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Aktuální situace nejen ve výrobě
Vážení čtenáři, rád bych vám v tomto článku přiblížil aktuální situaci, a to nejen
ve výrobě. Nejprve však je nutné zmínit, že tento článek vzniká v době,
kdy nás všechny už neovlivňuje pandemická situace covid-19, ale naopak se nás
všech dotýká rusko-ukrajinský konflikt, který vzhledem k ukrajinským zdrojům
naší základní suroviny (ilmenit) přímo souvisí s naší výrobou.
technologická opatření a opravy klíčových zařízení tak, aby po nájezdu ŽPM
byl zajištěn plynulý provoz až do plánované podzimní generální zarážky (GZ).
Výpadek ve výrobě Monosalu 30 (monohydrát síranu železnatého – FeSO4.
H2O – poznámka redakce) byl nahrazen
výrobou Monosalu 30F, kdy linka je zcela nezávislá na celém provozu ŽPM.
Negativní dopady celé této aktuální
situace naplno pociťujeme i v oblasti

servisních činností, oprav zařízení a investic. Již dávno jsou pryč doby, kdy
jste od dodavatele obdržel nabídku na
dodávku (ve své podstatě na cokoliv)
s platností několika týdnů. Nyní jsou
jednotlivé nabídky platné jen a pouze v okamžiku obdržení. Běžně se
nyní potkáváme se situacemi, že než
je nabídka vzájemně odkomunikována a odsouhlasena, tak jsou nabízené
ceny mnohdy už zase zcela jiné - a to

vyšší. Bohužel již jsme se setkali se situací, kdy nám již zasmluvněný dodavatel
sdělil, že není schopen zajistit realizaci
v rozsahu smlouvy, a to právě z důvodu chybějícího materiálu na trhu. Těmto
novým podmínkám se přizpůsobujeme
a snažíme se na ně pružně reagovat.
Závěrem bych všem chtěl popřát hodně
energie k zvládnutí všech jak pracovních, tak i životních nástrah.

Bohumil Hýža
chemický technolog
Zastávám názor, že kam nemůže
slunce, tam musí doktor, takže se
snažím trávit co nejvíce času na
čerstvém vzduchu. Nejsem typ
člověka, který by trávil hodiny ve
fitcentru, takže preferuju práci na
zahradě, procházky se psem a turistiku. Také nepiju skoro žádný
alkohol. No a co dělám pro své
mentální zdraví? – Sbalím rybářské vybavení a jdu si sednout
k vodě – člověk si krásně „vyčistí hlavu“.

KOZLOVICE

Když jsem poprvé uviděla tuto
otázku, tak jsem si říkala, že je na to
přece jednoduchá odpověď: „snažím se žít zdravě“. Prostě se trochu
hýbu a jím zdravé potraviny. Ale
ono to tak jednoduché není. Podle
Světové zdravotnické organizace je zdraví definováno jako stav
úplné tělesné, duševní a sociální
pohody. A to už jsou tři parametry, které je důležité udržovat v rovnováze, což v dnešní době
není vůbec snadné.
Držím se myšlenky: „ve zdravém těle zdravý duch“. Snažím se,
co nejvíc se hýbat, i když je to pouze na rekreační úrovni (kolo,
lyže, plavání). Hodně času trávím na zahradě, a to je na čerstvém
vzduchu posilovna i meditační prostor současně. K mému tělesnému a duševnímu zdraví přispívá naše 11měsíční štěně zlatého
retrívra, které potřebuje spoustu pohybu. Náš pejsek je hodně
přátelský a o hovory s ostatními pejskaři není nouze. Je to vlastně
i forma psychoterapie. A taky se snažím zdravě jíst. Ale tady platí,
že většinou ty nejlepší věci jsou ty nezdravé. Je to pro mě těžký
boj, ale občas zvítězím. A co se týče sociální pohody? Dle mého
názoru je pro naše zdraví nejdůležitější pozitivní přístup k životu.

Petr Krejčiřík
vrchní mistr III. oddělení TB
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Přihlášky vyřizuje
Sylva Lovasová, kl. 2831

Blanka Pinková
výzkumná pracovnice

Co děláte pro své zdraví?
Inspirujte se odpověďmi
svých kolegů.
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Uzávěrka přihlášek
20. května 2022

Anketa

Anketní otázka

Pavel Valášek, výrobní ředitel
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Stávající situace s dodávkami ilmenitu je
relativně stabilní a harmonogram dodávek zatím nijak dramaticky nevybočuje
od plánu. Nicméně jisté obavy, které asi
cítí každý z nás v souvislosti s aktuální
situací na Ukrajině tu jsou a nesouvisí
pouze s dodávkami ilmenitu, ale také
s celkovou dostupností a nárůstem cen
energií, paliv, konstrukčních materiálů
a ve své podstatě úplně všeho.
Je nutné přiznat, že tato aktuální situace
nás všechny učí trochu jinak přemýšlet.
Znovu se začínají vést technické diskuse o tom, zdali jsme schopni v našich
technologiích nahradit zemní plyn za
jiné vhodné palivo, a to tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění kvality
výroby. Opravy a investice do zařízení,
které mají, byť i jako sekundární efekt
alespoň nepatrné snížení energetické
náročnosti výroby začínají být z tohoto pohledu daleko významnějšími, než
tomu bylo v předcházejících obdobích.
I přes všechny tyto okolnosti se výroba na našich provozech neomezuje,
protože poptávka po našich výrobcích
je stále na velmi dobré úrovni. Je však
nutné zmínit drobnou výjimku, kdy bylo
v dubnu rozhodnuto o technologické
odstávce provozu Železitých pigmentů a Monosalu (provoz ŽPM). Během
tohoto odstavení bylo nutné provést
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Milé kolegyně a milí kolegové,
pomlázku, řehtání a velikonoční hodování máme za sebou a jaro je v plném
proudu. My jsme se zase snažili naplnit číslo novinkami, informacemi a zajímavostmi, abyste měli v aprílových
dnech něco fajn ke čtení. Samozřejmě
lákavá nabídka naší Knihovnice Lenky
v jejím pravidelném Okénku je daleko
širší a poetičtější a nechybí ani tipovací soutěž o zajímavou knihu. Katka
vás opět pozvala do přírody. Tentokrát
do mokřadu plného vzácných rostlin
a roztodivných zvuků místních obyvatel. Kdo je zvědavý, jestli Hanka pokořila Beskydskou sedmičku, dočte se
v druhé části jejího vyprávění o tomto
náročném závodě. Představíme vám
další asociaci, do které Precheza patří,
jak jsme na tom v bezpečností práce
nebo jak spolupracujeme se školami.
A také konečně pozvánka na Sportovní
den Prechezy.
Přeji vám za celou redakci krásné jaro
s knížkou od Lenky!
Alena Okáčová

To je to pro mě docela těžká otázka, zvlášť když si člověk přizná, co
všechno nedělá nebo dělá špatně.
A tak sobě ani čtenářům nebudu
„mazat med kolem huby“ a spíše
bych vyjmenoval ta negativa.
K jídelníčku: málo zeleniny, ovoce
jednou denně, ale hlavně maso.
Málo spánku: 5-6 hodin, rána jsou
pak krušná a start pomalý, ale večer, ten nechce skončit :). Neustále pod „tlakem“: snaha stihnout
všechno, a ještě něco navíc.
Ale na vyvážení negativ nějaké zdravotní pozitivum: trvalý pohyb
několikrát týdně, sporty všeho druhu, hlavně kolo, běh, badminton, pak turistika, lyže, běžky, kemping, atd. Nebo jen jakákoliv
domácí činnost. Prostě žádné ležení na gauči u TV.
A jak odpovídám u lékaře: jsem nekuřák a alkohol? Příležitostně.
Tak na zdraví.
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Výrobní úsek

Fakturace zemního plynu (nejen) pro PRECHEZA a.s.

Hlavním hybatelem vysokých cen na
trhu je dnes zejména obrovská nejistota, zda stav dodávek resp. zdrojů zůstane nedotčen, jestli nedojde k technickým
obtížím vedoucím k omezením, nebo
zda nějaké nevhodné politické kroky
z kterékoliv strany přísun komodit prostě nezastaví. Svět je těsně technicko-obchodně provázán a pro energetiku to
platí o to spíše, že energetické soustavy
(síť plynovodů a ropovodů, elektrovodné sítě, ale i ostatní prvky základní energetické infrastruktury) jsou budovány
dlouhodobě. Případná náhrada zdrojů
sice není nemožná, ale rozhodně nebude jednoduchá ani levná, a už vůbec
ne rychlá… Bohužel to pocítíme všichni
minimálně ve svých peněženkách, když
už moc nepřipouštím horší variantu, že
energie v některých okamžicích prostě
nebude dostupná. Dodavatelé energií
nemají jinou možnost, než vstupní náklady na pořízení komodit přenést na nás,
koncové zákazníky – a zde je jedno, jestli
mám na mysli zákazníky typu průmyslový podnik (jako je PRECHEZA a.s.) nebo
domácnost. Vlastně jeden drobný rozdíl
zde je – na domácnosti ještě aktuální vysoké ceny z trhu tak docela nedopadly,
v průmyslu je ale už platíme. Navíc – zatímco v elektroenergetice je nastaven institut dodavatele poslední instance (DPI)
pro odběrná místa (OM) zákazníků bez
rozdílu (v případě ztráty schopnosti obchodníka musí elektřinu do odběrných
míst všech jeho zákazníků dodávat právě
dodavatel v režimu DPI), u plynu tomu
tak není. Režim DPI může být nastaven
pouze u OM s roční spotřebou nižší než
630 MWh (mimochodem, takové množství energie v plynu za normálních okolností zkonzumuje PRECHEZA a.s za něco
více než jeden den). Navíc, v případě nedostatku komodity v soustavě vedoucí
k vyhlášení regulačních stupňů patří domácnosti mezi tzv. chráněné zákazníky
(dále do této skupiny patří např. nemocnice, ústavy sociální péče apod.), zatímco
průmysloví odběratelé typu PRECHEZA
a.s. musejí spotřebu plynu omezit (bez
nároku na výrobu). Tento textík měl ale
být o něčem jiném…

V předcházejícím článku jsem poměrně
podrobně rozepsal, kudy se zemní plyn
do koncového OM zákazníků dostává,
teď si tedy pojďme rozebrat, co a komu
se za to platí. Začněme u PRECHEZA
a.s. – jsme velkoodběratelem připojeným na tzv. dálkovod – přípojka plynu
do PRECHEZA a.s. je z vysokotlakého
plynovodu (2.3 MPa). Cena za dodaný
plyn se skládá z komoditní části a regulovaných položek, které pokrývají cenu
přepravy a distribuce – dodávek plynu
do OM.
Stejně jako vaše domácnosti má i PRECHEZA a.s. uzavřenou tzv. „sdruženou
smlouvu“, a proto dostává i jednu
fakturu za sdružené služby dodávky
plynu. Jaké povinné části faktura obsahuje (musí obsahovat) bylo popsáno
už v obecném odstavci o fakturách za
elektřinu v jednom z minulých čísel,
takže jen pro připomenutí: identifikační
údaje obchodníka a zákazníka včetně
bankovních spojení; dále daňový souhrn včetně vyúčtování záloh a pak už
detailní technické údaje k jednotlivým
odběrným místům: číslo místa spotřeby,
EIC kód, typ připojení, adresa OM, číslo
smlouvy řešící dodávky, typ měřidla, typ
přepočítávače, pokud je použit – samozřejmě včetně sériových čísel zařízení.
Pro daná OM a fakturační období
pak faktura obsahuje platby za distribuci: platba za odebraný plyn, kde
je jednotkou Kč/kWh – jde o platbu
provozovateli distribuční soustavy za
přenos energie, která je plynárenskou
soustavou přenesena do OM koncové
spotřeby, platba za činnosti operátora
trhu (OTE), kde je jednotkou Kč/kWh –
jde o platbu právě Operátorovi trhu za
zúčtování dodané energie a na činnost
Energetického regulačního úřadu v odvětví plynárenství (tento poplatek je dán
příslušným Cenovým rozhodnutím ERÚ
pro každý daný kalendářní rok a nařízením Vlády ČR), v neposlední řadě je
součástí plateb za distribuci i cena za
denní rezervovanou kapacitu do daného OM placená zase distributorovi, tedy
jakýsi ekvivalent jističe v elektroenergetice; jednotka je Kč/m3/období. U od-

běrných míst typu PRECHEZA a.s. může
být denní rezervovaná kapacita složena
z kapacit pevných (které se pevně vážou
ke kalendářnímu období – rok/měsíc),
klouzavých (možno operativně přikoupit pole potřeby, ale vždy jen na pevné
období – plovoucí měsíc), nebo i přerušitelných (tam, kde lze na vyžádání ze
strany distributora standardně omezit
spotřebu plynu – v případě PRECHEZA
a.s. tato možnost není). Další platby
ve faktuře jsou pak už komoditního
charakteru, položka se ovšem jmenuje platba za obchod – množství energie dodané v komoditě. Jednotkou je
zase Kč/kWh. V případě PRECHEZA a.s.
máme smluvní možnost kombinovat
různé způsoby nákupu komodity – tzv.
dopředné fixace burzovních produktů,
kdy dopředu řekneme, jaké množství
na jaké období (rok, čtvrtletí, měsíc)
a za jakou cenu budeme nakupovat
(resp. zafixovávat) a dokupu nezafixované spotřebované komodity na denním spotovém trhu. Uvedený postup
umožňuje rozložení rizika spojeného
s pořízením komodity, a tak jej i využíváme! Pravděpodobně jste si všimli,
že ve všech případech používám jednotkovou cenu komodity přepočtenou
na energetickou jednotku – kWh (nebo
i MWh v případě větších spotřeb), zvykle je ale spotřeba zemního plynu uvedena v kubických metrech m3. Je to tak,
pro přepočet objemu spotřebovaného
plynu na energetickou jednotku je využito hodnoty tzv. spalného tepla, což
je „množství tepla, uvolněné úplným
spálením 1 m3 zemního plynu při tlaku
101 325 Pa v adiabatických podmínkách,
za předpokladu, že se spaliny ochladí
na teplotu výchozích látek a vodní pára,
obsažená ve spalinách, zkondenzuje do
kapalného stavu.“
Součástí faktury je v neposlední řadě
i platba daně ze zemního plynu, která je
navázána na spotřebu komodity – jednotkou je tedy opět Kč/kWh, hodnota
jednotkové ceny je v tomto případě
dána zákonem.
Když se teď dívám, jak se liší faktura za
plyn pro PRECHEZA a.s. a faktura, kte-

Aktuality z ochrany
životního prostředí,
řízení kvality
a bezpečnosti práce:
únor a březen 2022

logickým požadavkem všech systémů,
aktuálně uplatňovaných v organizaci –
kvality dle ISO 9001, životního prostředí
dle ISO 14001, bezpečnosti práce dle
ISO 45001, hospodaření s energií dle
ISO 50001 a bezpečnosti výrobků dle
FSSC 22001. Všechny uvedené systémy
byly vyhodnoceny jako funkční a současně byly vedením společnosti stanoveny nové úkoly a cíle pro další období.

veny požadavky na systémové řízení
bezpečnosti potravin.
I když v EU je používání oxidu titaničitého jako potravinářské přídatné látky
postupně utlumováno a od 7. srpna
letošního roku by již neměl být do
potravin přidáván vůbec, tak v jiných
hospodářských regionech světa mimo
Evropu jeho používání stále pokračuje a výhrady vznesené orgány EU
tam jsou momentálně jen ve stádiu
zkoumání regulačních orgánů. Proto
má uplatnění normy FSSC 22000 ve
vztahu k titanové bělobě stále smysl. Audit provádění normy provedla
firma Bureau Veritas Certification CZ.

V období prvního čtvrtletí 2022 proběhlo výroční přezkoumání všech systémů řízení aplikovaných do aktivit
Prechezy a.s.
Pravidelná přezkoumání systémů vedením jsou neopominutelným, nicméně

Ve dnech 15. a 16. března 2022 byla
výroba titanové běloby určená pro
potravinářské účely předmětem dozorového auditu podle mezinárodní
normy FSSC 22000, kterou jsou stano-
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Když jsem do článku pro minulé číslo psal, že situace na trhu se zemním plynem
(i ostatními energetickými komoditami) se může dále zhoršovat, netušil jsem, jak moc
to bude platit a co za tím bude stát. Nicméně, ozbrojený konflikt na Ukrajině bohužel
nabourává jakékoli standardní obchodní principy. Jestli ve druhé půli roku 2021
vyrostly ceny na relativně tržním základě (energie bylo obecně málo, a u té, co byla na
trhu dostupná, tomu odpovídala i cena), tak aktuálně jsou ceny energetických komodit
usazeny tak vysoko, jak tomu doposud nebylo. A není to proto, že by potrubím
z východu plyn netekl (naopak, teče jej více, než loni a na začátku roku 2022).

rou jsem obdržel v rámci vyúčtování
dodávek plynu pro svou domácnost,
tak konstatuji, že ne příliš. Na faktuře
za dodávky domů je rekapitulace trochu více rozepsána, v podstatě je to
„jako pro hloupého“, položky jsou ale
v zásadě stejné, jako v případě dodávek
pro továrnu. Dodávky do domácností
(retail) jsou fakturovány ročně s tím, že
měsíčně nebo čtvrtletně jsou účtovány
zálohy (vypočítávané na základě spotřeby z bezprostředně předcházejícího
období). Rozhodné datum pro fakturaci
je vždy nastaveno v návaznosti na zahájení dodávky, u mě doma je například
proto fakturováno vždy k 26.10. To s sebou nese stejné problémy, jako v případě fakturace za elektřinu. Fakturační
údaje uvedené ve faktuře mají obvykle
minimálně dva segmenty s ohledem na
to, že regulované ceny jsou aktualizovány Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu pro kalendářní roky. Ve faktuře tedy musí být část
plateb uvedena s jednotkovými cenami
pro období dodávky v prvním kalendářním roce a část plateb s jednotkovými
cenami pro období ve druhém kalendářním roce. Pokud v průběhu fakturačního období dochází pro dané OM
k jakýmkoli dalším rozhodným změnám
(např. změna tarifu, výměna měřidla
apod.), musí být platby vždy spočítány
k ultimu jednotlivých změn. Za zmínku
možná stojí, jestli se vyplatí fixovat cenu

energie na nějaké delší období dopředu
či nikoliv? Těžká otázka – pokud máte
zafixováno ještě z loňska (tedy za loňské
ceny) na 2 nebo i 3 roky, tak se můžete smát, protože se vás výkyvy na trhu
(skoro) nemají jak dotknout. Samozřejmě, je nutné mít smlouvu s dlouhodobě
stabilním a spolehlivým dodavatelem –
proto je v předcházející větě uvedeno
ono „skoro“ (pokud jste měli zafixovánu
dobrou cenu u některého z obchodníků, kteří v mezičase pozbyli schopnost
dodávek, je vám to k ničemu). Naproti
tomu fixovat dnes, kdy trh je neskutečně našponovaný zase až tak výhodné
není – protože pokud zafixujete, bude
to za dnešní nevýhodnou cenu. Problémem je, že dnes si v podstatě nevybíráme dodavatele s nejlepší nabídkou,
ale takového, který je schopen komoditu spolehlivě dodat. A proto si diktuje
podmínky… Nicméně pro úplnost, jakákoli cenotvorba navázaná na spotové
ceny/denní ceny nebo jak to jednotliví dodavatele mohou nazývat, nevím,
může být dnes výhodou, protože sice
aktuálně zaplatíme obrovskou jednotkovou cenu, nicméně budou to právě
denní spotové ceny, které jako první
odrazí případný příznivý vývoj cen…
Věřím, že tento malý exkurz do problematiky účtování za zemní plyn vám pomohl lépe se orientovat ve vašich fakturách, ať už jsou jakkoli komplikované.

Standardním obsahem auditu je prověření dokumentace celého systému,
zpracování analýzy rizik, kritických
kontrolních bodů a samozřejmě provádění dílčích činností, ať již přímo ve
výrobě, tak při pomocných činnostech.
Audit potvrdil platnost certifikátu shody s požadavky FSSC 22000.

votní prostředí. Z praktického pohledu
tedy jde o množství emisí do ovzduší
(jako jsou typicky oxidy síry a dusíku
či množství prachu) a do odpadních
vod (jako je množství síranů, nerozpuštěných a rozpuštěných látek či látek ovlivňujících chemickou spotřebu
kyslíku). Dále je předmětem hlášení
množství produkovaných odpadů a nakládání s nimi či množství odebíraných
a vypouštěných vod. Hlášení se provádí
elektronickým systémem - prostřednictvím strukturovaných formulářů – který
se označuje jako ISPOP – Integrovaný
systém plnění ohlašovacích povinností.

V období února a března 2022 Precheza a.s. postupně splnila své ohlašovací
povinnosti v oblasti životního prostředí ve smyslu zákonných povinností.
Předmětem těchto hlášení jsou emisní charakteristiky, kterými průmyslové
a další organizace, ovlivňují okolní ži-

Ludvík Prášil

Pavel Mikulík
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Plastikářský klastr
Druhý díl našeho mini seriálu představuje Plastikářský klastr, kterého jsme členem od roku
2018. Naši společnost v plastikářském klastru zastupuje Ing. Michal Ondráček.

Úvodem si pojďme vysvětlit, jaká je
definice slova klastr? Klastr je soubor
regionálně propojených společností a přidružených institucí a organizací – zejména institucí terciárního
vzdělávání (VŠ) – jejichž vazby mají
potenciál k upevnění a zvýšení jejich
konkurenceschopnosti. Pro plastikářský klastr hraje důležitou roli interakce s významnými institucemi v kraji
– Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně
(aplikovaný výzkum, nový bakalářský
obor), Zlínským krajem (propagace
oboru, spolupráce při tvorbě regionální inovační strategie), Sdružením
pro rozvoj Zlínského kraje a Technologickým inovačním centrem. Ve spolupráci s členskými středními školami
se aktivně podílí na modifikaci studijních plánů odborných předmětů
a propaguje obor zpracování plastů
dětem i jejich rodičům.
Pro získání podrobnějších informací
jsme oslovili pana Ing. Davida Hausnera, ředitele plastikářského klastru.
Pane řediteli, jak vidíte aktuální situaci
v odvětví plastikářského průmyslu?
Samotný obor zpracování plastů je
velmi široký – zahrnuje využití od
obalů, přes zemědělství, stavebnictví
a komponenty spotřební zboží až po
automobilový průmysl a zdravotnictví. V současné době mají zpracovatelé problémy spíše s dostupností základních surovin – polymerů a aditiv
– a tuto situaci se různými způsoby
snaží řešit. Samozřejmě již na sklonku
roku 2021 došlo k zásadnímu zvýšení
cen polymerů na trhu s tím, že toto
se podařilo výrobcům více či méně

Foto: Ingimage

Plastikářský klastr (zkráceně Plastr) byl založen ve Zlíně 27. 2. 2006 formou zájmového sdružení
právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Hlavními
nosnými aktivitami je prosazování zájmů členů v oblastech podnikání, inovací a vzdělání; Propagace
oboru zpracování plastů; Vybudování technického zázemí pro aplikovaný výzkum zpracování
plastů; Zajišťování služeb pro členy. Plastikářský klastr spolupracuje s ostatními klastry v ČR i na
Slovensku. Jeho vizí je, aby se Zlínský kraj stal centrem inovativního zpracování plastů v ČR.

zapracovat do cen svých finálních
výrobků. O to větší a urgentnější je
snaha zpracovatelů více využívat recyklátů ve svých recepturách a výrobcích – a toto je obecný trend (a vlastně
i nutnost a základní princip fungování
cirkulární ekonomiky v surovinově
udržitelném prostředí) v celém spektru zpracovatelských/výrobních podniků, které jsou orientovány na výrobky
z plastů. Mnohdy se situace jeví tak,
že se nikdo ze zpracovatelů recyklací
doposud nezabýval, ale opak je pravdou a dnes v ČR existuje velký počet
společností, které výrobu z recyklátů
a post konzumních odpadů (rozuměj
žlutých kontejnerů) mají jako svou
firemní filosofii. Situace je tedy svým
způsobem nepřehledná a rychle se
měnící – na druhou stranu toto vždy
přispívá k novým postupům, zlepšením a inovacím ve všech oborech.
Jaká je úloha plastikářského klastru?
Plastikářský klastr jako sdružení/asociace vznikl v r.2006 jako platforma pro
zpracovatele, dodavatele pro plastikářský sektor. Hlavními důvody k za-

ložení klastru byla především tradičně
silná pozice plastikářského průmyslu
ve Zlínském kraji (spolu s gumaři
představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně
však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové
zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při
nákupu služeb a produktů a účinného
prosazování zájmů odvětví. Nicméně
v současně době Plastr sdružuje podniky a vysoké a střední školy z celé ČR,
i když zastoupení firem ze zlínského
regionu má stále silnou pozici.
Kolik členů má plastikářský klastr?
Dlouhodobě se členská základna pohybuje na úrovni cca 55-60 členů.
Některé podniky přicházejí a zase
odcházejí…vždy je to o lidech ve vedení a o jejich schopnostech využívat
kapacit a výhod, které jim Plastr nabízí
a zprostředkovává. Naprostá většina
členů jsou podniky s českým kapitálem a vlastníky – díky tomu je možno
pružně a operativně jednat, reagovat
na vznikající situace a je také možno

očekávat rychlé rozhodování na straně
členských firem.
Je sám Plastikářský klastr členem nějaké mezinárodní asociace? Pokud
ano, jaká je jeho role?
Ano, již od roku 2011 je Plastr členem
EuPC (European Plastic Converters).
Toto je jediná a zcela zásadní asociace 45 tisíc firem z celé Evropy. Samozřejmě firmy nejsou asociovány
přímo každá a jednotlivě, ale jsou
zastoupeny právě prostřednictvím
národních asociací jako je Plastr. Základní rolí EuPC je potom prezentování, zastupování a lobbing právě za
zájmy podniků zpracovávajících plasty/polymery a zaměstnanců v tomto
oboru. Zejména v posledních letech se
stalo jednoduchým zlozvykem dehonestovat plasty jako takové bez ohledu na to jestli jsme opravdu schopni
jako civilizace své potřeby a návyky
změnit, ale hlavně bez ohledu na to,
jestli jsou náhradní řešení (materiály)
opravdovým přínosem pro hospodaření lidstva se zdroji a energiemi nebo
ne. Každý z nás a každý den se setkáváme s tím, že jsou nám prezentovány
výrobky, služby, řešení, které jsou na
hraně nebo za hranou se svou skutečnou „green“ povahou – říkáme tomu
dnes již běžně „greewashing“.
A mimo jiné i zde Plastr musí plnit
svou roli mediátora a pokud možno
nezávislého odborníka, který na číslech a faktech popíše skutečný stav
a reálnou přínosnost. Ano, jako lidstvo se musíme začít ve své spotřebě omezovat, musíme snižovat náš
„osobní opad“, musíme dbát na to,

jaké výrobky a odkud nakupujeme
a jestli je vlastně skutečně potřebujeme. Plastikáři jsou v tomto relativně dobře připravení a je jen otázkou
veřejné osvěty a edukace mladých
generací v tom, abychom nejen deklarovali všichni, že se moc spotřebovává a že je všude „hrůza“ odpadu
– ale musíme v tom něco udělat každý
zvlášť a sám.
Jak jste se stal ředitelem PK a jaká je
Vaše pracovní náplň?
Jako zástupce zakládající členské firmy
SPUR a.s. jsem u fungování Plastru od
samého počátku. V roce 2017 jsem nahradil v pozici ředitel předcházejícího
šéfa Plastru, pana Jaroslava Toufara.
Osobně ve své práci sázím a těžím ze
svých již 30 let trvajících zkušeností,
znalostí a orientace v oboru napříč evropským prostředím plasty-zpracovávajících firem. Pracovní náplň je velmi,
velmi pestrá – od operativní podpory
firem při řešení jejich denních problémů (materiály, technologie, lidé…),
přes programy vzdělávání zaměstnanců až po hlavně vývojové projekty,
které jsou hlavním cílem a prioritou
fungování našeho sdružení. V tomto
jsme poměrně odlišní od ostatních
oborových klastrů nejen v ČR. Projekty
je nutné a žádoucí mnohdy zastřešit
dostupnými tituly v dotačních programech a je tedy potřeby minimálně s firmami na přípravě projektových žádostí
spolupracovat.
Co Vás nabíjí a těší, když máte volno?
Je volno a volno – absolutní volno bez
„práce“ v podstatě neexistuje; na druhou stranu považuji za volno i situaci,
kdy se mi „stůl vyčistí“ od nezbytností
a nutností a já si mohu dovolit více se
věnovat opravdu novým idejím a nápadům. Motivací jsou mi hlavně situace,
kdy po dořešení vývojové fáze nějakého nového výrobku/postupu, přijedete
s odstupem do firmy a tento výsledek
je zde již v normálním provozním režimu, vyrábí se, vydělává a vše funguje
podle původních představ.
Michal Ondráček

FEPREN TP303 v replikách obkladů
a dlaždic památkových objektů
Plzeňská firma Vuk objekt s.r.o. je řemeslná dílna, která vyrábí zakázkovou keramiku,
jako jsou repliky obkladů a dlaždic pro exteriéry i interiéry jak nových budov, tak zejména
pro obnovu historických a památkových objektů zpravidla z předválečného období.
laboratoře. Náš výrobek FEPREN TP303
používají pro vybarvování keramických
hmot a glazur. Podle receptury se jeho
přídavek pohybuje v rozmezí od 0,5

do 3,0 hmot. %. Tuto železitou červeň
sice používají při mnohem vyšší teplotě
(1025 až 1150 °C) než je námi doporučovaná (600 °C), ale i přesto mají dobré

zkušenosti se stabilitou barevného odstínu při dané koncentraci a teplotě. Při
takto vysoké teplotě se barva železité
červeně samozřejmě změní, ale jelikož vždy stejným způsobem, lze takto
předem odhadnout výsledný barevný
efekt. Při použití TP303 (viz foto) v glazurách v kombinaci s fritou a dalšími

Obr. 1: TP303 (0,5 hmot. %) v glazuře pro výrobu repliky vnitřního obkladu před
a po vypálení

Obr. 2: Vybarvení keramické hmoty pro
fasádní pásky pomocí TP303 (3 hmot. %)

Obr. 3: Vybarvení keramické slinuté
dlaždice pomocí TP303 (3 hmot. %)

Další část jejich výrobkového portfolia
představují kachle a stavební prvky pro
kachlová kamna a také technická keramika pro sklářský průmysl a chemické

glazurními surovinami dosahují zajímavých efektů potřebných při výrobě replik obkladů. Za rok spotřebují přibližně
200 kg TP303. Na internetových stránkách firmy www.vuk.cz lze najít mnoho
jejich reálných projektů.

Obr. 4: Vybarvení syrové fasádní desky
pomocí TP303 (3 hmot. %)

Jan Večeřa, Jan Přikryl (Precheza a.s.)
a Miloš Fiala (Vuk objekt s.r.o.)
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Bezpečnost práce a životní prostředí

Zhodnocení stavu životního prostředí za rok 2021
Základním přístupem uplatňovaným v Precheze je řídit záležitosti kolem životního
prostředí systémově – od určení klíčových aspektů a řízení prostřednictvím cílů,
přes poskytování příslušných zdrojů až po dodržování stanovených procedur při
každodenních činnostech. V praxi jsou v Precheze již řadu let uplatňovány systémy
vycházející z normy ISO 14001 a z mezinárodní iniciativy chemického průmyslu
Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii. Právě rok 2021 byl rokem
obhajoby, kdy jsme v museli opětovně prokázat nezávislým auditorům z firmy
Bureau Veritas, že máme nárok na certifikát systému environmentálního řízení
dle ISO 14001 v rámci procesu tzv. recertifikace. Vše dobře dopadlo a Precheza
získala další certifikát pro systém dle ISO 14001 – s platností do roku 2024.
V roce 2021 byla provedena všechna měření na jednotlivých zdrojích
emisí, stanovená integrovaným povolením. Celkem bylo provedeno 32
měření. Tato měření, jak u emisních
zdrojů do ovzduší, tak do vod, ať jednorázová, opakovaná či kontinuální,
vykázala soulad se závaznými emisními limity při provozu výrobních technologií. Dodržování provozních řádů
a stanovených provozních podmínek
je předmětem kontroly ze strany
České inspekce životního prostředí.
Kontrola provedená v prosinci 2021
konstatovala, že zjištěný stav provozu odpovídal požadavkům zákona
i podmínkám integrovaného povolení Prechezy.
Celkové objemy klíčových emisí do
ovzduší meziročně poklesly v případě
oxidů síry (cca o 10 %) a vzrostly u tuhých znečišťujících látek (cca o 2 %).

Na tomto vývoji se kombinovaně podílí jak nižší výroba v roce 2021, tak
aktuální stav zařízení v daném období. Přestože jsou limity dlouhodobě
dosahovány, jak v koncentračním vyjádření (mg/m3), tak v jednotkovém
vyjádření (kg/t výrobku), je i nadále
velmi důležité pracovat na snižování emisní zátěže. Největší potenciál
k dalšímu podstatnému snížení průmyslových emisí do ovzduší z Prechezy je aktuálně u výroby železitých
pigmentů. V roce 2021 byla v tomto
směru připravena projektová dokumentace pro akci „Vypírka SO 2 za
K-systémem PŽPM“. Realizace investiční akce je plánována na rok 2022.
Dále byly připraveny technicko-ekonomické podklady pro akci „Snížení
emisí z dehydratační pece“ jako podklad pro plánovanou realizaci v roce
2023.

Rok 2021 byl opět dobrý z hlediska
možností odběru surové vody pro
technologii v porovnání s lety 20152019. Průtoky v dostupných vodních
zdrojích, kterými jsou pro nás Bečva
a Strhanec, neomezovaly odběry vody,
a umožnily i odběr ze Strhance při letní srážce Bečvy. Riziko sucha a velmi
nízkých průtoků v Bečvě, vedoucí až
k případnému odstavení výroby, tu
však stále existuje. V rámci adaptačních opatření na případný nedostatek vody v období sucha pokračovala
v roce 2021 příprava výstavby nové
retenční nádrže na surovou vodu
v lokalitě Rybníky, severně od areálu
Precheza, s retenčním objemem cca
99 000 m3, která by měla být schopna
v kombinaci s dalšími opatřeními zajistit provoz výroby. V oblasti emisí do
vod jsou výsledky u dílčích parametrů
vesměs srovnatelné s předchozím ob-

dobím a jsou úměrné objemům výroby, obdobně jako jednotkové objemy
vypouštěné čištěné vody zpět do říčního toku. Výjimku představuje, stejně jako loni, obsah CHSKCr, kde došlo
k zásadnímu poklesu z desítek tun za
rok na jednotky tun za rok, z důvodu
poklesu spotřeby organických aditiv
při mletí TB úpravou technologie.
Celkový objem produkovaných odpadů
meziročně poklesl o 26 % a byl nejnižší
za posledních 25 let. U obou kategorií
odpadu, tzn. „ostatního“ a „nebezpečného“, byl zaznamenán pokles. V oblasti předávání odpadů spolupracovala
Precheza v roce 2021 nadále se svým
dlouholetým výhradním partnerem –
firmou SUEZ CZ. V návaznosti na změnu odpadové legislativy od 1. 1. 2021
dochází k nárůstu poplatků za ukládání
ostatního odpadu, včetně komunálního, v souvislosti s tlakem na druhotné
využívání odpadů, a naopak k poklesu
poplatku za ukládání nebezpečného
odpadu. Souběžně tlačí na nárůst cen
vysoká inflace v národním hospodářství. Zvýšené ceny však byly v praxi
kompenzovány snížením objemu, takže finální náklady na odstranění odpadů byly v posledních 3 letech zhruba
na stejné úrovni.
Péče o životní prostředí musí být samozřejmě podpořena příslušnými
zdroji, a zejména těmi finančními.
Ty pokrývají nejen instalaci nových

zařízení, ale i obnovu a modernizaci
stávajících zařízení a jejich každodenní provoz. Do pořízení zařízení
na ochranu životního prostředí bylo
v roce 2021 investováno cca 34 mil.
Kč. Především šlo o obnovu suchého
elektrostatického odlučovače na provoze železitých pigmentů a Monosalu
v rámci generální zarážky. Významné
investice směřované do oblasti zlepšení ekologické výkonnosti technologií budou pokračovat i v letošním roce
– uveďme například již výše zmíněnou
vypírku SO2 za K-systémem nebo obnovu odprášení pneudopravy MH.
Pavel Mikulík, Tomáš Navrátil

Bezpečnost a hygiena práce a požární ochrana v roce 2021
V roce 2021 došlo
k osmi pracovním úrazům
s pracovní neschopností
nad 3 kalendářní dny
(v roce 2020 to bylo
14 pracovních úrazů
s pracovní neschopností).
Závažnost úrazů, to
znamená průměrné
procento pracovní
neschopnosti z titulu
úrazů, má hodnotu 0,35.
Ke třem pracovním úrazům s pracovní
neschopností došlo na provoze titanová běloba, ke dvěma na provozní
údržbě a shodně po jednom pracovnímu úrazu na provozech železité pigmenty, kyseliny a energetika. Všechny
zaznamenané úrazy měly společnou
příčinu – nepozornost a podcenění
rizika práce. Statisticky nejčastější příčinou úrazů byly pády (63 %) a manipulace s břemeny (37 %). Nejčastěji
zraněnou částí těla byla levá noha
a pravá ruka.
Pro pracovní úrazy bylo zameškáno
825 kalendářních dnů (v roce 2020
to bylo 429 kalendářních dnů). Nebyla nově ohlášena nemoc z povolání.
Detailní statistika úrazovosti v jednotlivých letech je patrná z přiložené
tabulky.
Ve spolupráci s odborovou organizací
proběhly prověrky BOZP na všech výrobních pracovištích. Tyto prověrky se
budou opakovat i v roce 2022.
V oblasti požární ochrany nebyl v průběhu roku 2021 v PRECHEZA a. s. evidován žádný požár, výbuch ani únik
nebezpečných látek. Máme 38 aktiv-

Rok

Počet PÚ s pracovní
neschopností

Počet PÚ bez pracovní
neschopnosti

Počet PÚ na mil.
odpracovaných hodin

Závažnost

Četnost

2006

12

21

12,01

0,18

1,98

2007

4

15

3,99

0,15

0,66

2008

5

20

5,01

0,15

0,84

2009

5

10

5,23

0,08

0,88

2010

4

6

4,22

0,05

0,71

2011

5

1

5,31

0,06

0,71

2012

4

8

3,95

0,06

0,66

2013

11

11

10,63

0,21

1,77

2014

7

1

6,74

0,28

1,12

2015

11

1

10,6

0,14

1,75

2016

5

1

4,80

0,28

0,80

2017

10

2

9,67

0,19

1,60

2018

13

4

12,42

0,30

2,00

2019

4

5

3,72

0,17

0,61

2020

14

5

13,45

0,18

2,24

2021

8

1

7,80

0,35

1,23

ních 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 lékař-

ským 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 2022?
Mezi hlavní úkoly patří: kontrolní
audit systému řízení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci dle standardu ČSN ISO 45001 a provedení
prověrek BOZP v souladu s požadav-

ky § 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

precheza

události

www.precheza.cz
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Personalistika

Spolupráce se školami

Etický kodex
a proč ho máme?

Chemická olympiáda

Zaměstnanci a zaměstnavatelé svým jednáním formují firemní kulturu. Jedním
z nejdůležitějších znaků firemní kultury je bezesporu dodržování pravidel slušného
chování. Dodržování jasně formulovaného etického kodexu ve společnosti výrazně
pomáhá mít lepší vztahy na pracovišti, ale i s dodavateli, zákazníky a dalšími důležitými skupinami. Tyto korektní vazby jsou předpokladem pro úspěšné fungování
firmy, a tedy i její dobré ekonomické výsledky.
Etika ve firmách je založena na dodržování základních, společensky uznávaných
hodnot – spravedlnosti a poctivosti. Na těchto dvou pilířích je postaven i koncernový Etický kodex, kterým se řídí všichni zaměstnanci PRECHEZY. Obecné zásady
Etického kodexu PRECHEZA a. s. lze konkrétněji shrnout do těchto bodů:

• Chování všech zaměstnanců a.s. v souladu se zákony;
•	Odpovědnost za obraz AGROFERT, a.s.
a PRECHEZA a.s. na veřejnosti;

• Vzájemný respekt, poctivost a integrita;
• Vedení, odpovědnost a kontrola vedoucích zaměstnanců;
• Zodpovědný vztah k obchodním partnerům a třetím subjektům;
• Respektování práva na konkurenci a dodržování
závazných pravidel soutěžního práva;

• Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
• Dodržování pravidel obchodní zdvořilosti;
• Respektování pravidel pro zadávání zakázek;
• Zamezení konfliktu zájmů;
• Korektní a pravdivé zacházení s informacemi;
• Mlčenlivost v interních záležitostech společnosti.
Celé znění našeho firemního Etického kodexu je všem zaměstnancům dostupné
v aplikaci Náš intranet. Odkaz a přístupové údaje dostanete na personálním útvaru.
Alena Okáčová

Úterý 8. března 2022 proběhl ve znamení soutěže mladých talentů. V laboratořích
a v učebnách Gymnázia Jakuba Škody v Přerově se opět po roce sešli mladí chemici,
kteří si přišli změřit své teoretické znalosti a praktické dovednosti v okresním kole
chemické olympiády. Jako každým rokem, tak i letos se na spolupráci podílely tři
subjekty přerovského regionu a to: Středisko volného času ATLAS a BIOS, které je
organizátorem této soutěže, Gymnázium Jakuba Škody, které poskytlo prostory
a odborného garanta soutěže, a přerovská firma PRECHEZA, a.s., která je výhradním
sponzorem této olympiády a má pro soutěžící připravené vždy atraktivní ceny.
Tato soutěž je určena pro žáky 9. tříd
a odpovídající ročníky osmiletých
gymnázií. Garantem této soutěže je
Mgr. Lada Machačová, vyučující chemie na Gymnáziu Jakuba Škody. Úkoly
okresního kola se připravují centrálně
na ústředí olympiády, proto jsou vždy
pro hodnotící komise jednotlivých
okresů či krajů překvapením. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem
12 soutěžících z pěti škol přerovského okresu – ze dvou gymnázií a tří
základních škol. Vítězové budou náš
region reprezentovat v krajském kole,
které se bude konat 29. března 2022
na Slovanském gymnáziu v Olomouci.
Důkazem, že se ani žáci základních
škol nemusí bát soutěžit společně
s žáky gymnázií, je Eva Kopečná ze ZŠ
Velká Dlážka, která se pod vedením
své paní učitelky Mgr. Elišky Sahajové probojovala na krásné druhé místo, hned za žáka z Gymnázia Hranice
Jakuba Konečného a před Alberta
Cibíčka.
Všichni soutěžící si užili hlavně praktickou část, kde v laboratoři pracovali
na stanovení oxidu uhličitého a porovnávali množství minerálních látek
ve vodě. V době distanční výuky byli
o pokusy a nácvik laboratorních dovedností ochuzeni, ale při soutěži pracovali s velkým zaujetím.

Foto: archiv PRECHEZA

Většině lidí pravidla etického chování odmalička vštěpovali
rodiče. Proto je mají tak nějak pod kůží a je pro ně přirozené
se podle nich chovat. Víme, jak se chovat ke svým manželkám,
manželům, dětem, nebo kolegům tak, aby to klapalo.
Na druhou stranu také víme, co už je takzvaně „přes čáru“.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a věříme, že svůj zájem o chemii
budou rozvíjet i v budoucnu. Děkujeme
společnosti PRECHEZA a. s. za finanční
a organizační podporu při zabezpečení
chemické olympiády.
času ATLAS a BIOS, Přerov

50 LET
60 LET

BŘEZEN
Souček Petr

provozní elektrikář
Friedl Miloslav

jeřábník

DUBEN
Kopecká Miroslava

referentka prodeje
Hruška Ladislav

mistr MaR

Odchod do důchodu
Foto: archiv PRECHEZA

Slaměník Josef

Studenti se nejvíce zajímali o pracovní místa, která bychom jim jako absolventům
mohli nabídnout, co napsat do životopisu nebo jak probíhají pohovory. Na stánku
si mohli i zasoutěžit a vyhrát netradiční trička se zajímavými motivy. Chemicko-technologická fakulta UP je naší dlouholetou partnerskou školou a v Precheze
pracuje řada jejich absolventů. 
Alena Okáčová

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
celkem 18 finalistů, kteří se společně
utkali v laboratořích při řešení laboratorní úlohy. Zadání soutěžních úkolů
kladlo na soutěžící nároky nejen v teoretických znalostech, ale také v praktických dovednostech. Mnozí soutěžící
měli možnost pracovat samostatně
v laboratoři poprvé v životě, přesto
všichni zapeklité úkoly hravě zvládli.
Nejlépe si se zadáním poradila Michaela Šubrtová ze ZŠ Odry Pohořská, která
zvládla praktickou úlohu na 68,5 bodu
ze 70. Jako druhá se umístila Eva Kopečná ze ZŠ Přerov Velká Dlážka a třetí skončila také mladá chemička Anna
Petrovská ze ZŠ Přerov Trávník.
Pavlína Voldánová, SPŠ Hranice

vrchní mistr MaR

v zaměstnání
20 LET
30 LET

20 LET

BŘEZEN
Kořínek Milan

chemik kontaktář
Hrbáček Antonín

chemik-kalolisy

DUBEN
Sudolský Roman

balič

Kusák Miroslav

25 LET
Foto: archiv PRECHEZA

za štědrou finanční podporu, díky níž
se soutěž může pochlubit hodnotnými cenami pro vítěze, jako je tablet,
chytré hodinky, outdoorová kamera,
externí disky, bezdrátový reproduktor,
knihy, sportovní vybavení a mnoho
dalšího.
Do soutěže se v letošním roce zapojilo celkem 20 základních škol s téměř
600 žáky. Z teoretického kola, jež proběhlo pouze on-line formou, vzešlo

50 LET
60 LET

9. března 2022 se PRECHEZA prezentovala studentům
Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice
jako potencionální zaměstnavatel. Na veletrhu
pracovních příležitostí jsme nabízeli možnost praxí
a stáží pro studenty chemických oborů na společném
stánku koncernu Agrofert.

Soutěž je určena žákům 9. tříd z regionu Přerovsko a Novojičínsko. Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků
o studium středních škol technického
zaměření a ukázat žákům, že chemie
je věda pestrá a zábavná s širokými
možnostmi využití. Organizátorem
oblastního kola soutěže je obor Aplikovaná chemie SPŠ Hranice. Generálním partnerem soutěže je společnost PRECHEZA a. s., které vděčíme

Jubileum životní

Pavlína Navrátilová, Středisko volného

V kontaktu se studenty

Po téměř dvouleté pauze zapříčiněné koronavirovou
pandemií proběhlo ve čtvrtek 24. března 2022 na SPŠ
Hranice regionální finále soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO
MLADÉHO CHEMIKA ČR.

5

provozní elektrikář
Prášil Ludvík

vedoucí EN a MaR

35 LET Brand Richard
					
provozní zámečník

6

po práci
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Okénko knihovnice

Okénko knihovnice
Vážení a milí čtenáři, již podruhé v tomto roce jsem si pro vás
připravila článek o knihách z naší odborové knihovny. Tentokrát na
téma kolektiv autorů. A proč právě kolektiv autorů? Vždyť to není
žádný literární žánr, řeknete si. K tomuto rozhodnutí mě dovedlo
vyhodnocení soutěže z minulého čísla Novin Precheza.
Soutěže o knihu Patrika Hartla 15 roků
lásky se zúčastnilo 21 čtenářů. Abych
pravdu řekla, neměla jsem vůbec tušení, kolik lidí se do soutěže zapojí
a jestli se jim mnou vybraný titul bude
líbit. Knihu poezie v soutěžní otázce
jsem 22. 2. 2022 před spaním zavřela
na stránce 117. Nejbližší tip, 101, měla
Ing. Markéta Filipská, které jsem se
srdečnou gratulací knihu 10. března
2022 předala.
Skupinu knih, o kterých bych tedy
dnes chtěla psát, naleznete v seznamu
v kolonce kolektiv. (Intranet-odbory-knihovna-seznam knih)
Nachází se v ní přes dvě stě titulů,
z nichž jednu desetinu tvoří edice
Anekdoty.
Jsou to malé brožurky velikosti A6 s různými tématy (například Anekdoty pana
vrchního, Anekdoty o lordech, Dětské
anekdoty atd.). U těchto sešitků si umím
představit, co je jejich obsahem.
Mne však v seznamu zaujal titul Odpovědi na otázky pod číslem 4924.
Celý název knihy však zní Odpovědi na
otázky ke stanovám KSČ. Tuto knihu
měl za celých 40 let, co leží v knihovně, zapůjčenou jen jeden člověk.

A přitom název v seznamu vypadal
tak slibně…
Úplně se vžívám do role mých předchůdkyň knihovnic, které dostaly peníze
na nové knihy, koupily jednu politickou,
jednu dětskou, jednu detektivku a zbytek peněz použily na cestopis nebo životopis.
Vy jste však v úplně jiné situaci než
čtenáři let minulých. Své náměty, rady
a připomínky, tipy na knihy, o které byste chtěli soutěžit, mi můžete napsat na
můj mail!
Dalším titulem, jehož název mě zaujal,
je kniha Sedmilháři s pořadovým číslem 2923.
Kniha přináší historky ze života šesti autorů – Vladimíra Kaliny, Františka Vlčka,
Jaroslava Otčenáška, Ivana Osvalda,
Jindřišky Smetanové a Zdeňka Jirotky.
Každý z autorů dostal k tvorbě prostor
dvaceti až pětadvaceti stránek, na které
vměstnal osm až devatenáct historek.
Některé zabírají půl a jiné až dvě strany. Knihu jsem předběžně prolistovala
a názvy kapitol Potíže růstu, O filosofii
Slunce, Kulturní obtíže, Flašinet nebo
Jak tatínek poslouchal koledy, mě příjemně nalákaly ke čtení.

Tady je malá ukázka: Historka „Skutečně trapná zásilka“ od Jindřišky Smetanové
„Když se tak občas začne povídat o válce, nemůžu si nevzpomenout na našeho
kamaráda Františka Herrmanna. Byl to
mládenec s obrovským smyslem pro
humor i pro dobrodružství. Dokázal jen
tak mimochodem jako žid přečkat celý
protektorát uprostřed Prahy s falešnou
legitimací. Měl na to zkrátka nervy a občas přiváděl do mdlob své přátele tak
šibeničními vtipy, že mi až mrazí v zádech. Tak třeba za heydrichiády, kdy šlo
lidem skutečně o krk – a nejen šlo, kdy
o krk mnozí kvůli naprostým nesmyslům přicházeli, zatelefonoval tenhle
František Herrmann jednomu příteli
a povídá mu do sluchátka:
Poslouchej, nepřišel bys dneska večír
ke mně? Došly mi totiž poštou zbraně…
Kamarád na druhém konci aparátu
ztuhnul a jenom stačil hlesnout: Ježíšmarja, zbraně? Co to mluvíš? A na to
mu vesele odpověděl František, no nic,
žádný zbraně, buď klidnej. Došly mi jenom škvarky, ale připadá mi blbý mluvit
o tom do telefonu.“
Po přečtení téhle knihy jsem neváhala
a podívala se do seznamu, jestli tam ještě nenajdu nějakou knihu od Jindřišky
Smetanové, neboť styl jejího psaní se
mi z nabízených autorů líbil nejvíc.
Samozřejmě jsem ji našla. Kniha s pořadovým číslem 1881 a s názvem Někdo

přijde a nenechá mě zemřít je mistrný
náhled do osudů čtyř lidských existencí. Tuto knihu jsem přečetla jedním dechem a také ji mohu doporučit všem.
Dále jsem si v seznamu vyhlídla knihu
Slova žen pod pořadovým číslem 6183
a zjistila jsem, že se jedná o povídkovou
knihu. Hlavními hrdinkami povídek jsou
ženy, jejich veselé i smutné osudy, které
autorka Marie Therese Cunyová společně s francouzskou herečkou Annie
Girardotovou mistrně sepsala v čapkovském stylu do pětistránkových cyklů.
I když se děj povídek odehrává v sedmdesátých letech minulého století, také
bych ji pro svoji čtivost doporučila všem.
Knihy pro dnešní Okénko jsem si v kategorii kolektiv vybírala výhradně podle
názvů. Pro mne to bylo, přiznám se, velké dobrodružství. Chtěla jsem vám na
tom ukázat, že i takhle si člověk může
v knihovně najít to „své čtení“.

Pod slovem kolektiv se dá skrýt mnoho
asociací. Do kolektivu se můžu dostat,
z kolektivu můžu odejít a z kolektivu
můžu vyčnívat. Každý zpěvák, který se
jednou vydá na sólovou dráhu, jednou
patřil do nějakého kolektivu – skupiny.
Tak i já v kolektivech autorů, ať už se
jedná o povídky nebo poezii, nacházím
ty své „hrdiny“, kteří z kolektivu vyčnívají.
A nakonec vám představím knihu,
o kterou budete v dnešním čísle soutěžit. Jmenuje se Můj život mezi slzami
a smíchem a společně s Jiřinou Bohdalovou ji napsal Jiří Janoušek, roku
2020 ji vydalo nakladatelství Práh. Pojednává o soukromém a hereckém životě Jiřiny Bohdalové. Jako každý životopis je kniha plná vzpomínek, historek,
a hlavně v ní najdete spoustu barevných
i černobílých fotografií.
Lenka Čulíková

Soutěž
Druhá soutěžní otázka zní:
14. 3. 2022 jsem byla nakupovat v Kiku. Potřebovala
jsem si rozměnit 2000 Kč. Tipněte si, kolik jsem utratila korun. Malá nápověda – nekupovala jsem žádné
oblečení, jen dekorace na Velikonoce.
Těším se na vaše tipy, které mi pište na: lenka.culikova@precheza.cz nebo volejte na klapku 2347 do
12. 5. 2022. Ten, kdo nechce soutěžit, mi samozřejmě může napsat taky.

Okno do přírody

Přírodní rezervace Kačení louka

Kačení louka je zvodnělá terénní deprese doplňovaná průsakem podzemní vody a jarní povrchovou vodou.
Terénní deprese je v podstatě půdní
prohlubeň různého rozsahu, trvale
nebo občasně naplněná vodou. Takto
dává vzniknout novým tůním. A právě
prohloubení a zvětšení této tůně je
spojeno se železnicí (Olomouc-Praha),
která prochází přímo skrz toto chráněné území. Během její výstavby se
deprese uměle prohloubily a daly tak
tomuto místu podobu, kterou známe
dnes. Celé chráněné území, v dnešním
rozsahu, však nechrání pouze mokřad,
ale také pestrou mozaiku dalších
mokřadních biotopů. Za nejvýznamnější lze považovat ostřicové porosty,
podmáčené bažinné olšiny a tvrdý luh.
Voda se zde však drží pouze v jarních
měsících. V létě mokřad více či méně
vysychá, k čemuž přispělo mimo jiné
i současné klima a dřívější odvodňování sousedních pozemků.
Mozaikovitost celé rezervace se pochopitelně projevuje na složení místní
květeny, která umožňuje výskyt vzácných a chráněných druhů mokřadních
rostlin. Celkově jich zde bylo zjištěno
více než 200 druhů. Z nelesní vegetace zde najdeme zejména porosty

vysokých ostřic, vodních rostlin, křovitých vrb a rákosin. „Bažinomilný“ zevar
nejmenší zde hojně se vyskytující je
řazen mezi silně ohrožené druhy, v ČR
z mnoha lokalit v minulých desetiletích
úplně vymizel. Najdeme ho hlavně v rašelinných tůňkách. Podobně je na tom
velmi vzácný rdest ostrolistý. Dříve byl
u nás a v Evropě hojně zastoupený, ale
vlivem intenzívního tzv. kapro-kachního
hospodaření a vlivem znečištění vod též
ustoupil. Hotovým rájem na zemi je tato
lokalita pro zajímavou žlutě kvetoucí
vodní trvalku, která i mnohým pěstitelům zdobí mělká jezírka na zahradách.
Je to bazanovec kytkokvětý, patřící do
čeledi prvosenkovitých. Dále najdeme
modrou, spíše vzácnou, pomněnku
trsnatou. V pestré skladbě rostlin objevíme také tzv. demontánní druhy.
Jsou to ty druhy rostlin, které byly dříve
rozšířené v montánním (horském) pásu
a postupně sestoupily do nižších poloh.
Mezi takové patří oměj různobarvý,
pryskyřník hajní, kýchavice bílá Lobelova nebo hojná žluťucha orlíčkolistá, velmi oblíbená i v okrasných zahrádkách.
V lesních porostech narazíme zejména
na krásné koberce sněženek.
Vliv mozaiky biotopů se projevuje také
ve společenstvech živočichů. Vodní

ptactvo je samozřejmostí. Nejvýznamnější skupinu ale tvoří obojživelníci
a nejtypičtějším z nich je kuňka obecná.
Díky červenočernému zbarvení břicha
je někdy nazývaná též ohnivou. Jak už
její rodové jméno napovídá, ozývá se
tichým kuňkáním, které se však v chóru
samců může nést do značné vzdálenosti. Kuňka vyhledává především mělké,
prohřáté, stojaté vody. Tyto podmínky
vyhovují i vývoji pulců. V této lokalitě
jim opravdu nic neschází. V noci žabí
hlasy doplňuje zpěv slavíka a cvrčilky.
Slavík má neobyčejně bohatý hlasový
fond. Při svém zpěvu střídá flétnové
tóny, vydává silný tlukot, hvízdá i klokotá. Cvrčilku zelenou v noci poznáme
podle jednoduchého cvrčivého „sirrrrrrrrr“, připomínající cvrkot kobylky.
Samci cvrčilky říční se zase ozývají vysoko ve větvích stromů nejčastěji brzy
ráno nebo při soumraku jednoduchým
zpěvem, tvořeným nepřetržitým „dzedzedzedze…“, připomínajícím zvuk šicího
stroje. Dále se v této oblasti můžeme

setkat se skokanem štíhlým, rosničkou
zelenou či ropuchou obecnou. Žijí zde
také dva druhy čolků – vzácnější čolek
velký a čolek obecný. Lokalita je rájem
užovek obecných i obojkových, které se
často vyhřívají na březích tůní, zahlédnout je však můžeme i přímo ve vodě
– jsou rozenými plavci. Dalším plazem,
který je tu doma, je slepýš obecný
a nepřehlédneme ani velkou populaci
ještěrky obecné. Řadu jedinců tohoto
druhu můžeme zastihnout i přímo na
železničním náspu. Z broučí fauny stojí
za zmínku výskyt vzácného mokřadního střevlíka s nápadnou linií teček

Foto: Olga Havlíčková

Nedaleko obce Moravičany na levém břehu řeky Moravy
a v těsném sousedství železniční trati mezi Prahou a Olomoucí se
nachází malé, ale významné místo, jedno z nejcennějších v CHKO
Litovelské Pomoraví – Přírodní rezervace Kačení louka. Jak již název
napovídá, jedná se o mokřady a podmáčené porosty. Oficiálním
předmětem ochrany je: Ochrana mokřadních biotopů s téměř
kompletní hydrosérií ekosystémů od společenstev volné hladiny
až po podmáčené olšiny, s výskytem řady vzácných druhů rostlin
i živočichů. Oblast o rozloze 16,7 ha v nadmořské výšce kolem
250 m n. m. je zvlášť chráněna od listopadu 1992, tedy patří spíše
mezi mladší chráněná území.

v každé krovce. Hojně zastoupeny jsou
samozřejmě různé druhy vodních brouků, např. potápník vroubený, vzácnější
vodomil černý a dva druhy pobřežníků
– obecný a mědobarvý. Vyskytuje se
zde rovněž spousta zajímavých druhů
vážek, nejběžnějším z velkých druhů je
vážka čtyřskvrnná, šídlo modré a lesklice. Objevíme i šidélko ruměnné, které se díky svému červenému zbarvení
dá snadno určit. Květnaté lesní okraje
vyhledává kultovní motýl Litovelského
Pomoraví – jasoň dymnivkový. V Čechách již pravděpodobně vyhynul, na
Moravě je známo pár lokalit, kde se
nachází, a nejpočetnější populace jsou
právě v oblasti CHKO Litovelské Pomoraví. Jasoň dymnivkový obývá rozhraní
(les-louka, břeh potoka, řídké listnaté
lesy apod.), která jsou domovem jeho
živných rostlin – dymnivek. Samice nakladou vajíčka na rostlinu a housenky
na ní žijí. Vylíhnou se až po přezimování
následující rok na jaře. Dospělci poletují
po dobu 2–3 týdnů. Páří se jen dopoledne nebo těsně po poledni. Kopulace
trvá totiž několik hodin a k večeru už
by je mohl spláchnout déšť. Jasoni jsou
původem himalájské druhy a zkušenost
s horskými bouřkami je naučila jinému
chování.
Kačení louka je nádherný luh, dobře
přístupný, nikterak nebezpečný, avšak
mimo hlavní cesty, tudíž ne příliš navštěvovaný. Ač jej kříží hlavní železniční
trať, jen málokdo z cestujících ví, kudy
přesně projíždí. Pro milovníky lužních
krás lze toto místo vřele doporučit
k navštívení, ovšem s velkou obezřetností, a hlavně bez čtyřnohých mazlíčků! Mohli byste vážně až fatálně narušit
klid vodního ptactva, který potřebují
k hnízdění a následné péči o mladé.
Kateřina Stojanová
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Sportujeme

101 kilometrů, které ti změní život…

(pokračování z minulého čísla)

Při výstupu na Lysou horu jsme chytli
vláček závodníků, které nebylo možné
předejít, a tak jsem se prakticky ani nezapotila a o co hůř, ani jsem se nezahřála a o to více mi pak chybělo teplo
při sestupu. Lysá hora nás totiž jako
vždy přivítala silným, studeným větrem. Sestup do Ostravice mi připadal
nekonečný. Zima, tma a do toho se mi
někde za mnou pořád ztrácel parťák
a v té směti čelovek ho nebylo vůbec
jednoduché najít.
50.–70. kilometr
Protože jsme opravdu hodně promrzli,
v Ostravici jsme využili možnosti teplé
polévky a krátké pauzy ve vyhřáté hale.
Z tepla se mi samozřejmě nechtělo, ale
věděla jsem, že čím dýl budu odpočívat, tím méně se mi bude chtít pokračovat a ostatní účastníci ukončující své
působení v závodu pro mě byli odstrašujícím případem. Na každé občerstvovací stanici byla možnost využít mobilní toalety. V tomto zázemí jsem ji byla
nucena během dvaceti minut navštívit
minimálně pětkrát a už mi bylo jasné,
že moje zažívací potíže přicházející již
tradičně cca od 45. kilometru mě neminou ani tentokrát. Nicméně mé odhodlání pokračovat dál nezastavila ani tato
nepříjemnost. Cestou na Smrk ukončil
závod i můj kamarád, a tak jsem pokračovala úplně sama, s ostatními přeživšími závodu. Na Smrku jsem stihla nádherný východ Slunce a s přicházejícím
dnem se zdálo být všechno hned zase

o něco veselejší. Bohužel ne v mém zažívacím ústrojí. Pozřít jsem nemohla ani
vodu a vše co jsem se do sebe pokusila
dostat šlo vzápětí ven a mise „kam?“
mě zabavila na několik kilometrů. Zažívací problémy se totiž netýkaly jen mě,
a tak byly nejvhodnější místa v lesních
zákrytech věčně obsazená jinými závodníky. Sestup ze Smrku mi připadal
nekonečný a sebral mi spoustu sil.
V následující občerstvovací stanici mě
naštěstí čekal můj podpůrný tým, který mě zásobil živočišným uhlím, a tak
se mi už jen z principu pokračovalo
o něco lépe. Se ztrátou chuti k jídlu se
po dvaceti kilometrech pochopitelně
dostavila i ztráta energie, protože tělo
nemělo při tak velkém výkonu z čeho
brát a tak jsem cestou na Malou stolovou prožila méně veselé chvíle, ale ani
na vteřinu jsem nepřemýšlela nad tím,
že bych závod ukončila.
70.–101. kilometr
Příkřejší stranu Čertova mlýna jsme
naštěstí absolvovali pouze z kopce
(i když po 73 kilometrech už není ani
chůze z kopce nic příjemného) a na
Pustevnách jsem dostala po dvaceti
sedmi kilometrech konečně chuť k jídlu. No, co myslíte…snědla jsem všechno na co jsem se podívala (od snickers
tyčinky až po škvarkovou pomazánku)
a do pěti minut zase začala má „oblíbená“ mise „kam?“. Nicméně bylo poznat, že si tělo vzalo alespoň nějaké
živiny, protože jsem značně pookřála.

Foto: archiv PRECHEZA

V prvním díle příběhu nazvaného podle sloganu
extrémního běžeckého závodu Beskydská sedmička
jsme s Hankou vyrazili na sedm nejvyšších beskydských
vrcholů. Vyprávění skončilo před nejnáročnější částí
závodu, před výstupem na Lysou horu.

Věděla jsem, že už mě čeká posledních
25 kilometrů a až na ty zažívací neduhy
jsem se cítila překvapivě velmi dobře.
Z Pusteven vedly naše kroky dolů do
Ráztoky a z Ráztoky zpět nahoru na
Radhošť. Pod Radhoštěm nás čekal
checkpoint v údolí, kde jsem si oblékla cílové tričko a v něm jsem se vydala
pokořit úplně poslední kopec závodu
– Velký Javorník. Už jsem si byla jistá,
že svůj cíl splním a začínala jsem si
pohrávat s myšlenkou, co si tak ještě

trošku vylepšit výsledný čas. Cestou
jsem potkávala závodníky, kteří napadali na nohy, měli ovázané kotníky
i kolena, sotva se táhli, ale šli. Krok za
krokem ke svému cíli. To pro mě byli
opravdoví bojovníci a když jsem kolem nich popobíhala, připadala jsem
si až trošku hloupě, že mi to jde tak
lehce. Cestou na Javorník začalo poprchat, ale mě už bylo všechno jedno.
Poslední „pípnutí“ na checkpointu na
kopci a rychle dolů do cíle. Nevím,

kde se vzaly ty zbytky sil, ale opravdu
se mi podařilo doběhnout, a finanční
příspěvek, který jsem nesla po celou
dobu v náprsní kapce jsem donesla
do cíle v čase 24 hodin a 50 minut.
Za cílovou páskou mě čekal můj podpůrný tým, včetně dalších kamarádů,
kteří mě přijeli podpořit, a to pro mě
bylo mnohem krásnější odměnou než
samotná medaile a pocit, že jsem to
dokázala.
Hanka Řezníčková

Volejbalová sezóna
jde do finále
Všechny soutěže se blíží k závěru. Extraligové ženy mají letos již dobojováno. V nejvyšší soutěži ovlivněné covidem se jim nepodařilo uhrát ani bod
a skončily na posledním desátém místě. Některé výkony i proti tabulkově
vyšším družstvům byly na velmi dobré úrovni, ale bohužel bez jediného
vítězství. Dobrou zprávou je, že podle pravidel Českého volejbalového
svazu výjimečně z extraligy žádný tým nepadá.
Výbornými výkony se naopak blýskly naše kadetky v Českém poháru (viz
foto). V posledním turnajovém klání v Prostějově vyhrály všech sedm
zápasů. Celkově se umístily v již ukončené soutěži na vynikajícím druhém místě, jen dva body za vítězným Olympem. Stříbrné medaile získaly
z 32 účastníků Českého poháru kadetek. K tomu jim moc gratulujeme.
Ostatní žákovské a mládežnické kategorie mají finálové boje ještě před
sebou. Přejeme krásné výsledky a radost ze hry.
		
Dana Lehnertová

V sobotu 28. 05. 2022 se zaplní civilní část letiště v Henčlově - Výmyslově
bublajícími a burácejícími motory aut pravidelných i občasných účastníků
této akce. Po roční přestávce se slalom odehraje nejen jako podnik Mistrovství České republiky, ale i jako podnik zóny Střední Evropy pod hlavičkou
FIA. Automobilový slalom PRETIOX se v letošním roce poprvé odehraje jako
memoriál Jiřího Procházky, člověka a kamaráda, který byl nejen dlouholetým
předsedou autoklubu PRETIOX, ale hlavně jeho dobrou duší.
Přípravy slalomu byly zahájeny již
v únoru jednáním se společností LOM
Praha jako pronajímatelem pojezdových drah letiště a se společností Letiště
Přerov, která poskytuje akci zázemí. Začátkem měsíce března proběhlo pravidelné školení řídících a bezpečnostních
činovníků. Školení pořádal AK BARUM
Zlín pod hlavičkou Autoklubu ČR. Technické detaily řešila na svém zasedání
v minulém týdnu Slalomová komise.
Rozsáhlá jednání jsou aktuálně vedena

o připuštění elektromobilů a automobilů s hybridním pohonem, resp. o jejich
zákazu z bezpečnostních důvodů.
V současné době dokončují pořadatelé jednání s firmami, které povinně
zabezpečí slalom po stránce zdravotní
- záchranářské a požární. Jako tradičně
ve spolupráci s AK BARUM Zlín zajistíme technického delegáta a sportovního komisaře, časoměřiče, pronájem
časomíry, stejně jako komunikačních
pojítek a ostatního vybavení trati po-

dle Sportovních řádů – tabulí, kuželů,
vysílaček apod.
Pro zdárný průběh akce jsou ale klíčoví
naši „pěšáci“. Tedy lidé, kteří odběhají a odzapisují celou akci u kuželů vymezujících trať. Tady se jako autoklub
potýkáme s výrazným stárnutím populace našich členů. Určitě to zvládneme
s jejich pomocí i letos, ale jakoukoli pomocnou ruku rádi přivítáme. Nemůžeme nabídnout nic jiného než celodenní
pohyb na čerstvém vzduchu podpořený
luxusním řízkem z jídelny mateřské Prechezy a vůni benzínu, která k této akci
neodmyslitelně patří.
Zároveň bychom rádi pozvali všechny,
kdo se o automobilový sport zajímají –
přijďte se podívat! Stojí to za to. Závody
začnou tréninkovými jízdami kolem deváté hodiny dopolední. Radek Šonský

Foto: Archiv AK Pretiox

Foto: Michal Lakomý

27. ročník automobilového slalomu
PRETIOX – Memoriál Jiřího Procházky
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Koncern AGROFERT

Do pomoci Ukrajině se zapojuje i stále
více firem z koncernu Agrofert, ať už formou vlastních materiálních či finančních
sbírek nebo spoluprací s humanitárními
organizacemi.

Nadace AGROFERT

Myslíme na všechny rodiny zasažené neobhajitelnou ruskou agresí na Ukrajině. Rodiče
samoživitelé s ukrajinskou národností mohou podat žádost o finanční podporu v našem
fondu pro rodiče samoživitele v nouzi.
V prvním březnovém týdnu jsme v rámci koncernu uspořádali Materiální sbírku na pomoc matkám
a dětem, které utíkají před válkou na Ukrajině. Zaměstnanci pražské centrály a některých společností koncernu naplnili svými dary 4 dodávky potravinami, hygienickými potřebami, kojeneckou
výživou a dalšími věcmi pro každodenní život. Poděkování patří všem dárcům, kteří se zapojili
a podali pomocnou ruku.

Kromě toho se každý může připojit
k finanční pomoci Nadace AGROFERT

Číslo účtu: 6655200/0100
IBAN CZ67 0100 0000 0000 0665 5200

Do textu pro příjemce nezapomeňte uvést „UKRAJINA“

Letem světem intranetem

Koncernový intranet vám nabízí všechny informace na jednom místě. Ať už hledáte nejnovější zprávy, benefity, kontakty, důležité směrnice
či jiné nepostradatelné dokumenty, knihovnu nebo jen kalendář akcí. Abyste se k informacím dostali opravdu odkudkoli, tak není pro přístup
potřeba firemní připojení. Připojit se zvládnete i ze soukromého počítače či vašeho telefonu. Aplikace pro mobilní telefony je k dispozici
zdarma v obchodě Google Play či App Store pod názvem Náš Intranet. Stačí jen zadat vaše přihlašovací údaje.

Nový seriál Kam na střední školu

Připravili jsme si pro vás a především pro vaše děti nový seriál s řadou tipů, kterou SŠ si vybrat
Zatímco letošní deváťáci se již pilně připravují na přijímací zkoušky na vybrané střední škole, vás možná tento maraton s vaším dítkem
teprve čeká. Chtěli bychom vám proto postupně představovat školy, se kterými v koncernu úzce spolupracujeme.
Správný výběr školy ovlivňuje mnoho kritérií. Důležité je najít tu, která umožní naplnit sny vašeho dítěte a také ho bude bavit.
Věříme, že náš nový tematický seriál vám pomůže odpovědět na některou z mnoha otázek. Bude lepší střední odborná škola, učiliště nebo
gymnázium? Najde po škole snadno uplatnění? Získá během studia praxi? Nabízí škola internátní ubytování? Co dalšího škola nabízí?
V koncernu spolupracujeme s celou řadou středních škol. Ty mají různé zaměření ať už je to zemědělství, automobilový průmysl nebo
chemie. Každý čtvrtek se můžete těšit na medailonek školy, příběhy absolventů, rozhovory s učiteli, reportáže z náborových dnů nebo
veletrhů pracovních příležitostí a nebude chybět ani Mladý chemik.

Nemáte
aktivní účet
k intranetu?

Na výplatní pásce jste dostali
své unikátní přístupové údaje – přihlašovací jméno a také
speciální čtyřmístný pin. Ty
pak jen zadáte do přihlašovacího okénka, které naleznete
na adrese www.nasintranet.
cz. Pokud jste je neobdrželi,
kontaktujte vaše personální oddělení nebo napište na
podpora@nasintranet.cz

V koordinaci s organizací Člověk v tísni odjelo na Ukrajinu již
48 tisíc litrů rostlinného oleje, 42 tun mouky, desítky palet mléčných produktů, trvanlivého salámu, párků a paštik. Do pomoci
se zapojil i německý Lieken, který ve spolupráci s organizací
Helping Hands odvezl 23 palet chleba.
Naše společnosti samy pomáhají tam, kde je to nejvíce potřeba. Synthesia věnovala nemocnici ve Lvově oxycelulózu a pro
vlak, který v blízkosti hranic slouží k dočasnému ubytování
uprchlíků, darovala 25 tun hnědého uhlí na jeho vytápění.
Mimo pomoci přímo na Ukrajině se pomáhá i uprchlíkům, kteří
se dostali k nám. K ukrajinským maminkám putuje zejména
oblečení a drogistické zboží, ale i krmivo pro domácí mazlíčky
a dětské hračky. Penam pravidelně zásobuje čerstvým pečivem
asistenční centrum pro uprchlíky v pražském Kongresovém
centru.
Kromě humanitární pomoci se naše dceřiné společnosti zároveň
snaží maximálně podpořit své ukrajinské zaměstnance a jejich
rodinné příslušníky. Ať už se jedná o pomoc se zajištěním ubytování, práce, s vyřízením potřebných formalit či se zajištěním
škol a školek pro děti.
Aktuální seznam pomoci naleznete na webu agrofert.cz
v záložce Pro Ukrajinu

Nevěřte fámám,
hledejte fakta

V médiích se o AGROFERTu říká ledacos. Jaká jsou fakta?
Podívejte se na naše webové stránky Fámy&Fakta, které
jsou hlavním pilířem naší reaktivní komunikace. Reagujeme
na mediální zkratky a nepravdy, které se o nás ve veřejném
prostoru objevují.
REAKCE KONCERNU AGROFERT NA PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR,
ŽE BUDE ZRUŠENA POVINNOST PŘIMÍCHÁVAT BIOSLOŽKU
DO NAFTY
Bionafta je zatím obtížně nahraditelným nástrojem snižování emisí
v dopravě v celé Evropě. Návrh by
tak v praxi znemožnil užití tzv. vyspělých biopaliv dalších generací,
na kterých staví EU své plány na
dekarbonizaci dopravy.
NEOVLIVNÍ.CZ A PANÍ SLONKOVÁ LŽE – AGROFERT S RUSKEM
NEOBCHODUJE
Vedení koncernu AGROFERT připravuje právní kroky v reakci
na lživý článek redaktorky Sabiny Slonkové na webu Neovlivní.
cz s názvem „Babišovy firmy dál obchodují s Ruskem“. Web
Neovlivní.cz mimo jiné nepravdivě uvádí, že „Společnosti bývalého premiéra dodávají své zboží do Ruska a současně posílají Putinovu režimu platby za plyn.“ Jde o zcela nepravdivé
informace. Již před vypuknutím válečného konfliktu činil obrat
se zákazníky sídlícími v Rusku méně než 1 % celkového konsolidovaného obratu koncernu AGROFERT. Celý text na webu
STANOVISKO AGROFERTU K ŽALOBĚ PGRLF O VRÁCENÍ
DOTACÍ
Podle informací v médiích Podpůrný garanční lesnický a rolnicky fond (PGRLF) soudně vymáhá dotace poskytnuté společnostem z koncernu AGROFERT v letech 2010 až 2013. Vedení
koncernu AGROFERT vítá příležitost nestranně prokázat, že postupovalo správně a v souladu se zákonem. Celý text na webu
Více naleznete na www.famyfakta.cz
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