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AK TUAL IT Y

V PODNIKU JSEM STRÁVIL 
PŘES 40 LET

V ývo j  inves t i c  v  Lovochemi i 
za  pos ledn ích 5 le t

Pan František Čech odchází 
na zasloužený odpočinek 
z místa vedoucího 
podnikového dispečera.

FALCO ANEB UŽ KROUŽÍFF

Záchranná stanice 
pro handicapovaná zvířata 
Falco sídlí v Dolním Týnci 
u Třebušína.

PROJEKT 
FABRICA BOHEMICA
P
F
Vernisáží výstavy odstartoval 
projekt Fabrica Bohemica fotografa 
Jana Hodače, jejímž 
partnerem je i Lovochemie.
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Za podpory Strukturálních fondů EU byla pro potřebu společnosti PREOL rozšířena  želez-
niční vlečka. 30. dubna byla uvedena do zkušebního provozu. Foto: Milan Pravenec

Registrovaným dárcem sice nejsem, 
ale kdyby potřeboval krev někdo z ro-
diny nebo bych byla přítomna situaci, 
kde by to bylo nutné, tak bych krev ur-
čitě dala.

Krev jsem poprvé daroval na voj-
ně v roce 1981, po návratu pak ještě 
dvakrát jako zaměstnanec tehdejší SE-
CHEZY. Pokud by bylo potřeba, určitě 
bych se darování krve zúčastnil.

Krev daruji asi dvanáct let. Mám za 
to, že téhle ‚tekutiny‘ je stálý nedosta-
tek a právě proto je třeba ji darovat, 
abychom se nedočkali dne, kdy ji bude-
me muset kupovat, nebo dne, kdy bude 
chybět nám či našim blízkým.

Ano, dávám krev pravidelně, ne 
ovšem často, zhruba 1x za rok. Ve-
dou mě k tomu čistě soukromé dů-
vody, v minulosti se stal v mé rodině 
případ, kdy krev pomohla zachránit 
život.

Blanka 
KAULEROVÁ
laborantka, NPK

Zdeněk 
ŠVANDA
specialista 
údržby, TSÚ

Jaromír 
BELŽÍK
operátor, NPK

Josef 
FANTA
fi nanční ředitel 
PREOL

ANKETA

Darujete 
krev?

MILÉ KOLEGYNĚ ,  VÁŽEN Í  KOLEGOVÉ ,

jak jsme všichni zažili na vlastní kůži 
zejména během zimních měsíců, stavba 
nové jednotky MEŘO společnosti Pre-
ol s sebou přináší spoustu komplikací 
spojených s pořádkem v našem areálu. 
Tyto komplikace se dotkly zejména 
provozních zaměstnanců. Rád bych 
zde všem poděkoval za obrovskou tr-
pělivost. Jak se pomalu blíží stavba 
jednotky MEŘO do fi nále, začíná ge-
nerální dodavatel stavby, společnost 
Chemoprojekt, pomalu slyšet i na naše 
požadavky týkající se úklidu. Nicméně 
bude ještě nějaký čas trvat, než se vše 
vrátí do původního stavu. 

Avšak ne za všechen nepořádek 
v areálu Lovochemie může Chemopro-

jekt. Při nedávné obchůzce pořádkové 
komise do míst, se kterými stavba Pre-
olu vůbec nesouvisí, jsme se přesvědči-
li o tom, že udržování čistoty a pořádku 
není bohužel vlastní ani některým pro-
vozům Lovochemie. Mnohdy se jedná 
o nepořádek dlouhodobý trvající něko-
lik měsíců!! Na provozech ovšem pra-
cují také lidé, vedoucí, mistři a obsluhy 
jednotlivých zařízení. Dost mi vadí, že 
jsme si asi již zvykli nevidět tu pohoze-
nou paletu, tu zapomenutý vyměněný 
náhradní díl, tu někým odhozenou PET 
láhev.

Udržování pořádku na pracovišti 
včetně okolí provozů je odpovědností 
každého vedoucího a povinností kaž-

dého zaměstnance. V době, kdy se vý-
razně zvyšuje riziko ztráty zaměstnání 
kohokoliv na trhu práce, považuji tento 
fakt za o to více zarážející. Navíc každý 
provoz je přece naší vizitkou! Někdo 
jistě namítne, že důležitější je výroba 
a kvalita. Ano, kvalita a výroba jsou 
určitě důležité, protože nás všechny 
živí. Nicméně stejně důležitá je také 
bezpečnost zaměstnanců a základním 
předpokladem bezpečnosti i kvality je 
pořádek! Bez pořádku bezpečné praco-
viště prostě zajistit nelze. 

Do Lovochemie přijíždějí naši zá-
kazníci a ať se nám to líbí nebo nelíbí, 
první dojem hraje vždy velmi důležitou 
roli. Pokud si Lovochemii zapíše zá-
kazník do své paměti jako společnost 
neupravenou či neuklizenou, bude o to 
těžší mu vysvětlit, že i přesto všechno 
jsme schopni vyrábět kvalitní hnojiva.

Zkusme se tedy všichni při cestě do 
práce či při pochůzce po pracovišti po-
rozhlédnout po okolí očima našich zá-
kazníků. Očima někoho, kdo vstupuje 
do Lovochemie poprvé a kdo má zájem 
si od Lovochemie koupit hnojivo. Mož-
ná si najednou uvědomíme, že pořádek 
vypadá trochu jinak. Všichni bychom 
měli pracovat bezpečně a pro svého zá-
kazníka. Vždyť bez zákazníka bychom 
do práce už ani chodit nemuseli.

Věřte, že vedení společnosti vyvine 
takový tlak nejen na své zaměstnance, 
ale i na Preol, abychom mohli areál 
Lovochemie opět považovat za čistý 
a upravený. 

Vladislav Smrž, personální manažer
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Investice celkem

Z toho investice do životního prostředí

NOVELA NORMY ISO 9001: 2008 
A JEJÍ VLIV NA LOVOCHEMII

Auditoři TÜV Nord Czech prověřují u vedoucího OVR proces „Vývoj“.

Zúčastnil jsem se semináře pořáda-
ného vzdělávací agenturou Ámos věno-
vaného novele normy ISO 9001:2008. 
Přednášejícím byl Ing. Merta, CSc. 
z fi rmy TÜV Nord Czech, s.r.o. Tato 
fi rma certifi kuje systém managemen-
tu jakosti (SMJ) a environmentálního 
managementu (EMS) naší společnosti. 

Pokládám za nutné Vás, čtenáře Lovo-
chemiku, seznámit s tím, co přinesou 
požadavky této novely pro IMS Lovo-
chemie. 

Pro přechod na tuto novou normu 
bylo stanoveno dvouleté období, kte-
ré končí dne 14. 11. 2010. To zna-
mená, že od 15. 11. 2009 certifi kační 

fi rmy auditují společnosti již podle 
této novely. Do tohoto data se musí 
certifi kovaná fi rma rozhodnout, zda 
je již dostatečně připravena na prově-
ření dle novely normy anebo ne. Zá-
věr z tohoto ustanovení je jasný, IMS 
Lovochemie musí při kontrolním au-
ditu SMJ v roce 2010 vyhovět novele 
normy ISO 9001:2008.

Tato novela přináší několik změn 
a rozšíření požadavků na SMJ. Tyto 
změny Ing. Merta na semináři jasně 
specifi koval a já jsem během semináře 
přemýšlel, co již má Lovochemie zave-
deno a jak a co je nutné vymyslet a za-
vést nově. Celou věc komplikuje to, 
že novela normy je k dispozici zatím 
jen v anglickém originálu a příslušný 
překlad formou ČSN není zatím k dis-
pozici. Snad bude vydán do poloviny 
tohoto roku.
Hlavní změny jednotlivých prvků 
nové normy

Podstatně se mění prezentace systé-
mu vedením, kdy vedení musí prokázat 
odpovídající reakce na změny v podni-
katelském prostředí a reakci na měnící 
se potřeby zákazníků s dopady na změ-
ny cílů společnosti, poskytované pro-
dukty, realizované procesy a strukturu 

 8. dubna se Lovochemie spolu s ko-
legy z Agrofertu zúčastnila akce Kon-
takt 2009 na pražské Vysoké škole che-
micko-technologické. Cílem akce byla 
propagace Agrofertu a Lovochemie 
jako potenciálního zaměstnavatele pro 
budoucí absolventy školy. 

 Ve dnech 27. – 30. dubna byl pro-
veden audit IMS (integrovaného mana-
gement systému) Lovochemie auditory 
TÜV NORD. Integrovaný audit probě-
hl hladce a díky tomu bude i na další 
období potvrzena platnost obou vyda-
ných certifi kátů SMJ a EMS.

 30. dubna byla ukončena rekonstruk-
ce sedimentační nádrže 2A na ČOV, 
která probíhala od 14. srpna 2008. 
V rámci rekonstrukce došlo k úpravě 
vtokového potrubí a odtokových žlabů. 
Rekonstrukci provedla fi rma Betvar.

 Lovochemie získala ze zdrojů EU 
dotaci na část probíhajících školících 
programů od Úřadu práce. Výše dotace 
pokrývá menší část mzdových nákladů 
školených a až 60 % nákladů na ško-
lení.

 Drážní úřad povolil 30. dubna zku-
šební provoz v celém kolejišti MEŘO, 
tj. včetně nakládacích a vykládacích 
míst a železničního přejezdu.

 Probíhá 2. kolo výběrového řízení 
na dodavatele zařízení na spalování 
biomasy.

 Byla dokončena mechanická kom-
pletace výrobní jednotky MEŘO, nyní 
čeká jednotku příprava na uvedení do 
zkušebního provozu.

 Před blížící se celozávodní zaráž-
kou, která začíná v červnu, probíhají 
ve zvýšeném tempu výběrová řízení 
a uzavírání smluv na zarážkové práce 
s externími dodavateli podle zadání vy-
pracovaných mechaniky. Jako novinka 
se letos pro některé typy dodávek po-
užívají elektronické aukce, které jsou 
rychlé a efektivní.

(mil. Kč)
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organizace. To se bude muset odrazit 
v novele Politiky IMS a navazujících 
cílech IMS.

Požadavek na identifi kaci procesů 
potřebných pro SMJ Lovochemie spl-
ňuje. Procesní mapa je v příloze Příruč-
ky IMS. Podstatně se rozšíří požadavky 
na majitele jednotlivých procesů, kteří 
musí prokazatelně monitorovat, měřit 
a analyzovat tyto procesy a při auditu 
předložit výsledky těchto svých čin-
ností. Dále tito majitelé musí neustále 
zlepšovat proces, který řídí a prokázat 
výsledky tohoto zlepšování. Jsem zvě-
dav, jak se k tomuto požadavku postaví 
jednotliví majitelé procesů. Zde nelze 
vůbec spoléhat na představitele vedení 
anebo jeho asistenta, že ti to nějak při 
externím auditu vysvětlí a zařídí. Uvě-
domil jsem si však, že Lovochemie má 
řadu pravidelných reportů (materiálů 
projednaných v poradě vedení), kte-
ré mohou dobře posloužit jako důkaz 
o plnění výše uvedených nových poža-

davků normy.
Zpřísňují se požadavky na doku-

mentaci a záznamy, kdy budu muset 
např. zavést registr právních a jiných 
požadavků na výrobky Lovochemie, 
a.s. U záznamů si pak auditoři necha-
jí předvést, jak lze číst archivované 
dokumenty uložené na elektronických 
mediích. 

Novinka je v prvku „Plánování“, kdy 
je nutné zachycovat všechny nastalé 
změny a před těmito změnami udělat 
příslušnou analýzu změn podnikatel-
ského prostředí a měnících se požadav-
ků zákazníků. Přednášející řekl doslova 
toto: „Nelze udělat žádnou podstatnou 
změnu v organizaci, aniž by byla k dis-
pozici příslušná analýza předem.“

Rozšiřují se též požadavky v prvku 
„Odpovědnost vedení“, kdy součástí 
zprávy o přezkoumání musí být v čás-
ti vstupy i předvídání změn, které by 
mohly nastat, a to na základě přísluš-
ných analýz měnícího se okolního pro-
středí.

Další rozšíření se týká prvku „Ří-
zení lidských zdrojů“, kdy bude nutné 
hodnotit míru dosažené odborné způ-
sobilosti pracovníků, kteří mají vliv na 
dosažení shody s požadavky na produkt 
(vzdělání, školení, zručnost a zkuše-
nost) a dále musí být prověřena schop-
nost lidí ovládat příslušný software, 
potřebný pro výkon dané funkce. Tzn. 
součástí interních i externích auditů 
bude namátková kontrola toho, že např. 
operátoři výroben umí otevřít ISOft 
a vyhledat v něm pracovní instrukce, 
podle kterých mají pracovat a v nich 
vyhledat několik technologických pa-
rametrů, za jejichž monitorování a říze-
ní nesou odpovědnost. 

Rozšíření prvku „Realizace produk-
tu“ má již Lovochemie v podstatě za-
jištěnu prostřednictvím systému BOZP 
a EMS.

V prvku „Návrh a vývoj“ k žádným 
pro Lovochemii podstatným změnám 
nedochází, protože si svůj vývoj zajiš-
ťuje v podstatě sama svými technický-
mi kapacitami. 

U prvku „Nákup“ je rozšíření o to, že 
při defi nici požadavku na nákup musí 
být defi novány i požadavky na splnění 
zákonných norem a toto musí být hod-
noceno při hodnocení dodavatelů.

U plnění prvku „Řízení monitorova-
cích a měřících zařízení“ bude auditory 
zajímat, jak organizace kontroluje, že 

daná měřidla jsou v pořádku. Kalibrace 
nebo ověření měřidla již nestačí.

Jako výstup z interních auditů bude 
požadován výstup, kterým je zpětná 
vazba do fungování systému a jeho 
procesů.

Prvek „Měření, analýza a zlepšová-
ní“ je rozšířen o přezkoumání, že pro-
dukt vyhovuje platným zákonům. Zde 
u výrobků Lovochemie nebude žádný 
problém, protože např. všechna hnoji-
va musí splňovat zákonné požadavky 
a jsou i pro to důkazy, např. protokoly 
UKZUZ o kontrolách hnojiv vyrobe-
ných Lovochemií a distribuovaných na 
území ČR. Auditoři budou nově prově-
řovat, zda výrobky k expedici uvolňu-
je pracovník nezávislý na výrobě. Ani 
zde nebude problém, protože všechny 
výrobky k expedici uvolňuje mistrová 
vstupní a výstupní kontroly OŘJ pří-
slušnými úkony v SAPu. Neexistence 
výstupní kontroly znamená neudělení 
certifi kátu či pozbytí jeho platnosti. 

K prvku „Řízení neshodného výrob-
ku“ přibyl bod, který požaduje, aby při 
dodání neshodného výrobku zákazní-
kovi bylo zahájeno řízení k efektivnímu 
odstranění rizik neshod u zákazníka.

Asi nejsložitější situace vznikne 
u prvku „Zlepšování“, kdy je zdůrazně-
no to, že bude nutné provádět hodnoce-
ní efektivnosti přijatých opatření, např. 
tzv. 8DReportem. 

… přesčasy v práci mohou vést k de-
menci

Přesčasy v práci zvyšují riziko úpad-
ku duševních schopností a také při-
spívají k rozvoji demence. Vyplývá to 
z výzkumu, který provedli fi nští vědci 
na britských úřednících ve středním 
věku.

Ti z více než dvou tisíc pozorova-
ných, kdo pracovali více než 55 hodin 
týdně, vykazovali větší úpadek dušev-
ních schopností, než ostatní dodržující 
standardně dlouhý pracovní týden.

Sledovaní úředníci museli dvakrát 
vyplnit pět různých testů, jednou mezi 
lety 1997 a 1999 a podruhé v mezidobí 
2002 a 2004. Dlouho a tvrdě pracující 
lidé měli horší výsledky u dvou testů 
zaměřených na úsudek a slovní zásobu. 
Problémy měli hlavně s krátkodobou 
pamětí. Čím déle člověk týdně praco-
val, tím hůře dopadly jeho testy.

Jakým způsobem přesně ovlivňují 
přesčasy lidských mozek, ovšem vý-
zkum neukázal. Vědci nicméně uvedli 
známé klíčové faktory v souvislosti 
s upracovaností: stres, nezdravý životní 
styl, poruchy spánku, deprese, choroby 
srdce a další.
Vzkaz pro zaměstnavatele 

Profesor Cary Cooper z lancasterské 
univerzity řekl, že negativní následky 
dlouho vykonávané práce byly dávno 
známé. Teď ale studie prokázala dopad 
na myšlení. „Už víme, že riziko vzniku 
demence může být sníženo dodržová-
ním zdravého způsobu života, pravidel-
nou společenskou aktivitou a cvičením 
těla i mysli. Rovnováha v pracovním 
životě by se měla také započítat,“ do-
dala Harriet Millwardová z britské or-
ganizace Alzheimer’s Research Trust.

„Pro zaměstnavatele by to měl být 
vzkaz, že vlastně ubližují vlastnímu 
podniku, když nechají zaměstnance 
dlouho pracovat,“ uzavřel Cooper.
… v Indii chovají krávu, která se umí 
sama podojit?

Tato  kráva  začne  okamžitě  dojit, 
kdykoliv dostane jídlo. Dává asi čty-
ři litry mléka ráno a čtyři večer, a to 
všechno bez jakékoliv pomoci. Kráva 
je posvátným  zvířetem  v  celé  Indii  a 
tuhle, jménem Radha, považují místní 
farmáři  přímo za zázrak a div Boží. Její 
majitel, farmář Manoj Bhargav, ji po-
jmenoval  podle  hindské bohyně. Sám 
je muslim a jméno vybral jako symbol 
harmonie. Doufá, že její proslulost po-
sílí soulad mezi hinduisty a muslimy.
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V PODNIKU JSEM STRÁVIL 
PŘES 40 LET

Pan František Čech odchází na zasloužený odpočinek z místa vedoucího 
podnikového dispečera. K Lovochemii patřil více než 40 let…

Kde jste strávil mládí a z jaké školy 
jste přišel?

Jsem rodilý Lovosičák, takže až do 
9. třídy jsem chodil na tehdejší tzv. je-
denáctiletku. Střední školu jsem absol-
voval v Praze – Střední průmyslovou 
školu spojovací techniky.
Na jaké místo jste do tehdejších 
SCHZ nastoupil?

Do SCHZ jsem nastoupil po vojně 
1. 10. 1968 na místo praktikanta do 
tehdejšího strojně výpočetního středis-
ka (předchůdce výpočetního střediska), 
které bylo umístěno v budově dnešní 
sodovkárny. 
Jakými pracovními místy jste v Lo-
vochemii (resp. v jejích předchůdky-
ních) prošel? 

V roce 1970 jsem přešel na podni-
kový dispečink, praxi jsem si odbyl na 
tehdejších výrobnách LAV. Samozřej-
mě jsem jako spousta ostatních tech-
nických pracovníků absolvoval nasaze-
ní na provozech superfosfátu a viskózy, 
kde jsme odpracovali potřebných 30 
směn.

Perličkou je nasazení na výstavbě 
penzionu Labská, pobyt tam trval přes-
ně jeden týden.
Co Vás na Vaší práci bavilo? 

Rozmanitost, poznávání provozů 
a navazování kontaktů se spoustou spo-
lupracovníků ze všech sfér podniku.
V čem se lišil podnik, do kterého jste 
nastoupil od toho současného?

Jednoznačně v rozloze a počtu za-
městnanců. Tehdejší SCHZ byla jednou 
z největších fi rem v regionu, na vysoké 

úrovni byla spolupráce s městem (vez-
měme například výstavbu sportovního 
areálu), nebyl problém v odbytu.

Po roce 1989 došlo k majetkovým 
změnám, proběhla rozsáhlá restruktu-
ralizace. Proběhla nová výstavba, pod-
nik se stabilizoval a vyrovnal se i se 
změnami v ekonomickém prostředí, 
které přináší dnešní hospodářství. Jsem 
rád, že fi rma je konsolidovaná a nadále 
bude na špičce výrobců hnojiv. 
Na co budete nejraději vzpomínat? 
Co Vám práce tady přinesla a vzala?

Zajisté, jak jsem již předeslal, určitě na 
úspěšná léta, na kolegy, na množství pra-
covních úspěšných vztahů se směnový-
mi provozními mistry či mistry údržby.

Vzpomínky jsou veselé i ty méně pří-
jemné. K nepříjemným událostem, kte-
ré za tyto roky potkaly nejenom mne, 
ale i podnik, patřily mrazivý Silvestr 
v roce 1978 a povodeň v roce 2002 
(zde se projevila síla pracovníků pod-
niku a jejich vůle co nejrychleji uvést 
podnik opětně do provozu).

Co mně práce vzala? Jako každému 
směnovému zaměstnanci pravidelný 
režim, čas na koníčky, zábavu.
Co jste si naplánoval v nastávajícím 
volném čase, čím se budete zabývat?

Věnovat více času vnoučatům, práce 
bude zajisté na zahrádce, něco zajíma-
vého si přečíst. Trochu sportu (výlety, 
turistiku). Hlavně aby vydrželo zdraví, 
potom lze dělat vše, co si člověk umane.

Děkuji za rozhovor a přeji přede-
vším hodně zdraví a dlouhých let s Va-
šimi blízkými a také hodně pohody!

Pan František Čech. Foto: Eva Živná

Š K O L E N Í  /  V L A D I S L A V  S M R Ž

CO JE PULS, ANEB 
POZNEJTE SVÉ KOLEGY 
Z JINÝCH ODDĚLENÍ

Už se vám někdy stalo, že zavolal 
kolega z jiného oddělení a chtěl po 
vás ihned nějakou tabulku, informaci 
či pomoc, která vám přišla nedůležitá 
či nesmyslná? Naprosto jste nechápali, 
proč takové věci vůbec chce? Nebo jste 
už měli možnost podívat se na jinou 
výrobnu, než na které pracujete a se 
kterou jste úzce svázáni? Možná pro 
vás máme zajímavou nabídku. Chceme 
totiž pomoci našim zaměstnancům na 
všech úrovních pochopit, co dělají ko-
legové na ostatních odděleních fi rmy, či 
jak vypadá sousední provoz, se kterým 
už dlouhá léta spolupracujete a kde jste 
ještě nebyli. 
PULS = Podpora Úspěšné 
Lovochemické Spolupráce 

Pod tímto heslem začne v květnu 
nový program podpory spolupráce, 
komunikace a vzájemného poznávání 
se. Jedná se o soubor postupně rea-
lizovaných školení spojených se vzá-
jemnou diskusí zaměřenou vždy na 
některou z oblastí života fi rmy. Čeka-
jí Vás témata jako „Výrobkový sorti-
ment Lovochemie“, „Cash Flow aneb 
fi nanční řízení fi rmy“, „Plánování vý-
roby“ a další. Vedle uvedených dis-
kusí máte nyní jedinečnou možnost 

zúčastnit se prohlídky jednotlivých 
provozů. V současnosti nabízíme pro-
hlídku výrobny kyseliny dusičné, led-
ku amonného či universální výrobny 
hnojiv. Další budou samozřejmě ná-
sledovat. Již v těchto dnech se může 
naprosto každý zaměstnanec přihlásit 
na prohlídku provozu či na školení 
spojené s diskusí dle svého výběru. 

Nejde o to kohokoliv z čehokoliv 
školit. Jde o to dát všem zaměstnan-
cům šanci pochopit, jak funguje fi rma 
velikosti Lovochemie. Jde o to poznat 
vazby svého oddělení na oddělení jiná, 
poznat kolegy, které znáte jen po tele-
fonu a v neposlední řadě si naprosto 
otevřeně vyměnit názory na zvolená 
témata.

Pokud ještě váháte, podívejte se na 
intranet či se zeptejte svého vedoucí-
ho, který již dostal do emailu všechny 
potřebné informace. Máte možnost 
také zavolat na personální oddělení, 
kde vám rádi poradíme, podáme bližší 
informace nebo vás můžeme rovnou 
přihlásit na zvolenou prohlídku či dis-
kusi. 

Těším se na shledanou na některém 
z uvedených setkání. 

V nové administrativní budově NPK se zabydlují nejen lidé, ale i netopýři.  
 Foto: Josef Bartoš
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SBĚRATELEM JSEM OD DĚTSTVÍ
Když jsem si dojednávala schůzku s panem Bedřichem Javůrkem, který odchází 

z místa strojvedoucího na železniční dopravě na zasloužený odpočinek, očekávala 
jsem šedovlasého muže, se kterým si budu povídat o vnoučatech a zahrádce. Když 
vstoupil do mé kanceláře muž v kožené motorkářské bundě s vlasy na ramena a se 
vzezřením padesátníka, nechtělo se mi věřit, že je to někdo, kdo strávil v Lovochemii 
téměř 44 let. Překvapení to ale nebylo jediné, narazila jsem totiž na zaníceného nu-
mismatika, jehož sběratelský záběr by vystačil minimálně na diplomovou práci. Jen 
tak mimochodem pan Javůrek poznamenal, že rád a hodně čte, má rád les a sběr hub. 
Ale od začátku…

Sechezu jsem znal od dětství
Do 12 let žil pan Javůrek v Třebu-

šíně. Oba rodiče pracovali v tehdejší 
Secheze. Maminka byla tranzitérka, 
a protože pracovala na dvanáctihodino-
vé směny, chodíval za ní. Stejně tak od-
poledne či o víkendech chodil pan Ja-
vůrek navštěvovat svého otce, strojníka 
prosmycké vodárny. Cesta vedla okolo 

tehdejší pískovny, která byla v prosto-
ru dnešního NPK. V jedné z dílniček 
vodárny měli klubovnu svazarmovci 
- oddíl vodního motorismu. Tady se 
seznámil s pány Zdeňkem Novotným 
a Jindřichem Ksandrem, pozdějšími re-
prezentanty republiky ve vodním mo-
torizmu. Z nedostatečných prostorů se 
časem přestěhovali do objektů v dneš-

ních prostorech KD6. Tam začala pří-
prava stavby třístupňových kluzáků 
a pan Javůrek se záhy stal mechanikem 
pana Zdeňka Novotného. 
Strojvůdcem celý život

Strojvedoucím je pan Javůrek od 
roku 1967. Nejprve se ale vyučil za tři 
roky v tehdejší Čížkovické cementárně 
zámečníkem, poté nastoupil do Seche-
zy nejprve jako posunovač. Později se 
stal i vozmistrem a nakonec strojve-
doucím. Kvůli strojvůdcovským zkouš-
kám dokonce odložil odchod na vojnu 
(při které se dostal až do slovenského 
Martina) o celý rok. Zkoušky na stroj-
vůdce složil v únoru 1968 a od té doby 
s výjimkou vojny jezdí pan Javůrek po 
místních kolejích až do dneška. Může 
jezdit po kolejích celými Lovosicemi 
od TP depa po Lukavec, osobní nádraží 
či do přístavu v Prosmykách. 
Říká, že složitých situací zažil na že-

leznici dost, naštěstí za celý jeho život 
neskončila těžkým úrazem či smrtí žád-
ná z nich. Na svoji práci bude vzpomí-
nat rád, vždyť v ní strávil pořádný kus 
života a zažil události veselé i smutné. 
Bez dobrého posunovače by to však 
nikdy nešlo. Byla jsem zvědavá, jaké 
lokomotivy pan Javůrek za ty roky 
vystřídal. Ten seznam je dlouhý. Jen 
znalci vědí, jak vypadaly či vypadají 
mašiny typu Kocour, Rosnička, Kar-
kulka, Hektor nebo Němka. O všech 
však pan Javůrek říká, že se na nich 
jezdilo dobře.

A co nyní, když odchází na odpočinek? 
Další strojvůdcovské školení nevynechá 
pan Javůrek ani teď. Co kdyby bylo třeba 
zaskočit za chybějícího kolegu?

Pan Bedřich Javůrek při rozhovoru.  Foto: Eva Živná

Sběratelství je prostě vášeň
Díky svému opravdu silnému koníč-

ku se pan Javůrek stal členem České 
numismatické společnosti. Narodil se 
v Litoměřicích, kde se po válce dala 
sehnat spousta materiálu z tehdejších 
Sudet - hlavně německá vyznamenání, 
medaile, odznaky. Proto se o ně pan 
Javůrek zajímá nejvíce. Pokud jsem 
v úvodu zmínila, že jeho vědomosti 
by vystačily na diplomovou práci, na 
něčem takovém skutečně i pracuje - 
sepisuje práci na téma typy, varianty 
a rozlišení slezských grešliček, u nichž 
sesbíral mnohem více variant, než uvá-
dí odborná literatura. Stejně tak ho zají-
má vše, co se týká historie i současnosti 
Lovosic. Jedna perlička - pan Javůrek 
říká, že bitva u Lovosic nebyla bitva - 
materiály teprve dává dohromady. Říká, 
že nešlo o bitvu, ale pouze o „střetnutí“, 
které mělo svůj strategický účel.

Ani důchod mu nedopřeje dost 

času na uspořádání sbírek, protože má 
spoustu plánů a aktivit na dva další 
životy. O sběratelství mi pan Javůrek 
vyprávěl ještě dlouho, ale to je téma na 
samostatný článek.

Pan Javůrek je pravidelným čtená-
řem Lovochemiku a dokonce si někte-
rá čísla schovává - hlavně vzpomínky 
pamětníků. V této souvislosti došlo 
i na upřesnění autora a tvůrce návrhu 
pětiúhelníku - znaku SCHZ, který je 
dodneška součástí loga Lovochemie. Je 
jím pan Jindřich Ksandr, který byl v té 
době vedoucím propagace. 

Na vyprávění o vnoučatech už moc 
času nezbylo. Věřím ale, že pan Ja-
vůrek se jim věnuje minimálně stejně 
jako svým zálibám. A tak přeji panu 
Javůrkovi jménem redakční rady hod-
ně zdraví, dlouhá léta a i nadále tolik 
životní energie a elánu pro koníčky 
a rodinu, kolik jí má dnes. 

I F S  /  I V A N  G A L I A

ČINNOST MEZINÁRODNÍ 
SPOLEČNOSTI 
PRO HNOJIVA IFS

Na obrázku ze zasedání Výboru IFS jsou zleva pánové Heather, Johnston, Olfs a sou-
časný president IFS Reuvers. Foto: Ivan Galia

Výbor IFS na své schůzi 1. 4. pro-
jednal mj. stav přípravy letošní Study 
Tour, která se uskuteční ve druhé polo-
vině května v České republice. Součás-
tí Tour bude i exkurze do Lovochemie, 
která proběhne v pondělí 18. května. 
Účastníci budou seznámeni s historií 
výroby hnojiv v Lovosicích a prohléd-
nou si výrobny LAV III a KD6.

Po jednání Výboru se následující-
ho dne konal pravidelný jarní cyklus 
přednášek, kterého se zúčastnilo na 
70 zájemců z celé řady evropských 
zemí. Na programu byla 4 vystoupení; 
president EFMA pan Zwiers referoval 

o klimatické politice EU a obchodo-
vání s emisemi, zástupkyně britské 
asociace výrobců hnojiv paní Pullin-
ger vystoupila na téma bezpečného 
skladování, manipulace a distribuce 
hnojiv podle pravidel, schválených ve 
VB. Následovala přednáška pana Ro-
senströma z fi nského Erkomat Oy, kte-
rý se zaměřil na automatickou linku 
na plnění velkoobsahových obalů na 
hnojiva (big-bagy), a nakonec se pan 
Stark z British Sugar zabýval otázka-
mi výroby bioethanolu z cukrové řepy 
a využívání vzniklého procesního tep-
la. 

VÝROK TOMÁŠE BATI 
Z ROKU 1932

Příčinou krize je přede-
vším morální bída. Pře-
lom hospodářské krize? 
Nevěřím v žádné přelomy 
samy od sebe. To, čemu 
jsme si zvykli říkat hospo-
dářská krize, je jiné jméno 
pro mravní bídu. Mravní 
bída je příčina, hospodář-
ský úpadek je následek. 
V naší zemi je mnoho lidí, 
kteří se domnívají, že hos-
podářský úpadek lze sa-
novat penězi. Hrozím se 
důsledku tohoto omylu. 
V postavení, v němž se na-
cházíme, nepotřebujeme 
žádných geniálních obra-
tů a kombinací. Potřebu-
jeme mravní stanoviska 
k lidem, k práci a veřej-
nému majetku. Nepod-
porovat bankrotáře, ne-
dělat dluhy, nevyhazovat 
hodnoty za nic, nevydírat 
pracující, dělat to, co nás 
pozvedlo z poválečné bídy, 
pracovat a šetřit a učinit 
práci a šetření výnosnější, 
žádoucnější a čestnější než 
lenošení a mrhání. Máte 
pravdu, je třeba překonat 
krizi důvěry, technickými 
zásahy, fi nančními a úvě-
rovými ji však překonat 
nelze, důvěra je věc osob-
ní a důvěru lze obnovit 
jen mravním hlediskem 
a osobním příkladem. 

R E G I O N  /  I R E N A  V O D I Č K O V Á

PROJEKT FABRICA 
BOHEMICA

Logo výstavy. Zdroj: Archiv autora

Vernisáží výstavy odstartoval projekt Fabrica Bohemica fotografa Jana 

Hodače, jehož partnerem je i Lovochemie.

V pátek 17. dubna byla na závěr vr-
cholné konference o chemickém prů-
myslu, která se konala u příležitosti čes-
kého předsednictví za podpory Evropské 
komise na krajském úřadě v Ústí nad 
Labem, slavnostně zahájena vernisáž vý-
stavy projektu Fabrica Bohemica. Projekt 
vznikl díky aktivitě fotografa Jana Hoda-
če (*1981), který na svých snímcích za-
chytil velmi netypické téma – prostředí 
průmyslových areálů na severu Čech. 
Projekt je ofi ciální kulturní akcí českého 
předsednictví EU pod záštitou senátora 
Alexandra Vondry.

Zvláštní světlo, barevnost fotografi í, 
zajímavé propojení krajiny a industri-
álních objektů, pohled fotografa, který 
nemá s naším většinou „pragmatickým“ 
pohledem na pracovní prostředí nic spo-
lečného, to jsou hlavní atributy fotografi í, 
které Jan Hodač vytvořil. O originalitě za-
chycených fotografi í svědčí i mimořádný 

zájem na vernisáži přítomného generál-
ního ředitele Evropské rady chemického 
průmyslu (Cefi c) Alaina Perroy.

Kromě Lovochemie jsou partnery 
projektu Ústecký kraj a významné spo-
lečnosti působící v oblasti chemického, 
energetického či stavebního průmys-
lu: ČEZ, Glanzstoff - Bohemia, United 
Energy, Tepelná pohoda, Fireclay, Uni-
petrol a Česká rafi nérská. 

Fotografi e byly vystaveny na Kraj-
ském úřadu v Ústí nad Labem, poté se 
výstava přesunula do Bruselu, kde v úte-
rý 12. května proběhla ve Výboru regionů 
vernisáž této výstavy.

Že nejde pouze o jednorázovou akci, 
dokazuje i vydání publikace s těmito fo-
tografi emi, kterou však nelze zakoupit, 
a proto si myslím, že bude zajímavým 
sběratelským kouskem. Fotografi e si ale 
můžete prohlédnout i na www.fabrica-
bohemica.cz. 

Panoráma areálu Lovochemie. Foto: Jan Hodač
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KAPITOLA 5: VLAŠTOVKO, LEŤ

Slovník pro překlad z řeči RNA do řeči proteinů. První písmeno vlevo, druhé nahoře, 
třetí vpravo. Zdroj: Internet

Konečné úpravy inzulinu z na ribozomech vyrobeného polotovaru na aktivní produkt. 
Chain = část řetězce, signal sequence = signální sekvence pro směřování produktu 
v buňce. N-ter a C-ter je označení konců proteinu.  Zdroj: Internet
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Milí biochemikové, po delší od-
mlce se opět setkáváme u bioche-
mického okénka. Minule, ještě před 
Vánocemi, jsem Vám sliboval, že si 
ukážeme, jak jsou vytvářeny základ-
ní součásti našeho těla - bílkoviny. 
Z minulých článků již víme, že bíl-
koviny tvoří stavební kameny našich 
těl a také urychlují chemické reakce 
a umožňují jejich běh po daných me-
tabolických drahách. Jak ale vznikají 
a co to má společného s podtitulem 
„Vlaštovko leť“? Inu, poměrně mno-
ho. Tento titulek by měl evokovat, jak 
papírovou vlaštovku, o níž byla řeč 
minule a bude i později, tak jaro, kdy 
přilétají skutečné vlaštovky a v příro-
dě to začne žít. A právě zázrak života 
a jeho zachování je na začátku našeho 
dnešního příběhu. Jak je to možné, že 
z jedné buňky, jednoho semene nebo 
jedné pecky vznikne kuře, rostlinka 
ječmene či broskvoň? 

Již poměrně dávno si lidé uvě-
domili, že návod, jak toto všechno 
provést, musí být obsažen v tomto 
zárodku. Vy, pozorní čtenáři, již jistě 
víte, že tento návod je zapsán do mo-
lekuly deoxyribonukleové kyseliny, 
DNA. Ovšem sama DNA k vytvoře-
ní nového života nestačí. Krom této 
DNA každá zárodečná buňka obsa-
huje aparát pro čtení a přepisování 
této informace, aparát pro provedení 
instrukcí v ní obsažených, aparát pro 
výrobu energie a také její zásoby. Ve 
skutečnosti je to tedy tak, že si buňka 
nese nejen návod na to, jak postavit 
novou buňku, ale také veškeré nástro-

je k tomu potřebné. Stavba nových 
buněk, tj. růst zárodku v organismus 
je spojen s realizováním návodu. Po-
kud je v návodu řečeno, že má vyrůst 
broskev, vyroste broskev. Pokud zní 
návod dle DNA na kuře, vyklube 
se z vejce kuře. Jak ale takový růst 
buněk vypadá. Je třeba, aby buňka 
předala nové buňce nejen informaci 
DNA, ale i všechny další výše jme-
nované aparáty. A jelikož aparát je 
vytvářen enzymy, tedy bílkovinami, 
tak je snahou každé buňky vyrábět 
nové enzymy. Buňka však musí také 
zajistit podpůrné systémy umožňující 
udržet si tvar a pohybovat se a ty mají 
také z velké části bílkovinnou pova-
hu. Proto je růst buňky neodmyslitel-
ně spojen se syntézou bílkovin. V ná-
sledujícím textu si ukážeme, jak se 
taková bílkovina vyrábí. Za příklad 
si vezmeme insulin, což je hormon 
bílkovinné povahy. Jeho předností je, 
že je velice malý a jednoduchý. Za 
nedostatek je možno z pohledu výše 
uvedeného, že neumí katalyzovat che-
mické reakce ani neslouží pro stavbu 
buněčných těl. Plní roli chemického 
signálu. A právě signalizace mezi 
buňkami je jedním z velmi důležitých 
zatím nejmenovaných pochodů, který 
také umožňují bílkoviny.

Právě nyní je čas vrátit se k papíro-
vé vlaštovce a podrobněji si vysvětlit 
to, co jsem již „nakousl“ minule. Ale 
vraťme se na začátek, k molekule 
DNA. Ve chvíli, kdy buňka rozpozná, 
že je třeba vyrobit insulin, dojde k akti-
vaci určitého místa na molekule DNA. 

Do tohoto místa nasedne transkripční 
enzymový komplex a přepíše z DNA 
do RNA návod na výrobu insulinu. 
Jak jsme si již vysvětlili, informace je 
určena pořadím čtyř nukleových kyse-
lin značenými písmeny C, G, A, T. In-
formace v DNA je tedy zapsána takto 
TACCTTGCAATGTGC-. Z obrovské 
molekuly DNA je tak přepsán právě 
jen potřebný kousek.

Krok přepisu informace DNA do 
RNA má mnoho důvodů. DNA je to 
nejcennější, co v buňce je. Obdobně 
jako při práci se starými kronikami 
je bezpečnější pracovat s kopiemi, 
snižuje se i zde riziko poškoze-
ní cenného originálu. Navíc nosit 
těžkou knihu na místo zpracování, 
když stačí opsat pár řádků, by ne-
bylo zrovna energeticky úsporné. 
Neposlední důvod tkví i v tom, že 
DNA je dvouvláknová a pokud je 
třeba pracovat jen s jedním vláknem, 
to druhé překáží, zatímco opsaná 
RNA je tvořena jen jedním vláknem. 
Krom trochu jiné chemické povahy 
se DNA a RNA liší i písmeny zápisu. 
V RNA je místo nukleové kyseliny 
A kyselina U. Přepis probíhá tak, 
že dochází k párování písmen. C 
se páruje s G, T z DNA s A v RNA 
a A z DNA s U v RNA. Přepsaná in-
formace tedy bude znít AUGGAAC-
GUUACACG-. Nyní však narážíme 
na problém. Přepis z DNA do RNA 
je jednoduchý. Přepisujeme 4 znaky 
pomocí 4 znaků. V proteinech se ale 
vyskytuje 20 aminokyselin. Proto 
příroda vyvinula zajímavé kódování. 
Každá trojice písmen v RNA zname-
ná jednu konkrétní aminokyselinu. 
Toto dekódování, či jinými slovy 
překlad, probíhá na specializova-
ných buněčných útvarech zvaných 
ribozomy. Ačkoli většinu reakcí 
v buňce zastávají enzymy bílkovinné 
povahy, ribozomy jsou tvořeny ribo-
nukleovou kyselinou, tedy stejným 
typem biopolymeru, jako molekula 
RNA. Na vláknu RNA přenášející 
informaci z DNA (proto se jí říká 
messenger RNA, tedy RNA posel 
a má zkratku mRNA) se složí ze 
dvou podjednotek ribozomální, tedy 
rRNA, ribozom. Ribozom přečte 
první trojici AUG a zařadí na prv-
ní místo aminokyselinu methionin 
a posune RNA o trojici dále. Proces 
zopakuje, přidá dle instrukce GAA 
glutamovou aminokyselinu, argi-
nin, tyrosin, threonin atd. Posledním 
kodonem na mRNA bývá nejčastěji 
kodon UAA, kterému se říká stop 
kodon. Ribozom se poté rozpadá na 
původní dvě podjednotky a vlák-
no proteinu se uvolní. Ribozomální 
podjednotky se vydají hledat nové 
vlákno mRNA, které by mohly pře-
ložit. Na dlouhých vláknech mRNA 
lze nalézt mnoho ribozomu, které 
jej současně přepisují. Díky tomu, 
že původní informace je přepsána 
do několika molekul mRNA a každá 
je současně překládána několika ri-
bozomy, má krok přepisu z DNA do 
RNA za následek i několikanásobné 
zrychlení výroby proteinů. 

Ani tak jednoduchý protein jako in-
zulín není ale procesem překladu na 
ribozomech hotov. Teprve nyní máme 
prázdný list papíru pro naši vlaštovku. 
A stejně jako papír na vlaštovku pře-
kládáme, občas část ustřihneme či při-
lepíme obrázek pilota, i proteiny jsou 
při svém skládání, lepeny, stříhány 
a také pozměňovány. Při správném pře-
kládání jim pomáhají jiné proteiny tzv. 
chaperony, mezi českými biochemiky 
občas hanlivě leč něžně nazývány bor-
deldámy. Lepení a přidávání částí má 
pak na starosti ko- a post-translační 
komplex. Na obrázku je vidět, jak ten-

to proces probíhá u molekuly insulinu. 
Nejprve je odstraněn konec nazývaný 
signální sekvence, poté dojde k slepe-
ní molekuly třemi disulfi dickými vaz-
bami -S-S-. Nakonec dojde k dalšímu 
odstřižení části řetězce značené C. Po 
tomto procesu je protein připraven 
k použití - tedy je biologicky aktivní. 
Mnohdy je také transportován do ur-
čité buněčné organely či ven z buňky. 
I přes obrovskou složitost transkripč-

ního a translačního procesu, jsou tyto 
dva komplexy schopny vyrobit všech-
ny z několika tisíc či desítek tisíc 
proteinů, které se v buňce vyskytují. 
A nejen to. Jsou schopny zajistit, že 
v buňce nebude žádného proteinu ne-
dostatek, ani nebude přebývat. To vše 
je umožněno regulací. A regulace je 
založena na vzájemném rozpoznávání 
molekul, a to si probereme zase někdy 
příště. 

Donating Blood in the USA
Dárcovství krve v USA

I l y a ś  w i n d o w  /  I l y o v o  o k é n k o

It‘s true that Americans don‘t take 
as much vacation time as Europeans, 
but when I learned that Czech people 
can take a day off from work just for 
donating blood, I was quite surpri-
sed. We don‘t have anything like that 
in the States, but despite that, we do 
have a strong tradition of people hel-
ping people. Americans like to give, 
but often times are too busy to dona-
te blood, or even to think about it, so 
we have ‚blood drives‘ to generate 
interest. A blood drive is a special 
event at a school or company, where 
everyone is encouraged to participa-
te. There is no financial reward, al-
though usually the donor gets a coo-
kie and some orange juice to replace 
lost blood sugar. In most cases, the 
pride of wearing a small band-aid 
on the arm is enough motivation for 
most people. 

There are also plasma centers in 
the United States, where people can 
donate blood plasma. In these cases 
blood is drawn from the donor‘s arm, 
and sent to a centrifuge, where the red 
blood cells are extracted and pumped 
back into the donor. This procedure 
takes much longer than a blood dona-
tion, and the person gives a lot more 
fl uids. Plasma donors are paid for 
their service, which means that a lot 
of people who are down on their luck 
often frequent these centers. Because 
of this, they have a reputation for at-
tracting addicts, alcoholics, gamblers, 
etc. although all of these centers do 
have a screening process to ensure 
that no harmful drugs or diseases are 
passed on.

Je pravda, že si Američané nebe-
rou tolik dovolené jako Evropané, 
ale když jsem se dozvěděl, že Češi si 
mohou vzít den pracovního volna jen 
pro darování krve, byl jsem docela 
překvapen. Nic takového ve Spoje-
ných státech nemáme, ale navzdory 
tomu máme silnou tradici vzájemné 
pomoci mezi lidmi. Američané rádi 
darují, ale často jsou příliš zaměstna-
ní na to, aby darovali krev nebo aby 
na to vůbec pomysleli. Takže máme 
„dobrovolné odběry krve“, které mají 
vzbudit zájem. Dobrovolný odběr 
krve je mimořádnou událostí na škole 
nebo ve fi rmě, kde je každý vyzýván, 
aby se zúčastnil. Není za to žádná fi -
nanční odměna, ačkoliv dárci obvyk-
le dostanou sušenky a pomerančový 
džus na doplnění ztraceného cukru 
v krvi. Ve většině případů je dosta-
tečnou motivací hrdost nosit na paži 
malou náplast.

Ve Spojených státech existují také 
centra krevní plazmy, kde mohou lidé 
darovat krevní plazmu. Při tom se 
krev odebírá z paže dárce a dodává do 
odstředivky, kde se extrahují červené 
krvinky. Ty se čerpají zpátky dárci. 
Tato procedura trvá mnohem déle než 
darování krve a člověk dává mnohem 
více tekutiny. Dárcům plazmy se za 
jejich službu platí, což znamená, že 
tato centra často navštěvuje mnoho 
lidí, kteří jsou na dně. Kvůli tomu 
jsou pověstná tím, že přitahují nar-
komany, alkoholiky, hazardní hráče 
atd., ačkoliv všechna tato centra mají 
prověřovací postupy pro zajištění 
toho, aby se nepřenášely žádné škod-
livé drogy nebo nemoci. 

Proces přepisu DNA do messengerRNA a ukázka syntézy proteinů dle mRNA na ri-
bozomech. Zdroj: Internet
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MÍSTO BÁBINKY MÁME JACQUES
Když jsem byl malý, strašně rád jsem 

si pouštěl desky s pohádkami o Spejb-
lovi a Hurvínkovi. Jednou z postav zde 
byla i bábinka, babička Hurvínkovy ka-
marádky Máničky. Spejbl ji povětšinou 
oslovoval paní Kateřino. Dodnes jsem si 
tedy pokaždé při vyslovení „paní Kateři-
na“ vybavil Mániččinu bábinku.

To se však změnilo po nedávném 
výstupu místopředsedkyně Strany zele-
ných v pořadu ČT „Uvolněte se, pro-
sím“. Paní Kateřina Jacques zde byla 
oslovena otázkou, na kterou by (ales-
poň doufám) správně odpověděla vět-
šina národa včetně žáků prvního stupně 

základní školy. Otázka zněla – co je 
to biomasa? Odpovědí čtenáře Lovo-
chemiku unavovat nemusím – jeden 
z příkladů biomasy (který se ostatně 
chystáme v rámci projektu „Energe-
tika na spalování biomasy v areálu 
Lovochemie, a.s.“ využít k výrobě ze-
lené elektrické energie) bude již za pár 
týdnů ležet „za plotem“ naší sesterské 
společnosti Preol. Nicméně paní Kate-
řina nezabrala. Na poprvé by si člověk 
myslel, že se v otázce přeslechla nebo 
že je nervózní. Jenže ona nezabrala ani 
napodruhé, napotřetí... Stejný dotaz 
v různých variantách a s nápovědami 

padl z úst moderátora nesčetněkrát. 
Přesto jsme se od paní Kateřiny o tom, 
co je to biomasa, nedozvěděli zhola ni-
čeho.

Nemám ve zvyku pranýřovat kohoko-
li za nevědomosti, neb nikdo nejsme do-
konalý. Zkuste na mě vybafnout nějaký 
termín např. z módního průmyslu a budu 
vedle jak ta jedle. Jenže výše uvedený 
příběh je z jiného soudku a dovádí mě 
k ne úplně příjemné myšlence.

Strana zelených se ráda prezentuje 
jako kolektiv lidí, kteří jsou odborníci 
v problematice ochrany životního pro-
středí a kteří to s naší modrou planetou 
(ač nejsem příznivec většiny myšlenek 
našeho pana prezidenta, tak zde s ním 
musím souhlasit, že skutečně při pohle-
du z vesmíru není zelená) myslí ze všech 

politických stran nejlépe. S touto sebe-
prezentací mi však vůbec nehraje ta sku-
tečnost, že místopředsedkyně této strany 
neumí odpovědět na prostou otázku, co 
je to biomasa. Zelení jsou v Evropské 
unii hlavním tahounem při prosazování 
a schvalování tzv. klimaticko-energetic-
kého balíčku, který od roku 2013 výraz-
ně prodraží výrobu (tedy zvýší náklady) 
prakticky všech fi rem v rámci EU. Jed-
ním z prvků tohoto balíčku je i význam-
né zvýšení podílu výroby elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů – tedy 
spalováním biomasy.

A teď – na jedné straně zelení pro-
sazují zvýšení spalování biomasy, na 
druhou stranu (někteří) nevědí, co to 
biomasa vlastně je? Pak mi prozraď-
te, jaký motiv k této politice člověk 

může mít, když prosazuje něco, o čem 
vlastně vůbec nic neví? Nebo je to jen 
nastrčená fi gurka někoho, kdo má na 
této politice zájem, ale nechce být vi-
děn?

Nedělejme si iluze – celá politika je 
o lobbingu a skrytých zájmech nevidi-
telných korporací a institucí. To bylo, 
je a bude. Že by se politika (alespoň 
ta na celostátní a krajské úrovni) dě-
lala pro lidi, tomu už snad nevěří ani 
největší optimisté. Ve většině případů 
to však člověka „nebije“ přímo do očí 
a jak se říká, co oči nevidí, srdce nebolí. 
Po televizním výstupu paní Kateřiny se 
však tato skutečnost opět zjevila nahá 
v celé své kráse. Jenom nevím, zda za 
to veřejnoprávní televizi poděkovat či 
naopak.  

P Ř Í R O D A  K O L E M  N Á S  /  I R E N A  V O D I Č K O V Á

FALCO ANEB UŽ KROUŽÍ

Falco je latinský název pro zástupce 
řádu dravců sokola, do řádu Dravci patří 
také orli, ostříži, káňata, poštolky, raroho-
vé a mnozí další.

Falco je ale také název záchranné sta-
nice pro handicapovaná zvířata. Jejím zři-

zovatelem je základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody v Litoměřicích 
a sídlí v Dolním Týnci nedaleko Třebuší-
na, kde se o zraněnou a jinak postiženou 
zvěř starají dva zkušení pečovatelé.

Při naší návštěvě byli v kotcích a vo-

liérách umístěni nejen poranění ptáci – 
výři, puštíci, sovice sněžné, kalousi, čáp 
a také živočichové čtyřnozí - srnec, liška, 
ježci, zajíci a další. Některá zvířata po 
uzdravení stanici opouštějí a vracejí se 
do volné přírody. Jiná však musí zůstat - 
ať už pro trvalé následky svého poranění 
nebo prostě proto, že si příliš zvykla na 
lidi a nebo by si na život ve volné přírodě 
už nezvykla. 

Při naší návštěvě jsme měli možnost 
vidět vypouštění 7 dravců – káňat a poš-
tolek - do volné přírody. Někteří se hned 
vznesli vysoko, jiní doplachtili na nej-
bližší větev, kde se vzpamatovávali ze 
své nabyté volnosti. Káňata mají 2 týdny 
a poštolky jeden týden na to, aby se ve 
volné přírodě zorientovaly a vrátily se ke 
svému přirozenému způsobu života. Aby 
zvládli návrat do volné přírody bez újmy, 
musí mít uzdravení jedinci jistou „nadvá-
hu“ tak, aby měli energetické zásoby do 
doby, než se naučí lovit tak, jako jejich 
kolegové z volné přírody.

Záběr, odkud si pracovníci stanice 
poraněná zvířata přivážejí, je opravdu 
obrovský - od Liberce až po Chomutov. 
Pro poraněná zvířata si navíc většinou 
pracovníci jedou sami.

Stanice, tak jak jsme ji navštívili, není 
rozhodně ve stavu, ve kterém by si ji její 

provozovatelé a návštěvníci představo-
vali. Jako v každém neziskovém oboru, 
i tady chybí peníze na výstavbu nových 
voliér a kotců, veterináře, benzín na ces-
ty za poraněnými zvířaty, krmivo či léky 
pro poraněná zvířata. Co v téhle stanici 
ale rozhodně nechybí, je láska ke zvířa-
tům a maximální úsilí o jejich záchranu.

Tak jako pomáhá Lovochemie Fal-
cu, tak pomáhá Falco i naší společnosti. 
V areálu Lovochemie odchytila v minu-
losti různou zvěř, např. poslední akcí bylo 
odchycení 5 mláďat kalouse ušatého, kte-
ré jejich matka vyvedla již v lednu.

Proto jsme se i my na redakční radě 
po vzoru našeho zaměstnavatele rozhodli 

pomoci a vybrali mezi sebou příspěvek 
na podporu stanice, který byl předán 
paní Tomšovské, která se o stanici sta-
rá. Pomoci můžete i vy - buď převodem 
na bankovní účet stanice Falco (Česká 
spořitelna, číslo účtu: 33553322/0800, 
variabilní symbol 3702) nebo zasláním 
dárcovské DMS na číslo 87777 s tímto 
textem: ZVIREVNOUZI LITOMERI-
CE. Cena DMS je 30 korun, z toho stani-
ce obdrží 27 Kč. Pro zaslání DMS použij-
te soukromé telefony.

My v každém případě přejeme stanici 
Falco, aby se její svěřenci měli co nejlépe 
a co nejdříve se vrátili tam, kam patří, do 
volné přírody. 

Káně lesní vylétá po svém uzdravení do volné přírody.  Foto: Eva Živná

Mláďata puštíka obecného. Foto: Irena Vodičková

Generální ředitel PREOL Ing. Petr Voborník. Foto: Eva Živná

Nový generální ředitel PREOL, 
a.s., Ing. Petr Voborník se narodil 
v Ústí nad Labem v roce 1961. Pro-
šel celým vzdělávacím procesem od 
učebního oboru automechanik po 
vysokou školu ekonomickou v Pra-
ze – fakulta výrobně ekonomická. 
Do 27 let se živil sportem - ledním 
hokejem. Pracovní zkušenosti zís-
kal ve společnosti Setuza a.s., kde 
zastával pozici vedoucího dopravy, 

obchodního ředitele a generálního 
ředitele. Posledních osm let pracoval 
ve společnosti obchodující s potravi-
nářskými komoditami.

V osobním životě patří mezi jeho 
zájmy sport a zahrada. Je ženatý, má 
dvě dospělé studující dcery. Hovoří 
německy a rusky.

Na pozici generálního ředitele pů-
sobí ve společnosti PREOL, a.s., od 
1. dubna 2009. 

Tento úsek organizačně zastřešuje jed-
notlivé odborné útvary společnosti, které 
se Vám postupně představily, nebo budou 
představeny. Prvotním úkolem bylo per-
sonálně vybavit jednotlivé řídící struktury 
spolupracovníky, kteří ve velmi krátké 
době převezmou a budou kvalitně provo-
zovat nová, složitá, výrobní zařízení. V této 
oblasti jsem spolupracoval s vedením spo-
lečnosti již před svým nástupem a jsem 
rád, že dnes pracuje v Preolu velký počet 
zaměstnanců, kteří v různých pozicích vý-
roby, nákupu i prodeje shodného předmětu 
podnikání, již pracovali. Ve spojení s ostat-
ními kolegy tvoří tým, schopný zvládnout 
nelehké úkoly, které před naší společností 
v době nájezdu a zahájení výroby stojí.

Prioritami dnešních dní je bezesporu 
koordinace a řízení zdárného dokončení 

výstavby a kvalitního zprovoznění výrob-
ní jednotky. Tato fáze je velice odpovědná, 
jak pro stavební techniky, tak i pro budou-
cí uživatele – výrobní úsek společnosti. 
Jsme v dennodenním rozporu, kdy snaha 
výrobní technologie co nejdříve uvést do 
provozu a obchodovat s výstupy výroby, 
se střetává s nezbytností důsledného a ne-
unáhleného převzetí dílčích výrobních 
struktur v celkové pořizovací ceně 1,7 
mld. korun.

Zásadní období nastane v druhé polo-
vině letošního roku. Preol vstoupí jako 
velmi významný hráč Česka, resp. střed-
ní Evropy, na trh zemědělských komodit 
a oleochemie. Svou pozici však bude 
muset teprve získat a v době klesající po-
ptávky přesvědčit zákazníky, že obchod-
ní spolupráce se společností Preol je tou 

správnou cestou. Příprava na toto období 
probíhá již nyní. Nechceme podcenit žád-
ný moment, který by nám tento nástup 
mohl usnadnit. Na druhou stranu, jako 
seriózní obchodní partner, můžeme dát 
zákazníkům nabídky až v momentě, kdy 
budeme mít 100% jistotu, že technologie 
vyrábí a my jsme schopni nasmlouvané 
množství a kvalitu dodat.

Velkou obchodní devizou Preolu bude 
kvalita nabízených produktů. Velmi dob-
rým krokem byla investice do laboratoří, 
které jsou vybaveny nejmodernějšími 
přístroji, které zabezpečí jak parametry 
produktů a stálost kvality, tak i ekonomiku 
výrobního procesu.

Ke kvalitnímu zboží a jeho realizaci na 
trhu neodmyslitelně patří marketing. Přál 
bych si, aby každý z Vás již v příštím roce 
zaregistroval na stojanech čerpacích stanic 
speciální palivo z produkce Preolu a byl 
ochoten vystát si frontu kupujících na nej-
oblíbenější palivo naftových motorů.

V neposlední řadě vidím úkol v nad-
standardní spolupráci jak s mateřskou 
společností Agrofert, tak i velmi dobré 
a vzájemně prospěšné soužití Preolu a Lo-
vochemie, a.s. Velmi příjemným poznat-
kem, hned v úvodu mého působení ve 
společném areálu, bylo to, že vzájemná 
spolupráce má jasná pravidla, a že zá-
stupci obou fi rem spolu věcně a účelně 
komunikují. V rámci této spolupráce je 
Preol připraven podílet se i na komunikaci 
a těsné součinnosti se zástupci a občany 
města Lovosice.

Tímto průřezem společností jsem Vás 
chtěl provést šíří a rozmanitostí proble-
matiky řízení nově vzniklé společnosti. 
Pevně věřím, že se nám společně podaří 
naplnit úkoly, které jsme svým nástupem 
do Preolu vzali za svoji odpovědnost a tě-
ším se na každodenní spolupráci. 

Petr Voborník

Výstavba výrobní jednotky MEŘO ve fi nále.  Foto: Karel Hendrych

ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

SE PŘEDSTAVUJE
MANAGEMENT
PREOL SE PŘEDSTAVUJE
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Ekonomika
Národní hospodářství nebo jeho 
část, též vědní disciplína, která 
zkoumá zvláštnosti hospodářských 
činností v určitém úseku nebo od-
větví (v průmyslu, dopravě apod.).
Elektronická pošta (e-mail)
Zabezpečuje elektronickou cestou 
zprostředkování zpráv mezi jejími 
uživateli při využívání veřejné dato-
vé sítě jako základního telekomuni-
kačního prostředí.
Embargo
Vládní zákaz dovozu a vývozu, tý-
kající se určitého zboží, určitého 
druhu dopravy nebo určitých zemí.
Emise
Vydávání peněz do oběhu jako sou-
část měnové politiky státu (centrální 
banky); rovněž vydávání cenných 
papírů, jejich uvádění na trh (burzu); 
emitenty jsou většinou peněžní ústa-
vy buď s vlastními cennými papíry, 
nebo zprostředkovávají komisní 
obchod pro cizí emitenty (upravuje 
zákon o cenných papírech, zákon 
o dluhopisech a zákon o správních 
poplatcích).
Exekuce
Jedná se o zjištěné a vykonatelné 
právo subjektu, které lze vynutit 
soudně (upravuje občanský soudní 
řád a navazující právní předpisy).
Ex ante - ex post
Je označení ekonomických veličin, 
vyjadřující časové hledisko před a po.
Ex offo
Je výraz znamenající „z moci úřední”. 

MALÝ SLOVN ÍČEK 
POJMŮ

ZDENĚK ŠRÁMEK

8. dubna 2009 se Lovochemie spolu s kolegy z Agrofertu a pardubické Synthesie 
zúčastnila akce Kontakt 2009 na pražské Vysoké škole chemicko-technologické 
(VŠCHT). Cílem akce byla propagace Agrofertu, Lovochemie i všech ostatních dce-
řiných společností jako potenciálního zaměstnavatele pro budoucí absolventy školy. 
Kolem našeho stánku bylo neustále rušno a zájem o spolupráci projevily desítky 
studentů VŠCHT. Foto: Vladislav Smrž

S P O R T  /  M A R E K  T R E F N Ý

PŘEDSTAVUJEME ODDÍL 
KRASOBRUSLENÍ TJ LOVOCHEMIE

Mohla byste našim čtenářům přiblí-
žit historii i současnost oddílu kraso-
bruslení?

Oddíl byl založen v roce 1964 a prv-
ním trenérem byl pan Ševčík, který po-
cházel z Litoměřic. Mezi další trenéry, 
kteří se podíleli na fungování oddílu 
a výchově dětí, patří Edita Peková, Mar-
cela Kadlecová, Miloslava Koberová, 
Lenka Fujerová, Petra Solnařová-Kap-
rová a paní Naďa Hrdličková, která je 
trenérkou v současné době. V oddíle 
byla jako hlavní náplní výchova mla-
dých děvčat a chlapců, dívčí složka byla 
po celou dobu dominantní. Počet členů 
se v sezoně pohyboval mezi 10 - 15 svě-
řenci od přípravky až po juniorky.

Jak vypadá příprava vašich svěřen-
ců v soutěžním a mimosoutěžním 
období?

V soutěžním období je trénink na le-
dové ploše každý den a o víkendu děti 
vyjíždějí za závody po celé republice. 
Před každým tréninkem děti cvičí gym-
nastické prvky a strečinková cvičení, 
potom jdou na led. Na ledě trénují cvi-
ky z testů výkonnosti, které jsou roz-
děleny podle věku dítěte. Potom trénují 
svoji volnou jízdu na hudbu. Starší děti 
mají 2 jízdy.

Tréninky v nesoutěžním období pro-
bíhají od května do června převážně 
ve venkovním prostředí. Posiluje se, 
cvičí, probíhá gymnastická a atletická 

příprava a příprava krasobruslařských 
skoků na suchu. Potom mají děti mě-
síc volno a v srpnu zahajujeme sezónu 
soustředěním jak na ledové ploše, tak 
ve venkovním prostředí, kde probíhají 
cvičení. Poté následuje trénink dvakrát 
denně na ledové ploše, který je zakon-
čen strečinkem.
Jak probíhá nábor nových členů?

Krasobruslení je specifi cký sport, 
kde je potřeba mít jednak předpoklady 
jak po pohybové a fyzické stránce, tak 
po stránce gymnastické. Nábor probíhá 
už v raném věku 3 - 5 let v mateřských 
školkách.
Jaký je fi nanční rozpočet oddílu na 
sportovní sezonu a podílí se Lovoche-
mie na jeho naplňování?

Rozpočet na sportovní sezonu se 
pohybuje v řádech desítek tisíců, ale 
závodníci si téměř všechny výlohy 
spojené s krasobruslením hradí sami za 
přispění rodičů. Závod Lovosická brus-
le, který má v Lovosicích dlouholetou 
tradici a letos proběhl už jeho 34. roč-
ník, stojí kolem 40 – 50 tisíc Kč. Touto 
cestou bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se na pořádání tohoto závodu po-
díleli.

Lovochemie přispívá propagačním 
materiálem jako někteří sponzoři, které 
průběžně oslovujeme. Sponzorské dary 
používáme jako malé překvapení pro 
všechny závodníky.
Jaké byly největší úspěchy vašeho 
oddílu za dobu jeho existence?

Nejúspěšnější oddílovou repre-
zentantkou v jeho novodobé historii 
je Andrea Válková, která obsadila 
7. místo na Přeboru ČSSR v roce 1986 
a 13. místo v roce 1987. Dále se umís-
tila dvakrát na 7. místě na Přeboru ČSR 
v roce 1986 a 1987. V přibližně stej-

ném období obsadila Naďa Limberko-
vá 3. místo na Zlaté brusli.  Mezi další 
úspěšné závodnice oddílu patří Květa 
Kocová, která v roce 1990 obsadila 
13. místo na přeboru ČSSR, 7. místo na 
Přeboru ČSR mezi žákyněmi a 10. mís-
to na Mistrovství ČR v roce 1995 mezi 
juniorkami. Dokázala také dvakrát zví-
tězit na Zlaté brusli, v roce 1988 mezi 
žákyněmi do 9 let a v roce 1993 mezi 
juniorkami. Mezi chlapci dosáhl nej-
většího úspěchu Ondřej Novák, který 
obsadil 3. místo na Zlaté brusli v roce 
1997 mezi žáky. V současné době se 
nám také celkem daří. Děti vozí me-
daile. Na letošní Zlaté brusli jsme se 
umístili takto: Laubová Adéla (žačka) 
2. místo, Hrdličková Tereza (žačka ml.) 
1. místo, Nohejl František (nováček) 
1. místo, Budínová Klára (nováček ml.) 
1. místo, Šulcová Eliška (nováček ml.) 
3. místo, Voříšková Natálka (nováček 

ml.) 3. místo, Hájková Tereza (nováček 
ml.) 4. místo, Klausová Beáta (příprav-
ka) po dlouhé nemoci 6. místo a Stejs-
kalová Veronika (přípravka) 16. místo.
Jak vidíte budoucnost oddílu v násle-
dujících 5 letech?

Já pevně věřím, že se tento sport 
bude i v budoucnu nadále v tomto měs-
tě rozvíjet a že se snad o našem oddíle 
dozví více lidí a bude o něj větší zájem. 
Krasobruslení je jakási popelka mezi 
tou spoustou sportovních klubů, a pro-
to se na tento velice náročný sport často 
zapomíná.
Co závěrem sdělíte našim čtenářům?
Čtenářům bych touto cestou ráda 

vzkázala, že u nás na zimním stadionu 
máme dveře otevřené a rádi Vás přiví-
táme mezi námi.

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
krasobruslařům a krasobruslařkám 
hodně sportovních úspěchů. 

Krasobruslařský oddíl. Foto: Archiv oddílu

VYHODNOCENÍ ANKETY
„VÁŠ NÁZOR NA LOVOCHEMIK NÁS ZAJÍMÁ“

1.  Jak hodnotíte rozsah Lovochemiku?
a) příliš, 6 stran by stačilo
b) dostatečný, není třeba měnit
c)  nedostatečný, prosím rozšířit na 10, resp. 12 stran

2.  Jak hodnotíte četnost s jakou Lovochemik vychází?
a)  příliš často, 1x za 2 měsíce je dostatečné
b) plně dostačující, není třeba měnit
c)  chtěl bych Lovochemik číst častěji, kolikrát:

3.  Jak hodnotíte grafi ckou úpravu novin?
a) příliš fádní, málo nápaditá
b) plně dostačující, není třeba měnit
c)  příliš křiklavá (bulvární), grafi ku je třeba umírnit

4.  Jak hodnotíte obsah Lovochemiku?
a)  nezajímavý, příliš nudný, potřeboval by oživit
b) většinou se dočtu, co mě zajímá
c)  vždy se dočtu to, co mě zajímá, není třeba měnit
d)  obsah je třeba umírnit a zajímat se více o seriozní vnitrofi remní 

témata

5.  Jak hodnotíte papír, na který se Lovochemik tiskne?
a) nejvíc se mi líbil recyklovaný papír
b) nejvíc se mi líbil ofsetový papír
c) nejvíc se mi líbil křídový papír

5,8%
82,7%
11,5%

100,0%

1,9%
86,5%
11,5%

100,0%

7,7%
92,3%
0,0%

100,0%

3,8%
69,2%
15,4%
11,5%

100,0%

27,3%
25,0%
47,7%

100,0%6. Hodnocení rubrik

Rubrika ☺ ☺ ☺  

Víte, že… 40% 48% 6% 6% 0%

Povídá se, že… 28% 46% 22% 4% 0%

Jubilea a výročí 47% 33% 14% 6% 0%

Sudoku 29% 24% 20% 12% 14%

Očima mistrů 24% 35% 20% 10% 10%

Sportovní rubrika 17% 46% 35% 2% 0%

Výběr fotografi í 43% 41% 12% 2% 2%

7.  Článek, který mě v poslední době 
nejvíce zaujal a proč

· Biookénko - ing. Auinger.
·  PET láhev, aneb součást našeho živo-

ta - ing. Fialová.
·  Představení společnosti Preol.
·  Fejeton ze služební cesty - ing. Auin-

ger - pěkně napsáno, vtipné, foto.
·  Články (fejetony) ing. Cermánka.
·  Zaměstnanecké výhody v roce 2009.
·  Ilyovo okénko / Ilya´s window.
·  GŘ 3/2009 - Milé kolegyně... - struč-

né, výstižné, aktuální.
·  Očima mistrů + rozhovory - člověk 

lépe pozná lidi v Lovochemii.

8.  Vaše náměty do rubriky „Povídá 
se, že…“

·  Děkujeme za veškeré náměty do této 
rubriky. Jen nás mrzí, že hodnotitel 
s textem „Toho se povídá!!!“, nám 
příliš nepomohl. Přesto, pokud by si 
to přece jen rozmyslel, může svůj ná-
mět anonymně vhodit do schránky na 
hlavní vrátnici.

9. Další náměty

·  Pokusíme se v rámci možností tyto 
náměty použít, případně na ně v ně-
kterých následujících číslech Lovo-
chemiku reagovat.

Vážení čtenáři Lovochemiku,
redakční rada děkuje všem, 

kteří vyplnili naši anketu „Váš 
názor na Lovochemik nás zají-
má“, nebylo vás bohužel mnoho. 
Vaše názory nás ale opravdu zají-
maly. Jak máte možnost z přilože-
ného přehledu vidět, Lovochemik 
byl hodnocen vesměs kladně, což 
nás velmi potěšilo. Ještě více ale 
děkujeme za vaše konkrétní při-
pomínky a náměty, ale i záporné 
reakce. V příštích číslech na ně 
zareagujeme. Podrobnější vyhod-
nocení této ankety naleznete na 
podnikovém intranetu Lovoche-
mie.

 Vaše redakční rada

Oddíl  krasobruslení je oddíl s více než padesátiletou tradicí a ve výchově 
mládeže  patří  už  řadu  let mezi velice úspěšné. O rozhovor jsme požádali sou-
časnou trenérku oddílu paní Naďu Hrdličkovou.
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Dubnového klání v sudoku se 
úspěšně zúčastnilo 13 luštitelů a všem 
se hry podařilo vyřešit správně. Výhru 
si mohou vyzvednout (nejlépe po tele-
fonické domluvě na vnitropodnikové 
telefonní lince 3733) v kanceláři ZO 
OS ECHO tito vylosovaní luštitelé: 
Libuše Minková (EŘ), Marie Rejzko-

vá (OŘJ) a externista Michal Smetana 
(Synek, s.r.o.). Blahopřejeme!
Nové hry
Řešení nových her odevzdejte nej-

později do 22. května 2009 do schránky 
na hlavní vrátnici. V případě, že řešení 
budou správná a usměje se na vás štěstí, 
můžete se stát výherci milých dárků!

SUDOKU / M ILENA SMRŽOVÁ

JUB ILEA

S TŘEDNĚ TĚŽKÉ TĚŽKÉS TŘEDNĚ TĚŽKÉ TĚŽKÉ

KULTURNÍ STŘEDISKO „LOVOŠ“ LOVOSICE KVĚTEN 2009

4 8 9 3 1 7 5 6 2

2 5 7 9 6 8 1 4 3

1 6 3 2 4 5 9 8 7

3 7 5 4 2 6 8 1 9

6 9 2 5 8 1 7 3 4

8 1 4 7 3 9 6 2 5

7 2 6 8 9 4 3 5 1

9 4 1 6 5 3 2 7 8

5 3 8 1 7 2 4 9 6

6 9 7 2 8 1 3 5 4

5 1 8 3 4 7 6 9 2

4 3 2 5 6 9 8 1 7

1 7 9 6 3 2 4 8 5

3 5 6 8 1 4 2 7 9

2 8 4 7 9 5 1 6 3

9 2 3 1 7 8 5 4 6

8 4 5 9 2 6 7 3 1

7 6 1 4 5 3 9 2 8

2 9 5 8

6 3

9 8 4

5 3

8 7 5 6

8 4

1 5 2

6 9

3 9 8 5

2 6

2 5 1

8 4 2 9

8

1 5 4 9

5 6 9

6 1 3

8

8 9 1

Pondělí 11. května
Geografi cká přednáška EVROPA na kolech
Klubovna KS, v 18:00 hodin
Vstupné: 20 Kč
Besedují a promítají cestovatelé Mgr. Lucie Kovaříková a Mgr. Michal Jon.

Pátek 15. května
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Sál „Lovoš“ v 17:00 hodin
Vstupné: 40 Kč
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci. Hraje orchestr Kulturního stře-
diska, řídí Josef Turek. Výročí 10 let konání.

Úterý 19. května
PROMENÁDNÍ KONCERT
Václavské náměstí v 16:30 hodin
Hraje Dechová harmonie pod vedením MgA. Jiřího Lhotského.

Středa 20. května
BLÁZINEC
Sál „Lovoš“ v 18:00 hodin
Vstupné: 100 Kč
Volné pokračování SANATORIA s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem a Dášou 
Zázvůrkovou.

Sobota 23. května
Zájezdové představení do Divadla Radka Brzobohatého MILUJI TĚ, ALE…
Odjezd od KS Lovoš ve 12:00 hodin
Vstupné: 350 Kč včetně dopravy
Hrají: Michaela Badinková, Irena Máchová, Roman Vojtek, Marcel Švidrman.
Orchestr: Ondřej Brzobohatý/Petr Vondráček, Anna Fliegerová/Petra Suková/
Dagmar Sečkářová.

Středa 27. května
PROMENÁDNÍ KONCERT
Václavské náměstí v 16:30 hodin   
Hraje orchestr Kulturního střediska „Lovoš“ - řídí Josef Turek.

Změna programu vyhrazena.

Své ž i vo tn í  jub i leum os lav í
Jiřina Houšková,
strojník energetických zařízení, OE
Milan Blaško,
provozní zámečník, SÚ

Do inva l idn ího důchodu 
odeše l  v  dubnu
Marián Geci, 
směnový mistr, VH

Do s t arobn ího důchodu
odeše l  v  dubnu
František Čech,
vedoucí podnikový dispečer, OŘPV

Do s t arobn ího důchodu
odcház í  v  kvě tnu 
Miroslav Matoušek,
chemik, GSH Městec Králové

Všem našim spolupracovníkům 
přejeme pevné zdraví 
a hodně úspěchů!

V dubnu nas toup i l i
Miloš Žádník, vlakvedoucí, ŽD
Mirka Svobodová, dispečerka dopravy, ŽD
Pavel Kolínský, chemik, EO
Milan Vereš, chemik, EO
Luboš Šimek, hasič, HZSP

Přejeme mnoho úspěchů 
v novém zaměstnání

O D B O R Y  /  V Ě R A  H O Z Á K O V Á

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ JIŽ BRZY
Vedení Lovochemie, a.s., a ZO OS 

ECHO pořádají již tradiční setkání bý-
valých zaměstnanců (důchodců) Lovo-
chemie, a.s., dříve Sechezy, n. p.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 
21. května 2009 ve 14:00 hodin v sále 
Lovochemie, a.s. V průběhu odpoledne 
proběhne kulturní program, občerstve-

ní, informace o dění ve fi rmě, večeře 
a hlavně milé setkání s bývalými ko-
legy.

Letošní novinkou je rozvoz důchod-
ců ze setkání domů přes vesnice ve 
směru Lovosice - Libochovice a Lovo-
sice – Litoměřice.

 Těšíme se na Vás!

Z  A R C H I V U  A L E X A N D R A  V O P A T A

JAK SE SLAVIL 1. MÁJ?

Oslava Svátku práce 1. května 
byla ještě v podniku SCHZ dokonale 
připravena. Byl vypraven slavnost-
ní průvod s vlajkonoši, transparenty 
a alegorickými vozy. Defi lé průvodu 
bylo na dnešním Václavském náměs-
tí, kdy z improvizované tribuny byly 
vysílány zdravice procházejícím ko-
lektivům neúnavným moderátorem 
Ing. Matějů – obchodním náměstkem 
SCHZ. Dospělá populace pak posléze 
přivítala opečenou klobásu s pivkem 
a nejmladší generace jízdu na koloto-
či nebo houpačkách. Fotografi e jsou 
z počátku 80. let minulého století. 

Pozvánka 

pro všechny zaměstnance Lovochemie a PREOL na 

XIV. ROČNÍK 
HAŠMAR COUNTRY LOVOSICE
H U D E B N Í H O  F E S T I V A L U  M Ě S T A  L O V O S I C E

4. - 6. 6. 2009, přírodní areál Osmička, Lovosice

V rámci programu vystoupí Pavel Bobek, Robert Křesťan a Druhá Tráva, AG 

Flek, Nová sekce a mnoho dalších, zejména lovosických a litoměřických kapel.

Lovochemie, a.s., a Preol, a.s., se rozhodly zajistit všem zájemcům 

z řad zaměstnanců Lovochemie a Preolu volný vstup na celou tří-

denní akci. Spolu se vstupem bude pro zaměstnance obou fi rem 

zajištěno i malé občerstvení.

Volné vstupenky spolu se stravenkami na občerstvení si mohou všichni zájem-

ci v Lovochemii vyzvednout na personálním oddělení. Zaměstnanci PREOL si 

mohou vstupenky vyzvednout u asistentky GŘ V. Sedlákové. Vstupenky i pou-

kázky na občerstvení budou poskytnuty nejen zaměstnancům, ale v omezené 

míře i jejich rodinným příslušníkům. 

Vstupenky a poukázky na občerstvení budou distribuovány 

od 25. května 2009.

Celá akce je zajišťována v rámci slavnostního otevírání jednotky MEŘO 

společnosti PREOL a v duchu zachování tradice zaměstnaneckých 

dnů Lovochemie.

Všichni jste srdečně zváni!
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C H E M I E  /  P A V E L  H A V E L K A ,  V U O S  A . S .

HUBNĚTE S BRATRY GRIMMOVÝMI!

Příprava prototypů Zalaku ve VUOS a.s.

Když si stoupnete na váhu, ukazuje 
více, než kolik byste si přáli? Váš pásek 
již není schopen obepnout váš břich? Je 
vaší nejmilejší přítelkyní lednička? Či 
pod vámi dokonce praskají židle a rámy 
kol? Jste zkrátka k nepřehlédnutí? Ne-
zoufejte! Řešení je již téměř nadosah…

…Když bylo  Rapunzeli dvanáct let, za-
vřela ji čarodějka Gothel do vysoké věže, 
která stála v hlubokém lese. Ta věž nemě-
la žádné schody ani žádné dveře, jen na-
hoře okénko, a tak když chtěla čarodějka 
Rapunzel navštívit, musela zavolat:

„Rapunzeli, Rapunzeli, spusť mi své 
kadeře, ať nemusím klepati na dveře“

a dívka spustila dolů své krásné zla-
té vlasy a čarodějka po nich vyšplhala 
nahoru. Jenomže jednoho dne tohle po-
čínání viděl jeden královský syn, který 
k věži zabloudil, protože ho sem přilákal 
nádherný dívčí zpěv. Už pár dní tu věž ob-
cházel a hledal nějaký vchod, až konečně 

uviděl, jak toho dne přijela čarodějka 
a na její zavolání se dolů snesl z okna 
věže cop zlatých vlasů a ona po něm jako 
po žebříku vylezla nahoru“

Tak tomu je v jedné z nádherných li-
dových pohádek, které sesbírali a zapsali 
bratři Grimmové. Tato pohádka se líbí 
ovšem nejenom dětem. Dlouhými vlasy 
dívky jménem Rapunzel se inspirovali 
i lékaři, zabývající se onemocněními trá-
vícího traktu a pojmenovali po ní jeden 
velmi vzácný a do jisté míry psycholo-
gický syndrom spojený s vytrháváním 
a polykáním vlasů – tzv. Rapunzelin 
syndrom. Syndrom postihuje spíše děti 
a ženy a projevuje se tak, že dotyčná 
osoba si vytrhává vlasy a jí je. Tyto vlasy 
se v žaludku zapletou do sebe a vytvoří 
chomáč, který v žaludku zůstane a zmen-
ší jeho efektivní objem. Postižená osoba 
viditelně chřadne, neboť nemůže přijímat 
dostatečné množství potravy. Syndrom je 
velmi obtížně zjistitelný, neboť pacient 
obvykle lékaři požívání vlasů nepřizná 

a např. při rentgenovém vyšetření smotek 
vlasů vidět není. Nemoc se odhalí větši-
nou až při použití endoskopu, následná 
léčba poté je již celkem jednoduchá.

Prof. Martin Minčev, CEO společnosti 
Electronic Dietary Foods, Inc. se sídlem 
v kanadském Calgary, dostal velmi zají-
mavý nápad, jak obrátit zlé v dobré a na-
vrhl, že by se princip Rapunzelina syn-
dromu dal použít při léčbě obezity. Ne, že 
by doporučoval obézním lidem polykat 
své vlasy, to by asi nebylo příliš příjem-
né, spíše se jedná o dočasné napodobení 
tohoto principu bezpečným a účinným 
způsobem. Bezpečnost má být zajištěna 
tím, že vlákna budou vyrobena z mate-
riálu, který není v podmínkách žaludku 
zcela stabilní a časem se sám rozloží na 
neškodné produkty, které po rozložení 
putují dále trávícím traktem. Je více ma-
teriálů, které mohou být pro tento účel 
použity, jeden z velmi vhodných kan-
didátů je oxidovaná celulóza či přesněji 
zoxidované bavlněné nitě.

Prof. Minčev začal hledat výrobce oxi-
dované celulózy, který by byl schopen 
takovýto produkt připravit a po mno-
hých peripetiích se objevil až za branami 
Synthesie. Zprvu jsme byli návštěvou 
ohromeni a to hned dvakrát. Zaprvé ne-
obvyklostí a geniální jednoduchostí apli-
kace a zadruhé statistickými údaji, shrnu-
jícími rozsah a vývoj počtu obézních lidí 
v USA. Abychom byli ovšem zcela ko-
rektní, tak je nutné říct, že Evropa a jiné 
části světa snad s výjimkou Východní 
Asie a některých afrických zemí na tom 
nejsou v tomto směru o mnoho lépe.

„Rapunzelino vlákno“ není ovšem 
zdaleka jediným nápadem Prof. Minče-
va. Vyvíjíme ještě druhý koncept s pra-
covním názvem „Zalak“, což je poně-
kud upravené bulharské slovo „залък”, 
označující velké sousto potravy. Česky 
by to bylo asi něco jako „kusanec”. Za-
lak je sáček vyrobený z degradabilní 
textilie, v našem případě opět z oxido-
vané celulózy, ze všech stran uzavřený, 

naplněný superabsorbentem, tj. látkou, 
která má schopnost nasát extrémně vel-
ké množství kapaliny. Sáček se superab-
sorbentem je v suchém stavu vměstnán 
do standardní želatinové kapsle, která 
se používá jako běžná léková forma 
pro podávání vitamínů, léků, doplňků 
stravy, apod. Po spolknutí se želatinová 
kapsle v žaludku rozpustí, superabsor-
bent nabobtná a vyplní sáček, čímž opět 
dojde ke snížení využitelného objemu 
žaludku. Po čase v řádu jednotek dnů se 
sáček rozpadne a kousky nabobtnalého 
superabsorbentu spolu s rozpadlým sáč-
kem odchází dále do trávícího traktu. Po 
dobu užívání Zalaku při režimu jedna 
kapsle denně se v žaludku nashromáždí 
a ustálí větší počet nabobtnalých sáč-
ků, které výrazně sníží efektivní objem 
žaludku. V případě nebezpečí či nevol-
nosti je možné sníst lžičku či dvě sody 
bicarbony, zneutralizovat oxycelulózu 
a tím snížit mechanickou pevnost sáčku. 
Sáček by se měl v tomto případě rozpad-
nout téměř ihned.

Hlavní výhoda Rapunzelina vlákna 
a Zalaku ve srovnání s jinými způsoby 
vyplnění žaludku balastními látkami je 
ta, že Rapunzelino vlákno i Zalak zůstá-
vají v žaludku poměrně dlouhou dobu 
a tím by měly být i podstatně účinnější 
než v současné době běžně používané 
kapsle naplněné chitosanem, psylliem, 

mořskými řasami a jinými podobnými 
bobtnajícími látkami, jejichž doba zdrže-
ní v žaludku je díky nepřítomnosti obalu 
pouze několik málo hodin.

Pokud byste po přečtení tohoto článku 
měli nutkání honem běžet do Synthesie 
na budovu E16, kde se oxidovaná ce-
lulóza vyrábí a žadonit tam o zázračná 
Rapunzelina vlákna a o pytlíky z oxi-
dované celulózy, tak bych doporučoval 
uskutečnit pouze první část tohoto plánu. 
Aby mi bylo dobře rozuměno, tak mám 
na mysli běhání a nemusí to být zrov-
na jen na E16. Sdělím vám dva důvody 
a ty je potřeba brát opravdu velmi vážně. 
První důvod je ten, že oba koncepty jsou 
nyní teprve ve fázi klinických testů a až 
po jejich skončení bude možné říci, zdali 
jsou opravdu účinné a bezpečné. Druhý 
důvod je ovšem zcela zásadní – obezita 
je velmi často spojena s usedlým způso-
bem života, tedy s tím, že se lidé málo 
hýbou, sportují či málo fyzicky pracují. 
Koncept Rapunzelina vlákna i Zalaku 
bohužel opět řeší až následek této fyzické 
nečinnosti a nikoliv příčinu… ale říkejte 
to lidem…

Všichni pevně věříme, že spolupráce 
s Prof. Minčevem bude v blízké budouc-
nosti znamenat přelomový okamžik ve 
způsobu boje s obezitou a pro Synthesii 
a.s. významný rozvoj výroby oxidované 
celulózy. 

Prototypy Zalaku v nabobtnalém stavu.

P O T R A V I N Á Ř S T V Í  /  D A N A  V E Č E Ř O V Á ,  M A S O  P L A N Á ,  A . S .

MÍSTO TATRANKY SÁHNĚTE PO SUŠENÉM MASU
Maso Planá je jednou z mála společností v České republice, která zachovala svoji 

„kombinátní formu“ – provádí vše ve své režii – od porážek zvířat přes bourání ja-
tečných trupů až po zpracování masa a výrobu uzenářských produktů. O tom, jaké 
masné výrobky tato jihočeská společnost vyrábí, ale také o tom, že velkovýroba ne-
znamená ústup od specialit ke klasice, jsem hovořila s ing. Emilem Kasperem, výkon-
ným ředitelem společnosti.

Co všechno od společnosti Masa 
Planá můžeme najít na pultech ob-
chodů? 

Naše společnost zpracovává jak 
vepřové, tak hovězí maso, a to v po-
měru přibližně 50 : 50. Tomu odpo-
vídá také škála našich výrobků od 
šunky přes párky až po trvanlivé salá-
my, které se vyrábí v našem středisku 
Masna Studená. Prodáváme samo-
zřejmě také výsekové maso – přibliž-
ně polovinu do obchodních řetězců 
a polovinu do klasických řeznictví. 
V tom tkví trochu specifi kum české-
ho národa, který je na klasická řez-
nictví pultového typu zvyklý a nedá 
si je vzít.
Myslíte si ale, že i v konkurenci su-
permarketů tato řeznictví přežijí?

Určitě. Mnohé z nich už získaly 
svoje jméno a lidé se do nich vra-
cejí. Navíc začínají doplňovat svůj 
sortiment také o regionální výrobky 
a místní dodavatele a nabízejí napří-
klad různé zauzené výrobky domácího 
typu. Takže zákazníci často chodí do 
konkrétní prodejny pro konkrétní vý-
robek, protože ho třeba jinde zkrátka 
nedostanou.

Jak si v takové konkurenci stojíte vy 
jako „velkozpracovatelé“?

Rozhodně nijak špatně. Společnost 
Maso Planá se vždycky snažila být 
ve všem první. Například historické 
prameny uvádí, že Planá byla první, 
kdo začal vyvážet šunku do Ameriky, 
první zavedla on-line vystopovatel-
nost masa. To znamená, že koupí-li si 
zákazník naše porcované balené maso, 

může na našich webových stránkách 
www.masoplana.cz po zadání čárové-
ho kódu zjistit všechny údaje o zvíře-
ti, kde se narodilo, kde bylo chováno 
apod. Navíc Maso Planá jako první za-
čala balit uzeninu do ochranné atmo-
sféry, později jsme takto začali balit 
i maso…
Počkejte, počkejte, co si mám jako 
spotřebitel pod balením pod ochran-
nou atmosférou představit?

To je jednoduché – k masu ve va-
ničce se přidá směs plynů, samozřej-
mě naprosto zdravotně nezávadná. To 
zaprvé mírně prodlouží záruční dobu 
až na 7 dnů a zadruhé uchovává na-
prosto přirozený vzhled masa a jeho 
přirozenou barvu.
Děkuji za vysvětlení. A teď zpět 
k vašim prvenstvím a novinkám. Co 
z vašeho sortimentu byste zákazní-
kům doporučil?

Určitě klobásu s medvědím česne-
kem, mimo jiné výbornou ke grilo-
vání a opékání. Medvědí česnek je 
bylinka, která snižuje vysoký krevní 
tlak. V kombinaci s libovým masem 
pak tvoří nepřekonatelnou delikate-
su. 

Rovněž bych rád poukázal na naši 
řadu wellness výrobků, mezi které pa-
tří například dětské párky, ale přede-
vším wellness šunka. Tento výrobek je 
naprostým unikátem v rámci EU, pro-
tože je vyrobena bez použití jakých-
koliv konzervantů a „Éček“. Tomu 
na druhou stranu ale odpovídá také 
trvanlivost výrobku, která činí pou-

hých 14 dní, což nám někdy způsobuje 
problémy v odbytu. V tomto případě 
si musí zákazník rozmyslet, zda chce 
mít výrobek s dlouhou záruční dobou 
a s příslušnými konzervanty, anebo 
kratší záruční dobu u špičkového vý-
robku zcela odpovídajícímu zdravému 
životnímu stylu. Máme signály, že po-
ptávka po tomto výrobku je i přes tato 
omezení poměrně velká.

Pro vyznavače extrémních sportů, 
ale i pro běžné spotřebitele nabízí-
me další specialitu, a to sušené maso 
Jerky, které vyrábíme pro společnost 
Indiana ve čtyřech příchutích a pracu-
jeme na dalších. Jde vlastně o sušené 
maso, které si zachovává veškeré své 
prospěšné nutriční hodnoty a dosta-
tek energie. Ostatně sušení je jeden 
z nejstarších způsobů dlouhodobého 
uchovávání potravin, který dovedli 
k dokonalosti právě Indiáni. I proto 
má naše sušené maso ve znaku Indi-
ána. Úspěch výrobků je na trhu je ne-
vídaný, poptávka stále roste a již dnes 
ho společnost vyváží do více než 10 
zemí světa. Naším heslem je: Místo ta-
tranky volte sušené maso Jerky. A ješ-
tě drobná poznámka pro vaše čtenářky 
– toto sušené maso je zcela ideální při 
redukční dietě.

Doufám, že jste těmito novinkami 
nevyčerpali svoji fantazii a připravu-
jete zákazníkům také něco do budouc-
na.

Rádi bychom vyzkoušeli takzvané 
termoetikety na baleném mase. V prin-
cipu jde o etiketu, která se nalepí na 

čárový kód a která je naprogramova-
ná na záruční lhůtu masa a na teplotu 
skladování. V případě prošlé záruční 
lhůty se etiketa zabarví fi alově, takže 
nelze na pokladně přečíst a výrobek si 
nemůžete zakoupit. Podobně funguje 
i porušení teplotního řetězce. Jestliže 
má být například maso skladováno při 
teplotě 5° C a skladovalo se například 
do 10 °C, pak se automaticky úměrně 
zkrátí záruční lhůta a etiketa se zbarví 
fi alově například již po čtyřech dnech 
místo po sedmi. Zkoušeli jsme tento 
typ etiket v malých řeznictvích a zá-
jem zákazníků byl dost velký.
Máte pro naše čtenářky a čtenáře 
závěrem nějaké doporučení ohledně 
masa a masných výrobků? 

Myslím, že v minulém čísle Světa 
potravin jste se věnovali hovězímu 
masu. Nechci zde hovořit o jeho nu-
tričních vlastnostech, které jsou ne-
zpochybnitelné, ani dlouze o tom, jaké 
druhy hovězího masa se hodí pro ja-
kou kuchyni. Chtěl bych se zmínit jen 
o naší typické české kuchyni, kterou 
reprezentuje například rajská nebo 
koprová omáčka s hovězím masem. 
Pro tyto pokrmy je hovězí maso z do-
mácích chovů naprosto ideální. Maso 
ovšem musí být dostatečně vyzrálé, 
protože v tu chvíli při tepelné úpra-
vě daleko lépe koaguluje bílkovina 
a maso je chutnější a křehčeji. Tomu 
se dá jednoduše dopomoci, a to tak, 
že si koupíte hovězí maso těsně před 
koncem záruční lhůty. Navíc speciálně 
ochranná atmosféra, ve které maso ba-
líme, zrání masa urychluje. Zákazník 
se tedy opravdu nemusí bát nákupu, 
jestliže masu zítra končí záruční lhůta. 
Naopak pochutná si více než ten, který 
koupí maso zcela čerstvé. 

Sušené kuřecí maso JERKY.


