslova pohodlné 
potraviny, jsou předpřipravené potravi-
ny prodávané v takovém stavu, který 
umožňuje jejich snadnou přípravu. Po-
kud je nějaká jejich dodatečná přípra-
va vůbec potřeba, pak je velmi snadná 
na čas, rozsah činnosti i vynaloženou 
energii. Convenience potraviny se staly 
pevnou součástí hektického života mo-
derní společnosti.“

Podívali jsme se na to z našeho pohle-
du řezníků, kteří si váží svého řemesla, 
a rozhodli jsme se udělat to po svém. 
Není naším cílem prodávat zákazníkům 
polotovary přeplněné dochucovadly  
a konzervanty. Chceme našim spotře-
bitelům prodávat poctivé maso, které 
si doma lehce a jednoduše připraví, 
protože 80 % práce za ně uděláme my, 
řezníci.

Proto jsme naši značku Snadné vaře-
ní posunuli mnohem dál, než je dnešní 
trend Convenience potravin postaven. 
Udělali jsme průzkum, co lidé rádi 
jedí, ale je to pro ně složité na přípravu,  
a proto se jim do toho nechce.

A tak vznikly naše dokonalé rolády. 
Ručně dělané, z vybraných častí vep-
řového nebo hovězího masa. Dalším 
krokem bylo, že jsme se zaměřili i na 
ty, kteří neradi vaří nebo chlapy, již 
víc než vaření milují hokej ☺. A při-
pravili jsme něco i pro ně. Boloňskou 
masovou směs, super dochucený Ho-

landský řízek nebo Vepřové koleno bez 
kosti na pečení. Věděli jsme, že si tyto 
naše produkty lidé oblíbí, ale musíme 
přiznat, že jsme nečekali, že se to stane 
tak rychle. Dělá nám to obrovskou ra-
dost a samozřejmě je to pro nás i velký 
závazek, abychom řadu Snadné vaření 
rozvíjeli dál.  

PODZIMNÍ NOVINKY
Na podzim 2016 jsme připravili 3 no-

vinky, které vás určitě skvěle zahřejí. 
Chalupářský guláš - kostky vepřo-

vé plece, ke kterým jsme přibalili pro 
nás na míru dělanou směs gulášového 
koření.  

Vepřové nudličky jsme připravili 
hned na dva způsoby. Tenké nudličky  
z vepřové kýty, aby byly na pánvi při-
praveny dřív, než se řekne švec ☺. 
Jako první jsme k nim přibalili omáčku 
s Tyrolským špekem, která je naše oblí-
bená a připravena pro nás speciálně na 
míru.   Druhá omáčka je pak jemně pi-
kantní Asijská, která obsahuje bambus, 
fazolové klíčky Mungo a houby. 

Marketingové oddělení 
Kostelecké uzeniny, a. s.

V roce 2015 jsme se rozhodli, že vstoupíme do inovativního světa “convenience 
food”, což v doslovném překladu znamená „pohodlné potraviny“. 

PIŠTE NÁM  (marketing@ku.cz)
Jako Kostelec vnímáme, že jsme členem velké skupiny, čili jsme jeden obrovský 

tým lidí. 
Budeme rádi, když si Snadné vaření zkusíte a napíšete nám svůj názor. Také nám 

můžete psát, co vám chybí a co se vám těžko připravuje. Zkusíme to, a když to 
bude dávat smysl, půjdeme do toho ☺.

P o m á h á m e  J e ž í š k o v i  2 0 1 6
Nadace AGROFERT pořádá cha-

ritativní sbírku vánočních dárků pro 
děti ze sociálně slabých rodin.

Pomozte splnit vánoč-
ní přání dětem, které 
bez naší pomoci nena-
jdou pod vánočním stro-
mečkem žádný dárek.

Jak na to?
1. Na jezisek.agrofert.cz vyberte kon-

krétní dárek pro konkrétní dítě.
2. Dárek kupte, zabalte a doručte 

do Nadace AGROFERT nebo do pát-
ku 25. 11. na personální oddělení 
(Mgr. Milena Došková).

3. Radujte se z toho, že jste jednomu 
konkrétnímu dítěti zachránili Vánoce.


