
   Aktuality na úseku ochrany ži-
votního prostředí a řízení kvality 
– červenec – srpen 2016
Dne 11. srpna byla pracovníky 
ČIŽP Brno provedena kontrola re-
gistrace, klasifikace a označování 
nebezpečných chemických látek 
podle nařízení REACH a CLP. Kon-
trola byla zaměřena na nakládání  
s uhličitanem vápenatým kaustifi-
kačním, který je používán pro úpra-
vu skládek a neutralizaci kyselých 
skládkových vod. Další kroky zvolí 
kontrolní orgán po předložení poža-
dovaných podkladů (výsledky roz-
borů a technických zkoušek). 

RNDr. Oldřich Kuběna

N O V I N Y  Z A M Ě S T N A N C Ů  S P O L E Č N O S T I         , R O Č N Í K  X L I X  /  Č E R V E N E C  -  Z Á Ř Í  2 0 1 6

VALAŠSKÝ CHEMIK

ANKETA AKTUALIT YH l a v n í  t é m a  /  D E Z A

Jak jste prožil/a letošní léto?
Svatava 
Kotůlková,
vývoj  
a technická 
kontrola

Letošní léto jsem strávila způsobem 
jedinečným a neopakovatelným. Re-
kreaci jakéhokoliv druhu nahradilo 
vyklízení výzkumného ústavu. Bylo 
to náročné, mnohdy nervydrásající, ale 
i úsměvné a objevné. Je úžasné, kolik 
taková akce prozradí o každém z nás.

Vladimír 
Kostka,
hospodářská 
správa

Veronika 
Válková,
zásobování

Aleš Hrnko,
provozní 
laboratoře

V létě jsme s rodinou navštívili mno-
ho krásných míst v našem kraji. A na 
prodloužený víkend jsme se vydali do 
termálních lázní na Slovensko...

Prázdniny jsem strávil v poklidu 
doma. Sem tam to přerušily víken-
dové výjezdy, ale žádné dovolené  
u moře ani lození po horách. Nikdo  
v naší rodině není tak akční typ, tak-
že ani já dovolené neřeším.

REKONSTRUKCE 
BUDOVY VÚKCH

Z JEDNÁNÍ ODBOROVÉ 
KONFERENCE

HASIČI Z DEZY 6. NA 
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

Rekonstrukce začala vyklíze-
ním a stěhováním na dočasná 
působiště. Kde koho najdete? 

Na konci června se konala výroční 
odborová konference VZO OS 
ECHO.  
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Jelikož jsem aktivní člověk a nejlépe si 
odpočinu při sportu, tak letošní dovole-
nou jsem strávil s dětmi a v pohybu. Je-
den týden turisticky při poznávání krás 
Adršpašských skal a Babiččina údolí. 
A další část dovolené jsem strávil při 
poznávání krás jižní Moravy, konkrét-
ně při sjíždění řeky Dyje a při cyklo-
výletech v okolí Pavlova a poznávání 
kvality moravských vín v pavlovských 
sklípcích. Když se k tomu přidá slunce 
pohoda a skvělá společnost, je to léto 
jak má být.

O úspěšném vystoupení hasičů na 
prestižní soutěži.

C O  S E  D Ě L O  V  D E Z E  O  P R Á Z D N I N Á C H

Benzolka
Na provoze benzol probíhala na přelomu měsíců července 

a srpna tentokrát pouze dvoutýdenní zarážka z důvodu vyso-
kého stavu zásob surového benzolu. Zarážka byla zaměřena 
na drobné opravy technologického zařízení, provedení tlako-
vých zkoušek a vnitřních revizí tlakových nádob a na revize 
plynových zařízení, průmyslových komínů a mostového jeřá-
bu v kompresorovně.

Kromě výše uvedených činností probíhaly realizace in-
vestičních akcí. V rafinaci bylo instalováno nové nástřiko-
vé čerpadlo, které umožní chod rafinace s trvale sníženým 
nástřikem surového benzolu. Realizaci provedla fa Rios.  
V kompresorovně byla zahájena stavební příprava pro akci 
Výměna kompresorů Gk-101.

Na odsíření fa Prodez instalovala frekvenční měnič motoru 
vzduchového chladiče hlavového proudu stripovací kolony 
OVČ. Byla provedena stavební připrava pro instalaci nového 
separátoru OVČ (fy IDS a Prodez).

Na jednotce Caloric byla provedena úprava vysokotlaké od-
parky pro její čištění (fy TGH Renova a Technomont). Byla 
zahájena stavební příprava pro akci Vysokotlaký zásobník 
vodíku vybudováním nové manipulační plochy a části pří-
jezdové komunikace z komunikace E k jednotce Caloric (fy 
Cobler a Prodez). 

Přestože byla zarážka z časového hlediska krátká, byla 
velmi náročná rozsahem a organizací práce. Proto mi zá-

věrem dovolte, abych 
všem pracovníkům pro-
vozu a vlastní údržby  
i dalším pracovníkům 
DEZA a.s. a pracovníkům 
externích firem poděkoval 
za zdárný průběh zarážky.

Ing. Ladislav Křenek

Investice
Letošní prázdniny byly 

obdobím zejména inten-
zivní přípravy investič-
ních akcí, jejichž realizace 
bude naplno zahájena na 
podzim tohoto roku. Jedná 
se zejména o rekonstruk-
ci objektu 661 (výzkum  

a laboratoře), laguny pro zádrž užitkové vody a skladovaní hyd-
rogenačního plynu na provoze benzol. Samozřejmě probíhala  
i výstavba například zásobníků na provoze energetika 

a fenoly, rotační extrakční kolony na chemickém čiště-
ní odpadních vod, zahájena byla realizace kamerového  
a bezpečnostního systému.                             Ing. Tomáš Filip

Zásobování
Léto bylo klidné, nepřiliš horké, tudíž docela snesitelné  

i v práci. 
Nedělo se nic extra mimořádného, snad jen to, že jsme se 

připravovali na přivítání návštěvy – spousty vybavení a zaří-
zení z právě rekonstruovaného „výzkumáku“. 

A tak jsme gruntovali a dělali hostům místo, aby se měli 
kam uložit. A teď je jich u nás plno, od sklepa až po půdu. 
Uvidíme, jak dlouho se zdrží☺                  Bc. Radim Přikryl

    Recertifikace systémů ISO v DEZA, a.s.
Po úspěšné loňské recertifikaci systémů 
ISO v akciové společnosti DEZA, kdy 
se nám podařilo obhájit stávající certi-
fikáty systémů QMS a EMS na další 
tříleté období, proběhne letos na podzim  
v akciové společnosti DEZA první do-
zorový externí audit ISO 9001 a  ISO 14001, 
a to nejen v provozovně ve Valašském Me-
ziříčí, ale rovněž v odloučeném šestém pro-
voze Organik se sídlem  v Otrokovicích.  
V termínech: 12., 19. - 21. 09. 2016 k nám 
opět dorazí dvoučlenný auditorský tým ex-
terních auditorů z certifikační autority spo-
lečnosti Bureau Veritas Czech Republic, 
s.r.o. Věříme, že všichni zaměstnanci 
jsou a budou v rámci 1. dozorového audi-
tu k dispozici a v součinnosti. Děkujeme.

Mgr. G. Konečná, OŘ ISO a ŽP

Léto, prázdniny, to nejsou jen dny plné odpočinku, relaxace, poznávání nových krajin, sluníčka, vody a všeho, co si každý 
z nás pod těmi slovy už od dětství představuje. To jsou též dny plné práce. Platí to i pro mnoho zaměstnanců Dezy. Léto se 
svými příznivými klimatickými podmínkami je také přímo stvořené pro různé opravy a rekonstrukce. Co se tedy dělo v Deze 
o prázdninách mimo běžné činnosti?

Dračí lodě v Otrokovicích
Dne 23. 7. 2016 v rámci Otrokovických 
letních slavností se na Štěrkovišti konal 
závod dračích lodí pod názvem Otro-
kovická Zubr desítka 2016. Závodu se 
účastnily jak profesionální posádky (tyto 
soutěžily v Otevřeném mistrovství ČR 
malých dračích lodí), tak lodě amatérů.  
U amatérských lodí byla jednou z kate-
gorií i tzv. Mix fun firmy na 200 m, ka-
tegorie, ve které závodila i loď Deza pro-
voz Organik, jejíž posádku vytvořili naši 
zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci. 
Celkem v této kategorii bylo nahlášeno 
17 lodních posádek. Výsledky závodů, 
vzhledem k umístění naší lodi, nejsou vů-
bec podstatné. Jak už bylo dávno řečeno 
„není nutné vyhrát, ale zúčastnit se“. Toto 
bylo v tomto případě naplněno, neboť 
všichni, kdož se závodů účastnili i ti, kteří 
je přišli podpořit, se shodli na tom, že se 
jednalo o příjemné rozptýlení a pohodové 
prožití sobotního dne.  Bohumír Sotorník

Dehtová 
Období prázdninových měsíců nebylo pouze dobou do-

volených, dobrodružství dalekých cest či relaxačních pobytů, 
ale i obdobím tvrdé dřiny na pracovištích I. provozu. Intenzi-
ta nasazení pracovníků byla dána průběhem energetické za-
rážky, stavem zařízení po extrémně dlouhé výrobní kampani  
a zarputilým plněním požadavků odbytu na granulované pro-
dukty či olejové frakce pro zajištění nutných expedic zákazní-
kům.   Sledované období můžeme tedy rozdělit do 3 částí: 
a to na dobu před zarážkou (do 25. 7.), samotnou plánovanou letní 
zarážku (25. 7. – 10. 8.), a dobu po najetí provozu po odstávce.  

První období bylo poznamenáno provozními komplika-
cemi, způsobenými kritickým opotřebením, únavou materiálu  
a rozsáhlou deponací úsad a koksových částic v provozních  
zařízeních (destilační kolony, výměníky, reboilery , dopravní-
ky,…) na konci dlouhého výrobního cyklu – např. odstavení  
reboilerů E 14 a E 15 z důvodu degradace rozdělovacích stěn, 
netěsnostech na komorách a trubkovnicích, tlakování smolné 
kolony C 260.2, poškození hřídele a uložení korečků pásu na 
technologii granulace Lentil. Uvedené stavy vedly k nepláno-
vaným odstavením dílčích uzlů zařízení či změně kvality mezi-
produktů (POI) v některých specifických parametrech, zákazní-
kem požadovaná kvalita dle zakázkového listu však byla vždy 
splněna.

Od 25. 7. do 10. 8. proběhla plánovaná letní a energetická 
zarážka, během níž 

- byla prováděna kontrola, údržba a plánované opravy stroj-
ního zařízení, potřebné k zajištění dalších cyklů provozová-
ní jednotlivých technologických uzlů. V tomto směru byly 
zarážkové práce zaměřeny na přetěsnění či výměnu parních  
a produktových armatur a čerpadel, revize čerpadel, tlako-
vých nádob, pojišťovacích ventilů či neprůbojných pojistek, 

opravy, výměny a revi-
ze vybraných armatur  
a zkoušky těsnosti. 
Dále byly provede-
ny revize,  kontroly   
a údržba elektrozaříze-
ní  a v neposlední řadě 
kontroly a seřízení  
klíčových regulačních 
uzlů řídícího systému 
Honeywell. 

- bylo prováděno čiš-
tění zařízení od vznik-
lých úsad a koksových 
částic po proběhlé pro-
vozní kampani, což 
představovalo například 
otevření rektifikačních 
kolon C 260.1, 2, 3  
a 7 a tělesa odpar-
ky C 260.8, vyčiště-

ní vnitřních prostorů zařízení, demontáž, kontrolu, vyčištění  
a zpětnou montáž pater zmíněných kolon a trysek ze smol-
né kolony. Byla provedena demontáž, mechanické vyčištění 
a propaření plášťů i vlásenek vybraných tepelných výmění-
ků a chladičů, filtrů, vysokotlaké čištění trubkového svazku 
C 280.8, čištění potrubních tras, sání a výtlaků čerpadel a vý-
věv, čerpajících média s vysokým podílem mechanických úsad  
a balastních látek. Velká část uvedených činností byla prováděna 
v, dehtovými látkami kontaminovaných, prostorech ve speciál-
ních oblecích a maskách či respirátorech, což činilo práci v hor-
kých letních dnech fyzicky velmi náročnou.   

- byly odstaněny poruchy zařízení, vzniklé z výše uvedených 
důvodů před plánovaným odstavením provozu (výměna vlásen-
ky a dalších technologických součástí reboileru E 260.15, vý-
měna potrubí vratných par od C 260.7 do E 260.14, oprava 
hrdla a výměna šoupáku na potrubí vratných par na C 260.7., 
otevření a kontrola vnitřního prostoru reboileru  E 260.14  
a výměna rozdělovacích desek.)

- byla provedena celá řada plánovaných kontrol, výměn, oprav 
a údržbářských prací (promazání, seřízení) na strojním zařízení, 
kontrol a seřízení zařízení MaR a zařízení elektro  na granulač-
ních linkách Lentil (4. – 12. 8.) a Litwin (30. 7. – 12. 8.). Vzhle-
dem k dlouhým předchozím výrobním kampaním a velkému 
zanesení zařízení granulací prachovými úsadami tvořily hlav-
ní podíl zarážkových prací na granulacích fyzicky náročné 
práce čistící (čištění dopravníků, sila, granulátorů, výměníků), 
podobně jako na destilaci prováděné ve speciálních oblecích  
a s ochrannými dýchadly.    

Zařízení destilace a odparky bylo úspěšně najeto 11. srp-
na v odpoledních hodinách.  V důsledku provedených oprav 
a čištění na klíčových zařízeních destilace dehtu (reboilery, 
pomocná kolonka C 260.3, smolná kolona C 260.2) došlo ke 
zvýšení intenzity tepelných a látkových výměn, a tím k ná-
vratu látkových a entalpických rovnováh uvnitř destilačních 
kolon do původní ch požadovaných mezí. Pak již bylo možno 
řídit kvalitu frakcí (zvláště POI)  pomocí  nastavených pro-
vozních veličin kolon C 260.2 a 3 a odtahovaných frakcí POI, 
NO, POII a AOI (tj. odtahové teploty, odtahované množství 

   Ministr financí Andrej Babiš ve 
Valašském Meziříčí
V pátek 26. srpna 2016 navštívil vi-
cepremiér a ministr financí Andrej 
Babiš Valašské Meziříčí. Po pracovní 
schůzce s čelnými představiteli města 
se setkal s občany a starosty okolních 
obcí. Hovořil o důchodové a daňové 
reformě, dopravní infrastruktuře, o ne-
zaměstnanosti ale i o financování ne-
mocnic. Poté ministr financí navštívil 
několik místních organizací a firem.(pokračování na str. 2)



Nákup nových knih bude probíhat ve 
stejném rozsahu jako dosud. Seznamy 
knih jsou zveřejněny na internetových 
stránkách ZO OS ECHO a na SEIDu.

tiskového střediska včetně tisku no-
rem a digitalizace smluv. Vedoucího 
OTK RNDr. Aleše Martišku najdete na 
provozu vodní hospodářství, technolo-
ga Ing. Vladislava Kaspara v budově 
MTVCH. Většina telefonních linek se 
nezměnila.

Obě knihovny – technická i odborová 
budou po dobu rekonstrukce fungovat 
v omezeném režimu. 

Odborová knihovna je po dobu re-
konstrukce VÚKCH přestěhována do 
sklepa administrativní budovy. Oteví-
rací doba zůstává stejná: pondělí a stře-
da 13.30 – 14.30 hodin.

Vzhledem k omezeným prostorám, 
byla k půjčování přestěhována asi tře-
tina všech knih. Ostatní knihy 

jsou „zakonzervo-
vány“. Knihovnice 
se snažily vybrat 
knihy pro čtenáře 
tak, aby byla na-
bídka knihovny 
pestrá a čtenáři si 
do knihovny našli 
cestu i přes nou-
zové podmínky 
jejího provozu.  
K dispozici je  
i doporučená četba  
k maturitě a do 
škol.
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Z jednání  odborové konference

VALAŠSKÝ CHEMIK
 vychází jednou 
 měsíčně
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA
vyjde v úterý 18. října 2016
uzávěrka bude 6. října 2016 

frakcí, teploty hlav kolon) k nižším hodnotám  bodů  d.k., 
včetně nižšího obsahu acenaftenu a další těžších PAU a výš-
šího obsahu methylnaftalenů, resultujících nejenom ve sníže-
ní bodu krystalizace, ale i ke zlepšení absorpčích schopností  
a dalších uživatelských vlastností POI v koksárnách. 

Na pověstné dno svých sil si sáhli pracovníci I. provozu při 
plnění náročného požadavku obchodního oddělení na výrobu 
a prodej granulované smoly typu Litwin CTP 120 BS PW: 
BB 1000 v množství takřka 1000 ks. bagů. Vzhledem k velmi 
krátké době mezi podáním požadavku a termínem expedice 
výrobku bylo nutné ihned po zarážce technologie granulace 
najet linku na maximální výkon a do distribuce a nakládky 
bagů do připravených železničních vagonů nasadit pracovní 
sílu v počtu pracovníků vyšším než odpovídá standardní plá-
nované obsluze směny. Do této činnosti se mimo jiné zapojili 
i směnoví a denní mistři, technologové a budoucí pracovník 
IT v zácviku.  Veškerá zmíněná nakládka byla prováděna za 
náročných klimatických a pracovních podmínek  - fyzicky těž-
ká namáhavá práce, vysoká teplota a všudypřítomný polétavý 
smolný prach. O to víc je třeba vyslovit všem zúčastněným 
obrovské uznání a dík.                                      Ing. Petr Švec

Organik Otrokovice 
Stejně jako v předchozích letech proběhla prvních čtrnáct dnů  

v srpnu v provoze Organik výrobní zarážka obou našich výroben. 
Výrobna anthrachinonu zahájila zarážku ještě o týden dříve 

než byla odstávka dodávek páry z Teplárny Otrokovice. Dů-
vodem byla nutnost komplexně vyčistit všechny kondenzační 
komory od úsad anthrachinonu, aby se dalo bezpečně pracovat 

na plánovaných opravách uvnitř zařízení. První týden byl tedy 
naplněn prací, kterou určitě obsluze zařízení nikdo nezávidí 
– práce v uzavřených a stísněných prostorách, v ochranném 
oděvu, ochranné masce, letním počasí a fyzické práci při 
otloukání úsad ze stěn komor a diskových desublimátorů.

Následující dva týdny zarážky pak byly vyplněny pracemi 
obvyklými při zarážce – údržba strojního a elektrozaříze-
ní, roční servis zařízení, atd. Mimo tyto obvyklé práce byly  
v rámci zarážky provedeny dvě rozsáhlejší opravy. První  

z nich bylo komplexní přezbrojení a vybavení katalytické do-
palovací jednotky Catox, které navazovalo na výměnu řídící-
ho systému z měsíce června 2016. Druhou opravou pak byla 
generální oprava pohonů všech tří desublimátorů na lince č. 1.       

 Výrobna esterů měla plánovanou dobu zarážky zkrá-
cenou na pouhých 10 dnů, během kterých byly pro-
vedeny standartní práce spojené s údržbou strojního  
a elektro zařízení. Mimoto pak servisní práce na spalovně od-
plynů, bezpečnostních pojistkách, plynových pecích, apod.  
V letošním roce nebyla na výrobně esterů plánována a ani pro-
vedena oprava většího rozsahu.  

V průběhu zarážky však pokračovaly práce na investiční akci 
– bezpečnostní rampa pro plnění železničních cisteren. Tuto 
akci se podařilo v rámci odstávky až na drobnosti dokončit, 
takže po zarážce a jejím předání začala rampa sloužit obsluze.

Zvláštní prací v zarážce byla překládka části průmyslové-
ho plynovodu, a to za účelem odstranění závady z dubnových 
prověrek bezpečnosti práce – podchodná výška potrubí. 

Celkově lze zarážku hodnotit,i přes vzniklé potíže a nedo-
statky, které budou vždy, jako úspěšnou. Pouze čas však uká-
že, zda tato úspěšnost povede ke klidnému a bezporuchovému 
provozu výroben v následujících měsících tohoto roku.  

Všem, kteří se na jejím průběhu účastnili a přiložili ruce  
k dílu pak poděkování za odvedenou práci.

Ing. Bohumír Sotorník
Odbor dopravy
Doprava železniční, doprava silniční, čistící stanice vozů, 

expedice ani údržba dopravy tradičně žádný prázdninový re-
žim nemají. Pracuje se nepřetržitě v nezměněném režimu s vý-
jimkou 1 dne celozávodového odstavení elektřiny. Jinak je to 
období pracovně spíše obtížnější, protože se ve větší míře čer-
pají dovolené, takže na ty, kteří je zrovna nečerpají, jsou kla-
deny vyšší nároky. Pracovníci posunu a samozřejmě i pracov-
níci dalších profesí, kteří tráví většinu času venku na přímém 
slunci, krásné letní dny příliš nemilují, protože taková práce 
je velmi náročná. Ochranné oděvy a pracovní pomůcky nelze 
odkládat a přísun tekutin musí být řešen častějšími přestáv-
kami. Jednu letní-prázdninovou událost na dopravě můžeme 
přece jen zmínit jako událost historickou. Na hlavní budově 
autodopravy svítí novotou krásná sekční vrata. Ing. Petr Menc

C O  S E  D Ě L O  V  D E Z E  O  P R Á Z D N I N Á C H

Výroční odborová konference VZO 
OS ECHO se letos konala 27. června. 
Kromě delegátů z řad odborářů přijali 
pozvání i vrcholoví manažeři firmy: 
předseda představenstva koncernu  
Agrofert a společnosti DEZA, a.s.  

Ing. Zbyněk Průša, finanční ředitel  
Ing. Daniel Hruška, personální ředi-
tel Ing. Ladislav Haiker, zástupce vý-
robního ředitele a vedoucí 1. provozu  
Ing. Jiří Pražák a vedoucí odboru inves-
tic Ing. Tomáš Filip.

Hned po uvítání účastníků předal 
předseda VZO OS ECHO Michal Svá-
ček slovo Ing. Zbyňku Průšovi. Předse-
da představenstva informoval o aktuál-
ní hospodářské situaci podniku. „Proti 
loňskému roku je provozní hospodář-
ský výsledek o 120 milionů korun nižší 
než loni. Způsobily to dva výrobky – 
surovina na saze a naftalen. Cena suro-
viny na saze se odvíjí od ceny lehkého 
topného oleje, která výrazně poklesla, 
a my jsme museli prodávat pod cenou. 
Druhým výrobkem je naftalen, za který 
jsme proti loňskému roku utržili o 100 
milionů korun méně. Je to dáno tím, 
že o superplastifikátory do betonu už 
není takový zájem, bublina na Východě 
splaskla, stavební boom skončil. Navíc 
náš indický konkurent požádal o zave-
dení importního cla v Indii, situace je 
nejasná,“ uvedl Ing. Průša. V závěru 
svého vystoupení předseda představen-
stva informoval o rekonstrukci budovy 
VÚKCH a také se věnoval opatřením 
pro období sucha.

Investicemi pro řešení situace s pří-
padným nedostatkem vody v období 
sucha se podrobně zabýval vedoucí 
odboru investic Ing. Tomáš Filip: „Ke 
zlepšení situace pro případ, že by na-
stalo dlouhé období bez deště, jsme při-
pravili dvě investice – rozšíření čerpací 
stanice na Bečvě a výstavbu laguny 
před vlečkou. Zvláště realizace druhé 
investiční akce by měla být zárukou, že 
by Deza nemusela dělat v době sucha 
razantní opatření ve výrobě.“ Informa-
ce o dalších možnostech v této oblasti 
pak doplnil Ing. Průša.

Po vystoupení vrcholových mana-
žerů se slova ujal předseda odborů 
Michal Sváček: „Odbory jako takové 

zastupují zaměstnance před zaměst-
navatelem v rámci kolektivního vy-
jednávání, pracovně právních vztahů, 
zastupujeme zaměstnance a také se 
podílíme s osobami k tomu způsobilý-
mi za zaměstnavatele na úseku BOZP.  

V naší republice se dnes odbory těší vel-
kému uznání před vrcholnými politiky, 
jsou plnohodnotnými členy tripartity 
a neustále nám naši vrcholní odboráři 
dokazují, že odbory mají zvuk a že se 
dokážou postavit za pracující lid.“ Poté 
se Michal Sváček zabýval kolektivním 
vyjednáváním. „Naším posláním je 
udržet reálnou mzdu a bojovat za co 
nejlepší platové podmínky a benefity,“ 
uvedl. Důležitou součástí práce odborů 
je oblast BOZP (bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci). „Jak jsem již vzpomí-
nal, podílíme se na úseku BOZP. Za rok 
2015 bylo v naší společnosti celkem  
10 pracovních úrazů, na jejichž šetření 
jsme se podíleli. Dále bylo v naší spo-
lečnosti evidováno 53 drobných zraně-
ní, 24 rizikových stavů a skoronehod. 
Z důvodu pracovních úrazů bylo nemo-
censkou a rekonvalescencí zaměstnan-
ci zameškáno 599 kalendářních dnů. 
Spolupráce s úsekem BOZP je na vy-
soké a profesionální úrovni a 100% in-
formovanost je na obou stranách,“ kon-
statoval Michal Sváček. Pozornost též 
věnoval stravování: „V loňském roce 
se nám také podařilo vyvolat jednání  
o novém dodavateli mražené stravy. 
Toto jednání dopadlo úspěšně a dnes 
již zaměstnanci konzumují lepší a kva-
litnější mraženky.“

Dále hovořil předseda výboru základ-
ní organizace o benefitech a výhodách 
plynoucích z členství v odborové or-
ganizaci i o konkrétních akcích, které 
odborová organizace pro své členy  
i ostatní zaměstnance zajišťuje. Podě-
koval členkám revizní komise, své-
pomocného podpůrného fondu (SPF)  
a knihovnicím odborové knihovny za 
jejich obětavou celoroční práci.

Zprávu o činnosti svépomocného 
podpůrného fondu přednesla Mgr. Mi-
lena Došková.

(S hospodařením SPF se můžete se-
známit na straně 5 tohoto vydání.) 

Miriam Kallerová

Ve dnech 6. – 11. září uspořádal VZO OS ECHO zájezd ke Gardskému jezeru v Itálii.  

R e k o n s t r u k c e  b u d o v y  V Ú K C H
Mnozí z vás jistě o prázdninách za-

znamenali zvýšený ruch okolo budovy 
VÚKCH – různé kontejnery se plnily 
různými věcmi, každou chvíli přijíždě-
lo či odjíždělo nějaké vozidlo, věci se 
třídily a odvážely na různá místa – do 
archivu, do skladu, do provozních labo-
ratoří, na likusák za fenolkou, do sbě-

ru i na spalovnu. Lidé se stěhovali na 
dočasná pracoviště. Budova VÚKCH 
se bude rekonstruovat, proto se musela 
celá vyklidit. Rekonstrukce je pláno-
vána do jara příštího roku. Poté se po-
stupně vrátí budově všechny její funkce 
a činnosti. Nově zde budou také sídlit 
provozní laboratoře benzol a dehet.

V současné době jsou už všichni 
pracovníci ve svých dočasných pů-
sobištích a všechny jejich činnosti běží 
rutinním způsobem, v podstatě bez 
omezení. Kde tedy koho najdete?

Většina z nás sídlí v likusáku. Na-
jdete zde vedoucího odboru vývoje 
a technické kontroly Ing. Jaroslava 
Obermajera, Ph.D, techniky výzku-
mu a vývoje, REACH, SEAL, redakci 
Valašského chemika i další pracovnice 

(dokončení z titulní strany)

Podrobný rozpis rozmístění jednot-
livých pracovníků včetně telefonních 
čísel naleznete na nástěnce SEID ve 
složce telef_seznam_mobily_emaily 

.Miriam Kallerová
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Už jen několik málo dní zbývalo do 
zahájení školního roku, když se na jihu 
Moravy odehrával hasičský svátek. Ve 
dnech 26. - 28. srpna se v Brně konalo 
45. mistrovství České republiky v po-
žárním sportu družstev HZS ČŘ a sbo-
rů dobrovolných hasičů.

Utkaly se zde všechny krajské výběry 
profesionálních hasičů z celé České re-
publiky a jeden zástupce podnikových 
hasičů, a to z HZSP DEZA, a.s. Valaš-
ské Meziříčí, který si v omlazené sesta-
vě nevedl vůbec špatně.

Jako první disciplínou celého mis-
trovství, jak je již tradicí, byl výstup do 
4. podlaží cvičné věže. Atmosféra této 
disciplíny byla umocněna prostředím, 
ve kterém se soutěžilo, jelikož soutěží-
cí se utkali v centru Brna, a to přímo 
na Náměstí Svobody. Zde se konal  
i slavnostní nástup a zahájení samot-
ného mistrovství. Ostatní disciplíny se 
pak plnily v krásném areálu vysoko-
školského Campusu VUT Brno na sta-
dionu Pod Palackého vrchem.

Hasiči z Dezy nastupovali do celého 
mistrovství se startovním číslem 12. 
Konečná 13. pozice z věží jen potvrdila 
fakt, že to prozatím není naše nejsilněj-
ší disciplína a stále ztrácíme mnoho na 
ty nejlepší.

Druhý soutěžní den se nesl v duchu 
závodu v běhu na 100 m s překážkami 
a poté štafety 4 x 100 m s překážkami. 
Nejprve se v těchto disciplínách utkali 
dobrovolní hasiči a hasičky. Poté přišli 
na řadu profesionálové. Zde družstvo  
z Dezy potvrdilo stoupající formu. Nej-
prve obsadilo ve složení: Tomáš Skal-
ka, Lukáš Fiurášek, Petr Korábečný, 
Matěj Krayzl, Tomáš Foukal, Zdeněk 
Matyásek, Karel Bezděk a Jan Kubě-
na 9. místo ve „stovkách“ se součtem 
časů šesti nejrychlejších z týmu 107,43 s. 
Úspěšný den pak gradoval v disciplí-
ně 4 x 100 m s překážkami, kde mohli 
přihlížející diváci sledovat atraktivní 
podívanou, jelikož na posledním úseku 
štafety profesionálů dochází k hašení 
skutečného ohně. Po velice povedeném 
běhu a s krásným časem 57,25 s obsa-
dili sportovci z Dezy ve složení Matěj 
Krayzl, Jan Kuběna, Lukáš Fiurášek 
a Petr Korábečný 4. místo. Tento vý-
sledek kluky rázem vyhoupl do první 
desítky průběžného pořadí, a to až na 
7. pozici společně s výběrem Středo-
českého a Jihomoravského kraje. Tento 
průběžný stav předpovídal napínavý 
boj do nadcházejícího dne – požárního 
útoku.

Neděle, a tedy poslední soutěžní den, 
byla ve znamení královské disciplíny 
požárního sportu, kterou je požární 
útok. Byť byly organizační a soutěžní 
podmínky perfektně připraveny, poča-
sí a povětrnostní podmínky, bohužel, 
nemohli organizátoři ovlivnit. Což zna-
čilo velkou loterii v taktice provedení 
útoků, protože vítr u terčů byl nemilo-
srdný, a komu se nepodařilo natáhnout 
své útočné vedení až na nástřikovou 
čáru, měl obrovské problémy s naplně-
ním 10litrových terčů. I přes všechny 
nástrahy se dezáckým klukům podařilo 
zvládnout svůj požární útok v jindy ne 
příliš kvalitním čase 24,28 s. S odstu-
pem času, a jak soutěž pokračovala, 
se ukázalo, že jejich dovršený čas byl 
v těchto podmínkách dobrý a stačil na 
krásné 4. místo v požárním útoku. Tím-
to výsledkem si upevnili svou pozici  
v celkovém pořadí. Sestava pro požární 
útok byla následující: Lukáš Fiurášek, 
Radek Pivko, Tomáš Foukal, Martin 
Gášek, Tomáš Skalka, Karel Bezděk  
a Petr Korábečný. 

Konečné 6. místo hasičů z Dezy jen 
podtrhuje fakt, že Zlínský kraj patří 
mezi elitu celé České republiky v po-
žárním sportu, jelikož výběr krajských 
hasičů obsadil v konečném součtu krás-
né 2. místo a zároveň se stal mistrem 
ČR v disciplíně požární útok. Další 
úspěch zaznamenali dobrovolní hasiči 
z Juřinky, jež obsadili konečné 3. místo 
a mezi nejlepšími ženami se neztratily 
ani hasičky z Komárovic, které se srd-
natě praly o umístění v první desítce, 
ale vinou pokaženého požárního útoku 
jim tahle pozice těsně unikla a skončily 
tak na krásné 11. pozici.

Děkujeme celému družstvu ve slo-
žení Lukáš Fiurášek, Radek Pivko, 
Tomáš Foukal, Martin Gášek, Tomáš 
Skalka, Karel Bezděk, Petr Korábeč-

ný, Jan Kuběna, Matěj Krayzl, Zdeněk 
Matyásek za předvedené výkony a ko-
nečné výsledky po celou dobu konání 
mistrovství. Velký dík patří lidem, kteří 
nejsou ve výsledkových listinách vidět, 
ale jsou nezbytnou a neodmyslitelnou 
součástí týmu, a to jsou trenéři Aleš 
Navrátil, Leopold Pavlík, Vladimír Ku-
chařík a Radomír Křenek.

Jménem závodníků děkujeme celému 
vedení podniku DEZA, a.s. a našemu 
přímému nadřízenému panu Zdeňku 
Ramíkovi za vytvořené podmínky pro 
přípravu na vrchol sezóny, kterým bývá 
právě mistrovství České republiky.

Aleš Navrátil, Petr Korábečný

HASIČI Z DEZY 6. NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

N a  k o l e  p o  T a t r á c h

Po debatách, kam letos společně vyrazit na kolech, padla volba na Tatry. Ubytovali 
jsme se 20. 6. 2016 v Dëmanovské dolině 
v kempu Jasná.

První den započal trasou po okolí a šetři-
ly se síly na následující dny, na které byly 
již naplánovány trasy. Toho dne jsme najeli 
víceméně do kopců cca 23 km - na rozjezd 
to stačilo.

Další den následovala trasa, dlouhá cca 
75 km, okolo Liptovské Mary. Krásný slun-
ný den jsme si maximálně užili, a to hlavně 
díky pěkné krajině, kterou se projíždělo.

Vyvrcholením toho všeho byl pak úžasný 
pohled na Liptovskou Maru.

Třetí den byla trasa časově náročnější. 
Po budíčku ve 4.30 jsme vyjeli do města 
na vlak a dále pak na Štrbské pleso. Po 
prozkoumání okolí Štrbského plesa jsme 
nabrali směr zpět na Liptovský Mikuláš po 
trase dlouhé cca 65 km.

Čtvrtý den nám zbývalo se už jen sbalit  
a s úžasnými zážitky a našlapanými kilo-
metry v opravdu krásné přírodě se vydat na 
cestu domů.

Závěrem, bychom také chtěli poděkovat 
ZO OS ECHO při DEZA, a.s. za vstřícný 
přístup a podporu.

P. V., M. S.

Petr Vašulín, David Juřica a Milan Smejkal

Trasa okolo Liptovské Mary

K e l e č s k ý  t r i a t l o n  2 0 1 6
V krásném slunečném počasí se ko-

nal v sobotu 27. srpna 2016 první roč-
ník terénního triatlonu na Chmelníku 
u Kelče. V minulém roce byl zaváděcí 
nultý ročník. V letošním roce byl triat-
lon rozšířen na sport trasu A a hobby 
trasu B, kde se zúčastnili naši borci  
z energetiky Jakub Kliment a Karel 
Staněk, za dopravu Vladimír Štěpánek. 

Tento tým se umístil na krásném dru-
hém místě ve štafetě - plavání, kolo, 
běh z celkových osmi týmů hobby tra-
sy B. Dalším účastníkem závodu byl 
Martin Korytář z benzolky, který byl 
třetí ve štafetě sport (profi). Na start se 
postavilo celkem 152 závodníků, a to 
nepočítáme naše ratolesti.

JKV

Foto Jana Štěpánková

Státní svátky a prázdniny ve školním roce 2016 – 2017
Státní svátky
Den české státnosti středa 28. září 2016 
Den vzniku samostatného českého státu pátek 28. října 2016
Den boje za svobodu a demokracii čtvrtek 17. listopadu 2016
Den obnovy samostatného českého státu neděle 1. ledna 2017
Velký pátek pátek 14. dubna 2017
Pondělí velikonoční  pondělí 17. dubna 2017
Svátek práce pondělí 1. května 2017
Den vítězství  pondělí  8. května 2017
Prázdniny 
Podzimní prázdniny  26. října 2016 – 27. října 2016
Vánoční prázdniny   23. prosince 2016 – 2. ledna 2017
Pololetní prázdniny   3. února 2017
Jarní prázdniny (okres Vsetín, Nový Jičín)  13. února 2017 – 19. února 2017
Velikonoční prázdniny   13. dubna 2017 
Letní prázdniny   1. července 2017 – 1. září 2017



T r u b i s k a  I I .  t u r n u s  a n e b  t á b o r  p r o  m l a d é  n á m o ř n í k y
V sobotu 23. července přivítal přístav 
Trubiska mladé námořníky.
Už během prvního dne děti prokázaly, 
že jsou vhodnými adepty na námořnic-
ké řemeslo, a dobrodružství tak mohlo 
započít. Námořníci, rozděleni do šesti 
posádek, se vydali na nebezpečnou  
a strastiplnou plavbu na ostrov po-
kladů. Každý den odhodlaně plni-

li nejrůznější úkoly a soutěžili v různých disciplínách, aby získali body, které je  
k touženému cíli přibližovaly. Boj to byl lítý a nemilosrdný, ale nakonec se všem podařilo 
do cíle dorazit a poklad nalézt. 
Námořníci si z nezapomenutelných 14 dnů odnesli spoustu nových znalostí i doved-
ností, podařilo se jim ubránit tábor před přepadníky (a to dokonce dvakrát!), sjížděli 
divokou řeku, zlézali vysoká skaliska, spali pod širým nebem, vyzkoušeli si orien-
tační závod, soutěžili v kýblované, hutututu a vlajkované, zpívali u táborového ohně, 
ti starší podnikli dvoudenní výlet.
Hlavně si ale všichni užili spoustu zábavy a navázali pevná spojenectví.

Hoja hoj, hoja hoj, vítr plachty napíná...Teď je už čas vyra-
zit vstříc dalším dobrodružstvím. To nejbližší nás čeká na 
podzimní víkendovce, která se koná 30. 9. – 2. 10. 2016. 

vedoucí Katka
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Po dlouhé cestě busem a trajektem 
jsme 23. srpna v dopoledních hodinách 
konečně dorazili do městečka Stari 
Grad, abychom zde strávili tábor, na 
který jsme se všichni celé prázdniny tě-
šili. Přivítalo nás horké slunce zářící na 
azurové obloze a klidné moře s neče-
kaně osvěžující teplotou. Ale ani zpo-
čátku chladnější voda nám nezabránila  
v tom, abychom si tento tábor užili.

Hned první den jsme objevili nový 
druh zábavy. Byl jím každoden-
ní aquaaerobic u hotelového bazénu  
s mořskou vodou, při němž jsme si užili 
spoustu zábavy a také jsme se u toho 
občas i zapotili. 

Počasí bylo více než úžasné. Za celý 
tábor nebylo ve dne ani v noci jinak než 
úplně jasno. To nám umožnilo naplno 
si užívat opalování a vodní radovánky, 
večer pro změnu sledovat hvězdy a po-
znávat souhvězdí.

Ubytování bylo útulné se sociálním 
zařízením v každém pokoji, postele 
byly taktéž velmi pohodlné a příjemné 
ke spaní. Ze všeho nejlepší však byly 

CHORVATSKO –  HVAR 2016

TRUBISKA ZACHRÁNĚNY! KOMPAKTI OSLAVUJÍ VÝHRU! RADA SPRÁVCŮ SPOKOJENA!
Celá velká záchranná akce NAŠE-

HO KOMPJÚTRU vypukla v sobotu  
2. 7. 2016 ve Valašském Meziříčí ná-
borem nových Kompíků. Ti, kteří byli 
předem dopisem vybráni a osloveni 
Radou správců, se zde sešli, aby při-
spěli k záchraně Kompjútru.

Abychom mohli společně s Kompíky 
zachránit Kompjútr, museli co nejdříve 
do něj docestovat a ze 100 % se nain-
stalovat. Hned první den za námi přišla 
Rada Správců a děkovala nám za odva-
hu a odhodlání k záchraně Kompjútru. 
Dozvěděli jsme se také první potřebné 
informace a hlavně tu, že máme mít oči 
pořád otevřené a všímat si všeho, co 
nějakým způsobem vybočuje z normy. 
Protože náš Kompjútr má přesný řád 
a pořádek a co se chová jinak, divně  
a mimo normu, může být (musí být) 
považováno za vir.

Dozvěděli jsme se, že v našem Kom-
pjútru je zlý Arcivir a nejspíše i s něja-
kými svými poskoky. Museli jsme být 
velmi ostražití, protože napadení viry 
mohlo přijít kdykoliv. Podařilo se nám 
společně obnovit Firewall (zeď kolem 
Srdce systému) i obstát proti prvnímu 
viru Spywarovi (Spyware je sice velice 
nenápadný, umí se šikovně maskovat, 
a tak se může stát, že ho přehlídnete. 
Je to mistr k získávání informací!). Je-
likož jsme ale potřebovali zneškodnit 
hlavně Arcivira, museli jsme do „svě-
ta“ pro antivirus. Putování nám znepří-
jemnil další z virů, a to Ransomware. 
(Je to takový mazaný zloděj, expert 
na vydírání. Vyhlídne si svou oběť  
a ukradne zpravidla to nejcennější  
a chce za něj královské výkupné). Toho 

jsme také porazili/přelstili. Dále bylo 
velmi těžké porazit Arcivirova maz-
líčka červa (není žádný inteligent, ale 
je schopen se početně množit, a tím 
zpomalit systém a narušit i bezpečnost 
Kompjútru). Věděli jsme, že boj a dů-
kladné strategické plány proti virům 
nebudou snadné, a tak výcvik Kompíků 
probíhal nepřetržitě. Aniž by vůbec ně-
kdo z nás tušil, pohyboval se mezi námi 
Trojský kůň (Dobrosrdečný moula, kte-
rý se chová mile a nebudí žádnou po-
zornost a často i nabízí pomoc. O sku-
tečném úmyslu nikdo nemá ani tušení  
a zradu od něj neočekává. Ale to je vel-
ká chyba.). Taky jsme zradu neočeká-
vali… ovšem rada od zkušených nám 
pomohla i posledního poskoka Arcivira 
zneškodnit. Samotný boj s Arcivirem 
byl … no prostě jsme ZVÍTĚZILI!!! ☺

Nasazení a vynikající výkony Kom-
píků byly dechberoucí a nezapome-
nutelné. Bez takovýchto Kompíků by 
záchrana našeho Kompjútru nikdy 
nemohla nastat. Jako hlavní Kompakt 
všem děkuji - Kompíkům, Kompak-
tům i Radě správců. Společnými silami 
jsme dokázali takřka nemožné. Skvělý 
výkon!☺

Na závěr bych chtěla připojit jednu 
zajímavost pro pamětníky a dlouholeté 
fandy 1. turnusu. Letošní tábor byl už 
25. se sluníčkem ve znaku. Jsme rádi, 
že jsme součástí a pokračovateli této 
krásné tradice a zdravíme všechny, kte-
ří tímto turnusem v minulosti prošli. 

Hlavní Kompakt Gabča
Gabriela Mencová 

- hlavní vedoucí I. turnusu

švédské stoly při snídani a večeři, při 
kterých se podávaly nejrůznější druhy 
jídel přes ryby, grilované či  smažené 
maso. Na oběd poté polévka, výběr ze 
dvou hlavních jídel a dezert. 

Během pobytu jsme absolvovali dva 
výlety: busem do města Hvar a lodí na 
ostrov Brač na vyhlášenou pláž v měs-
tečku Bol. Ve městě Hvar jsme měli 
možnost rozchodu, abychom mohli 
nakoupit dárky svým nejbližším. Paní 
průvodkyně nám také řekla několik za-
jímavostí o ostrově Hvar a jeho historii, 
o jeho obyvatelích a mnoho dalších za-
jímavostí. Po cestě zpět do Stari Gradu 
jsme ještě udělali zastávku v městečku 
Jelsa, kde jsme si koupili vyhlášenou 
zmrzlinu, a poté jsme se už vrátili do 
hotelu. 

Při celodenním výletu na ostrov Brač 
jsme po dlouhé cestě dorazili na pře-
krásnou pláž, která mění svůj tvar podle 
proudu větru a moře. Zde jsme si užili 
velkých vln, v nichž nás čekala spousta 
zábavy. Opět jsme zde měli možnost 
nakupovat suvenýry. Cesta zpět byla 
obzvlášť zábavná, jelikož jsme jeli pří-
mo proti vlnám. Odvážlivci, co seděli 
na přídi, byli mokří od hlavy až k patě, 
ale díky horku jsme brzy uschnuli. 

Jak už to tak bývá, rychle se přiblížil 
čas odjezdu domů a my museli sbalit 
své věci a opustit tento nádherný, horký 
a velmi slunečný ostrov. Byl to úžasný 
tábor, suprovní dovolená, na které se 
nikdo nenudil.  Všichni jsme si to skvě-
le užili a těšíme se na příští rok.

Daniel Ondruch 

Jaké by bylo octnout se
v oném počítači.
A do každého levelu posunout se
silou vlastní radši
se ptát nebudeme
a na Trubiska zajedeme.

My Kompíci jsme právě teď,
tak okamžitě pomáhat leť.

Pomoc Kompaktům se už blíží,
pneumatiky vozidel zem líží.
Jak rychlostí světla jedeme,
tak jak nejlépe svedeme.

Napadli je zlé viry,
ne vše se povede bez chyby.
To jednou Píďa hrál
a Zombie apocalypsu vyvolal.

Zlý Arcivir nad táborem 
měl nadvládu.
Málem to všem zkazilo náladu!
Jeho i ty poskoky.
Zabili jsme i s úroky.

Sladký konec poté nastal,
každý na tombolu se chystal.
Jeli pak my všichni domů,
užili jsme si to, VĚŘTE TOMU!

Tábornice Anet P.

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

Občanský průkaz lze jako cestovní do-
klad použít při překročení hranice s člen-
ským státem Evropské unie. Podle sdělení 
Ministerstva zahraničních věcí ze dne  
25. srpna 2016 (Sbírka zákonů č. 288/2016) 
lze též občanský průkaz použít k překročení 
vnější hranice Albánské republiky, Bosny  
a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Make-
donské republiky, Moldavské republiky 
(občanské průkazy ve formátu ID1 a ID2) 
a Srbské republiky.

O b č a n s k ý  p r ů k a z 
j a k o  c e s t o v n í  d o k l a d

Ortézy z tvarovaných termoplastů 
O tom, že plasty nabývají v technickém 

světě stále větší význam a že jejich zpraco-
vatelské a aplikační možnosti se zcela ne-
vyčerpaly, ukazuje příklad Dr. Marc Kleina 
z Luxemburku. Tento chemik navrhl použí-
vat k výrobě ortéz termoplastické materiály, 
které by se upravovaly dle potřeby pacienta 
při zvýšené teplotě. Běžně dostupný fén 
nebo odpovídající teplá vodní lázeň stačí 
k tomu, aby se ortéza z nového materiálu 
rychle a čistě zformovala. Výroba lékař-
ských pomocných přípravků a pomůcek je 
tak mnohem efektivnější a levnější, než do-
savadní postupy v ortopedické technologii. 

Aby se mohl vybraný termoplast využí-
vat pro dané účely, musela firma Dr. Boy 
ze svého programu konfigurovat a následně 
testovat předurčený vstřikovací stroj. 

Plasty a kaučuk, 5-6/2016
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NAŠI  JUBILANTI
V srpnu oslavili životní jubileum:

60 let
Ing. Hajda Milan         - odbor údržby

50 let
Rudolf Miroslav        - údržba 4 voda
Kovář Ladislav       - zpracování dehtu

V září slaví životní jubileum:
60 let

Malíková Emílie            - účetní odbor
50 let

Vala Miroslav        - fenoly
Tocháček Miloslav         - ftalanhydrid
Klouda Josef      - Organik Otrokovice
Mitáš Pavel               - údržba 2 benzol
Daňková Jitka                  - controlling

Jubilantům blahopřejeme.

Srpen 25 let
Šimčík Radek             - vodní hospodářství

Srpen 30 let
Červenková Martina    - Organik Otrokovice
Kalčáková Dana     - odborová organizace

Srpen 35 let
Křenek Josef          - energetika - teplo 

dopalovna TG 
Kuča Jiří                      - vodní hospodářství
Novák Vladimír               - údržba doprava
Ing. Slimáčková Helena   - obchodní úsek

Srpen 40 let
Kotůlková Svatava        - vývoj a technická

 kontrola
Září 25 let

Straňanek Roman        - zpracování dehtu
Vala Radovan   - energetika – teplo vnitřní

 rozvod

1. července 2016 se Bronislavu a Vero-
nice Pastrnkovým narodila dcera Elen.
14. července 2016 se Tomáši a Michae-
le Crlovým narodila dcera Aneta.
14. srpna 2016 se Janu Švihelovi a Ka-
teřině Lukáčové narodil syn Jan. 
21. srpna 2016 se Tomáši a Veronice 
Kovařčíkovým narodila dcera Bar-
bora. 

Rodičům blahopřejeme a dětem  
přejeme úspěšný start do života.

V červnu nastoupili
Čunková Pavla   - naftalen
Hrnko Aleš  - provozní laboratoře
Kovářová Hana  - železniční doprava
Krayzel Matěj        - HZS

V červenci nastoupili
Bc. Kubját Michal   - technická skupina
Kutěj Jaromír  - kvalifikační rozvoj
Malá Markéta           - obchodní úsek
Bc. Sommerová Kateřina - obchodní úsek
Vala Jaroslav                  - energetika

V srpnu nastoupili
Mgr. Čadrová Kateřina - tiskové středisko
Bc. Horáková Michaela - tiskové středisko
Hromádková Jana   - závodní stravování
Juršták Tomáš  - teplárna
Kelar Tomáš    - železniční doprava
Velička Martin   - železniční doprava

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 červnu odešli do důchodu:   
Černoch Josef            - vodní hospodářství
Gruberová Daniela  - odborová organizace
Vaněk Josef - chemické čištění odpadních vod

V srpnu odešli do důchodu:   
Filipcová Alena                      - údržba voda 
Hrabovský Ivan                     - ftalanhydrid

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

hodně zdraví a osobní spokojenosti.

VÍTÁME VÁS

BLAHOPŘEJEME
V srpnu oslavili životní jubileum tito 
důchodci:
Marešová Marie  - 90 let
Vrajík Vojtěch             - 90 let
Wlazlová Květuše Ostrava - 90 let
Minář Antonín - 85 let
Kubová Olga  - 75 let
Král Emil               - 70 let
Michoňková Věra - 70 let
Tvarůžek Stanislav - 70 let
Staněk Milan                         - 65 let
Kolařík Emanuel - 60 let

V září slaví životní jubileum tito 
důchodci:
Kurinec Josef - 85 let
Hoffmanová Drahomíra - 85 let
Miklošek Jindřich Organik - 80 let
Volfová Zdenka - 80 let
Bizoňová Marie - 75 let
Kocourková Marie - 75 let
Kroutil Ivan - 75 let
Novosad František - 75 let
Zemanová Marie - 75 let
Ing. Ivan Chvátal - 70 let
Nechyba Miroslav - 70 let
Kainar Karel - 65 let
Holub Jan - 65 let

Červen
Ing. Spáčil Dušan - ekonomický úsek

Červenec
Jurčáková Jana  - provozní laboratoře

 (MD)
Mgr. Konečná Gabriela       - OŘ ISO

a ŽP (MD)
Krus Tomáš          - železniční doprava

Srpen
Gerla Jan             - anthracen
Hlahůlek František              - teplárna
Bc. Novák Jaromír - technická skupina
Přívratská Eva    - závodní stravování

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ

VOLNÝ ČAS
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Do pátku 30. září – BALÍM, BALÍŠ, BALÍME
V průběhu měsíce září v rámci akce Balím, 
balíš, balíme vám v Městské knihovně Va-
lašské Meziříčí opět nabízí obalení učebnic 
a sešitů. Ceny se pohybují od 10,- Kč. Oba-
lují i atypické formáty.  
Od pondělí 3. do pátku 7. října – TÝ-
DEN KNIHOVEN
Tradiční Týden knihoven nabídne Den 
otevřených dveří, registraci zdarma a bo-
hatý doprovodný program pro děti. 
Úterý 4. října v 18 hodin – LITERÁRNÍ 
PODZIM
Beseda se známou českou spisovatelkou 
Ivou Pekárkovou.
Od úterý 11. října do úterý  22. listopa-
du – S KNIHOVNOU NA CESTÁCH 
Přijďte do meziříčské knihovny postupně 
objevit krásy Vietnamu, jižní Afriky, Ra-
kouska a Francie. 
Úterý 18. října – LITERÁRNÍ PODZIM
Beseda se spisovatelem a historikem Vlas-
timilem Vondruškou. 

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
zámek Kinských Valašské Meziříčí

Od čtvrtku 29. září do neděle 8. ledna 
2017 – BAREVNÝ SVĚT 
Interaktivní výstava představující barvy 
jako fyzikální jev, pestrost a proměny ba-
rev v přírodě či původ a využití barev ve 
světě výtvarného umění.
Od pátku 30. září do neděle 20. listopa-
du – BOHUMÍR JARONĚK
Výstava maleb, barevných dřevorytů  
a dalších artefaktů významného valašské-
ho umělce, který propojil lidové umění 
s moderní tvorbou. Vernisáž výstavy ve 
čtvrtek 29. září v 17 hodin v zámku Kin-
ských, výstava pokračuje v MaGC v zám-
ku Žerotínů. Vernisáž výstavy proběhne 
29. 9. 2016 od 17.00 hodin.

Zámek Vsetín
Od úterý 20. do neděle 25. září – VÝSTAVA 
ŽIVÝCH HUB
Přijďte se seznámit se vzácnými i běžně 
rostoucími jedlými, nejedlými a jedovatý-
mi druhy hub. Výstavu doplní fotografie J. 
Nováka. 

VZO OS ECHO INFORMUJE
Odbory  /  In fo

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 

GALERIE KAPLE
Od středy 5. října do čtvrtku 24. listopadu – 
EVA KOŤÁTKOVÁ 
Vernisáž, na kterou navazuje výstava 
umělkyně, jež pracuje s kresbou, objek-
tem, instalací i živou akcí. 

GALERIE SÝPKA
Do neděle 13. listopadu – TRIENÁLE 
VALMEZ 2016/ CENA RUDOLFA 
SCHLATTAUERA 
Výtvarná přehlídka, prostřednictvím které 
získává města kvalitní výtvarná díla do 
svých sbírek a městských prostor. 

M-KLUB
Sobota 8. října ve 20 hodin – LENKA DU-
SILOVÁ
Šestinásobná držitelka výročních hudeb-
ních cen Anděl se v rámci svého turné za-
staví ve Valašském Meziříčí. Koncert na-
bídne písně jak ze současného repertoáru, 
tak i „recyklované“ písně z Lenčiných pře-
dešlých projektů.

MUZEUM ŘEZNICTVÍ
Středa 21. září v 18 hodin  – KOMORNÍ 
ŽESTĚ 
Komorní žestě představí průřez svým re-
pertoárem. Přijďte si poslechnou populár-
ní a klasické skladby v podání ostřílených 
muzikantů v příjemném prostředí sálu na-
šeho muzea.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
DOMEČEK

Sobota 1. října od 9 hodin – BĚH NÁ-
MĚSTÍM 
Soutěž pro rodiče s dětmi, předškoláky  
i školáky. Trasa povede z náměstí přes uli-
ci Sokolskou, mostem přes Rožnovskou 
Bečvu a ulicemi Vodní a Mostní zpět na 
náměstí.

ZUŠ ALFRÉDA RADOKA
PODZIMNÍ VARHANY 2016
Milovníci varhanní hudby se mohou tě-
šit na tři koncerty českých i zahraničních 
interpretů. Festival odstartoval 6. září, 
kdy se pod klenbou kostela Nanebevzetí 
Panny Marie představil varhaník Josef 
Kratochvíl. 
Úterý 4. října  v 18 hodin BALÁSZ 
SZABÓ (Maďarsko) 
Úterý 8. listopadu v 18 hodin DAVID DI 
FIORE (USA).

VZPOMÍNKA
28. června zemřel pan Jaroslav Tomšík 
ve věku 85 let. 
28. června zemřela paní Leona Kubíno-
vá ve věku 47 let.
19. července zemřel pan František Žle-
bek ve věku 60 let.
29. července zemřel pan Miloslav Kubín 
ve věku 67 let.
1. srpna zemřel pan Pavel Novák ve 
věku 69 let.
8. srpna zemřela paní Anna Dempírová 
ve věku 85 let.
13. srpna zemřela paní Ludmila Janoto-
vá ve věku 74 let.
13. srpna zemřel pan Petr Holčák ve 
věku 72 let.
19. srpna zemřel pan Václav Furmánek 
ve věku 96 let.

Čest jeho památce.

T e r m á l y  L E N D AVA
Odbory pořádají ve dnech 18. 11. – 

20. 11. 2016 3denní víkendový pobyt 
v termálních lázních ve Slovinské 
Lendavě. Po cestě do Slovinska bude 
zastávka na prohlídku hradu Červený 
Kameň – Slovensko.

Lendava je nejvýchodnější město ve 
Slovinsku, leží kousek od maďarských 
a chorvatských hranic, v podhůří Len-
davskih goric nedaleko řeky Mury. 
Vzdálenost od Valašského Meziříčí je 
490 km.

Parafinová termální voda, která 
není nikde jinde v Evropě - to jsou Ter-
me Lendava, které leží ve středu oblasti 
vinařských kopců, které produkují pré-
miová vína. Specialitou lázní je parafi-
nová termální voda, která má blahodár-
né účinky na pohybový aparát. Lázně 
mají tradici v léčbě revmatických one-
mocnění. Voda má také blahodárný 
účinek na kůži. Lázně jsou vhodné  
i pro relaxaci profesionálních sportov-
ců. Motto lázní je „Ve zdravém těle, 
zdravý duch“. Voda v bazénech dosa-
huje teploty až 38° C.

Odjezd v pátek 18. 11. 2016 v 6.00 
od DEZA, a.s., příjezd do Valašského 
Meziříčí v neděli 20. 11. 2016 ve večer-
ních hodinách. 

V ceně zájezdu je: doprava, uby-
tování v Hotel Lipa *** s polopenzí 
a neomezeným využitím vodního světa 
(venkovní a vnitřní bazény), cestovní 
pojištění a vstupné do hradu Červený 
Kameň (SK).  Župan je taktéž v ceně, 
ale pouze ve dnech 18. 9. a  19. 9. V den 
odjezdu již župan v ceně není.

Cena pro odboráře a rodinného pří-
slušníka je 2 800 Kč/os. 

Cena pro neodboráře a rodinného 
příslušníka je 3 800 Kč/os.

Cena pro jednotlivce platí jen v pří-
padě, že bude obsazen dvoulůžkový 
pokoj dvěma osobami. 

Přihlásit se můžete v kanceláři od-
borů od 21. 9. do 12. 10. 2016 pro-
střednictvím emailu: odbory@deza.cz 
nebo na tel.: 2192. Seznam účastníků 
bude zveřejněn 13. 10. 2016. Akce není 
určena pro děti!

Podrobnější informace naleznete na 
webu odborů, nástěnce nebo SEIDu.

Zájezd KD
Klub důchodců při a.s. DEZA připra-

vuje jednodenní zájezd s prohlídkou 
muzea tvarůžků v Lošticích. Poté 
navštívíme město Poličku a hrad Svo-
janov. Odjezd z Val. Meziříčí 12. 10. 
2016 v 7.30 hodin od nádraží ČSAD. 
Pravděpodobný příjezd v 18.30 hodin. 

Cena zájezdu: pro člena důchodce 
150 Kč, rodinný příslušník 250 Kč.  
V ceně je zahrnuta doprava a vstupné 
do muzea a na hrad. 

Zájemci se mohou telefonicky přihlá-
sit paní Tomášové na tel. 605 775 194. 
V případě dostatečného počtu zájemců 
se bude poplatek vybírat na výroční 
schůzi KD v Kelči dne 7. 10. 2016.

Opět kuželky po prázdninové 
přestávce

Dne 23. 9. 2016 od 14 hodin na zim-
ním stadionu se sejdeme v kuželně. Ti, 
co tam chodí pravidelně, už vědí, že ob-
čerstvení  je zajištěné a ti, kteří přijdou 
prvně, to vše poznají, hlavně nezapo-
menout si vzít peníze.    Mirek Hlavatý

BOWLING
Dne 24. 6. 2016 jsme se sešli opět při 

bowlingu. Tentokrát se nás sešlo jen 
13. A jak dopadlo soupeření? Zvítězil 
F. Buček s 530 k, před R. Stolařem 504 
k a L. Hojgrem s 489 k. Příští setká-
ní, které uskutečníme 29. 9. 2016 opět 
na bowlingu ulice Sokolská, naproti 
restauraci Fontána v obvyklou dobu  
14 - 16 hodin.

Jiří Goláň

Vedení DEZA, a.s., sociální oddělení, 
výbor ZO OS ECHO a výbor klubu dů-
chodců vás srdečně zvou v pátek 7. říj-
na v 10.30 hodin na setkání seniorů do 
Kulturního zařízení v Kelči. Odvoz je 
zajištěn. Na programu je vystoupení zá-
stupců vedení DEZA, a. s. a hostů, zprá-
va o činnosti klubu důchodců, občerstve-
ní a volná zábava. Na setkání se budou 
prodávat permanentky na bazén, saunu  
a masáže. Každý důchodce obdrží pozvánku s návratkou.

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ ORGANIK
Vedení DEZA, a.s., výbor klubu důchodců 

a ZO OS ECHO DEZA, a. s. provoz Organik 
Otrokovice vás zvou ve středu 26. října ve 
14.00 hodin na setkání s důchodci.

Setkání se uskuteční v sále restaurace Sel-
ská krčma, náměstí 3. května, Otrokovice. 

Na programu je vystoupení zástupců 
DEZA, a. s., provozu Organik Otrokovice  
a hostů, občerstvení, tombola, volná zábava.

Těšíme se na vaši účast, kterou potvrďte do 
14. října paní Smolíkové tel. 728 974 089 nebo 
paní Šumické tel. 577 662 712. S sebou si při-
neste dobrou náladu a příspěvky do tomboly.

Program Klubu přátel fotografie 
Také letos pro zájemce a milovníky 

fotografie připravil Klub přátel foto-
grafie pestrý program. V sezóně 2016 
– 2017 na návštěvníky Galerie Milana 
Borovičky ve Středisku volného času 
Domeček čekají tyto akce: 

Komentovaná prohlídka výstavy. 
Jiří Jurečka, Vladimír Skýpala a Jo-
sef Vrážel okomentují své fotografie. 
Autoři zodpoví otázky otázky o inspi-
raci a technice své tvorby. 22. 9. 2016 
v 18 hodin.

Komentovaná prohlídka výstavy. 
Poutové fotografie exotických zvířat 
paní Kamily Meruňkové a její celoži-
votní zájem a příběhy, které ho prová-
zejí rozhodně stojí za naši pozornost. 
24. 11. 2016 v 18 hodin.

Retro diashow. Bonusový povánoční 
večer vzpomínek na léta minulá. Při-
pomene nám je promítání diapozitivů  
z událostí, jenž se ztrácejí v zapomnění 
jako blednoucí fotografie. 29. 12. 2016 
v 18 hodin.

Komentovaná prohlídka výstavy. 
U příležitosti vyhlášení nejkrásnější 
české knihy roku 2015 fotografoval 
Martin Hlavica osobnosti našeho kul-
turního života. Besedovat o tom bude 
26. 1. 2017 v 18 hodin. 

Fotografie pohybu je jeden z dyna-
mických a emotivních způsobů, jak 
udělat živé fotografie. Ovšem musí se 
to umět. Jak toho docílit objasní ve své 
přednášce s ukázkami Josef Knápek 
23. 2. 2017 v 18 hodin.

Milan Borovička. Medailon známé-
ho fotografa žen s promítáním uvede 
Herbert Ullrich. Osobitý styl práce  
s fotografií a modelem může být mo-
tivující mnohým autorům. 30. 3. 2017 
v 18 hodin.

Obraz a hudba – síla emocí. Před-
náška Jiřího Paďoura o tom, jak propo-
jit pásmo fotografií s hudbou pro účely 
promítání. Technika střídání a pro-
línání jednotlivých skladeb zesiluje 
estetické působení pásma. Téma bude 
zajímat nejen ty, kteří tak chtějí pre-
zentovat svoje fotografie. 27. 4. 2017 
v 18 hodin.

Pražští chodci (Všetečka, Kučera, 
Dostál). Známé české fotografy nám 
představí ve své besedě Jan Suchý. 
Fotografovali obyčejné lidi v různých 
chvílích jejich života. Jsou to pozo-
ruhodné fotoreportáže všedních dnů.  
25. 5. 2017 v 18 hodin.

Výstavy fotografií absolventů Institu-
tu tvůrčí fotografie Slezské univerzity 
v Opavě doplní program klubu v tomto 
školním roce. Mladí autoři obohacují 
fotografii novými nápady. Termín vý-
stavy bude postupně oznámen.

Na přednášky a besedy je vstupné  
50,- Kč. Zájemci, kteří pravidelně na-
vštěvují tyto kurzy obdrží kartu pro 
bezplatný vstup. V případě zájmu uspo-
řádáme tvůrčí dílnu na vámi zvolené 
téma.    

Komentář k bodu hospodaření Svépomocného podpůrného fondu
Jedním z bodů, které byly na kon-

ferenci ZO OS ECHO při DEZA, a.s. 
projednávány, bylo také hospodaření 
Svépomocného podpůrného fondu. Zá-
kladním dokumentem byl Zápis revizní 
komise, která provedla komplexní kon-
trolu hospodaření s tímto fondem za 
rok 2015. Byly kontrolovány všechny 
vyplacené podpory jak po stránce jejich 
výše, tak také po stránce požadovaných 
dokladů. Rovněž byl kontrolován ban-
kovní účet a bankovní výpisy. Za rok 
2015 nebyly shledány žádné závady.

S podrobnějším výkladem seznámi-
la přítomné Milena Došková, která je 
předsedkyní správní komise Svépo-
mocného podpůrného fondu.

Vzhledem k tomu, že k 1. 1. 2015 
byla vytvořena dostačující rezerva, 
navrhla správní komise fondu k odsou-
hlasení konferencí ZO OS DEZA, a.s., 
navýšení částek u zubolékařských pod-
por v závislosti na době členství takto: 

členství   
 5 -   9 let 70 %max.  2000,- Kč
10 - 14 let 75 %max.  2500,- Kč
15 - 19 let 80 %max.  3000,- Kč 
20 a více let 85 %max. 3500,- Kč   

za 12 kalendářních měsíců.
 
Návrh na navýšení byl konferencí 

ZO OS ECHO při DEZA, a.s., která 
se konala 27. 6. 2016, schválen, a to 
s účinností těchto změn ve Stanovách 

svépomocného podpůrného fondu od 
1. 7. 2016. 

Přehled o čerpání Svépomocné-
ho podpůrného fondu zaměstnanců 
DEZA, a.s. Valašské Meziříčí za le-
den až prosinec roku 2015
Zůstatek k 1. 1. 2015     460 650,86 Kč
Příjem z členských příspěvků  
  307 920 Kč
Výdej na podpory členům  288 230 Kč
Příjem z úroků 112,09 Kč
Výdej na vedení účtu, poplatky 

8 374,40 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2015           
 472 078,55 Kč

Čerpání podpor
  10 podpor při narození dítěte 

15 000 Kč
  10 podpor v nemoci  

19 200 Kč
126 podpor při zubolékařských pracích 

191 030 Kč
  16 podpor při odchodu do starobního 
důchodu                               48 000 Kč
    2 podpora při úmrtí člena fondu 

11 000 Kč
    2 podpory při úmrtí člena rodiny 

4 000 Kč
Celkem vyplaceno 166 podpor ve 
výši              288 230 Kč

Milena Došková
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H r a č k y  F a t r a  -  a  c o  v  l é t ě ?

Krásné teplé léto si nejlépe vychut-
náte u vody. A aby zážitek byl co největ-
ší, je skvělé tyto chvíle strávit aktivně.  
A co může být lepšího, než je prožít  
s nafukovacími hračkami z Fatry!

S nafukovacími hračkami máme ve 
Fatře zkušenosti již více než 50 let, 
proto si na ně pamatuje téměř každý. 
Nabídka na léto? Kdo by si nepamato-
val ikonickou červenou Indiánskou ká-
noi, která brázdila nejeden český ryb-
ník nebo bazén. Kánoe je určena pro 
všechny malé mořeplavce do 30 kg. Je 
dílem designérky Libuše Niklové, která 
má již své místo v síni slávy českého 
designu.  

 Zajímavá jsou i lehátka Šipka a Dre-
am, která u vody opravdu vzbudí po-
zornost. Dream je tak originální, že jej 
nenajdete u žádného jiného výrobce. 
Na něm jste jako v pohádce Chytrá ho-
rákyně -  ve vodě i na vodě. Lehátka 
mají pro tuto sezónu nový potisk od 
mladé designérky Veroniky Vašátkové. 
A proč zvolila právě tento potisk? „Pří-
rodní a zvířecí motivy jsou nehynoucí-
mi módními trendy a vizuálně působí 
velmi atraktivně. Pracovala jsem s vý-
razným dekorem pruhů zebry, který se 
často objevuje i v módě - na plavkách 
nebo osuškách k vodě a podobně. Na-
fukovací lehátka proto budou efektním 
doplňkem, který se na pláži neztratí,“ 
vysvětluje designérka. Lehátka také 
nádherně ladí s míči z kolekce Black 

and White, které jsou ve stejné barevné 
kombinaci: černá, bílá a červená.

Princezna, Regatta a Pirát pobaví
Hračkou k vodě jsou také nafukova-

cí lodičky, které byly novinkou loňské 
sezóny. Jsou ve třech barevných prove-
deních. Růžovou plachtu má Princezna, 
červenou Regatta a černou Pirát. Vni-
třek lodičky můžete zkontrolovat prů-
hledným kulatým okýnkem. Okýnko je 
společným prvkem pro všechny hračky 
designérů - manželů Kozových. Lodič-
ky mají dvě komory, jedna se nafukuje 
a druhá se naplní vodou. Díky prostoru 
naplněnému vodou má lodička nízko 
těžiště, a tak krásně pluje po hladině. 
Vodní bitvy mohou začít.

A kdyby náhodou počasí nelákalo děti 
k hrátkám u vody v přírodě, mohou si 
pohrát s hračkami i ve vaně. Pro tyto 
chvíle máme nové malé hračky Žabku 
a Ráčka.

Výroba hraček má ve Fatře dlouhou 
tradici. První pryžové hračky se zača-
ly vyrábět již před druhou světovou 
válkou. Největší boom hraček nastal 
v sedmdesátých a osmdesátých letech 
s hračkami nafukovacími. V této době 
byla Fatra a hračky téměř synonymum. 
Dnes jsou hračky na vlně retra opět na 
vrcholu. Všechny naše hračky mají cer-
tifikát „Bezpečná hračka“ a je možné je 
zakoupit přímo v e-shopu www.efatra.cz.

Jarmila Kapačková, Petr Janda, 
Fatra, a.s.

Foto: Archiv Fatra,a.s

S NAŠÍ UČEBNICÍ JSOU HODINY MATIKY ZÁBAVNĚJŠÍ

FAKTA 
448 000  tolik je v České republice středoškolských studentů
 1 920  tolik šálků kávy autoři učebnic při psaní vypili 
 6 132  tolik hodin strávili oba studenti psaním nové učebnice

Fatra - nové weby spuštěny!
Začátkem dubna 2016 spustila společnost Fatra svoje internetové stránky v no-

vém designu. Web pracuje s přehlednější strukturou a plně responsivním zobraze-
ním tj. optimalizací pro různé velikosti obrazovek (mimo klasické monitory tedy  
i tablet či mobilní telefon). Celkem šlo o pět webů a e-shop prozatím pouze v češtině  
a angličtině. Další jazykové mutace budou nasazovány postupně. Podívejte se na 
naše inovované portály www.fatra.cz, www.fatrafol.cz, www.fatrafloor.cz, www.folie-
pvc.cz, www.fatra-profily.cz, náš e-shop www.efatra.cz.

Matiku vysvětluje jazykem studen-
tů krok za krokem. Příklady nene-
chává bez výsledků a studenty bez 
odpovědí, kde příklady v praxi uplat-
ní – taková je nová učebnice Matika 
pro spolužáky. Celý její obsah vy-
mysleli dva gymnazisté, kteří sami 
s matikou velké problémy neměli, 
ale zastaralé, nezábavné a krkolom-
ně napsané učebnice jim při studiu 
vadily. Napsali si vlastní. Díky ge-
nerálnímu partnerství s Nadací AG-
ROFERT jejich učebnice brzy zpří-
jemní hodiny matematiky studentům 
v řadě škol po celé České republice  
a do budoucna i studentům na Slo-
vensku a v Polsku.

Co vás lákalo na obecně neoblíbe-
ném předmětu jako je matika?

Celý projekt nevznikl proto, že by-
chom matiku nějak zvlášť milovali, 
ale spíš proto, že s ní měla naše třída 
největší problémy. Knížky, které se na 
školách používají, jsou více než 30 let 
staré a nikdo je od doby jejich vzniku 
neaktualizoval. Navíc jsou psané češ-
tinou, která je pro studenty krkolomná  
a nesrozumitelná. Celý příběh začal tak, 
že náš učitel matiky nestihl v hodinách 
probrat potřebnou látku a sdělil nám, že 
se ji musíme naučit doma. Spolužáci se 
nejdříve snažili novou látku nastudovat 
z učebnic, ale když neuspěli, obrátili se 
na mě a mého kamaráda Marka Lišku. 
Už dříve jsme je totiž matiku občas do-
učovali. V tu chvíli vznikla myšlenka, 
že bychom dali dohromady všechny 
naše zápisky a vytvořili ucelenou pu-
blikaci.

Jak dlouho vám psaní vlastní učeb-
nice trvalo?

Byly to rozhodně tisíce hodin. Myš-
lenka vznikla v roce 2012 a první verzi 
knížky jsme měli v ruce zhruba za rok. 
Původně to byla graficky jednoduchá 
černobílá knížka, kterou jsme rozdali 
do všech prvních ročníků gymnázia  
v Hradci Králové, kde jsme studovali. 
Všichni naši mladší spolužáci se z na-
šich učebnic učili a my jsme za nimi 
chodili a získávali zpětnou vazbu nejen 
od nich, ale i od kantorů. Až do listopa-
du loňského roku jsme učebnice podle 
jejich připomínek upravovali. Teprve 
potom vznikla kniha, která má dnešní 
podobu. Tím jsme ale úplně neskon-
čili. Na začátku letošního roku jsme 
začali pracovat na pracovních sešitech  
k učebnici.

Vaše učebnice mi připadá poměrně 
dost objemná. Neodrazuje to studenty?

Ano, máte pravdu a nejste první, kdo 
nám to říká. Z toho důvodu jsme knihu 
rozdělili do dvou částí – na každé po-
loletí bude mít student jednu knihu, ke 
které dostane ještě černobílý pracovní 
sešit. Pracovní sešit je zároveň přípra-
vou na státní maturitu. Na konci sešitu 
najde student test, u nějž je uveden čas, 
ve kterém by ho měl vypracovat, aby 
splnil nejen obsahové, ale i časové po-
žadavky státních maturit.

Jak vznikaly všechny příklady, které 
mají studenti řešit? Oprášili jste pří-
klady ze starších učebnic?

Všechny jsme je vymysleli. Vycháze-
li jsme z typových příkladů, například 
z příkladů pro přijímací zkoušky, a sna-
žili se je zatraktivnit a vložit do reál-
ného prostředí. Kromě toho studentům 
říkáme, kde mohou příklady v praxi 
uplatnit, aby pro ně matika nebyla pří-
liš abstraktní. V naší učebnici nenajdete 
příklady typu - bod A jede do bodu X. 
Říká vám něco učebnice známá pod ná-
zvem Běloun?

Určitě. Nejdůležitější kniha pro ab-
solvování přijímacích zkoušek na 
gymnázium. Pamatuji si, že v ní bylo 
několik pro mě téměř neřešitelných 
příkladů.

Právě. Pro mě bylo vždycky hrozně 
frustrující, když jsem počítal příklad, 
který mi nevyšel a nevěděl jsem proč. 
Díky téhle učebnici jsem začal vy-
mýšlet způsob, jak matiku studentům 
usnadnit, aby vždycky mohli zjistit, 
kde udělali chybu. K příkladům jsme 
přidali QR kódy, které studentům po-
mocí jednoduché počítačové techno-
logie ukáží, kde konkrétně v příkladu 
chybovali. 

Kolik studentů se nyní podle vaší 
učebnice učí?

Prodalo se více než 6 000 kusů, ale 
v hodinách se s nimi ještě nevyučuje. 
Školy totiž nakupují učební pomůcky 
až v září a momentálně máme zhru-
ba 13 škol, které mají o knížku zájem  
a plánují s ní výuku od nového školního 
roku. Kromě toho rozesíláme prezenta-
ce našeho projektu na školy, aby se do-
zvěděli, že naše kniha existuje. 

Máte nějaké ohlasy od studentů  
a učitelů, kteří knížku už používali?

Ano. Studenti nám nejčastěji říkali, že 
je bavilo si naši knížku číst, a tím pádem 
se matiku učili snadněji, a neměli k ní 
averzi. V knížce jim například tykáme, 
texty jsme se snažili napsat zábavně  
a příklady nezačínáme definicemi, kte-

ré by je odrazovaly. Kantoři nám také 
říkají, že jsou hodiny s naší učebnicí 
zábavnější a studenty soustavně připra-
vují ke státní maturitě. 

Přemýšleli jste třeba i o digitální 
verzi učebnice? U knížek mají čím dál 
větší popularitu.

Původně jsem si to taky myslel. Udě-
lali jsme ale průzkum mezi 500 studen-
ty a pouze dva z nich uvedli, že by si 
přáli matiku v elektronické podobě. 
Matika totiž není dějepis, který se mů-
žete učit v posteli, ve vaně nebo z table-

tu. K matice si student musí vzít knížku 
a papír a psát si. Proto je pro studenty 
snazší mít papírovou verzi.

Kde si mohou zájemci vaše knížky 
koupit? Inzerujete je někde?

V podstatě vůbec. Poměrně aktivní 
jsme na sociálních sítích, kde o našich 
učebnicích informujeme. Potom máme 
vlastní webové stránky www.ucebni-
cematiky.cz s e-shopem, ale největším 
přínosem pro nás je, když se o nás lidé 
dozvědí z médií. Byli jsme například 
v DVTV nebo v České televizi, děla-
li jsme rozhovory pro Lidové noviny, 
Denik.cz, objevili jsme se ve Snídani  
s Novou a v řadě dalších médií. 

Po vašich vystoupeních v médiích se 
vám hned hlásili učitelé s objednávka-
mi?

Učitelé i studenti nebo jejich rodiče. 
Jaké máte další plány?
Díky Nadaci AGROFERT, která je 

naším generálním partnerem, máme 
možnost vytisknout naše knížky určené 
pro Českou republiku a přeložit je do 
slovenštiny, protože na Slovensku už 
máme několik objednávek. Rádi by-
chom prorazili i na polském trhu, takže 
řešíme také překlad do polštiny. Kromě 
toho plánujeme napsat učebnici chemie 
a doufáme, že bychom s Nadací AG-
ROFERT mohli spolupracovat i nadále.

Rozumíte i chemii?
Našim největším know-how je di-

daktika a způsob vysvětlování. Kromě 
toho se mi ozvali studenti chemie, kteří 
by měli zájem o spolupráci. 

Nedávno jste uspěli v soutěži Rozjez-
dy roku. Čím jste porotu zaujali?

V Rozjezdech roku se hodnotí přínos 
pro trh České republiky. Jelikož u nás 
patří trh s učebními pomůckami a učeb-
nicemi k těm horším, zvítězili jsme 
jako projekt s největším přínosem. 

Zvou si vás školy nebo jiné organiza-
ce na prezentace vašeho projektu?

Na začátku července jsem pozván 
do Bratislavy jako jeden z řečníků na 
setkání TEDxu, což je celosvětová 
organizace, která pořádá konference 

inovativních projektů. 
Projekt budu prezen-
tovat ve Slovenském 
národním divadle a tě-
ším se, že to bude velký 
start pro uvedení našich 
knížek na slovenském 
trhu. 

Jak velký je váš tým? 
Jste na všechno pořád 
sami dva?

Je nás už 35. Spolu-
pracujeme se studen-
ty ze středních škol  
z Královéhradecka, 
Pardubicka a částeč-
ně i z Prahy. Studenti 

nám pomáhají s tvorbou matiky do 
dalších dílů. Důležitou částí týmů jsou 
také kantoři, kteří učebnice kontrolují  
a dodávají jim odbornou garanci. Kro-
mě toho máme ještě kolegu, který je 
zároveň moderátorem jednoho rádia. 
Ten nám například spravuje facebook. 
Máme ještě dva kolegy, kteří nám po-
máhají oslovovat školy, protože se to 
nedalo ve dvou zvládnout. Další kolega 
se stará o web a náš e-shop. Zapomněl 
jsem na grafika, programátora… No, je 
nás už hodně.

Mirka Žirovnická, AGROFERT, a.s.

R a f i n e r i e  j e d l é h o  o l e j e  P r e o l  F o o d  h l á s í  r e k o r d n í  v ý r o b u
Rafinerie jedlého oleje Preol Food 

vyrobila v květnu rekordních 3 009 tun 
jedlého řepkového ole-
je, což je plná kapacita 
továrny.

V srpnu 2015 byla 
uvedena rafinerie do 
zkušebního provozu.  
V březnu 2016 se svým 
zpracováním a prode-
jem dostala na množ-
ství 2 900 tun za měsíc  
a v květnu se vyrobilo 
3 000 tun jedlého řep-
kového oleje, což je její 
nominální měsíční ka-
pacita. V maloobchodní 
síti však olej společnosti 
Preol Food není k do-
stání. 

Nabízí se tedy otáz-
ka, kam takové množ-
ství oleje putuje? 

Od prvopočátku 
plánů na výstavbu ra-
finerie jedlých olejů jsme uvažovali  
o tom, že budeme nabízet olej do všech 
segmentů, kde lze s jedlým olejem pra-

covat. Klíčovým je proto pro nás prů-
mysl potravin, a to především výrobci 

majonéz, pekaři, gas-
tro segment, tedy tzv. 
HORECA (tj. hotely, 
restaurace, kafetérie) 
apod. Vedle toho je 
podstatnou skupinou 
potencionálních zá-
kazníků tzv. retailový 
trh, což je trh repre-
zentovaný především 
malospotřebitelským 
zbožím nabízeným 
supermarkety. První  
a základní investicí 
byla výstavba rafinerie 
produkující nebalený 
olej, tedy olej volně 
ložený v autocisterně. 
Dalším krokem byla 
výstavba balicí linky, 
především pro jed-
nolitrové PET lahve. 
Tento trh je ale velmi 

náročný, a to z důvodu vysokého kon-
kurenčního prostředí a také obrovskou 
vyjednávací silou řetězců. Proto jsme 

si detail nechali až nakonec. Souběžně  
s tím došlo k akvizici maďarského 
zpracovatele slunečnice NT Kft. spo-
lečností Agrofert. NT Kft. realizuje 
svůj slunečnicový olej především právě 
na retailovém trhu v PET lahvích. Mu-
seli jsme tedy uvažovat společně, jak 
nejlépe nastavit strategii společného 
působení na trhu, a to jak s řepkovým, 
tak se slunečnicovým olejem. Maďar-
ská továrna je více orientovaná na retail 
a slunečnicový olej zde má své místo. 
Řepkový olej je univerzálnější pro po-
užití v průmyslu potravin a navíc by-
chom ještě museli postavit plnící linku. 
Proto jsme zvolili strategii, podle které 
se bude maďarská továrna více orien-
tovat na retailový trh a Preol Food více 
na průmysl potravin. To neznamená, že 
bychom zcela opustili myšlenku mít 
řepkový olej „Zlatá Haná“ i v malo-
spotřebitelském balení. Jen se snažíme 
více se prosadit v průmyslu potravin 
s volně loženým olejem v autocister-
nách. Úvahy o výstavbě vlastní plnící 
linky na PET lahve jsme zatím pozasta-
vili a potřebu balení oleje řešíme exter-
ní službou. 

Ale zpět k úvodní otázce, kde končí 
řepkový olej vyrobený v Preol Food? 

Část u spřízněných výrobců potravin 
koncernu Agrofert., a to v síti pekáren 
Penam, u výrobce majonézy Procház-
ka, u zpracovatele masa Vodňanská 
drůbež a ze zahraničních odběratelů  
v německé pekárenské společnosti pat-
řící též do koncernu Agrofert – pekárně 
Lieken. Část oleje končí i v mad´ar-
ské sesterské společnosti NT Kft., kde 
slouží pro výrobu směsného oleje slu-
nečnicového + řepkového. 

Zákazníky mimo Agrofert jsou pře-
devším tzv. stáčeči a distributoři, kteří 
olej z cisteren stáčí a balí do menších 
obalů, jako jsou IBC kontejnery, sudy, 
10litrové PET, jednolitrové PET nebo 
menší cisternová množství. Dále pak 
výrobci majonéz a výrobci ostatních 
potravin. 

V nejbližší době plánujeme v maďar-
ské továrně NT Kft. pilotní projekty na 
výrobky v jednolitrovém PET balení 
i na bází řepkového oleje anebo smě-
sí řepkového a slunečnicového oleje. 
Jednání s obchodními řetězci o těchto 
alternativách právě probíhají. 

A naše konkurence? 
Naší nejbližší konkurencí jsou továr-

ny bývalé ústecké Setuzy, dnes nadná-
rodní koncern Glencore, a bývalé Milo 
Olomouc, nyní nadnárodní koncern 
ADM. Soutěžíme však i s konkurencí 
z okolních zemí, kam náš výrobek také 
nabízíme. 

Náš výrobek je velmi podobný kon-
kurenčním produktům, většina zákaz-
níků v nich nespatřuje rozdíly. Ceny 
jsou tržní, tedy velmi vyrovnané. Vět-
šina naší konkurence jsou nadnárodní 
koncerny, my jsme lokální firma. Z me-
zinárodního hlediska je konkurenční 
boj velmi nevyrovnaný. Velké nadná-
rodní firmy přece jen raději obchodují 
s jinými velkými firmami. Proto cílíme 
především na nám podobné firmy, tzn. 
spíše na lokální zákazníky. Tady vidí-
me naše místo na trhu. Řadíme se mezi 
výrobce střední velikosti, kteří umí 
nabídnout produkt a ceny jako ti velcí 
hráči, ale zároveň dbají na osobní pří-
stup k zákazníkovi. Může to znít jako 
klišé, ale vážíme si každého slušného 
zákazníka a chceme, aby u nás rád na-
kupoval. 

Josef Vytrhlík, Preol, a. s., 
Silvie Škábová, Mafra, a. s., redakce

Tituly Mafry posilují na trhu zpravodajských 
deníků, čte je každý druhý čtenář

Mediální skupina Mafra posiluje svoji klíčovou pozici vydavatele zpravodajských de-
níků. Deníky Mafry zaujímají dohromady rostoucí, téměř poloviční podíl na trhu 
zpravodajských deníků (48%). Četnost je vyšší i u dalších titulů mediální skupiny 
MAFRA. Dle aktuálních výsledků měření četnosti Media projekt (za 4. čtvrtletí 2015  
a 1. čtvrtletí 2016) nárůst zaznamenal týdeník TÉMA a deník Lidové noviny. Deníky 
MF DNES, Metro a týdeník 5plus2 si drží svou stabilní pozici na českém tiskovém trhu. 

Týdeník TÉMA je nejprodávanějším titulem na stáncích v kategorii zpravodaj-
ských týdeníků. V pultovém prodeji dosáhl průměru 29 596 výtisků, předstihl časo-
pis Reflex a stal se jedničkou v tomto segmentu. 


