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1 PROFIL SPOLEČNOSTI
1.1 OBECNÉ ÚDAJE
Obchodní jméno: ASIO TECH, spol. s r.o. (v roce proběhla změna z ASIO, spol. s r.o.)
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Sídlo společnosti: Kšírova 552/45, Brno, 619 00
Telefonické spojení: 548428111
Faxové spojení: 548428100
E-mail: asio@asio.cz
Internetová adresa: www.asio.cz
IČO: 48910848
DIČ: CZ48910848
Založení společnosti: dne 18.6 1993 zapsáním do obchodního rejstříku
Základní jmění společnosti: 400.000,- Kč
Společníky a zároveň jednateli jsou:
Ing. Karel Plotěný

Ing. Michal Šubrt

s podílem 50% na základním jmění

s podílem 10% na základním jmění

Dalšími společníky jsou
Bc. Michal Plotěný
s podílem 30% na základním jmění

Ing. Tomáš Marek
s podílem 10% na základním jmění

Obr. QR CODE – autoři servisní technici

Obr. V blízkosti firmy je soutok S+S
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1.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
ASIO TECH, spol. s r.o. je česká inženýrsko-dodavatelská společnost s mezinárodní
působností založená v roce 1993. Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek
technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Široké spektrum
dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod
z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích. V roce 2017
se část činností – zejména vývoj, výroba a prodej výrobků přesunul do ASIO NEW, spol.
s r.o. Obě firmy jsou i nadále majetkově propojené a spolupracují v rámci ASIO GROUP.
ASIO jako značka je zastoupená v 32 zemích světa se širokou sítí svých firem a jejich
dceřiných společností a zástupců. Vedle kvalitní výrobní základny má vybudovanou síť
prodejních a servisních středisek nejen po celé České republice, ale i v řadě evropských zemí.
Všechny takto úzce spolupracující firmy jsou sdruženy v rámci ASIO Group, u kterých je
kvalita prodeje a jakost výroby certifikována v Systému řízení kvality dle normy ISO
9001:2009 a ISO 14001:2005 a řídí se politikou jakosti. V rámci vývoje spolupracuje
s mnohými akademickými institucemi a vysokými školami jako jsou například vysoké školy
stavební

a

chemicko-technologické.

Takto

je

naplňována

vize

firmy

vyjadřující

internacionálnost, inovativnost, udržitelnost (viz NEW), odbornost, důvěru a odpovědnost.

Obr.: Jarní pohled na objekty firmy ASIO
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ASIO TECH, spol. s r.o. a jeho zaměstnanci jsou členy různých odborných a oborových
sdružení (např. Asociace pro vodu CzWA, technicko-normalizačních komisí při UNMZ atd.),
které se zabývají tvorbou a úpravou české i evropské legislativy. ASIO TECH, spol. s r.o. je
pak aktivním členem RHK Brno a snaží se působit na změny v legislativě přes její struktury –
s cílem dosáhnout toho, aby byla podpořena cirkulární ekonomika, udržitelnost a aby bylo
uplatněno při tvorbě legislativy co nejvíce tzv. kritické myšlení a eliminovaly se tak opatření
vycházející ze zkreslených, vymyšlených nebo neúplných informací. Pracovníci ASIO TECH,
spol. s r.o. spolupracovali i na tvorbě a propagaci strategie – „Opatření proti změnám
klimatu“, kde se podíleli na části věnované recyklaci odpadních vod.
ASIO TECH, spol. s r.o. se vydobylo i uznávané postavení v rámci regionu – umístilo se
v hodnocení firem TOP MSP na třetím místě.

Cílem společnosti je poskytování komplexních dodavatelských služeb v oblasti čištění
odpadních vod, úpravy vod a čištění vzduchu, zajištění moderních, kvalitních a spolehlivých
produktů splňujících požadavky evropské legislativy, dodržení vysokých ekologických
standardů a splňujících zákazníkem požadované "snadno, rychle, kvalitně a ekologicky".

6
1.3 ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
Společnost ASIO, spol. s r. o. je členem Asociace pro vodu ČR (CzWA), Regionální
hospodářské komory Brno, Czech Water Alliance (CWA). Pracovníci firmy působí a jsou
aktivní zejména v CzWA, což je organizace sdružující přední odborníky v oblasti čištění a
úpravy vody. ASIO, spol. s r.o. je i členem ČSVTS a podílí se na přípravách odborných akcí,
z nichž nejvýznamnější je setkání vodohospodářů v Kutné Hoře.
Certifikace systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005
V roce 2019 proběhl recertifikační audit firmou 3EC International

Na výstavě v Hannoveru tradičně potkáme nějaké významné osobnosti, Obamu, Merkelovou
…..
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2 PŘEHLED PRODUKTŮ
Firma ASIO TECH, spol. s r.o. nabízí dodávky technologických celků, případně i celých
staveb, v oblasti komunálních a průmyslových odpadních vod, úpravy vody a čištění vzduchu.
Po rozdělení společnosti a změně názvu na ASIO TECH, spol. s r.o. zůstaly firmě ASIO
TECH, spol. s r.o. následující aktivity:
•

Biologické čištění odpadních vod pomocí technologií, SBR, MBR, aktivace, anaerobních
procesů – přičemž membránová technologie je nejmodernější způsob dočištění biologicky
vyčištěných odpadních vod;

•

ČOV pomocích chemických a fyzikálních procesů – neutralizace, flotace…;

•

Úprava vod – mechanické procesy, filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace…;

•

Zpracování kalů – zahuštění kalů, odvodnění kalů …;

•

Zařízení na čištění vzduchu, odstraňování zápachu – nová řada vzduchových filtrů na bázi
fyzikálně-chemických principů odstranění zápachu;

•

Udržování povrchových vod v bezkonfliktním stavu – srážení fosforu, míchání velkých
nádrží.

STRUKTURA SPOLEČENSTVÍ ASIO GROUP
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3 STRUKTURA SPOLEČENSTVÍ ASIO GROUP
ASIO group je tvořeno několika firmami vč. poboček a dceřiných společností ASIO
v zahraničí, které dodávají společně na trh vodohospodářské výrobky pod označením
„ASIOgroup product“.
Celkem společenství disponuje cca 200 zaměstnanci v oblasti vývoje, konstrukce, výroby a
marketingu.
Po rozdělení dceřiných firem mezi ASIO NEW a ASIO TECH zůstala na ASIO TECH, spol.
s r.o. dceřiná firma ASIO HR d.o.o., která se orientuje více na dodávky technologií. Dceřinné
firmy ASIO NEW, spol. s r.o. však zastupují i zájmy ASIO TECH spol. s r.o. Všechny firmy
s obchodní značkou ASIO jsou tak stále majetkově i obchodně propojeny.
V roce 2019 dosáhlo ASIO TECH a ASIO HR (v Chorvatsku) nárustu zakázek a bylo i
ziskové, zisk se pohyboval mezi jedním a dvěma mil. Kč.

VÝZNAMNÉ AKCE SPOLEČNOSTI V ROCE 2019
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4 VÝZNAMNÉ AKCE SPOLEČNOSTI V ROCE 2019
MADI – průmyslová čistírna odpadních vod – Bosna a Hercegovina
Společnosti MADI – porážka, zpracování a výroba produktů z drůbeže se již v roce 2012
obrátila na naši společnost s problematikou čištění odpadních vod. V roce 2013 byla čistírna
realizována. S postupným rozvojem firmy již však čistírna nedostačovala kapacitně, proto
došlo v roce 2019 k rekonstrukci čistírny a její zkapacitnění o dalších 120 %. Koncept čištění
těchto odpadních vod zůstal stejný – dvojité mechanické předčištění se důrazem na separaci
peří, akumulační jímka pro vykrývání špičkových nátoků z výroby, flotační jednotka
s chemickou předúpravou mechanicky vyčištěné vody o kapacitě 40 m3/hod, a následné
biologické čištění v uspořádání RDND v čtyřlinkovém provedení a samozřejmostí je dodávka
kalové koncovky.
Celá dodávka probíhala etapově vzhledem k nemožnosti odstávky výroby. Celá realizace
probíhala v období 4 týdnů a ke konci roku 2019 byl dokončen i 3měsíční ověřovací provoz
s vynikajícími výsledky.

Obr.: Trubkový směšovač s flotační jednotkou

Obr.: Nová část biologické části čistírny

Dezodorizační jednotka – JEZERO MOST
Naše společnost pokračuje v rámci dodávek taktéž na poli odstraňování zápachu, a to
technologií fotokatalytické oxidace – AS-PCO. Pro areál Jezera Most byla realizováno dodání
jednotky AS-PCO s kapacitou 150 m3 odpadní vzdušiny za hodinu. Celá realizace je velmi
jednoduchá a proběhla v jednom dnu na předem stavebně připravené místo. Vzduchotechniku
– přívodní potrubí odpadní vzdušiny do zařízení bylo realizováno přímo investorem.

VÝZNAMNÉ AKCE SPOLEČNOSTI V ROCE 2019
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Technologie fotokatalytické oxidace je stabilní a funkční technologií s minimálními
energetickými nároky na provoz.

Obr.: Jednotka AS-PCO 150 před instalací na místo
Kalová koncovka pro ČOV Jablunkov
V rámci doplnění technologie ČOV se město Jablunkov a jeho provozovatel rozhodlo
k investici do kalového hospodářství za použití šnekového odvodňovače kalu ASDEHYDRÁTOR.
Stávajícím řešením odvodnění kalů byl původně kalolis, jeho nevýhodou je však
diskontinuální provoz. Instalované zařízení AS-DEHYDRÁTOR 302 je zařízení určené pro
kontinuální provoz s kapacitou 60-100 kg a.s./ hod.
Komplexní dodávka spočívala v dodání macerátoru kalu, čerpadel, průtokoměrů, flokulační
stanice a samotného zařízení AS-DEHYDRÁTOR včetně trubních rozvodu a systému
automatického řízení procesu.
Realizace probíhala „na klíč“ od demontáže po zprovoznění včetně několikerého zaškolení
obsluhy. Při provozu zařízení dochází k odvodnění kalu z kalojemů z 1 % sušiny na 16 %.

VÝZNAMNÉ AKCE SPOLEČNOSTI V ROCE 2019
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Obr.: Technologie AS-DEHYDRÁTOR na ČOV Jablunkov

Průmyslová čistírna odpadních vod pro recyklaci plastů – PLASTIC ONE
Počátkem roku 2019 začali na základě požadavku investora probíhat projekční a přípravné
akce pro dodávku čistírny odpadních vod z recyklační linky plastů společnosti PLASTICONE.
Odpadní voda z tohoto provozu byla podrobena několika analýzám a testováním, na základě
kterých vznikl návrh technologie a celkové dispozice čistírny. Celý projekt je specifický
velkou proměnnou, co se týká kvality vstupní odpadní vody (rozkolísanost CHSK se
pohybuje v rozmezí 50-500 %) a taktéž množstvím odpadních vod. Celkově nebylo možné
využití podzemních nádrží, proto celá technologie sestává z nadzemních plastových a
nerezových nádrží ve dvoulinkovém provedení. Komplikovaná realizace trvala téměř 7 týdnů
a následné zprovoznění a zkušební provoz trval další 3 měsíce. Celý systém je napojen na
vzdálený řídicí systém, včetně kamerového přenosu a záznamu dat na až 14 dní, což
zminimalizovalo nutnost přítomnosti obsluhy na průměrných 30 minut denně. Z laboratorních
výsledků je však patrné, že čistírna funguje dokonce lépe, než bylo testy předpokládáno a je
plněn kanalizační řád města, kam odpadní voda po čistírně odtéká.

VÝZNAMNÉ AKCE SPOLEČNOSTI V ROCE 2019
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4.1 VÝZKUMNÉ PROJEKTY V ROCE 2019
V roce 2019 se výzkumné a vývojové oddělení podílelo na řešení jedenácti tuzemských
výzkumných projektů podpořených Technologickou agenturou ČR (TAČR) a Ministerstvem
průmyslu a obchodu, a jednoho evropského projektu podpořeného Evropskou komisí.
Zaměření výzkumných projektů zapadá do firemní strategie výzkumu a vývoje
environmentálně zaměřených technologií, aplikovatelných pro čištění a úpravu vod, recyklaci
vody a nutrientů, úspory energií apod.

Vybraná témata výzkumných projektů a jejich očekávané přínosy
Výzkum a vývoj keramických membrán vyráběných z odpadních produktů pro recyklační
aplikace. Vyvinuté membrány by měly být cenově dostupné, aplikovatelné ve speciálních
případech recyklačních procesů (agresivní prostředí, abrasivní prostředí, prostředí s vyššími
teplotami filtrovaného média apod.) V rámci projektu je vyvíjeno pilotní zařízení pro testy na
reálných lokalitách, kde je možno odzkoušet vyvinuté i komerčně dostupné keramické
membrány. V roce 2019 byla provedena řad laboratorních testování s reálnými vodami a byla
realizována stavba pilotu jednotky s keramickými membránami s kapacitou až 4000l/h.
V následujícím roce se počítá s testy na vybraných lokalitách a vytvoření key study vyžití v
daných průmyslových provozech.
Recyklace odpadcích vod z průmyslových provozů, pomocí membránových technologií
ultrafiltrace a nanofiltrace. Vývoj této technologie reaguje na klimatické změny, kdy nastávají
delší období sucha, v jehož důsledků klesají stavy povrchových a podzemních vod.
V krizových scénářích může dojít k omezení čerpání vod a omezení produkce provozů
s vysokou spotřebou vody. Právě recyklací provozních vod je možno výrazně snížit spotřebu
a udržet provoz i v obdobích sucha. Recyklací vod předpokládáme také snížení spotřeby pitné
vody a snížení nákladů na vodné / stočné. Cílem projektu je také získat reálné informace a
data k návrhu a provozování membránových filtrací s in-line koagulací v provozu. V roce
2019 byla navržena a vyrobena pilotní jednotka s nanofiltračními membránovými moduly.
Výzkum a vývoj modulární čistírny odpadních vod pro obce do 2000 ekvivalentních obyvatel
s minimálními nebo nulovými energetickými nároky. Pro snížení energetické závislosti budou
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do provozu čistírny odpadních vod spolu s akumulačními mechanizmy implementovány malé
obnovitelné zdroje energie. Nejvyšší provozní účinnosti a minimálních provozních nákladů
bude dosaženo aplikací řídicího systému s optimalizačními algoritmy, systémy predikce a
analýzou dat, který bude zároveň plnit vizualizační, dohledovou a kontrolní funkci. Takové
řešení bude nabízeno jako komplexní řešení nové nebo rekonstruované provozovny čistírny
odpadních vod a bude vytvářet obchodní příležitosti pro členy projektového konsorcia a
přinášet úspory provozních nákladů na straně investora. V roce 2019 byl systém osazen na
lokalitě, kde byly sledovány reálné úspory jednotlivých nastavení, provedených úprav.
Výzkum zaměřený na Cirkulární zemědělství, který zajišťuje rozsáhlé sloučení praktických
řešení za účelem zlepšení současného koloběhu uhlíku, dusíku a fosforu v evropských
zemědělských ekosystémech a příbuzných procesech pro produkci potravin. Navržená řešení
by měla být podstatou dalšího směřování zemědělství jako základního prvku cirkulární
ekonomiky díky zvýšení účinnosti recyklačních procesů se současným oslovením
přidružených environmentálních výzev jako např. skleníkové plyny, emise amoniakálního
dusíku nebo eutrofizace vodních toků. Sedm pracovních balíčků a šest případových studií na
místech s rozdílnými biogeografickými podmínkami a environmentálními výzvami typickými
pro evropský zemědělský sektor si dává za cíl projektu přispět k vývoji udržitelné, flexibilní a
komplexní ekonomice, která bude součástí cirkulárních a bezodpadových společností.
Vývoj integrované technologie pro čištění a recyklaci vod v prádelenských provozech.
Hlavním cílem je návrh technologie pro dosažení maximální a ekonomicky únosné úrovně
recyklace vody a tepla a zároveň čištění odpadních vod z prádelenského průmyslu. V první
etapě byly charakterizovány jednotlivé proudy OV s ohledem na variantnost provozů a
shrnuty požadavky pro jejich další využití a recyklaci. Laboratorně byly ověřeny postupy pro
odstranění cílových polutantů: iontů kovů, nerozpuštěných látek, zákalu, barevnosti,
organických látek a křemičitanů s následnou membránovou separací a dočištěním s cílem
stanovit technologické a ekonomické parametry pro upscale do 12/2018. Ve druhé etapě byla
technologie vyladěna a ověřena v poloprovozu na reálných lokalitách a vznikly inženýrské a
konstrukční standardy přenositelné do portfolia spoluřešitele ihned po skončení projektu
12/2019.
Vývoj technologie pro degradaci a snížení toxicity problémových a perzistentních
kontaminantů při čištění vod. Základním cílem projektu je převedení metody vysoce efektivní
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reduktivní technologie založené na katalytických vlastnostech slitiny Al a Ni v alkalickém
vodném prostředí schopné rychle a účinně degradovat halogenované persistentní organické
polutanty, endokrinní disruptory a některé anorganické kontaminanty za jejich eliminace či
snížení jejich toxicity a persistence do měřítka provozních technologií, které budou následně
využívány při sanačních pracích a dekontaminaci odpadních vod komerčními partnery. V roce
2019 probíhaly testy technologie na vyvinutém pilotním zařízení na vybraných lokalitách.
Vývoj Inovativní technologie čištění odpadních vod s využitím sorbentů. Cílem projektu je
vyvinout sorbenty pro průmyslové aplikace v čištění odpadních vod s upřednostněním
odpadních materiálů. Sorbenty budou poté umístěny do kontejnerové modulární čistírny, s
jejímž využitím provedeme případové studie za účelem intenzifikace a optimalizace
existujících průmyslových čistíren odpadních vod. Projekt se věnuje oblasti nakládání s
odpadními vodami z průmyslu a je zaměřen na intenzifikaci a optimalizaci čistírenských
procesů v této oblasti. Jeho cílem je vývoj nového technologického kroku využívajícího
sorbenty a vývoj nových typů sorbentů využitelných přímo v technologické praxi řešitelů.
Řešení představuje tak spojení dvou linií. V řadě druhé je pak orientován na výzkum a vývoj
nových typů sorbentů, které budou řešeny na klíč pro konkrétní požadavky průmyslové sféry.
Část řešení projektu je přitom plánována jako případová studie – aplikace a verifikace
sorbentů v reálné technologii řešená zavedením nového technologického kroku. V rámci
tohoto technologického kroku se řešitelé zaměří na využití modifikovaných stávajících, ale i
vývoj nových sorbentů, které budou verifikovány v reálných podmínkách (polo)provozu.
Sorbenty budou vyvíjeny např. v podobě magneticky separovatelných sorbentů na bázi oxidů
železa, sorbentů na bázi huminových látek, případně oxyhumolitů či lignitu, akcentováno
bude rovněž využití levných sorbentů z odpadních materiálů. Během roku byla na vybraných
lokalitách testovány vyvinuté sorbenty, a byla navržena řada jednotek pro implementaci
jednotek do portfolia technologií firmy ASIO TECH.
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Aplikace inovované reverzní osmózy. Proces reverzní osmózy představuje tlakový
demineralizační proces a je dnes široce komerčně využíván zejména v segmentu úpravy vody
(úprava vody pitné, studniční, povrchové, speciální – brakické a mořské). Z nástřiku (vstupní
zpracovávaná voda) je produkován permeát (upravená demi voda) a retentát (koncentrát
odstraněných solí). Integrované technologické řešení zahrnuje vedle reverzně-osmotického
procesu vždy také potřebnou předúpravu, dle charakteru a kvality zpracovávané vody
(nástřik), jako nutný krok úpravy nástřiku do limitních parametrů pro reverzní osmózu. Dále
dle požadavku na konečnou kvalitu produktu také doúpravu, pokud tuto kvalitu nelze
dosáhnout přímo procesem reverzní osmózy. Obecně lze tedy integrovanou technologii
definovat jako předúprava + reverzní osmóza + doúprava. Tuto integraci lze pak na základě
různých

technologicky

známých

procesů

kombinovat

do

jednoho

integrovaného

technologického celku s požadavkem na dosažení vysoké výtěžnosti (nad 90 %) a s
optimálními parametry pro provozní a investiční náklady a záborem plochy konečné varianty.
Hlavním cílem našeho projektu je návrh integrovaných technologických celků na bázi
reverzní osmózy s vysokým výtěžkem nad 90 % s optimálními a konkurenceschopnými
parametry provozních a investičních nákladů a záboru plochy oproti stávajícím
technologickým řešením. V závěrečném roce projektu 2019 byla technologie nainstalována v
provoze povrchových úpravy kovy a dlouhodobě testována. Výtěžnost 90% byla dosažena.
Vývoj efektivního, vysokokapacitního a ekonomicky přístupného sorbentu se specificky
modifikovaným povrchem (nanočástice oxidů kovů, zejména Fe, Mg) pro terciární
odstraňování fosforu z odpadní vody za účelem minimalizace rizika růstu sinic produkujících
toxiny do povrchových a podzemních vod. Optimalizované sorbenty obohacené
nanočásticemi budou připraveny z různých substrátů (biouhel, písek, struska). Vývoj sorbentu
bude směřovat k dosažení co nejvýhodnějšího poměru cena/kapacita. V rámci projektu budou
nové materiály ověřeny v poloprovozních podmínkách a porovnány s technologiemi pro
terciární odstranění fosforu (koagulace se sedimentací, koagulace s filtrací a ionexy) a dále s
komerčně dostupnými produkty pro sorpci fosforu z vod. Opodstatněním uvedených aktivit je
nová legislativa České republiky, která cílí na zlepšení stavu povrchových vod. Jedná se o
připravovanou novelu Vodního zákona 254/2001 Sb. přinášející posílení motivační funkce
poplatků za vypouštěné znečištění včetně fosforu, který bude zpoplatněn již od velmi nízkých
koncentrací i pro ČOV < 500 EO. Nízké koncentrace fosforu pro ČOV < 500 EO přináší i
návrh aktualizace NV 401/2015 Sb. definující zpřísnění číselných hodnot a zpřesnění popisu
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nejlepších dostupných technologií. V roce 2019 byly testovány poloprovozní jednotky na
vybraných ČOV, a byly vyrobeny další poloprovozní zařízení pro srovnávací testy na
lokalitách v roce 2020.
Řešením problematiky odpadních koncentrátů z membránových separací se věnuje další z
projektů. Výstupem bude modulární elektrochemický reaktor (elektrolyzér) umožňující řešit
široké spektrum odpadních koncentrátů, a tudíž přínosem projektu bude ekonomicky
zajímavé řešení oproti současnému způsobu likvidace. Typičtí uživatelé výsledků jsou
provozovatelé s produkcí odpadních vod s membránovým čištěním (galvanický průmysl,
oplachové vody, automobilový průmysl atd.). Likvidace koncentrátu je dnes řešena odvozem,
zatím co naše navrhované řešení umožňuje zpracování přímo na místě. Tím očekáváme
snížení provozních nákladů provozovatelů. V roce 2019 byl navržen laboratorní elektrolyzér a
provedeny první testy s modelovými i reálnými vodami. Následovat bude scale up
technologie do poloprovozního měřítka a testy přímo na lokalitách.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační strukturu společnosti tvoří dva jednatelé, kteří jsou zároveň i majitelé
společnosti. Jednatelé zastupují společnost navenek samostatně a jsou statutárními zástupci
společnosti. Pod nimi je výkonný ředitel, který má na starosti pět vedoucích oddělení, kterými
jsou – obchodní ředitel, technický ředitel, marketingový ředitel, ekonomická ředitelka a
ředitel výzkumu. Každý jednotlivý vedoucí má pod sebou na starosti svůj úsek.

6 Zajímavosti ze života firmy
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6 ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA FIRMY
Naučná vycházka – Zámecký park Valtice a ASIO OTUS
V rámci projektu „Ze života kalousů“ proběhlo v sobotu 28. dubna 2019 kroužkování malých
kalousů ušatých a puštíků. Celou akcí nás provázel pan Libor Opluštil, který spolu s dalšími
dobrovolníky se podílí na ochraně těchto krásných ptáků v lokalitě Valticka a okolí. Zajímavé
vyprávění vtáhlo do děje zejména malé účastníky, kteří se dozvěděli, jak hnízdí tito ptáci, a
jak právě instalováním hotových budek lze zachránit některá vejce či čerstvě vylíhnutá
mláďata.

ASIO pomáhá na dračích lodích
Na konci června proběhl na Brněnské přehradě 5. ročník charitativního závodu Modrý hroch
na dračích lodích. I v tomto roce se naše posádka složená ze zástupců obou firem zúčastnila
tohoto akčního závodu. Opět jsme udělali něco pro naši fyzickou kondici, podpořili dobrou
věc a přispěli nadaci Modrý hroch, která se zabývá pomocí dětem po těžkých úrazech a
současně se soustředí i na prevenci úrazů.
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Technická data pro znalce piva
Pivo Zmoklá sova bylo vařeno jako dešťová verze klasického Ležáku od Frankies a tudíž
klasického ležáku plzeňského typu. Byl použit pouze plzeňský slad, žatecké chmely a
kvasnice, jediným rozdílem tedy bylo využití dešťové vody. Zmoklá sova byla
uvařena tradičním způsobem na dva rmuty a kvašena v otevřené spilce. Výsledné pivo má
11,7 % EPM a hořkost 28,2 IBU.

