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I v oblasti přípravy a realizace některých investičních akcí byl zaznamenán
zvýšený počet chyb, které následně
vedly k celkovému posunu termínů
dokončení a navýšení investičních nákladů u těchto akcí.
V závěru roku 2019 byly dokončeny
všechny etapy demolic nevyužitých
budov, kde se v minulém století vy-

ráběla hnojiva. V souvislosti s likvidací
starých objektů byla realizována nová
dílna údržby čerpadel a přestěhována
dílna společnosti GVS. Prostor po odstraněných budovách je připraven pro
další rozvoj naší společnosti a rozšiřování kapacit výroby, jež zajistí naši budoucnost. S klidným svědomím mohu
konstatovat, že jsme se se vším, co nám

rok 2019 připravil, vypořádali se ctí,
a věřím, že z chyb se dokážeme poučit.
Všem pracovníkům společnosti patří
velké poděkování za odvedenou práci
a jsem přesvědčen, že i v tomto roce
2020 všechny nástrahy, o kterých již
víme nebo o nichž ještě nemáme ani
tušení, překonáme.
Pavel Valášek, výrobní ředitel

První kontrola v rozsahu dvou
pracovních dní se zaměřila na povinnosti stanovené integrovaným
povolením v oblasti ochrany vod,
ochrany ovzduší a nakládání s odpady, přičemž kontrolovány byly
zejména útvary železitých pigmentů
a monohydrátu síranu železnatého,
kyseliny sírové a vodní hospodářství.
Druhá kontrola v rozsahu jednoho
pracovního dne cílila na dodržování legislativy v oblasti obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů. Na základě zjištěných
skutečností ČIŽP konstatovala, že
zařízení Prechezy je provozováno
v souladu jak s platným integrovaným povolením, tak s další legislativou v oboru životního prostředí.

Dne 9. prosince 2019 se uskutečnila na útvaru Stravování
kontrola Krajské hygienické
stanice Olomouc, územní pracoviště Přerov.

Kontrola zjišťovala zejména plnění
požadavků zákona o veřejném zdraví
či zákoníku práce a další legislativy
v oblasti hygieny a bezpečnosti práce. Závěrem byla konstatována shoda s příslušnou legislativou.

Dne 27. ledna 2020 bylo provedeno ověření emisí oxidu
uhličitého za rok 2019 v rámci
evropského systému obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů (EU ETS).

Kolektivní smlouva 2020
Zástupci zaměstnavatele PRECHEZA a. s.
Ing. Ivo Hanáček, Ing. Oldřich Konečný
a předseda PO ZO OSCH Michal Mlčoch
podepsali společně kolektivní smlouvu
pro letošní rok 2020.

navatele, příplatky, rozvržení pracovní
doby a další dohodnuté podmínky pro
zaměstnance PRECHEZA a. s.
Alena Okáčová
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Personalistika

Kolektivní smlouva pro rok 2020 je
výsledkem vzájemného vyjednávání
a obsahuje bližší úpravu odměňování
za práci, benefity a příspěvky zaměst-

Během posledního týdne v listopadu 2019 proběhly v Precheze dvě kontroly České
inspekce životního prostředí z oblastního inspektorátu
v Olomouci.
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Podařilo se vybudovat novou vodovodní přípojku, která nám zajistí zdroj
vody v případě omezení odběru povrchové vody z řeky Bečvy až do tzv. „nulové bilance“, což znamená, že odběr
povrchové vody z řeky je stejný jako
objem vody do ní vypouštěný.
Celkově bych rok 2019 hodnotil jako
úspěšný. Byl to rok nových rekordů
a výzev, kdy bylo vyrobeno i prodáno
historicky nejvyšší množství titanové
běloby, železitých pigmentů a průmyslového sádrovce Pregips. Na provoze kyseliny sírové se pracovníci až do
podzimní plánované zarážky provozu
statečně potýkali s výkonovým technologickým omezením.
Výrobními a prodejními úspěchy,
splněnými výzvami a překonanými
problémy se každý rád pochlubí, ale
pokud mám být upřímný, ve všech oblastech se nám tak úplně nedařilo. Bylo
dosaženo i rekordů v negativním slova
smyslu, kdy byl vyroben nejvyšší objem výroby, která se v některých kvalitativních parametrech odchylovala od
standardních výrobkových specifikací.
Dále byl řešen největší počet stížností
a reklamací od našich zákazníků, a to
nejen z pohledu kvality balení a případné kontaminace, ale i z pohledu
postupného zhoršování kvalitativních
parametrů u některých výrobků.

Vážení čtenáři, rád bych vám na úvod touto cestou popřál
hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů v tomto roce.
Dovolte, abych se v několika řádcích poohlédnul za minulým
rokem 2019, který byl svým způsobem výjimečný. Podařilo
se nám dokončit investice, které posunuly roční kapacitu
výroby titanové běloby ke kýžené metě 62 000 tun. Z pohledu
rozšíření výrobkového portfolia byla v provozním měřítku
zahájena výroba nového výrobku CG300. Na provoze železitých
pigmentů byly zahájeny zkoušky nové mikronizační linky,
jejíž výrobky rozšíří aplikační možnosti těchto pigmentů.
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Ohlédnutí výrobního ředitele za rokem 2019

Aktuality z ochrany
životního prostředí,
řízení kvality
a bezpečnosti práce:
listopad 2019
až leden 2020

Zdrojem emisí oxidu uhličitého jsou
v Precheze spalovací procesy, hlavně spalování zemního plynu v kalcinačních pecích či sušárnách, a dále
neutralizace kyselých vod z výroby
titanové běloby vápencem. Celkem
bylo za rok 2019 emitováno necelých
101 tis. tun oxidu uhličitého. PRECHEZA musí následně do 30. dubna
2020 odevzdat stejný počet povolenek do registru povolenek EU ETS.
Autorizovaným ověřovatelem emisí
je společnost Verifikace CZ, která
potvrdila, že vykazování emisí je
v souladu s Monitorovacím plánem,
schváleným MŽP ČR, a s dalšími pravidly danými legislativou ČR a EU.
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Výrobní úsek

Výroba železitých pigmentů byla v Precheze zavedena spolu s výrobou
titanové běloby. Záměrem tehdy bylo efektivně využít zelenou skalici,
která odpadá jako vedlejší produkt při výrobě titanové běloby, jako
surovinu pro další výrobek. Původně se počítalo s výrobou různých druhů
železitých pigmentů, ale postupně se na tyto plány z velké části rezignovalo
a technologie výroby se ustálila v podobě, která umožňuje v podstatě vyrábět
pouze pigment na probarvování stavebních hmot.
Od 90. let dvacátého století se tehdejší
výzkumníci začali zabývat myšlenkou,
jak dosáhnout lepšího pomletí vyráběného pigmentu. Pigmentové částice
totiž mají tendenci spojovat se do slepenců. Když chcete připravit nátěrovou hmotu, musíte tyto shluky rozbít,
jinak pigment sedimentuje a usazuje
se na dně nádoby a barva potom nejde rozmíchat. Zjednodušeně řečeno,
čím více se pigment pomele, tím snáze jej lze při výrobě nátěrové hmoty
v pojivu rozdispergovat a dosáhnout
vzniku dlouhodobě neusazující se suspenze. Takový výrobek je pro výrobce
nátěrových hmot výhodný, protože
mu snižuje energetické náklady na
výrobu.

Z těchto důvodů pracovníci výzkumu
železitých pigmentů začali experimentovat s různými typy mlýnů. Po řadě
testů již tehdy vytipovali jako nejvhodnější druh mlýna vzduchový mikronizér. K mletí slouží tlakový vzduch, který vstupuje do trysek mlecí nádoby.
K pomletí dochází nárazy částic o sebe
a stěny nádoby. Mlecí vzduch pak unáší
pigment do třídiče, který se otáčí vysokou rychlostí. Přes tento třídič projdou
pouze dostatečně pomleté částice.
S cílem nabídnout zákazníkům i mikronizovaný typ naší červeně se v loňském
roce začala budovat nová mikronizační
linka na provoze železitých pigmentů. Jako nejvhodnější byl na základě
zkoušek u dodavatele zařízení vybrán

vzduchový mikronizér firmy HOSOKAWA ALPINE. Srdcem linky je výkonný
kompresor, který je schopen dodat velké množství horkého vzduchu. Pomletý
pigment je ihned po semletí zchlazen
na běžnou teplotu. Balení do pytlů
nebo vaků probíhá na stávajících baličkách dle potřeb zákazníků.
Vlastní instalace linky byla dokončena ve třetím čtvrtletí roku 2019.
V současné době probíhají mlecí
testy a postupné předávání linky do
zkušebního směnového provozu. Ve
spolupráci s potenciálními zákazníky
se testují vyrobené vzorky a ověřují kvalitativní požadavky. Protože se
jedná o nový, pro nás neznámý typ
zařízení a technologie, objevila se při
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Železité červeně nově i mikronizované
Další milník
v historii výroby
železitých červení
FEPREN
Technologie
mikronizace
posouvá červeně
na kvalitativně vyšší
úroveň a otevírá
potenciál pro
získání nových
zákazníků a použití
i v náročných
aplikacích.

zkouškách nové linky řada problémů,
které budou vyžadovat úpravy některých zařízení.
Technologie mikronizace posouvá
červeně na kvalitativně vyšší úroveň

a otevírá potenciál pro získání nových
zákazníků a použití i v náročných
aplikacích. Jedná se o důležitý milník
v historii výroby železitých červení
FEPREN.
Miroslav Štrajt

Komerční úsek

V návaznosti na poslední reportáž, která vyšla v prosincovém čísle,
se budeme v letošním roce v této rubrice zabývat nejdůležitějšími
surovinami, které pro naši výrobu zajišťuje útvar Nákup. Důležitých
položek je více, nicméně věnovat se budeme ilmenitu, síře, plechovým
odstřižkům, kyselině chlorovodíkové, hydroxidu sodnému a draselnému,
vápenci, vápnu a nakupovaným železitým pigmentům.
Vzhledem k tomu, že naše poslední
služební cesta těsně před uzávěrkou
tohoto vydání novin vedla k našemu
dodavateli plechových odstřižků, kterým je firma Kovozber ze Spišské Nové
Vsi, zaměříme se v aktuálním čísle právě na ně.
Plechové odstřižky patří k významným
položkám našeho portfolia nákupu surovin i z toho důvodu, že nejsou těženy
ani vyráběny, ale jde o ryzí železný šrot.
Ten odpadá při výrobě nejrůznějších
výrobků, jako jsou například motory
a kompresory pro ledničky a mrazničky. Když mluvíme o čistotě, skutečně
je nutno zajistit velmi čisté železné
odstřižky s minimálním množstvím
příměsí.

Chemicky známe železo pod značkou
Fe, latinsky Ferrum. Wikipedie uvádí, že
jde o nejrozšířenější přechodný kovový
prvek a druhý nejčastěji se vyskytující
kov na Zemi. Je také hojně zastoupen
ve vesmíru, kde hraje významnou roli
ve vývoji hvězd. V zemské kůře činí
průměrný obsah železa 4,7–6,2 %
(62 000 ppm), čímž se řadí na 4. místo
podle výskytu prvků (před ním je jen
kyslík, křemík a hliník). Minerály obsahující železo se v přírodě vyskytují velmi hojně a železo se z nich (ve formě
slitiny s uhlíkem) získává redukcí ve
vysoké peci.
Objev výroby a využití železa byl jedním ze základních momentů vzniku
současné civilizace. Lidstvu je známo

již od pravěku, průmyslová výroba
v masovém měřítku však začíná teprve
v 18. století. Má mnohostranné využití
a je potřeba k výrobě většiny základních technických prostředků používaných člověkem zhotovovaných ze slitin
železa nazývaných oceli a litiny.
Dodavateli plechových odstřižků jsou
specializované české a slovenské „šrotařské“ firmy, které se zabývají zpracováním nejrůznějších druhů odpadů
včetně železného šrotu.
Na Slovensku jsme v areálu výše uvedené firmy viděli nejen hromadu našeho materiálu, ale dokonce i separační
linku na zpracování recyklovaného skla
a linku na separaci hliníku a mědi z kabelů. Rovněž se tam provádí šrotace
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Reportáž o surovinách

Sklad plechových odstřižků ve firmě Kovozber

automobilů. Firma Kovozber se v roce
2018 stala čtvrtou nejúspěšnější firmou
na východním Slovensku, a to i díky
paní ředitelce Hodákové.
Námi požadované plíšky je většinou
nezbytné vytřídit na potřebné rozměry
a dále pak skladovat před samotnou
expedicí. Doprava dodávek je zajišťována v železničních vagónech. PRECHEZA vlastní několik speciálních cisteren
uzpůsobených pro dopravu této suroviny a dodávky jsou rovněž zasílány ve
vozech řady Eas neboli obyčejných otevřených vagónech, tzv. uhlácích. Kvalita
a obsah nežádoucích příměsí jsou kontrolovány při příchodu každého vagónu
do Prechezy. Při shodě s naší specifikací
jsou plíšky uskladněny na skládce neda-

leko provozu kyseliny sírové nebo jsou
přímo dávkovány na provoze titanové
běloby do technologie. Slouží jako redukční činidlo po rozkladu ilmenitu kyselinou sírovou, kdy se přítomné Fe3+
musí zredukovat na Fe2+, a přímo tak
ovlivňuje kvalitu meziproduktu.
Věříme, že se nám i v budoucnu bude
dařit zajišťovat potřebné množství
v odpovídající kvalitě tak, abychom
uspokojili požadavky výroby a zabezpečili tak plnění plánovaných úkolů celé
společnosti. Vzhledem k omezeným
zdrojům to však bude nelehký úkol.
V dalším pokračování našich reportáží
o surovinách se budeme věnovat dodávkám tzv. chlórové chemie. Máme se
tedy na co těšit.
kolektiv autorů

Detail plechových odstřižků

Zimní ozdoba na detailu plechových odstřižků

Doprava plechových odstřižků
elektromagnetem na provoz TB

Koše naplněné plechovými
odstřižky připravené k redukci

Sklad plechových odstřižků v Precheze
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Bezpečnostně technické služby

Bezpečnost a hygiena práce a požární ochrana v roce 2019

V roce 2019 došlo ke čtyřem pracovním úrazům s pracovní neschopností nad tři kalendářní dny
(v roce 2018 to bylo13 pracovních úrazů s pracovní neschopností). Závažnost úrazů, to znamená průměrné
procento pracovní neschopnosti z titulu úrazů, má hodnotu 0,17. Jedná se o jeden z nejlepších výsledků
všech sledovaných ukazatelů v oblasti pracovní úrazovosti za posledních 15 let.
Shodně po jednom pracovnímu úrazu s pracovní neschopností došlo na
provozech titanová běloba, železité
pigmenty, na provozní údržbě a na
hospodářské správě.

Všechny zaznamenané úrazy
měly společnou příčinu
– nepozornost a podcenění
rizika práce. Statisticky
nejčastější příčinou úrazů byly
pády a manipulace s břemeny.
Nejčastěji zraněnou částí těla
byla pravá noha a levá ruka.

Pro pracovní úrazy bylo zameškáno
413 kalendářních dnů (v roce 2018 to
bylo 711 kalendářních dnů). Nebyla
nově ohlášena nemoc z povolání. Detailní statistika úrazovosti v jednotlivých letech je patrná z tabulky.

Rok

Počet PÚ
s pracovní
neschopností

Počet PÚ
bez pracovní
neschopnosti

Počet PÚ
na mil. odprac.
hodin

Závažnost

Četnost

11
4
12
4
5
5
4
5
4
11
7
11
5
10
13
4

11
11
21
15
20
10
6
1
8
11
1
1
1
2
4
5

10,39
3,91
12,01
3,99
5,01
5,23
4,22
5,31
3,95
10,63
6,74
10,6
4,80
9,67
12,42
3,72

0,35
0,09
0,18
0,15
0,15
0,08
0,05
0,06
0,06
0,21
0,28
0,14
0,28
0,19
0,30
0,17

1,73
0,66
1,98
0,66
0,84
0,88
0,71
0,71
0,66
1,77
1,12
1,75
0,80
1,60
2,00
0,61

2004

2005

2006

2007
2008

2009
2010

2011

2012
2013

2014
2015

2016

2017
2018

2019

Ve spolupráci s odborovou organizací proběhly prověrky BOZP na všech
výrobních pracovištích. Tyto prověrky
se budou opakovat i v roce 2020.
V oblasti požární ochrany nebyl v průběhu roku 2019 v PRECHEZA a. s. evidován žádný požár, výbuch ani únik
nebezpečných látek. Máme 38 aktivních členů sboru dobrovolných hasičů,
kteří jsou k výkonu své práce patřičně
připravováni. Každoročně se účastní
výcviku v rozsahu stanoveném HZS
Olomouckého kraje, včetně přezkoušení, podrobují se pravidelným lékařským
prohlídkám a profesní přípravě řidičů.
Naši dobrovolní hasiči udržují požární
techniku, zabezpečují revize a obnovu
přenosných hasicích přístrojů a zařízení pro dodávku požární vody.

A co nás čeká v roce 2020?
Mezi hlavní úkoly patří:
Recertifikační audit systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle
standardu ČSN ISO 45001.
Kontrola Oblastního inspektorátu práce v rámci prevence závažné havárie.
Provedení prověrek BOZP v souladu
s požadavky § 108 Zákoníku práce ve
spolupráci s OS ECHO.
Pro zájemce o vývoj BOZP a PO v PRECHEZA a. s. jsou k dispozici aktuální
data na podnikovém SharePointu
v sekci „Rychlé informace“.
Karel Kolář

Reportáž Blanky a Marka

Projekce a konstrukce
V našem miniseriálu loňského roku navštívily a představily různá pracoviště
Prechezy ženy ze 4. patra. Letos převzali štafetu naši výzkumníci –
Blanka Pinková a Marek Ostrčil. V každém čísle našich novin na vás bude
čekat jejich zajímavá reportáž z míst, která jsou pro nás samozřejmostí,
avšak o nich často mnoho nevíme. Prozradím, že se chystají kupříkladu
i do zákulisí naší jídelny. V prvním díle se Blanka s Markem podívají
na zoubek útvaru Projekce a konstrukce.

šího rozsahu, těch nejsložitějších je asi
20 % a projektové práce na nich mohou
zabrat i téměř rok. Ty relativně jednoduché jsou hotové za měsíc.
Útvar PK existuje v Precheze a. s. více
než 60 let a za tu dobu prošel řadou
změn. Původní rýsovací prkna nahradily počítače s dnes již moderními počítačovými programy. Nejprve to byl
program umožňující 2D kresby, ten byl
asi před pěti lety vyměněn za 3D program. Pořád se ale jedná pouze o počítačové programy. Konkrétní podobu
projektům musí dát lidé s velkou mírou
představivosti a obrovskými znalostmi
v mnoha oblastech, jako např. stavební zákon, bezpečnostní zákony, normy
týkající se elektřiny, plynu atd. Tyto
znalosti je nutno neustále aktualizovat,
protože nejen zákony a normy, ale i ty
nejlepší postupy se neustále mění. Taktéž postřehy všech pracovníků Preche-

útvar Projekce a konstrukce má. Výrobní portfolio a objem požadavků jsou
u nás natolik specifické, že by nebylo
vůbec jednoduché nahradit desetiletí zkušeností s projektováním externí
projekční kanceláří.
Návštěvou útvaru Projekce a konstrukce jsme zjistili, že výkresy se spoustou
čar na různých pracovištích, které pochází z tiskárny útvaru Projekce a konstrukce, jsou pouze špičkou ledovce,
jenž v sobě schovává práci celého
týmu lidí, kteří si dali za cíl co nejlépe
připravit konkrétní projekt s ohledem
na funkčnost, ekonomiku, bezpečnost
a ekologii.
Blanka Pinková & Marek Ostrčil

Foto: archiv PRECHEZA, karikatura: Milan Ertl

Zajisté jste si stejně jako my všimli, že
v areálu Prechezy se stále něco rekonstruuje, rozšiřuje a staví. V naší reportáži jsme se vypravili na útvar, který vše,
co nakonec vidíme v reálu, do detailu
připravuje, zpracovává a zkresluje. Jde
o místo, kde záměry a vize dostávají konkrétní podobu. Představujeme
útvar Projekce a konstrukce (PK).
Tento kupodivu nevelký útvar, čítající deset projektantů, najdeme v druhém patře budovy technického úseku
a hospodářských služeb. „Každý projekt
obsahuje část strojní, elektro, stavební
a měření a regulace. Každý pracovník
zpracovává svoji část dle své profese, ale
zároveň musí spolupracovat také s kolegy. Pět z nich je oprávněno používat
kulaté razítko autorizovaného inženýra
a technika,“ sdělil nám Ing. Aleš Ledvina,
vedoucí útvaru. Dále dodal, že každý rok
zpracují asi 25 projektů většího či men-

zy a. s., a to zejména z výrobní praxe,
přináší cenné informace při vytváření
projektů.
Projekční práce začínají po schválení
investičního požadavku na základě
technicko-ekonomických podkladů
vypracovaných útvarem Technologie
a inženýrství. Projektanti díky svým
technickým znalostem a vyspělosti
fungování celého podniku začnou připravovat celý projekt k realizaci. Práce
projektanta není tedy jen o „kreslení“.
Mohli bychom parafrázovat slavnou
scénu z filmu Na samotě u lesa: „To
máte zákony, normy, statika, doprava,
sítě, funkčnost, jednoduchost, srozumitelnost, bezpečnost, životní prostředí, povolení úřadů, ...“ To vše a mnoho
dalšího je denní prací každého z nich.
A když je hotovo, projekt má tzv. svůj
tvar, bezpečnost a zodpovědnost. Tvarem je myšleno konkrétní umístění záměru, použité materiály, napojení atd.
Bezpečnost znamená dodržení všech
bezpečnostních norem, např. šířka uliček, strmost schodů, zábradlí apod. Nakonec ke každému projektu dává svým
podpisem jeho tvůrce „kus sebe“, jelikož
za bezpečnost projektu odpovídá jeho
projektant. A to platí nejen v okamžiku
odevzdání projektové dokumentace ve
složkách s mašličkami, ale i poté, co se
projekt zrealizuje a začne sloužit svému
účelu. A to už je ranec zodpovědnosti.
Zaujal nás také fakt, že v současné
době je již velmi málo firem, které by
měly projekci začleněnu do své struktury, a v rámci holdingu Agrofert je
PRECHEZA a. s. dokonce jediná, která
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Jubileum životní

Zlepšovatelské hnutí v Precheze v roce
2019 a vyhlášení pravidel na rok 2020

				

50 LET
60 LET

Zlepšovatelské hnutí je součástí naší snahy o trvalé snižování nákladů, zvyšování kvality produkce
a zefektivnění činnosti firmy.Tradičním prvkem tohoto procesuje i soutěž zlepšovatelů.
V loňském roce byly podány dva zlepšovací návrhy (ZN); z toho jeden byl přijat
a jeden nepřijat.
V souladu s pravidly se hodnotily výsledky podle následujících kritérií:
Dosažené přínosy vyjádřené v Kč – za 1 000 Kč dosaženého přínosu 1 bod
Počet nabídnutých ZN – za každý nepřijatý (nerozhodnutý) ZN 5 bodů
Počet přijatých ZN – za každý přijatý ZN 20 bodů

Počet přijatých ZN v oblasti bezpečnosti a hygieny práce – za každý přijatý
ZN 50 bodů

Soutěž zlepšovatelů se bude konat i v letošním roce podle kritérií, která se
v roce 2019 osvědčila. Největší váhu budou mít opět body za dosažený přínos.
Oceňuje se prvních pět nejlepších zlepšovatelů. Každý z těchto pěti oceněných
obdrží finanční ohodnocení, jehož výše je odstupňována dle aktuálního místa.
Do celkového hodnocení se zařazují i zlepšovací návrhy z předešlých let, které se
vyhodnocují až po zkušebním provozu.

Květen 2020
přinese jubilejní
10. ročník

Více informací: www.cssz.cz/eneschopenka
ZELENÁ LINKA: 800 222 700
Kontakty na OSSZ:
http://www.cssz.cz/cz/kontakty

Chrenčík Jaroslav

strojník-úpravář vod

60 LET

ÚNOR
Mikulík Pavel

vedoucí SŘ

ODCHOD DO DŮCHODU
Rédr Ladislav

strojník-úpravář vod

v zaměstnání
LEDEN
Zdráhal Jaroslav

provozní zámečník
Bogdaň Jozef

vedoucí dispečinku
Vychodil Jaroslav

chemik-sušení

Do práce na kole
eNeschopenka
DESATERO PRO
POJIŠTĚNCE

Novotný Radek

směnový mistr ŽPM

Kocan Luděk

Vloni obsadili první příčku dva zlepšovatelé se stejným počtem dosažených bodů:
1. Lukáš Blaha a Pavel Sýkora

Oceněným patří naše blahopřání, všem zlepšovatelům uznání a přání co nejvíce
nápadů a hodně trpělivosti při jejich realizaci.
Sylva Lovasová

LEDEN

chemik-kontaktář

30 LET

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

www.precheza.cz
únor 2020

25 LET
35 LET

ÚNOR
Boudný Zdeněk

provozní zámečník
Ulma Miroslav

provozní zámečník
Komárek Oldřich

Někteří z nás jezdí do práce
na kole celý život, někoho třeba
před lety motivovala právě výzva
Do práce na kole.

vedoucí nákupu

OZNÁMENÍ

Té se za uplynulých devět ročníků zúčastnily desítky tisíc lidí z celé
republiky, aby se pokusily překonat svou pohodlnost, udělat něco
pro sebe i životní prostředí. Měsíc do práce na vlastní pohon – to je
výzva, kterou už tradičně v květnu přijímají zaměstnanci všech odvětví
z celé ČR.
Do práce na kole je týmová soutěž pro všechny, kdo sestaví tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech a pravidelně spolu s kolegy
dojíždí během května do práce na kole, na bruslích či chodí pěšky.
V loňském roce se do soutěže zapojilo 46 zaměstnanců Prechezy v jedenácti týmech. Připojte se i letos pod hlavičkou Prechezy k této akci!
Registrace začíná 1. března na www.dopracenakole.cz.
Alena Okáčová

		
Jídelna

S platností od 12. prosince 2019
se prodej a výdej mražené

a chlazené stravy omezuje
na počty plánovaných
odpracovaných směn.

Maximální odběr
mraženek a chlazenek
je 10 ks/víkend.

Srdečně Vás zveme na

PLES

ZAMĚSTNANCŮ
Více informací:
ZELENÁ LINKA:
Kontakty na OSSZ:

www.cssz.cz/eneschopenka
800 222 700
http://www.cssz.cz/cz/kontakty

společnosti PRECHEZA a. s. Přerov

K tanci a poslechu hrají

Hudební skupina JEN TAK 2
Cimbálovka OKYBAČA
DJ MARK

13. března 2020 od 20.00 hodin
Klub Teplo na Horním náměstí v Přerově
vstupné

100 Kč

		

Vstupenky budou k dispozici
od 5. února 2020 u paní Lovasové,
kancelář v přízemí administrativní budovy
za mzdovou účtárnou, kl. 2831.

V ceně vstupenky je zahrnuta večeře i tombola.

precheza
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Kalendárium

13. a 14. března 2019 byla
výroba potravinářské titanové běloby
předmětem dozorového
auditu podle FSSC 22000

22. února
Ples zaměstnanců
PRECHEZA

17. května 2019
byl proveden
dozorový audit
systému řízení výroby
certifikovaných
stanovených stavebních
výrobků PRETIOX
a FEPREN.

Ve dnech 24. až 26. dubna 2019
proběhl v Precheze dozorový audit systémů
řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti
práce a energetického managementu týmem
auditorské společnosti
Bureau Veritas Czech Republic.

Na noční směně 4. ledna jsme vyrobili
2 500 000. tunu sádrovce Pregips.
-----------------------------------------Dne 25. ledna bylo provedeno ověření emisí oxidu uhličitého za rok 2018
v rámci evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
-----------------------------------------V průběhu 1. čtvrtletí bylo provedeno
přezkoumání systémů řízení společnosti jejím vedením za minulý rok.
-----------------------------------------Od začátku ledna byl provozován nový
historizační nástroj RS Historian ve
zkušebním/testovacím režimu.

Únor

V období února a března PRECHEZA
postupně splnila své ohlašovací povinnosti týkající se životního prostředí.

Březen

Ve dnech 13. a 14. března byla výroba
potravinářské titanové běloby předmětem dozorového auditu podle mezinárodní normy FSSC 22000, kterou
jsou stanoveny požadavky na systémové řízení bezpečnosti potravin.
-----------------------------------------Naše společnost se ve dnech 19. až
21. března prezentovala na největším
veletrhu nátěrových hmot v Evropě.
Letošní European Coating Show, jež se
opět konalo v německém Norimberku,
navštívilo bezmála 31 tisíc účastníků ze
124 zemí světa, kterým v osmi halách
čelilo rekordních 1 156 vystavovatelů.
-----------------------------------------Dne 22. března uspořádala společnost
Precheza ples zaměstnanců.
-----------------------------------------31. března byl zastaven původní historizační software PHD Uniformance.
Nový historizační nástroj RS Historian

7. září 2019 PRECHEZA
AGROFERT RUN

je od tohoto data provozován v trvalém provozu.

gionu do 5 000 zaměstnanců pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Duben

Červen

Ve dnech 24. až 26. dubna proběhl
v Precheze dozorový audit systémů
řízení kvality, životního prostředí,
bezpečnosti práce a energetického
managementu týmem auditorské společnosti Bureau Veritas Czech Republic.

Květen

Dne 10. května se uskutečnilo pravidelné jednání odborného týmu pro
systém bezpečnosti potravin a krmiv
(HACCP).
-----------------------------------------Ve dnes 15. a 16. května se setkali odběratelé z oblasti stavebních hmot na
již tradiční konferenci PREGIPS – MONOSAL 2019.
-----------------------------------------Ve dnech 16. a 17. května se uskutečnila
v Litoměřicích další konference v rámci
cyklu „Odpovědné podnikání v chemii“.
-----------------------------------------Dne 16. května proběhl na provoze
Železité pigmenty a monohydrát odborný dohled Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského.
-----------------------------------------Dne 17. května byl na provozech Titanová běloba a Železité pigmenty
a monohydrát proveden dozorový audit systému řízení výroby certifikovaných stanovených stavebních výrobků
PRETIOX a FEPREN.
-----------------------------------------Dne 22. května se jako každý rok uskutečnilo cvičení ve slaňování záchranných
složek profesionálních hasičů a členů
dobrovolných hasičů PRECHEZA a. s.
z komína u bývalé budovy superfosfátu.
-----------------------------------------Dne 22. května Precheze bylo uděleno
3. místo v kategorii Zaměstnavatel re-

Dne 22. května 2019 Precheze
bylo uděleno ocenění 3. místo
v kategorii Zaměstnavatel
regionu do 5 000 zaměstnanců
pro Moravskoslezský
a Olomoucký kraj.

1. června 2019
- Sportovní den
PRECHEZA

4. ledna 2019 jsme
vyrobili 2 500 000. tunu
sádrovce PREGIPS

Leden

14. června se ve sportovním areálu Skalka
ve Vinarech uskutečnil již 40.ročník
fotbalového turnaje „O pohár vodního
hospodářství“.

3. a 14. listopadu 2019 proběhl recertifikační audit systému
výroby doplňkové látky MONOSAL 30
podle FAMI-QS.

1. srpna 2019 se konal
již 16. ročník tradiční
Cyklotour.

Dne 1. června byl uspořádán pro malé i
velké zábavný den pod názvem „Sportovní den PRECHEZA“.
----------------------------------------14. června se ve sportovním areálu Skalka ve Vinarech uskutečnil již 40. ročník
fotbalového turnaje „O pohár VH“.
---------------------------------------Od 26. do 27. června se PRECHEZA zúčastnila 34. ročníku mezinárodního veletrhu Chemspec Europe. Na veletrhu,
který tento rok hostila švýcarská Basilej,
se prezentovalo téměř 400 výrobních a
obchodních firem zaměřených na sektor speciálních chemikálií pro kosmetický průmysl, zdravotní péči, automobilový a ropný průmysl nebo zemědělství.
-----------------------------------------Dne 27. června provedla Krajská hygienická stanice Olomouc, územní pracoviště Přerov, kontrolu na provoze kyseliny
sírové.
-----------------------------------------Dne 27. června se v kinosále konala
výroční odborová konference, v rámci
níž proběhly volby do podnikové rady
a revizní komise.

Červenec a srpen

Dne 4. července se uskutečnila tematická kontrola Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní
odbor Přerov, v objektu centrálního
skladu – archivu.
-----------------------------------------V červenci byla zahájena provozní výroba nového výrobku CG300.
-----------------------------------------Dne 14. srpna se uskutečnila kontrola
Krajské hygienické stanice Olomouc,
územní pracoviště Přerov, na pracovišti
kuchyně v PRECHEZA a. s.

28. září 2019
byl již 41. ročník
Větrání plic

Ve dnech 26. až 31. srpna proběhla
další akce z rekondičního a rehabilitačního programu PRECHEZA 2019,
týden v hotelu Sorea Titris v Tatranské
Lomnici.
-----------------------------------------V sobotu 31. srpna se konal již 16. ročník tradiční Cyklotour.
-----------------------------------------V srpnu zahájila provoz nová linka odpařování titanového roztoku na PS04.

Září

V tomto měsíci proběhlo školení pracovníků Energetiky na frekvenční měniče ACS880 pořádané ve spolupráci
s personálním útvarem.
-----------------------------------------V sobotu 7. září se v areálu společnosti
PRECHEZA již pošesté závodilo u příležitosti seriálu Agrofert Run 2019. Letos si akci nenechalo ujít téměř 1 000
účastníků.
-----------------------------------------Dne 14. září proběhla na Čapím hnízdě další akce pro rodiny zaměstnanců
a ostatních zájemců z řad veřejnosti.
-----------------------------------------21. září, předposlední prosluněnou zářijovou sobotu, se stovka odvážných
hříšných duší vypravila do PEKLA Čertovina.
-----------------------------------------PRECHEZA byla jedním z 23 zaměstnavatelů letošní Burzy práce a vzdělávání
v Hotelu Jana v Přerově, která se konala 24. září.
-----------------------------------------Dne 26. září se v Praze konala konference pořádaná Svazem chemického
průmyslu ČR k výročí 25 let Responsible Care v ČR.
-----------------------------------------V sobotu 28. září se uskutečnila další
tradiční odborářská akce, již 41. ročník
Větrání plic.

Ilustrace: Ingimage

PRECHEZA a.s. Přerov – události roku 2019

V rámc
konferen
průmysl

Říjen

V rámci pravidelné odstávky výrobny
kyseliny sírové byla provedena inspekce „A“ na turbogenerátoru TG1
SIEMENS.
-----------------------------------------V pátek 11. října si naše knihovnice
Lenka Čulíková připravila pro věrné
čtenáře odborové knihovny další, v pořadí již čtvrté autorské čtení.
-----------------------------------------Ve dnech 18. a 19. října se uskutečnil již
36. ročník AOS PRETIOX.

Listopad

V měsíci listopadu proběhl upgrade
energetické monitorovací aplikace
Power Monitoring Expert do verze 9.0.
-----------------------------------------13. a 14. listopadu proběhl na provoze
Železité pigmenty a monohydrát recertifikační audit systému výroby doplňkové látky MONOSAL 30 podle nové
verze standardu FAMI-QS.
-----------------------------------------26. listopadu byl provoz Vodní hospodářství podroben dozorovému auditu
systému řízení výroby certifikovaného stanoveného stavebního výrobku
PRESTAB.

Prosinec

V průběhu měsíce proběhla obnova
operátorských stanic pro řízení Energetiky z operačního systému Windows 7
na platformu Windows 10.
-----------------------------------------V prosinci byl do provozu uveden nový
systém IA PRM od společnosti Yokogawa umožňující dálkovou správu polní
instrumentace.
-----------------------------------------5. prosince se konala v klubu V tradiční mikulášská besídka pro děti našich
zaměstnanců pod patronací Střední
pedagogické školy Přerov.
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Autoklub PRETIOX

Ohlédnutí za 50 lety činnosti autoklubu
50 let v životě lidském je významný předěl, kdy se rekapituluje, čeho bylo během té doby dosaženo a jak byly
naplněny cíle a představy. Působení autoklubu chemičky patří mezi nejstarší společensko-sportovní aktivitu našich
zaměstnanců, větší tradici má jen Větrání plic. Do činnosti klubu se v průběhu půlstoletí promítal vývoj chemičky,
společensko-politické změny, priority vedení chemičky jako základního a dnes titulárního sponzora autoklubu.
Naše vzpomínání vezmeme pěkně od
začátku. Automotoklub Škoda Přerov
(AMK Škoda) vznikl v roce 1970. Zakládajícími členy byli pánové Břetislav
Duda (první předseda), Zdeněk Kaďorek, Josef Vlach, Karel Zemánek, Dušan
Odložil, Vladimír Zmrzlík, Zdeněk Crha
a dalších celkem deset členů. V prvních
letech šlo nejen o vybudování svépomocné autodílny či školení řidičů, ale
také o organizování škol smyku nebo
tradičních jízd do neznáma i společenských akcí, jako byly oslavy Mezinárodního dne dětí.
Naše začínající posádky pomalu pronikaly do různých soutěží organizovaných jinými autokluby, kterých bylo
v Přerově a okolních městech již hodně.
V té době již Branně-orientační automobilové soutěže (BOAS) patřily mezi
nejrychleji se rozvíjející automobilové
soutěže a měly svou pevnou strukturu
od okresního přeboru přes krajskou,
národní až po federální úroveň. Bylo
přesně dáno, kolik posádek postupuje a kolik sestupuje, a o tato místa se
na každé úrovni opravdu bojovalo. Jen
pro zajímavost, např. pro 1980 krajský
přebor – 46 posádek, 1981 přebor České republiky – 91 posádek, 1982 federální mistrovství – 53 posádek.
Byla stanovena pravidla pro získání
výkonnostních tříd až k mistru sportu.
Na druhé straně neexistovala jasná pravidla, jak zapisovat údaje do itineráře,
a každý stavitel (autor trati) to dělal
jinak. Práce s mapou byla nejhlavnější
částí jízdy. Mělo to svoje kouzlo, a nesčetněkrát se stalo, že jsme neměli
ani ponětí, kde jsme se ocitli. Nebylo
zvláštností, že jsme se udivených domorodců ptali na to, jak se jmenuje ta

obec, kde právě jsme. Tehdy nebyly
GPS a také mapy byly často nepřesné. Ale hlavní neznámou byla fantazie
autorů ITI. Jako příklad lze uvést jízdu
podle bludiště nebo vynášení bodů
do mapy: „Stín tyče zapíchnuté v bodě
A, vysoké 3,4 km, bude mít svůj konec
21. 6. ve 12 hodin přesně v bodě B.“ Nechyběly ani souřadnice. To by problém
asi nebyl, ale vymýšlely se i kombinace
dvou souřadnicových systémů, nebo
dokonce nakloněné souřadnice. Proto
bylo nutno zejména začínající posádky
školit a účastnit se řady místních soutěží. V roce 1972 zorganizoval Zdeněk
Kaďorek školení našich posádek v AMK
Velká Bystřice.
Významnou součástí činnosti autoklubu byly jarní soutěže prověřující připravenost řidičů na novou motoristickou
sezonu a jejich schopnost ovládat vozidlo v různých situacích a v údržbě motorových vozidel. Tyto akce se pořádaly
v klubovně ZO Svazarmu Přerovských
chemických závodů za Strhancem.
Součástí těchto soutěží byly testy ze
znalostí pravidel silničního provozu,
jízdy zručnosti, prověřování technických
vědomostí, další soutěžní prvky jako
střelba, topografie, odhad vzdáleností
a jiné branné prvky.

Důležitou a zajímavou složkou soutěže
byly orientační jízdy podle itinerářů, někdy nahrazované tzv. „suchou etapou“,
kdy posádka řešila itinerář soutěže „na
stole“ bez reálného projetí tratě. Jarní
soutěže byly součástí městského přeboru Motorista roku. Vzhledem k přístupnosti soutěží široké motoristické
veřejnosti (vklad byl tehdy jen 15 Kč)
přispívaly tyto soutěže k propagaci motoristického sportu a k získávání nových
aktivních členů autoklubu.
V té době první úspěchy sbírala prioritní posádka AMK Škoda Kaďorek–Vlach
(okresní přeborníci v letech 1979–
1980), dále posádky Malošek–Bradík,
Hermely–Vylíčil, Švéda–Doležal, Šenk–
Tiefenbach, Ing. Till –Jaromejko, později Zmrzlík–Šenk, a hlavně Zmrzlík–Hejl
a Samohýl–Zmrzlík. Také ženy se začaly
aktivně zapojovat – např. paní Dagmar
Rybníčková, Ing. Milada Mlčochová
s dcerou Miladou a další.
V té době to byla dobrá škola pro budoucí závodníky v rallye a v dalších
motoristických disciplínách. Jako příklad lze uvést Miladu Mlčochovou jun.,
která se natolik vyškolila ve funkci navigátora, že v roce 2010 vyhrála prestižní
mezinárodní závod Peugeot Eco Cup za
účasti 72 posádek z 18 zemí. Navigovat

za plného provozu v neznámém prostředí Paříže, francouzských a švýcarských silnic, a ještě k tomu v zimě bylo
náročné, a tak se osvědčila Zmrzlíkova
škola BOAS.
Zatímco u rallye se píše především
o umění pilotů, v BOAS hodně rozhoduje umění navigátorů. Proto se
navigátoři často vzájemně „půjčovali“,
a tak vzniklo např. vítězství posádky Ing.
Mlčochová – Ing. Kučera (z Meopty)
v soutěži Přerovské jízdy žen.
Postupný nárůst členů autoklubu (např.
v roce 1980 to bylo 125 členů) umožnil
zahájit seriál vlastních soutěží v BOAS
s cílem získat co nejvyšší kredit soutěže. První vlastní soutěž uspořádal AMK
Škoda Přerov už 22. října 1977 za účasti
27 posádek v Přerově. Prezentace byla
v klubovně Svazarmu za Strhancem.
Prvními vítězi byla posádka Gajdůšek–
Mičkal z AMK Rožnov.
Druhý ročník motoristické soutěže pořádaný 21. 10. 1978 se jel již na Chvalčově. Z 56 přihlášených se na startu
prezentovalo 47 posádek a soutěž
dokončilo 36 posádek. Poprvé pod
názvem PRETIOX – podle jména hlavního výrobku tehdejších Přerovských
chemických závodů, titanové běloby.
V rámci POMZ byl poprvé zařazen pověstný „Taxisův příkop“.
Teprve třetí ročník (13. 10. 1979) startoval jako součást okresního přeboru.
Ze 47 posádek na startu jich bylo 17
diskvalifikováno – zejména pro překročení časového limitu. Tento ročník byl
považován za jeden z nejnáročnějších
BOAS, které doposud náš autoklub organizoval. Současně byla poprvé hodnocena soutěž družstev. Později byly
soutěže družstev nazvány Hanácká liga.

V každém družstvu bylo hodnoceno
11 posádek! Dnes jsou v Mistrovství
ČR družstev posádky tři... BOAS PRETIOX získávala dobré jméno, a tak se od
pátého ročníku stala součástí krajských
zájmových soutěží.
Prvního vítězství domácí posádky
na BOAS PRETIOX jsme se dočkali až
v roce 1981, kdy zvítězila posádka Kluka
Jaromír – Kluka Jaromír ml.
V roce 1985 se jela soutěž PRETIOX
poprvé v noci za velmi slušné účasti
54 posádek (z toho 30 v hlavní soutěži,
včetně tří špičkových posádek z mistrovství ČSFR). Zvítězila posádka Sokol
Luděk – Dužík Vladimír z AMK JZD Fryčovice.
V roce 1985 se vítězem okresního
přeboru stala naše posádka Ing. Šonský – Ing. Tabery, posádka Ing. Milada
Mlčochová – Zdeněk Hejl získala 3. výkonnostní třídu a postup do krajského
přeboru.
V roce 1986 vyhrál přerovskou soutěž
Mistr volantu domácí Jaromír Kluka.
Do srpna 1986 se tak uskutečnilo deset ročníků BOAS PRETIOX, kterých se
účastnilo více než 280 posádek z celé
republiky. Všichni oceňovali kredit našich soutěží – nejen náročnost, ale i velmi dobrou péči o jezdce. Zejména na
Chvalčově si soutěžící pochvalovali občerstvení po závodě, které připravovali
manželé Mazalovi na chatě Valaška. Na
závěr jen malý důkaz tehdejší popularity BOAS – v Mateřídoušce vyšel veršík:
Říkala mi malá Hanka,
že prý bude BOASmanka;
štěstí s pěkným mladíkem
najde rychle s ITIkem.
Antonín Mlčoch

pokračování příště

Knihovna

Literární okénko
Před časem jsem narazil ve starším vydání Chemika na článek
mého bývalého kolegy Adolfa
Goebela o odborové knihovně.
Poté jsem dal řeč s paní knihovnicí Lenkou Čulíkovou na nějakém
mejdanu a ona si mi postěžovala,
že počet čtenářů se limitně blíží
nule. Říkal jsem si, že je to docela
škoda, a tak jsme se dohodli, že
uděláme takové pravidelné literární okénko, ve kterém budeme
upozorňovat na některé knížky,
které jsou k dispozici. Neuvědomil jsem si, že to bude docela
oříšek. Je totiž hloupost v představení knihy čtenáři sdělit, že
vrahem je zahradník. Prozrazení
toho, jak všechno dopadne, není
ideální způsob propagace knihy.

Tohle první okénko bude delší jednak
o úvod a také z toho důvodu, že bude
výjimečně pojednávat o dvou autorech
– jeden v odborové knihovně není (což
je škoda) a druhý je (což je dobře).
Prvním autorem je můj oblíbený Terry
Pratchett a jeho Zeměplocha. Ačkoliv
obvykle žánr fantasy nevyhledávám,

jeho knihy lze doporučit každému. Sice
se i zde vyskytují draci, upíři, vlkodlaci
a další obvyklá fantasy havěť, ale chovají se způsobem jaksi velice.
Tady je ukázka z knihy Zajímavé časy.
„Ještě jsme nesnídali,“ zavrčel Cohen
a znovu si začal pohazovat nožem.
„Pch. Raději zemřu, než bych se pokořil
před takovými, jako jste vy!“
Cohen pokrčil rameny: „Tak proč jsi to
neřekl hned?“
„Hoplá,“ stačil ze sebe vypravit Šest blahodárných větrů.
Byl to velmi přesný vrh.
„A kdo to vlastně byl?“ zeptal se Cohen,
když se tělo sesulo k zemi. „Ví někdo, kdo
to byl?“
„Čingisi,“ začal opatrně pan Čabajka,
„víš, pořád ti to říkám: když lidé řeknou,
že raději zemřou než by to nebo ono,
nemyslí, že by skutečně raději zemřeli.
Rozhodně ne ve většině případů.“
„Tak proč to říkají?“
„To je takový zvyk.“
„To je zase ta tvoje civilizace?“
„Obávám se, že ano.“
„Víš co? Vyřídíme to jednou provždy,
jo?“ prohlásil Cohen. Vstal. „Tak a teď

Další informace
o knihovně najdete zde:

dají ruce nahoru všichni, kdo by raději
zemřeli, než by mě uznali jako císaře!“
„Nikdo?“ zeptal se po chvilce pan Čabajka.
Kromě toho, že jsou všechny knihy
napsané s vtipem a svébytným humorem, jsou i brilantně přeložené. Některé
postavy se mihnou v jedné nebo dvou
knihách zeměplošského cyklu, jiné se
objevují pravidelně a některé – například SMRTĚ – najdete v podstatě v každé z nich. Koneckonců vždycky dojde
k nějaké té „inhumaci“ (opak exhumace), která přítomnost SMRTĚ vyžaduje.
A teď už k prvnímu představení knihy
z odborové knihovny a jejího autora.
Jedná se o sci-fi „Nonstop“ od Briana
W. Aldisse (18. 8. 1925 – 19. 8. 2017).
Aldiss byl britský autor, který strávil část
druhé světové války na asijských bojištích. Zde patrně také našel inspiraci
k řadě svých pozdějších knih.
Jeho knihy nejsou typická hard-core
sci-fi, kde by hrdinové tasili proklatě
nízko zavěšené paprskomety, aby bojovali s mimozemskými brouky či obludami s desítkou chapadel. Druhý ostrov
Dr. Moreaua (který je také v knihovně),
trilogie Helikonie nebo Skleník jsou

spíše knihy, ve kterých je hlavní zápletkou reakce hrdinů na prostředí. To bývá
nějak pokřivené ať už vlivem člověka,
nebo speciálních přírodních podmínek.
Například v Helikonii trvají jednotlivá
roční období stovky (pozemských) let.
V každém období se vystřídá několik
generací a v jednotlivých obdobích na
planetě panují zásadně odlišné podmínky. Lidé za několik generací zapomínají na minulost a civilizace se tak
rodí každé jaro znovu a znovu.
V knize „Nonstop“ také autor ukazuje,
k jakým koncům může vést dogmatismus a fanatické lpění na svém přesvědčení a názorech, které často doprovází
společnosti vystavené tlakům prostředí. Děj se rozvíjí pomalu (nebojte
se, kniha má pouze 240 stránek A5)
a čtenář je postupně vtahován do cizího,
byť povědomého prostředí. Společně
s hlavním hrdinou jménem Complain
postupně odhaluje, co se vlastně stalo
a jaká je skutečnost.
Krátká ukázka zhruba z konce první třetiny románu:
Prvních pět zvědů mělo kolem krku ostnaté obojky. Byly to malé hubené krysy,

mezi nimi jedna s prázdným očním důlkem, v němž se škubala jen zbylá chrupavka, přesně podle pohybů panenky
zbývajícího oka. Nepochybně jim velela
jedna ze tří krys, které vyběhly teď. Byla
černá jako uhel, stála na zadních a mávala ve vzduchu světle fialovýma prackama. Neměla obojek, zato horní část
jejího trupu pokrývaly kousky kovu: prsten, knoflík, náprstek, několik hřebíků;
zřejmě jakési brnění. U pasu měla krysa
malý štít a nástroj připomínající meč.
Hned jak se krysy objevily, začal sebou Complain proti své vůli škubat.
Na krysy byl zvyklý, ale tyhle ho svou
organizovaností znepokojovaly. Objevili se další strážci. Za nimi se z otvoru
s funěním vyvalili čtyři krysí samci: táhli nevelkou klec. Zvíře v kleci bylo větší
než krysy. Ze srsti na vejčité hlavě mu
trčely dvě dlouhé uši, místo ocasu mělo
jen chlupatou kuličku. Complain nikdy
dřív tvora neviděl, ale poznal ho. Staří
lovci v Ubikacích takhle popisovali králíky, vzácná zvířata, která vyhubily právě
krysy.
Petr Pikal

Knihu si můžete vypůjčit u paní Čulíkové
(2346, lenka.culikova@precheza.cz).
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Pod vysokou sítí se letos zatím nedaří
Letošní volejbalová sezóna je poznamenaná posunem věkových kategorií, což
narušilo metodickou koncepci našeho oddílu. Většina kadetek měla hrát ještě
rok za mladší žákyně a juniorky za kadetky. V mládežnických kategoriích, laicky
řečeno, „nikam nespěcháme“, a proto došlo při pohledu na průběžné umístění
našich družstev k velkému propadu.
Juniorky i ženy tvoří téměř od základů nové kolektivy, což se i při velké
konkurenci lépe finančně zajištěných
oddílů v našem regionu také podílí na
ne zcela očekávaných výsledcích. Jsme
však teprve ve fázi, kdy končí základní

části soutěží a všichni pracují na tom,
aby příští rok všechna přerovská extraligová družstva (kadetky, juniorky
i ženy) zůstala v nejvyšší republikové
soutěži. Naše starší žákyně A si drží
v krajském přeboru žákyň a kadetek

nejvyšší příčky s příslibem kvalifikace
na mistrovství republiky.
Nezaostávají ani ostatní složky starších a mladších žákyň či trojkového
volejbalu.

Po složení maturity rozhodla
spojit studium s volejbalem v USA
(Washington State University),
kde se jí nesmírně daří. Zde září
v nejprestižnější univerzitní soutěži
pod slavnou NCAA. Asociace trenérů
ji zvolila nováčkem roku celých
Spojených států.

Velkou radost
nám udělala odchovankyně
přerovského volejbalu
Magdaléna Jehlářová

Dana Lehnertová

Příroda kolem nás

Fauna a flora CHKO Třeboňsko

ZO OS ECHO PRECHEZA

Není náhoda, že v legendárním filmu Adéla ještě nevečeřela napsal pražský
gymnaziální profesor Albín Boček knihu „Květena kraje Jindřichohradeckého
se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici“.
Tato oblast patřící do CHKO Třeboňsko totiž ukrývá mnohé vzácné i kriticky
ohrožené druhy rostlin a živočichů a vyniká neobyčejnou pestrostí biotopů
a tím i druhů zde žijících. Mokřady jsou dokonce evropsky významné
z hlediska výskytu vodního ptactva.
párů z nuly na více než sto. Hnízdí velmi
brzy, již začátkem února. Zásnubní lety
probíhají od ledna do března, kdy oba
ptáci za hlasitého volání vystoupají do
výše a samec se střemhlav spustí na samici, která se na poslední chvíli převrací
na záda a samci nastaví pařáty. Na stavbě hnízda pracují asi tři týdny a o mláďata se také starají společně. Pohlavně
dospívají ve věku 6 let, nejvyšší zaznamenaný věk ve volné přírodě je 34 let.
Ze savců je asi nejvýznamnějším obyvatelem Třeboňska vydra říční, z obojživelníků například ropucha krátkonohá,
čolek, kuňka ohnivá nebo počasí předpovídající rosnička. Skupinu bezobratlých zúžím na jednoho zástupce řádu
vážek, tedy velmi vzácnou vážku tmavoskvrnnou. Tento menší západosibiřský druh vážky preferuje právě rašelinné vody chudé na živiny a nevystupuje
do vysokých nadmořských výšek. Je to
jedna z našich prvních vážek – líhne
se již v polovině dubna. Její výskyt je
omezený na jarní měsíce, maximálně
do června. Vede spíše sedavý způsob
života, nevylétá moc často nad otevřenou hladinu, sedává na nižších větvích
stromů či na vyšší bylinné vegetaci kolem vodních ploch. Vážku tmavoskvrnnou si můžete prohlédnout na přiloženém snímku.
Kateřina Stojanová

Foto: Karel Palacký

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko
se rozkládá v jihovýchodní části naší
republiky na ploché, rovinaté krajině.
Přestože je tato krajina dlouhodobě
kultivována člověkem a jedná se tedy
o kulturní krajinu výrazně pozměněnou,
má velmi významnou ochranářskou
hodnotu. Na utváření krajiny se člověk podílel zejména úpravami vodních
poměrů původní močálovité krajiny.
Výsledkem je důmyslná síť umělých
stok a množství rybníků, díky kterým
je Třeboňsko považováno za centrum
českého rybníkářství.
Najdeme zde až 400 druhů rostlin,
280 druhů ptáků, z toho 8 druhů sov,
asi 50 druhů savců a také širokou škálu obojživelníků. Naopak zde žije relativně málo druhů plazů. Bezobratlí
živočichové jsou zastoupeni vzácnými
druhy brouků, pavouků, vážek, píďalek
a mnohými dalšími.
Je nemožné vyjmenovat všechny vzácné
druhy květin, keřů a mechů zde rostoucích. Ze stovek druhů vyberu jen pár
nejzajímavějších. V lesích roste například
drobná a nenápadná kapradina vratička
měsíční, růžový hvozdík pyšný kvetoucí
v pozdním létě nebo třeba lilie zlatohlavá, která se v letech minulých využívala jako léčivá rostlina a dnes je jednou
z velmi mála zástupců rodu lilie u nás.
Na loukách najdeme silně ohrožený
vstavač kukačku, který byl dříve nejvíce
rozšířeným druhem celého rodu Orchis.
Pravděpodobnou příčinou jeho stále
vzácnějšího výskytu je jeho citlivost
na zvyšování koncentrace minerálních
látek v půdě, nalézá se jen na nehnojených loukách a pastvinách.
Z vodních rostlin se zde vyskytuje žebratka bahenní s typickými drobnými

květy prvosenkovitých, avšak růžové
barvy. Dále známý blatouch bahenní
a leknín bílý či silně ohrožený rdest
alpský.
Na území rašeliny nalezneme vzácné
druhy mechů, hmyzožravé rosnatky
nebo nenápadnou hrotnosemenku bílou, původní bylinku české flóry, která je
dnes ohrožena vyhynutím. Důvod, proč
jsou tyto mokřadní rostliny tolik vzácné,
je ničení stanovišť, kde tyto rostliny žijí –
odvodňování, zarůstání nálety, splachy
hnojiv z polí, postřiky apod.
Díky rozsáhlým rybníkům, močálům
nebo mokřadům se zde vyskytuje velká spousta vodních ptáků jako hohol
severní, husa velká, bukač velký, kvakoš noční, několik druhů volavek, čejka,
čáp, sluka, rybák, chřástal a mnohé další
druhy.
Oblast je přívětivá také pro sovy a dravce, mezi kterými můžeme zahlédnout
i vzácného orla mořského, největšího
ze všech evropských dravců. V minulosti z území ČR téměř vymizel a dlouhá desetiletí se objevoval jen v zimním
období, přičemž nejvýznamnějším zimovištěm bylo právě Třeboňsko, které
se proto stalo oblastí cílené snahy ornitologů a ochránců přírody o obnovení
jejich populace.
Po prvotních neúspěších se nakonec
podařilo zvednout počet hnízdících

Rekondiční a lázeňské
pobyty 2020
PRECHEZA a. s. a PR ZO ECHO zajišťují v letošním roce
lázeňské a rekondiční pobyty v těchto zařízeních:
Lázně Jeseník, LD Priessnitz****
LD Bezruč***
LD Jan Ripper*** / rekondice + lázeňské pobyty
Lázně Luhačovice, Wellness Hotel Pohoda****/ rekondice
Lázně Teplice nad Bečvou, Lázeňský dům Praha***/ rekondice
Termály na jižním Slovensku, hotel Patince****/ rek. + pobyty
Lázně Lednice, Spa Resort Lednice****/ lázeňské pobyty
Lázně Piešťany, Spa Hotel Grand Splendid***/ lázeňské pobyty
Zaměstnanci si mohou závazně rezervovat příslušný termín rekondičního pobytu po dohodě se svým nadřízeným, který doplní jména
a termíny do tabulky (formuláře), který zasílá předseda PR ZO ECHO.
Na základě tohoto podkladu předseda objedná rekondiční pobyty.
Objednávky lázeňských pobytů zajišťuje předseda PR ZO ECHO.
Rekondiční pobyty pro zaměstnance ve třetí pracovní kategorii hradí
zaměstnavatel. Nově je zaměstnanec povinen uhradit platbu za rodinné příslušníky převodem na účet zaměstnavatele, prostřednictvím
systému Benefit Plus nebo kombinací obou. V případě, že zaměstnance bude při rekondičním pobytu doprovázet jeden či více spolucestujících, dostaví se zaměstnanec nejpozději dva měsíce před čerpáním
rekondičního pobytu na útvar Personalistika, kde uzavře Smlouvu
o úhradě rekondičního pobytu spolucestujících.
Lázeňský pobyt ve vybraných zařízeních může čerpat každý zaměstnanec PRECHEZA a. s. a má nárok na příspěvek ve výši 3 000 Kč na
kalendářní rok. I v tomto případě je potřeba dostavit se nejpozději
dva měsíce před čerpáním lázeňského pobytu na útvar Personalistika
k uzavření smlouvy ohledně způsobu úhrady za pobyt zaměstnance
a spolucestujících.
Podrobnější pravidla pro využívání benefitů jsou uvedena ve směrnici
78, která je k dispozici na SharePointu nebo u nadřízených. Informace
o službách a cenách lázeňských a rekondičních pobytů dostanete
u předsedy PR ZO ECHO nebo na útvaru Personalistika.
Alena Okáčová

Foto: Jan Pořízek

Volejbal PRECHEZA Přerov

8

precheza

Na co se můžete těšit v roce 2020
Nový rok bývá symbolem začátku a různých předsevzetí měnit věci k lepšímu.
Je to i doba, kdy se po hektickém konci roku věnujeme organizaci následujících
měsíců a snažíme se, aby byl nový rok lepší, v něčem opravdu nový a příjemnější.
Na tahle novoroční předsevzetí jsme mysleli i my a snažili se je promítnout
do kalendáře akcí, které připravujeme ve spolupráci s našimi kolegy z koncernu
AGROFERT. Prozatím přinášíme jejich ochutnávku v podobě aktivit, na které
Vás tímto srdečně zveme. Budeme moc rádi, pokud si alespoň některé
z následujících termínů poznamenáte do svých kalendářů a využijete je k setkávání
s námi a svými kolegy. Na všechny tyto koncernové akce je pro vás vstup zdarma.
PRO MILOVNÍKY ZEMĚDĚLSTVÍ A TECHNIKY

KOLO PRO ŽIVOT

Mezinárodní veletrh zemědělské
techniky Techagro
(31. 3. – 4. 4. 2020, Brno)
Polní den Preolu
(15. 5. 2020, Cerea)
Polní den Vnorovy
(4. 6. 2020)
Naše Pole
(9. – 10. 6. 2020)
Polní den Radovesice
( 11. 6. 2020, Agro ZZN)
Polní den Nezvěstice
(12. 6. 2020, Primagra)
Polní den Bernartice
(19. 6. 2020, ZZN Pelhřimov)
Země Živitelka
( 27. 8. – 1. 9. 2020,
České Budějovice)

Seriál pro bikery, bikerky a celé jejich rodiny startuje
25. dubna 2020.

PRO MILOVNÍKY ZÁBAVY A SPORTU
PRO CELOU RODINU
AGROFERT Rodinný den (6. 6. 2020, Čapí Hnízdo)

Dobřichovice
Beroun
Mladá Boleslav
Špindlerův Mlýn
Holešov
Zadov
Hustopeče
Nové Město na Moravě
Chrudim
Znojmo
Plzeň
Odry
Ralsko

(25. - 26. 4. 2020)
(8. 5. 2020)
(16. 5. 2020)
(6. 6. 2020)
(27. 6. 2020)
(1. 8. 2020)
(8. 8. 2020)
(15. – 16. 8. 2020)
(22. 8. 2020)
(5. 9. 2020)
(19. 9. 2020)
(26. 9. 2020)
(3. 10. 2020)

AGROFERT RUN
Běžecké rodinné závody v netradičním prostředí chemických
závodů koncernu Agrofert, na které se můžete těšit od jara
až do podzimu:
Pardubice
Valašské Meziříčí
Přerov
Lovosice

(16. 5. 2020)
(23. 5. 2020)
(20. 6. 2020)
(12. 9. 2020)

Čerstvé novinky a informace ohledně přihlášení na jednotlivé
závody sledujte na www.agrofertrun.cz.

Aktuální informace k jednotlivým zastávkám naleznete na
www.kolopro.cz. O možnosti přihlášení na závody zdarma
Vás budeme včas informovat.

Novinky v rizikovém
a úrazovém pojištění Respect

Zaměstnancům koncernu AGROFERT nabízíme možnost vstoupit
do rizikového životního a úrazového pojištění od společnosti Respect.
Vybírat lze ze dvou programů pojištění, a to Jistoty Plus a Exkluziv.
Jistota Plus kryje riziko smrti z jakékoli příčiny, smrt úrazem, trvalé následky úrazu s progresivním plněním, závažná
onemocnění (24 diagnóz) a pojištění pro případ pobytu
v nemocnici následkem úrazu. Do pojistného programu se
mohou přihlásit zaměstnanci manuálních i nemanuálních
profesí se vstupním věkem do 65 let. Pojištění je platné
do 70 let věku pojištěného. Cena měsíčního pojistného
činí 250 Kč.
Program Exkluziv kryje kromě smrti z jakékoliv příčiny i další
rizika. Jsou jimi smrt úrazem, trvalé následky úrazu s progresivním plněním, plnou invaliditu následkem nemoci i úrazu,
závažná onemocnění (24 diagnóz) a hospitalizaci následkem

úrazu. Rozsah pojištění je dán věkem. Cena měsíčního pojistného činí 1 022 Kč.
U obou produktů dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změnám. Nově si program Exklusiv mohou sjednat i manuálně
pracující zaměstnanci. Další změna se týká dosud platného
pojištění Jistota, které od 1. 1. 2020 přechází na novou variantu Jistotu Plus. Jistota Plus nově nabízí rozšířené pojistné
krytí o riziko vážných onemocnění. Vstup do pojištění je spojený s posouzením zdravotního stavu. Po jeho přezkoumání
můžete pokračovat v novém programu. V případě zamítnutí
vstupu se vracíte k předchozímu programu Jistota. Podrobné
informace získáte na personálním úseku Vaší společnosti.

Rozsah pojistného krytí – skupina Jistota Plus
Pojištění pro případ smrti
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
Pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním

až do výše osminásobku) - plnění od 0,1 % hodnocení

Pojištění pro případ vážných onemocnění Standard s výplatou konstantní pojistné částky

Relaxační pobyt seženete
výhodně a během pár
kliknutí se Spa.cz

Dovolenou v lázních či příjemný odpočinek
ve wellness hotelu nemusíte již složitě hledat
po celém internetu. Pátrání po pobytu přímo vám
na míru je snadné na portálu Spa.cz.
A pro vás bude tahle relaxace navíc vždy výhodná
díky spolupráci Agrofertu s tímto řetězcem.
Portál spa.cz pro vás na letošní rok nachystal exkluzivní balíček zvýhodněných
pobytů se slevou od 10 do 30%. O této pestré nabídce se informujte na Vašem
HR oddělní, na jednu stránku by se výčet zvýhodněných víkendových či týdenních
pobytů nejen v České republice, ale i v dalších oblíbených destinacích jakými
jsou Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko nebo Polsko, nevešel. Pobyty
jsou přehledně rozčleněny podle měst, turistických lokalit, ale také podle kategorií pobytu. Vybrat si tak můžete pobyt přesně pro vás, ale také můžete udělat
radost vašim blízkým, protože pobyt jim můžete darovat i jako dárek ve formě
dárkového poukazu.
Ti z vás, kdo si z připraveného balíčku wellness relaxací z jakéhokoliv důvodu
nevyberou ten pravý, mohou využít kompletní nabídku pobytů z webu spa.cz
a využít 5% slevu. Příjemnou zprávou je i to, že se tato nabídka vztahuje i na již
zvýhodněné pobyty.
V loňském roce se Spa.cz za odpočinkem odcestovalo více než 100 000 spokojených zákazníků, mezi nimiž byla i více než tisícovka vašich kolegů a jejich rodinných příslušníků. V roce 2020 může tento portál zajistit pohodovou dovolenou
i vám. Veškeré zvýhodněné pobyty stačí rezervovat na telefonu 222 535 555 nebo
emailu:vip@spa.cz.
VYBRÁNO Z LETOŠNÍHO BALÍČKU
Karlovy Vary - Spa Resort Sanssouci****
Spa Resort Sanssouci je nový lázeňský
komplex v centru lázeňské zóny Karlových Varů. Resort je vybaven moderním Spa & Wellness centrem ve kterém
naleznete bazénový komplex – chrliče,
vzduchové a masírovací trysky. K dispozici je také sauna, whirlpool a parní
sauna.
Víkendový pobyt (3 dny/2noci)
(1. 1. – 2. 4. a 15. 11. – 20. 12. 2020)
2930 Kč / osoba
(3. 4. – 14. 11. 2020)
3 767 Kč / osoba
• 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím
• 2x polopenze (snídaně a večeře formou buhatého buffetu)
• 1x harmonizující koupel se zábalem, 1x solná jeskyně
• Zdarma vstup do bazénu, vířivky a sauny
• Možnost objednání dalších procedur s 10% slevou
Liptov - Hotel Bešeňová*** (SK)

Perfektní tip na dovolenou v každém
ročním období, kde se Vy ani vaše děti
nudit nebudete. Hotel Bešeňová je
součástí stejnojmenného vodního parku, kde na vás čeká celkem 28 tobogánů a 11 bazénů. V krásném prostředí si
můžete vychutnat nespoutanou jízdu
tobogány, relax v termálních bazénech
a chuť těch nejlepších jídel.
Pro aktuálně nejvýhodnější cenu kontaktujte spa.cz na tel.: 222 535 555 nebo
emailu vip@spa.cz.
Wellness hotel Pohoda

Pojistná částka pro osobu
ve věku do 64 let včetně
1 600 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
250 000 Kč

Pojištění pro případ pobytu v nemocnici následkem úrazu

200 Kč

Měsíční pojistné za osobu:

250 Kč

www.precheza.cz
únor 2020

Pohoda, přátelský přístup a rodinná
atmosféra v klidné části Luhačovic.
Čeká vás pobyt s příjemnými masážemi, bazénem, vstupem do wellness
a polopenzí.
(9. 1. – 29. 3. 2020) 9500 Kč / osoba
(29. 3. – 6. 9. 2020) 10 850 Kč/ osoba
(6. 9. – 13. 12. 2020) 9000 Kč/ osoba

•
•
•
•

6x ubytování v klimatizovaných pokojích
6x polopenze formou bohatého buffetu
Vstupní konzultace s lékařem
1x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x hydromasáž se zábalem, 1x koupel
s minerální solí Biotermal, 1x slatinný obklad na celá záda, 1x reflexní masáž
nohou, 2x suchá uhličitá koupel
• Hotelový bus zdarma do Luhačovic a zpět
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