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AK TUAL IT Y

180 TISÍC TUN

O tolik emisí CO2 je ročně 
ušetřeno naše ŽP spálením 
bionafty z PREOLu.

ZAMĚSTNANECKÝ DEN 
SKLIDIL ÚSPĚCH!

Fotoreportáž z průběhu 
oblíbeného zaměstnaneckého dne 
na podnikovém parkovišti.

LOVOCHEMIE PŘEVZALA 
OSVĚDČENÍ „BEZPEČNÝ 
PODNIK“
Lovochemie získala toto prestižní 
osvědčení již po čtvrté s právem 
používání do roku 2014. strana strana3 7

Váhám mezi odpovědí směr absolutní lenošení 
a  dokonalý servis (zatím jsem na  všech dovo-
lených rodině vařila) a  druhou variantou, která 
mne láká už od  dětství. Vždycky mne bavilo číst 
cestopisy, při kterých jsem se vžívala do pocitů au-
torů, které obdivuji a kteří za často minimálních 
nákladů objevovali dosud nepoznané kouty svě-
ta. V 80. letech jsem cestovala na vlastní pěst sto-
pem z Francie domů a vzpomínky na tuhle „pouť“ 
patří dosud k mým nejsilnějším zážitkům z cest. 

Irena 
VODIČKOVÁ
PÚ

ANKETA

Jaká je Vaše 
dovolená snů?

Zdeněk 
ŠRÁMEK
controlling

Taková, která proběhne bez sebemenších 
problémů, a  to zdravotních, pobytových, po-
větrnostních, organizačních. A  potom je vcelku 
jedno, kde ji člověk prožije. Ale jestli bych měl 
uvést jedno místo - tak Madeira.

Jana 
JIROTKOVÁ
PÚ

Vzhledem k nemocím svého manžela dlouho-
době necestuji. Kdybych si mohla vybrat dovole-
nou snů, tak by to byl 14denní lázeňský pobyt. 

V ýroba ledku 
na výrobně LAV I I I
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Jiří
HEJDA
OIT

Myslím, že moje dovolená snů se zrovna 
nehodí do  letního čísla Lovochemiku, ale zce-
la určitě splňuje kritérium - bez ohledu na  čas 
a  peníze . Hluboký netknutý prašan, divoká 
příroda, žádní turisté, prostě zažít soulad s pří-
rodou při Heliskiingu na  Aljašce. Rezervace by 
zněla do oblasti Gridwood, kde je asi nejstálejší 
počasí a  nejdéle tu vydrží dobré sněhové pod-
mínky. Týdenní lyžování ve dvou, s jedním dnem 
volna stráveným výletem do  přírody na  sněž-
ných skútrech. Typický den by vypadal 3-4 ranní 
sjezdy, teplý oběd podávaný za obstojného po-
časí přímo z helikoptéry na sněhu, a poté dalších  
5-6 odpoledních jízd. Večerní pohoda u  krbu 
s lahví dobrého vína, poté další týden cestování 
po nádherných zákoutích netknuté Aljašky…

LAV III OSLAVILA 20 LET EXISTENCE 
ANEB OČEKÁVANÁ 7,5MILIONTÁ TUNA

O V H  /  M I C H A L  B A J I

GRAF MĚS ÍCE
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 3. května 2011 protekla expedičními čerpa-
dly výroben kyseliny dusičné 16miliontá tuna 
kyseliny dusičné od  spuštění první výrobny 
v  r. 1954. Samozřejmě vyjádřeno účetně, tedy 
přepočteno na koncentraci 100 %.
 Na  podnikovém intranetu byla v  polovině 
května spuštěna aplikace pro elektronickou 
přípravu, schvalování a  evidenci všech smluv 
v  Lovochemii. Od  20. května probíhají školení 
uživatelů pracujících v tomto systému.
 Ve dnech 23., 25. a 26. 4. 2011 provedla cer-
tifi kační společnost Bureau Veritas, spol. s  r.o. 
recertifi kační audit SMJ a  první kontrolní audit 
EMS. Na  základě výsledku integrovaného audi-
tu bude vydán nový certifi kát  SMJ a potvrzena 
platnost certifi kátu EMS na  další   období. Po-
prvé byly prověřeny činnosti na překladišti Ústí 
nad Labem. Na  základě tohoto prověření bude 
rozšířena oblast certifi kace Lovochemie  dle nor-
my ISO 9001 i o oblast překládky a krátkodobého 
skladování  krmiv a rostlinných produktů.  
 V  květnu proběhl výkonový garanční test 
2. linky pneudopravy vápence z  MV na  LAV III 
se závěrem - výkon je vyšší, než byl požadován 
v zadání.
 V průběhu května proběhla na LAV III zkouš-
ka s novým typem postřiku proti spékání SK Fert 
F 21 s uspokojivými závěry. 
 Porada vedení odsouhlasila dodatečné za-
řazení jmenovitých akcí údržby do plánu. Na zá-
kladě úspor dosažených při přípravě již rozpra-
covaných akcí bylo možné zařadit opravy dosud 
vedené v nižší prioritě a opravy, jejichž potřeba 
aktuálně vznikla v průběhu letošního roku.
 Na  webových stránkách Lovochemie je 
od  června k  nahlédnutí Zpráva o  Lovochemii 
za rok 2010.

Výrobna LAV III oslavila v zimě 20 
let své existence. Určitě jde o milník 
ve vývoji Lovochemie, který stojí pro 
nás všechny za zmínku, byť přichá-
zí s drobným zpožděním. Pokusím se 
stručně shrnout, jak to vše tehdy „vy-
puklo“ a zároveň na několika málo pří-
padech ilustrovat, kam se LAV III za tu 
dobu posunula.

Novodobá historie výstavby tech-
nologií, spojených s výrobou dusí-
katých hnojiv v Lovochemii začala 
v roce 1954 nájezdem LAV 1 a KD1 
a zatím byla ukončena v roce 2003 
nájezdem KD6. O výstavbě „nového 
ledku“ bylo rozhodnuto v roce 1987. 
Do tehdejšího výběrového řízení se 
přihlásily čtyři firmy, a to konsorci-
um Voest - Alpine a DIDIER s ho-
landskou technologií Stamicarbon, 
německé UHDE a Lurgi a francouz-
ská Technip. Výběrové řízení na-
konec vyhrála firma Voest - Alpine 
a DIDIER a k podpisu kontraktu do-
šlo 16. 2. 1989. Stavbu projektovala 
firma Deutscheengineering Essen 
GmbH.

Před dokončením výstavby navští-
vili tehdejší vybraní zástupci Sechezy 

holandské kolegy, kde se nejen zběžně 
seznámili s výrobnou ledku a techno-
logií, ale poprvé poznávali a učili se 
pracovat s řídicím systémem chemic-

ko - technologické výroby. Taková se-
tkání byla nazývána „projekčními me-
etingy“. Protože to byl úkol nelehký, 

10 LET U LOVOCHEMIE
G S H  /  J I T K A  Š M I D R K A L O V Á

Letos je to právě 10 let, co se vý-
robna granulovaných směsných hnojiv 
(GSH) v Městci Králové stala součástí 
Lovochemie.

Již deset let patříme do ekonomicky 
stabilní společnosti a sdílíme s ní roky 
úspěšné i méně úspěšné.

Zvykli jsme si na nový způsob prá-
ce, seznámili se s novými lidmi, získali 
nové zkušenosti. Za uplynulých 10 let 
se zde hodně změnilo. Značné úsilí 
bylo vynaloženo na stabilizaci výro-
by a zvýšení kvality výrobků. Někte-
ré části technologického zařízení byly 
opraveny nebo vyměněny, řízení jed-
notlivých technologických úseků bylo 

automatizováno a přeneseno do cent-
rálního velínu. Postupně byl do provo-
zu uveden buben na povrchovou úpra-
vu granulí, rekonstruován rozdělovač 
směsi surovin před granulací, nově byl 
instalován mlýn na síran amonný a re-
konstruován systém expedičního třídě-
ní (třídič Mogensen). Nezapomnělo se 
ani na oblast ochrany životního prostře-
dí. Významného snížení emise prachu 
bylo dosaženo instalací textilního fi ltru 
za chladícím bubnem. Další opatření 
byla realizována s cílem snížení emise 
prachu za sušárnou – byly instalovány 
účinnější cyklóny na odloučení prachu, 
v současné době fi nišuje příprava vý-

měny sušícího bubnu a v další etapě 
proběhne optimalizace režimu sušení 
a intenzifi kace vodní pračky. Pro zvý-
šení kapacity a efektivity přípravy ba-
leného zboží byla v roce 2010 uvedena 
do provozu nová balicí linka na venti-
lové pytle a big-bagy.

Došlo ke zlepšení hygienických pod-
mínek pro zaměstnance - ve správní 
budově byly opraveny sprchové boxy, 
v areálu výrobny byly provedeny par-
kové úpravy, byla vysázena nová zeleň 
a květiny. 

Ve spolupráci s VÚANCHem  jsme 
úspěšně uvedli na trh nové typy aglo-
merovaných hnojiv – nejúspěšnějším 
z nich je granulovaný síran amonný; 
dále byla zahájena výroba  „trávní-
kových“ hnojiv typu Lovogreen (pro 
jarní a podzimní aplikace) a  GSH 
NPK 15-5-5 s hořčíkem a železem. 
V současné době probíhá registrační 
řízení u nového fosforečného hnojiva 
FOSMAG.

V červenci, v průběhu celopodni-
kové zarážky, bude kompletně vymě-
něn sušící buben a instalován další 
(pátý) zásobník surovin pro přípravu 
směsi.  Díky němu bude výroba Ce-
reritu a ostatních „specialit“ rychlej-
ší a efektivnější. Dále se připravuje 
rekonstrukce expedičních zásobníků, 
která zjednoduší interní logistiku 
a expedici hnojiv, úprav se dočká 
i plynová kotelna.   

A co nás ještě čeká v příštích letech? 
Určitě hodně práce, problémů k řešení, 
ale snad také nějaké radosti z osobních 
a pracovních úspěchů. Doufám, že dal-
ší roky budou pro nás alespoň tak dob-
ré, jako ty předcházející. Zeleň u administrativní budovy.  Foto: Jaroslav Vosyka

Rozvoj chemie z 25. 8. 1989
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…v  parku Yellowstone je duhově zbarvené 

jezírko?

Jezírko s  názvem The Morning Glory nachá-
zející se v  parku Yellowstone září téměř všemi 
duhovými barvami. Kromě modré a  zelené 
v  jeho středu se po  jeho obvodu nachází žlutá 
až oranžová barva a můžeme zahlédnout i sytě 
červenou.

Přestože se jedná o mimořádnou podívanou, 
důvod jejího vzniku už tak atraktivní není. Ješ-
tě před několika desítkami let bylo toto jezírko 
pouze blankytně modré a o jeho duhové zabar-
vení se postaral čilý turistický ruch v jeho okolí. 
Turisté totiž do  jezírka házejí mince pro štěstí 
a  právě ty způsobily špatnou průchodnost tep-
la a  celkově snížily jeho teplotu, což má výraz-
ný negativní vliv na  bakterie způsobující jeho 
modré zabarvení. Navíc částečky a  bakterie 
uvolňované z  mincí jsou příčinou chemických 
reakcí, tyto bakterie se postupně propracovaly 
až nahoru na hladinu, kde u okrajů tvoří barevné 
lemování. 

„O  tomto jezeru jsem slyšel od  přátel, ale 
když jsem jej viděl na  vlastní oči, bylo to pros-
tě neuvěřitelné. Informační tabule o  tom ale 
mluví jasně, a  to jako o ‚vyhaslé slávě‘, protože 
lidé začali do vody házet kromě mincí i kameny, 
láhve a plechovky. To vše blokuje průchody tep-
la ve spodní části, což vede k ochlazení jezera,“ 
řekl turista Arun Yenumula, který národní park 
v  Yellowstone navštívil během líbánek se svou 
ženou.
…chléb je velice nebezpečnou potravinou?

Mezi základní potraviny dozajista patří chléb. 
A tak se alespoň s částí jeho bochníku setkáváme 
téměř každý den. Napadlo Vás ale někdy, že je 
to ve skutečnosti velice nebezpečná a návyková 
potravina? Tým vědců zkoumajících bezpečnost 
této pochutiny totiž dospěl k mnoha velice zne-
pokojivým závěrům. Uveďme si pro představu 
alespoň některé z nich:
•  Až 98 % odsouzených konzumovalo v minulosti 

chléb a navíc studie prokázala, že 90 % všech 
násilných trestných činů bylo spácháno nejpoz-
ději do 24 hodin po požití chleba.

•  Minimálně polovina dětí z rodin, kde se konzu-
muje chléb, nedosahuje v  testech inteligence 
nadprůměrných výsledků.

•  Chléb by měl být zařazen mezi návykové látky. 
Neboť při pokusech, kdy byla testovaným po-
dávána pouze voda, se tito nejpozději do dvou 
dnů začali velice důrazným způsobem dožado-
vat právě chleba. U některých se navíc objevily 
dosud skryté násilnické sklony, jiní upadali 
do  stavu hluboké zuřivosti, nebo naopak de-
prese.

•  Porovnáme-li zdravotní stav primitivních pra-
věkých společností, které neznali chléb, s dneš-
ními chléb konzumujícími společenstvími zjis-
tíme, že lidé, kteří nekonzumovali chléb, trpěli 
v daleko menší míře civilizačními chorobami.

A co Vy? Půjdete si dneska koupit chléb? 
 
 Zdroj: Internet

hned po návratu byl sestrojen trenažer 
řídícího PC z náhradních dílů, na kte-
rém se budoucí velínáři zdokonalili 
natolik, aby se ostrý nájezd úspěšně 
podařil.

Nájezd proběhl poměrně hladce 
31. 1. 1991 a v dubnu 1991 poté pro-
běhl garanční výkonový test s prů-
měrným vypočteným výkonem něco 
málo přes 1300 t/den, což vysoce 
převýšilo požadovaný výkon 1200 t, 
na který byly klíčové aparáty di-
menzovány. Jak už to bývá všude, 
tak i v tomto případě se samozřejmě 
postupně začaly objevovat problémy, 
ať už banálního charakteru či kompli-
kovanější, které bylo třeba intenzivně 

řešit a nutno podotknout, že tehdejší 
technologové a obsluha odvedli po-
řádný kus práce. Již 25. 12. 2004 byla 
vyrobena 5miliontá tuna hnojiva a le-
tos v červenci se vysype z LAV III
již 7,5 miliontá tuna. Pro předsta-
vu je to takové množství, které by 
naplnilo sloupec o ploše podstavy 
1 m2 do výšky téměř 5800 km, nebo 
cca 380 tis. běžných nákladních vo-
zidel, které by tvořily kolonu o délce 
bezmála 4000 km, což je vzdálenost 
zhruba jako z Prahy do Dubaje.

Za dobu provozu prošla výrobna 
mnoha přeměnami, a to nejen pokud 
jde o změny technologické. Změn 
a řešených problémů, s kterými se 
tehdejší i současní kolegové museli za 

20 let provozu vypořádat, bylo nespo-
čet a na jejich výčet by nestačilo ně-
kolik vydání Lovochemiku. Nicméně 
zmíním několik příkladů. Původní 
výrobní kapacita výrobny, jak jsem již 
uváděl, byla projektována na 1200 t 
denního výkonu. Postupnými změna-
mi v technologii či doplněním o nové 
aparáty, se podařilo zvýšit denní vý-
kon výrobny k téměř 1400 t. Ke sní-
žení emitovaných škodlivin přispěla 
instalace koncové vypírky, k elimi-
naci problémů s nohavicovými fi ltry 
přispěla montáž parního ohřívače 
vzduchu GLEMBIN a k udržení výko-
nu v letních měsících např. instalace 
kontaktního chladiče COMINCO atd. 
Původně byla výrobna LAV III posta-

vena na výrobu LAV a až později se 
výrobkové portfolio rozšířilo o LAD, 
LAS nebo LASMaG, s čímž pochopi-
telně souvisí nové problémy. Výraz-
ných změn dostála výrobna, i pokud 
jde o početní složení směn, jež bylo 
tehdy 11 lidí včetně směnového mistra 
a zhruba čtyřčlenná parta brigádníků 
z VÚ, která hasila akutní problémy, 
v porovnání s dnešní 5člennou obslu-
hou, která musí zastat vše. Popřejme 
tedy společně „ledku 3“ do dalších let 
mnoho a mnoho tun a držte společně 
se mnou palce, aby byly vyrobeny s co 
nejmenším počtem problémů.

Zvláštní poděkování za spolupráci 
při přípravě článku patří pánům Jaro-
slavu Vlasákovi a Radku Topolovi. 

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULOU 
JARNÍ SEZÓNOU 2011

P R O D E J  /  J I Ř I N A  H E N S C H O V Á

Letošní jarní sezóna pro aplikaci 
hnojiv skončila a nastal vhodný čas se 
podělit se čtenáři Lovochemiku o vý-
sledky, kterých bylo dosaženo. Hledání 
složitých souvětí pro hodnocení není 
na místě a zbývá všem sdělit následu-
jící: Jarní sezóna byla velmi úspěšná! 
Vlivem počasí, kdy jaro nastoupilo vel-
mi brzy, se zkrátila doba aplikace u vý-
robků LAV/LAD a DAM.   

V období 1-4/2011 bylo prodáno 
a vyexpedováno celkem 300 tis. t hno-

jiv a tím došlo ve srovnání se stejným 
obdobím předchozího roku k nárůstu 
prodeje o +80 tis. tun hnojiv. Na tomto 
pozitivním nárůstu se podílely všechny 
skupiny výrobků a díky špičkovým vý-
konům v celém řetězci od zásobování 
surovinami přes výrobu a celou logis-
tiku se podařilo dosáhnout nejlepšího 
výkonu za posledních 5 let.

 Z objemu 300 tis. tun bylo 66 % rea-
lizováno silniční dopravou, 25 % po že-
leznici a 8 % lodní dopravou.

Klíčové události z pohledu prodeje 
v jarní sezóně 2011:
•  Vysoké ceny agrárních komodit 

a trend růstu spotřeby N hnojiv při-
spěly k vysokému zájmu zákazníků. 

•  Výpadek naší výroby ve 2. pololetí 
uplynulého roku a částečně i solidari-
ta našich zákazníků vytvořila předpo-
klad pro úspěšnost jarní sezóny. 

•  Bilanční denní řízení expedic dle 
jednotlivých druhů doprav při mini-
málních zásobách splnilo požadavky 

zákazníků na dodávky po silnici, že-
leznici a po vodě.
Pro nadcházející období po celozávod-

ní zarážce očekáváme stabilní poptávku 
po hnojivech pro naskladnění na novou 
sezónu 2011/2012. V současnosti probí-
hají intenzivní jednání se zákazníky o na-
bídce sortimentu výrobků a jeho rozděle-
ní pro tuzemský a zahraniční trh.

Nová sezóna 2011/2012 je před námi 
a jsme přesvědčeni, že díky našemu spo-
lečnému úsilí bude opět úspěšná. 

180 TISÍC TUN
B I O P A L I V A  /  K A R E L  H E N D R Y C H

Až 45 tun uspořených emisí CO2 se veze v této cisterně.  Foto: Karel Hendrych

Přibližně o tolik emisí CO2 je ročně 
ušetřeno naše životní prostředí spálením 
bionafty z PREOLu namísto spalování 
klasické nafty v motorech automobilů. 
Je to hodně nebo málo? Asi ani jed-
no, ale stále se zvyšující počet vozidel 
na silnicích má kromě dopravních kom-
plikací, rozbitějších silnic a potřebou 
rozšiřovat silniční síť rovněž negativní 
vliv na životní prostředí právě emise-
mi skleníkových plynů vyjadřovanými 
souhrnně jako emise CO2. Tento dopad 

se snaží řešit různé směrnice, nařízení 
Evropské unie či lokální předpisy, které 
legislativně upravují maximální množ-
ství škodlivin vypouštěných motorový-
mi vozidly do ovzduší nebo využívají 
jiných prostředků k dosažení toho samé-
ho. A je k tomu důvod. Silniční doprava 
v EU je odpovědná za 20 % z celkových 
emisí CO2, z toho osobní automobily 
přispívají zhruba 12 %. 

Zdokonalováním procesu spalová-
ní paliva v motoru vyvíjeným vesměs 

všemi výrobci automobilů současně 
s využíváním různých systémů, jako 
jsou například recirkulace výfukových 
plynů, selektivní katalytické redukce 
apod., dále také rozvoj technologie 
elektromobilů, popřípadě hybridních 
pohonů dává naději na alespoň zpo-
malení růstu objemu škodlivých emisí 
z dopravy.

Další významnou možností pro ome-
zení škodlivin z provozu motorových 
vozidel je používání motorových paliv, 
která byla vyrobena z obnovitelných 
zdrojů. Tím je právě např. bionafta 
z PREOLu.  Tato biopaliva se vyrábějí 
a podporují hlavně proto, že produkují 
výrazně nižší emise skleníkových ply-
nů při spalování v motoru. V Evropě, 
kde je vyšší spotřeba motorové nafty 
oproti benzínu, se jedná převážně o po-
užívání bionafty. Na základě prove-
dených výpočtů úspory skleníkových 
plynů, v porovnání s fosilní motorovou 
naftou, je při používání naší bionafty 
dosahováno úspory emisí 49 procent 
CO2. Znamená to, že každý kilogram 
fosilní nafty, který byl nahrazen naší 
bionaftou, sníží emise do atmosféry 
o 1,8 kg CO2.

Díky velmi podobným vlastnostem 
s klasickou fosilní motorovou naftou 
je bionafta nyní využívána v celé Ev-
ropě. A to jako čistý produkt, nebo 
v určitém procentu ve směsi s motoro-
vou naftou. Standardní nafta dostupná 
na čerpacích stanicích obsahuje v sou-

časné době podle zákona přídavek 
6 % bionafty. Běžně je však na trhu 
možno tankovat směsnou motorovou 
naftu s 30 % bionafty, PREOLem 
prodávanou pod obchodním názvem 
Ekodiesel. Ta je dokonce pro spotře-
bitele lacinější. Podpora, kterou bio-
nafta a biopaliva obecně ve světě mají, 
vychází také z faktu, že jejich užití je 
možné okamžitě. Tedy bez jakékoliv 
technické úpravy standardních séri-
ových motorů. Oproti elektromobi-
lům a popřípadě dalším alternativním 
palivům, jako je např. vodík, kde se 
díky nedořešeným technickým otáz-
kám očekává jejich širší využití spí-
še ve vzdálenější budoucnosti, jsou 
biopaliva, zvláště bionafta, okamži-
tým řešením ke snižování emisí vzni-
kajících v sektoru dopravy.

Podpora produkce a využívání bio-
nafty má vedle svého velikého eko-
logického významu, i další pozitivní 
přínos. Vede ke zlepšení evropské 
bilance množství výroby a spotřeby 
nafty, o které se tolik nemluví. Evropa 
je díky své vysoké spotřebě motorové 
nafty a nedostatku výrobních kapacit 
nucena značnou část nafty dovážet. 
Produkce bionafty z lokálních země-
dělských surovin tak částečně snižuje 
závislost evropských zemí na dovo-
zech. Dá se tedy s nadsázkou tvrdit, 
že když si naftu vypěstujeme na poli, 
pomůžeme kromě životního prostředí 
i obchodní bilanci EU. 
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V Í TE ,  ŽE…
DANIEL  ZELENKA
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ZPRACOVÁNÍ FOSFORITU MAROKO ANEB 
HURÁ DO TOHO, AŤ NPK JE HOTOVO

F E J E T O N  /  M A R T I N  H U B I Č K A

A máme po výrobně! Hlásaly tamta-
my před provozní zkouškou na UVH. 
Zdvořilé úsměvy na tvářích zaměstnanců 
NPK střídaly výrazy neurčitého zděšení 
už od prvních okamžiků nájezdu techno-
logie. Jako zúčastněný pozorovatel jsem 
vždy obdivoval příchody znalých a se-
čtělých kolegů z OTR na provoz, kteří 
se jako praví pionýři vrhali vstříc nezná-
mým problémům, a kteří byli mateřsky, 

jako každá správná máma, v očekávání, 
jaký nový problém se to na provoze na-
rodí. Já jsem si jako správný chemik uvě-
domoval, že v lidském těle je také fosfor, 
a tak jsem byl velice rád, že se zaměst-
nanci NPK nakonec nerozhodli přidat 
nás do rozkladu. Celou zkoušku z nich 
sršel optimismus a já jsem jenom obdivo-
val, jak se se vzniklými situacemi doká-
zali bravurně vypořádat. Po pozvolném 

nájezdu na čistý apatit Kola na nás výrob-
na hřímala: „Tohle mě nerozhodí, hoďte 
mi na pás něco pořádnýho!“ A my jsme 
poslušně poslechli. „Radši míchat.“ Roz-
hodlo se sebejistě už na poradě o týden 
dřív. Takže jsme spustili testovací zahří-
vací dávku s 10 % fosforitu MAROKO. 
Tento poměr byl stanoven odborným 
a vědecky podloženým „bouchnutím 
se do břicha“. A výrobna neprotestova-

la. Bouchli jsme se do břicha tedy ještě 
párkrát, než výrobna tiše pokořeně za-
šeptala: „Tak tohle už je moc i na mě.“ 
Naštěstí zkušení technologové toto za-
šeptání nepřeslechli a provozní zkoušku 
ukončili. Pocity všech zúčastněných 
byly poté smíšené, asi jako když vaše 
tchýně padá ze skály ve vašem novém 
ferrari. Potvrdila se všechna očekávaná 
úskalí technologie, ale výsledek stále tr-

LOVOCHEMIE PŘEVZALA 
OSVĚDČENÍ BEZPEČNÝ PODNIK

O T B S  /  J A N  J A N D A

Ing. Vladislav Smrž, personální ředitel při převzetí osvědčení „Bezpečný podnik“ 
z rukou náměstka ministra práce a sociálních věcí Karla Machotky a generálního 
inspektora Státního úřadu inspekce práce Rudolfa Hahna.  Foto: Miroslav Suchý

Osvědčení „Bezpečný podnik“, které má naše společnost právo užívat do roku 2014.
 Foto: Eva Živná

Završením celého procesu certifi ka-
ce programu „Bezpečný podnik“ bylo 
slavnostní převzetí tohoto prestižního 
ocenění 17. května 2011 v sále Purkmi-
strů, Obecního domu v Opavě.

Význam tohoto aktu byl podtržen 
účastí náměstka ministra práce a soci-
álních věcí Karla Machotky, generál-
ního inspektora Státního úřadu inspek-
ce práce Rudolfa Hahna a primátora 
statutárního města Opavy Zdeňka Ji-
ráska, kteří ve svých vystoupeních 
poděkovali všem oceněným podnikům 
a zdůraznili, že i díky programu „Bez-
pečný podnik“ se významným způso-
bem zlepšuje stav bezpečnosti práce, 
úroveň pracovního prostředí a pracov-
ních podmínek.

Za Lovochemii, a.s. se slavnostního 
převzetí zúčastnili Vladislav Smrž - 
personální ředitel, Jan Janda - vedoucí 
OTBS a Miroslav Suchý - bezpečnostní 
technik.

Naše společnost získala toto prestižní 
osvědčení již po čtvrté a má právo použí-
vat označení „Bezpečný podnik“ do roku 
2014. Získáním ocenění naše práce ne-
končí, ale je závazkem jak nadále zvy-
šovat úroveň bezpečnosti práce, péče 
o zdraví svých zaměstnanců, zajištění 
bezpečného pracovního prostředí a udr-

žování efektivního systému řízení a napl-
ňování ustanovení české legislativy, které 
vychází z požadavků směrnic EU.

Chci i tímto prostřednictvím podě-
kovat všem, kteří se v naší společnosti 
podíleli na certifi kaci procesu a nema-
lou měrou přispěli k získání osvědčení 
„Bezpečný podnik“. 

PROJEKT BOZP NA ROK 2011
O T B S  /  M I R O S L A V  S U C H Ý

2. Pravidla
Mezi účastníky soutěže bude roz-

dělena fi nanční částka jako základní 
vklad 473 tis. Kč (1000 Kč na jed-
noho zaměstnance). Finanční částka 
bude přidělena na počátku soutěže 
všem zúčastněným oddělením po-
dle počtu zaměstnanců na oddělení. 
Za případné zjištěné neshody bude 
oddělením odečítána fi nanční částka 
dle sazebníku.

Odečítání fi nančních částek bude 
prováděno na základě kontrol:

•  naplánovaná bezpečnostní kontro-
la prováděná 1x ročně po předcho-
zím ohlášení za účasti zaměstnance 
OTBS, vedoucího příslušného oddě-
lení (resp. jeho zástupce) a zástupce 
ZO OS ECHO

•  naplánovaná požární preventivní pro-
hlídka, kontrolu provádí požární tech-
nik za účasti příslušného vedoucího 
oddělení (resp. jeho zástupce)

•  namátkové kontroly, kontrolu prová-
dí bez ohlášení skupiny pracovního 

týmu „Bezpečné chování“
•  audity IMS, kontrolu provádí IMS 

(neshody týkající se BP, PO, PZH) 
•  kontroly HZSP (MBS), kontroly pro-

vádí členové jednotky HZSP (MBS) 
•  kontroly pořádkové komise, kontroly 

provádí pořádková komise 
•  mimořádné bezpečnostní kontroly 

nebo zjištění, např. prováděné nebo 
zjištěné členy PVAS 

4. Vyhodnocení
Vyhodnocení bude provádět pra-

covní tým „Bezpečné chování“ kaž-
dé čtvrtletí a konečné vyhodnocení 
provede v prosinci roku 2011. Částka 
bude jednotlivým oddělením převede-
na v prosinci 2011 (respektive v lednu 
roku 2012). Na portálu Lovochemie 
budou zveřejněny tabulky s aktuálním 
průběhem projektu.

1. Účastníci

Oddělení počet zaměstnanců (orientační k 1. 1. 2011) Základní vklad

VŘ

KD 37 37.000,-
LAV+DAM+NSV 50 50.000,-
UVH 42 42.000,-
Energie 36 36.000,-
VH 24 24.000,-

TŘ
SÚ 56 56.000,-
EMaR 38 38.000,-
OŘJ 24 24.000,-

OŘ
EO+Překlad. ÚL 71 71.000,-
ŽD+ÚŽD 48 48.000,-

ŘÚS
KMC+KH 23 23.000,-
GSH 24 24.000,-

Celkem 473 473.000,-

Soutěž BOZP mezi odděleními podniku s cílem motivovat 

zaměstnance k  bezpečnějšímu chování na  pracovištích 

probíhala nepřetržitě od  roku 2000. Během této doby se 

pravidla soutěže několikrát změnila. Na rok 2011 schválila 

PVAS dne 2. května 2011 „Projekt BOZP na rok 2011“, který 

stávající soutěž nahradil.

PRAV IDLA PROJEK TU BOZP NA ROK 2011

3. Sazebník

Neshoda Odečet fi nančních částek
Pracovní úraz odečtena celá částka
Pozitivní nález alkoholu odečtena celá částka
Neshoda bezpečnostního charakteru
* nepoužívání OOPP 1 000,00 Kč
* kouření mimo vyhrazený prostor 2 000,00 Kč
* nedoložené povolení na práci 2 000,00 Kč
Neshoda technického charakteru
* nepořádek na pracovišti 1 000,00 Kč
Poznámka: Pokud úraz zaviní zaměstnanec jiného oddělení, bude odečtena celá částka oddělení, na kterém je 
zařazen.

technické závady ohrožující zdraví - případný odečet za neshody bude proveden týmem BCH

val. S tímhle materiálem to bez úpravy 
nepojede. Vyrazili jsme tedy s kolegy 
z OTR na lov mozků. Vysáli jsme nejen 
akademiky z VŠCHT Praha a VUSTAH 
Brno, ale i odborníky z nejrůznějších 
fi rem. Rady byly různé, od probublá-
vaného akvária bez rybiček, ale za dost 
kapříků, až po linku na kremaci fosfá-
tu při teplotách okolo 900°C. A jelikož 
už nás od provozní zkoušky bolí břicho 
z neustálého bouchání, rozhodli jsme se 
všechny varianty pořádně prozkoumat. 
Z tohoto důvodu je mi líto vám ozná-
mit, že zlatý hřeb zaměstnaneckého dne 
900 stupňový párty gril na buřtíky bude 
na výročí oslav LAV III chybět.

Příště trošku vážnějším tónem po-
hovoříme o tom, kam pokročily vý-
zkumné práce. 

FOTOSOUTĚŽ
Redakční rada připomíná vyhlášenou 

letní fotosoutěž na tradiční téma: „Léto 
budiž pochváleno 2011“. Fotografi e 
s uvedením jména autora a příslušného 
oddělení, názvem, místem a časem po-

řízení fotografi e zasílejte nejpozději do 
20. října 2011 na adresu lovochemik@
lovochemie.cz. Hodnocení proběhne 
stejně jako v loňském roce prostřednic-
tvím Intranetu. Každý účastník soutěže 

může zaslat maximálně tři fotografi e. 
Nejzajímavější fotografi e budou uve-
řejněny v Lovochemiku a odměněny! 
Na Vaše fotografi e se těší a krásné léto 
přeje Vaše redakční rada. 

Jednou z věcně i fi nančně nejvý-
znamnějších investičních akcí roku 
2011 je „Obnova potrubního mostu 
E01 + E02“ vedoucího v délce 261 
metrů podél komínu SF a skladu 
hnojiv v bývalé hale zrání SF. Vlast-
ní konstrukce nového mostu byla 
dokončena a postavena v 05/2011, 
v letních měsících pak proběhne po-
stupně přeložení a přepojení všech 
na mostu vedoucích médií (potrubí, 
kabeláž). Posledním krokem pak 
bude demolice stávajícího mostu. 
Poznáte na obrázku, který most je 
který …??? Foto: Petr Cermánek
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MALÝ SLOVN ÍČEK 
C I Z ÍCH SLOV 

ZDENĚK ŠRÁMEK

DABING
nahrazení mluveného slova 
v původním zvukovém fi lmu 
mluveným slovem v jiné řeči
DAKTYLOSKOPIE
zjišťování totožnosti osob z otisku 
prstů
DALAJLAMA
duchovní hlava Tibeťanů
DEBILITA
nejmírnější stupeň slabomyslnosti
DEBUT
první veřejné vystoupení
DECIMOVAT
značnou měrou hubiti, zničiti
DEDUKCE
závěr, postup od obecného 
ke zvláštnímu
DEFILÉ
slavnostní pochodování vojska při 
přehlídce
DEFRAUDACE
zpronevěra, zneužití svěřených 
cizích peněz k vlastnímu prospěchu
DEGENERACE
ztráta nebo zeslabení jedné nebo 
několika funkcí, schopností
DEGUSTACE
ochutnávka, smyslové hodnocení 
kvality poživatin
DEHYDRATACE
eliminace vody z organických 
sloučenin
DEJA VU
iluze, při níž má člověk pocit, 
jakoby již dříve viděl to, co 
ve skutečnosti vidí poprvé
DEKLAMOVAT
přednášet, recitovat výrazně 
strojeným hlasem
DEKLARACE
obvykle slavnostní prohlášení
DEKORUM
vážnost, slušnost, důstojnost
DELIRIUM
blouznění, třeštění, zmatenost 
s halucinacemi a neklidem

Zdroj: Internet

VYTRVALOSTNÍ BĚHY A MARATON
Z A J Í M A V É  K O N Í Č K Y  /  J A R O M Í R  Š I L H A N

Běhání má mnoho podob od lehké-
ho runningu až po extrémní ultrama-
ratony. Jednou z běžeckých disciplín 
jsou vytrvalostní běhy, mezi které 
řadím běhy delší než 25 km až po ty, 
které končí maratonem.

V posledních letech celosvětově ros-
te obliba běžeckých akcí. Četl jsem, že 
jen v Evropě je přes 80 milionů běžců 
a že se zde každoročně pořádá skoro 
500 maratonů. Navíc kromě maratonů 
se konají také závody na různé vzdále-
nosti, aby si každý běžec mohl vybrat 
závod dle svých možností.

Co vede lidi k tomu, aby běhání 
zařadili do svého každodenního ži-
vota? Polovina lidí, kteří začnou bě-
hat, tak činí proto, aby zlepšili svou 
kondici nebo odbourali přebytečné 
tuky. Jiné lidi k běhání přivede potře-
ba doplnit své aktivity o sport, který je 
fi nančně nenáročný a lze ho provozo-
vat kdykoli a kdekoli. Běhání nevyža-
duje speciální prostor ani partnera. Je 
to sport snadno dostupný pro každého, 
sport, při kterém si naplno užíváte vol-
nosti a sladce mámivé únavy po něm, 
cítíte radost z pohybu, naprosté uvol-
nění těla i mysli a vnímáte systematic-
ké zlepšování kondice.

Maratony již dávno nejsou jen bě-
žeckou věcí a záležitostí profesionálně 
trénovaných sportovců. Účast na nich 
znamená přihlášení se k životnímu 
stylu, který preferuje dynamiku, for-
muje osobnost a o člověku mnohé vy-
povídá. Ne nadarmo se při výběrových 
řízeních v Japonsku ptají zájemců 
o práci, zda už někdy v životě absol-
vovali maraton. Maraton nutí člověka 
být pokorný. Možná proto, že při vytr-
valostním běhu si musíte rozložit síly 
na celý závod, nejsou běžci agresivní, 
dlouhým během získávají vytrvalci 
všeobecnou odolnost která je spojena 
s odolností psychickou. Tu jistě větši-
na z nich umí přenést do svého života.

Jak se na vytrvalostní běh připra-
vit? Nejdříve je nutné vytyčení trasy 
a běžeckého cíle. Chci, hledám výzvu, 

motivaci k systematickému zlepšování 
kondice? Pokud se podaří naplnit prv-
ní krůčky a dosáhnout první výsledky, 
pak se posouváte plynule do vyšších 
pater vlastních ambicí. Běháním se 
cítíte stále lépe a pokládáte si otáz-
ku kam pokračovat. Jaká je výchozí 
pozice, čeho chcete dosáhnout, kolik 
času tomu chcete věnovat? Půjdu zase 
příště, přesvědčím se? Postupně se do-
stáváte od udýchaných desítek dále, 
půlmaratón pak dáte ze zvládnutí nor-
málního běhání bez sofi stikovaných 
postupů. A pokud si držíte dlouhodo-
bě výkonnost odpovídající zvládnutí 
půlmaratonu, pak získáváte vstupenku 
mezi vytrvalostní běžce.

Králem vytrvalostních běhů je 
maraton, takový běh za to stojí, je tře-
ba k němu ale přistupovat s respektem 
a nepodcenit jej.

Mnoho běžců říká, že maraton začí-
ná na 30. kilometru. Tam někde může 
přijít první příznak krize. Samozřejmě 
se musíte na každé občerstvovačce po-
silnit, a to i v případě, že na té první 

nemáte na nic ještě chuť. Občerstvení 
musíte zvládnout v poloběhu, stihnout 
do sebe naládovat alespoň kousek ba-
nánu, sůl, cukr, vodu nebo zbarvený 
ionťák. A jíst se na maratonu musí, 
tak to alespoň tvrdí všichni zkušení 
(neplatí pro profesionály, ti většinou 
nejedí, ale také běží maraton pod 
2:20). Ve skutečnosti je každá další 
občerstvovačka pro vytrvalce morální 
vzpruhou, odměnou za absolvované 
kilometry a připočítání dalších pěti ab-
solovaných kilometrů na cestě k cíli. 

V průběhu maratonu si běžci kori-
gují čas, snad každý má na ruce hodin-
ky a pečlivě počítají své tempo podle 
označených kilometrovníků. Nějak ne-
formálně je stanovena hladina zvlád-
nutí maratonu v čase 4 hodin. Její pod-
kročení řadí účastníky mezi trénované, 
zkušené běžce, časy nad 4 hodiny od-
povídají více „hobíkům“. Řada běžců 
si v průběhu maratonu zkoriguje svůj 
naplánovaný cíl - z „dokončit pod 4 
hodiny“ - na dokončit. Mnoho běžců 
po 30. kilometru pokračuje dál třeba 

už v indiánském běhu. 
Po 30. kilometru někteří běžci ob-

vykle bojují s krizí, ta se projevuje 
celkovou únavou, tuhnou nohy, sva-
ly, účastníci maratonu poznávají to, 
o čem maratonci mluví jako o mara-
tonské zdi, do které natvrdo naráží. 
Běžcům mohou pomoci energetic-
ké gely, na 36. kilometru se snadno 
na vlastní kůži ověřuje běžecké stig-
ma, že maraton není o nohách, ale 
o hlavě. Proběhnutí cílem je krásný 
moment, je to odměna za celou přípra-
vu na takový běh. V cíli je dobré před 
posazením ještě chvíli chodit a urych-
leně doplňovat tekutiny a poté vydané 
kalorie. Jenom absolování maratonu 
znamená energetický výdej až 14 MJ.

Co se při svém prvním maratonu 
naučíte a na co je potřeba si dávat 
pozor? Velmi pečlivě je třeba zvážit 
ambice na cílový čas, musíte si věřit. 
Pro běžce, kteří jdou na maraton po-
prvé je prubířskou zkouškou zvládnutí 
běhu bez přerušení na vzdálenost ales-
poň 36 km. Na maraton je nutné dobře 
naladit formu a výkonnost, nesmíte 
být unaveni přetížením z natrénova-
ných kilometrů, ale ani příliš odpoča-
tí. Nejvíc je třeba brát v potaz počasí. 
Důležitý je stravovací režim několik 
dnů před maratonem. Nenechte se 
strhnout v začátku davem a tempem 
běžců, maraton je dlouhý běh a jeho 
složitost nespočívá v těch 42 kilome-
trech, ale v tom, jak dlouho běžíte. 
Uvědomte si ten rozdíl. Nepřepálit 
začátek, nepřepálit začátek, nepřepálit 
začátek! Proběhnutí cílem maratonu je 
jeden z nejúžasnějších zážitků.

Maraton je boj s vlastní hlavou, ab-
solování prvního maratonu patří pro 
většinu vytrvalců k nejpříjemnějším 
životním zážitkům.  Můžete si říct: 
„Uběhl jsem maraton“, hodně jsem 
dokázal. Kolik lidí ve vašem okolí to 
může také říct? Vy všichni, kdo s prv-
ním maratonem váháte, tak… neváhej-
te. Bude to dřina, bude to utrpení, ale 
zároveň také úžasný životní zážitek, 

který stojí za to. Maraton vyžadu-
je spoustu práce, tréninku, odříkání. 
U amatérského běžce je výsledkem 
„jen“ pocit uspokojení, euforie hrdosti 
z toho, že běžec dokázal něco, co ne-
lze koupit. 

Delší běh přinese běžci uvolněný 
stav mysli, kdy se běžec dokonale 
oprostí od starostí, potíží, pocitů neú-
spěchu. Po hodině běhu spolehlivě za-
pomenete na všechny brouky v hlavě 
a vracíte se s naprosto utříděnými my-
šlenkami, s pocitem lehkosti, tělesně 
unavení, ale duševně dokonale odpo-
čatí, nacházíte vnitřní vyrovnanost, cí-
títe vůli. Když běháte, vnímáte šťastný 
pocit, běh je pro vás synonymem ra-
dosti. Určité strasti vám ale běh přine-
se. Když víte, že ráno vstanete a pů-
jdete běhat, večer do hospody nejdete. 
Obojí se kombinuje špatně . Ale běh 
za to stojí!

Přiložený snímek je pořízen z prů-
běhu Mělnického maratonu, autor 
článku jej zaběhl letos v dubnu za 3ho-
diny a 43 minut. Mělnický maraton se 
běhá každoročně, start a cíl je na měl-
nickém historickém náměstí, běží se 
Kokořínským údolím, otočka je v Ráji 
pod Mšenem a cestou se zdolávají tři 
pěkné kopce. Jak nás Ing. Šilhan infor-
moval, k běhání se dostává téměř vý-
hradně o víkendu a o dovolené, běhá 
pro vlastní kondici a pro pocit volnosti 
a radosti, běh považuje za nejlepší 
relaxaci od práce, několikrát do roka 
se zúčastňuje organizovaných běhů 
na 25 kilometrů a půlmaratonů. Jako 
doplňkový sport rád jezdí dlouhé tratě 
na trekkingovém kole a v zimě běhá 
na běžkách. 

Mělnický maraton 2011.  Foto: Archiv autora

S P O R T  /  I V A N  G A L I A

5. ROČNÍK VRHAČSKÉHO 
A SKOKANSKÉHO MÍTINKU - VC LOVOSIC

Vítěz skoku do výšky Jan Sommerschuh.  Foto: Petra Dostálová

Jubilejního ročníku atletických závo-
dů na dráze v Lovosicích se v sobotu 
14. května 2011 zúčastnilo celkem 59 
závodníků a závodnic, z toho dva z ně-
meckého Freibergu a jeden až z daleké-
ho Tádžikistánu. Za ideálního atletické-
ho počasí proběhly soutěže mužů a žen 

ve vrzích a hodech a ve skocích, kromě 
skoku o tyči. Bylo dosaženo několika 
výborných výkonů; ve skoku vysokém 
zdolala odchovankyně lovosické atleti-
ky Oldřiška Marešová 187 cm a jenom 
lehce shodila laťku na 190 cm. Kvalit-
ními výkony se prezentovali kladiváři 

- vítězný Lukáš Melich z pražské Dukly 
hodil 75,40 m a v soutěži žen Kateřina 
Šafránková z Kolína 65,58 m. V hodu 
diskem vyhrál těsně kladenský Libor 
Malina se 60,29 m. Ani lovosičtí atleti se 
neztratili a dařilo se výškařům - soutěž 
mužů vyhrál Jan Sommerschuh skokem 
205 cm, Lukáš Horák byl třetí za 200 cm 
a Vojtěch Palme pátý za 185 cm. Ve výš-
ce žen obsadily lovosické závodnice tře-
tí až páté místo, nejlépe se vedlo Haně 
Peckové, která zdolala 155 cm, Kristýna 
Mrázová a Hana Rothová skočily o 5 cm 
méně. Ve vrzích a hodech byl úspěšný 
Jaroslav Smělý, když ve vrhu koulí 
a hodu diskem skončil na třetím místě 
a v hodu oštěpem byl dokonce druhý.

Z výsledků:

Výška ženy: 
Marešová (Olymp Praha) 187 cm
Rezková (Jablonné v Podj.) 158 cm
Pecková 155 cm
Výška muži: 
Sommerschuh 205 cm
Hostonský z AC Mladá Boleslav 205 cm
Horák 200 cm
Dálka ženy: 
Fujarová 467 cm

Dálka muži: 
Benedikt (oba ATC UL) 606 cm
Trojskok muži:
Kotlík z Jiskry Humpolec 13,69 m 
Koule ženy:
Vaníčková (Jablonné v Podj.) 13,32 m
Koule muži: 
Tylče (Dukla) 17,39 m
Kvapil (Jiskra Litomyšl) 13,07 m
Smělý 12,90 m 
Disk ženy: 
Vaníčková 43,30 m.
Disk muži:
Malina 60,29 m
Pudivítr (Kroměříž) 59,74 m
Smělý 43,89 m
Kladivo ženy:
Šafránková 65,58 m
Kladivo muži: 
Melich 75,40 m
Fiala (Kroměříž) 67,50 m
Ešbekov (Tádžikistán) 65,38 m 
Oštěp ženy: 
Keller (Freiberg) 31,00 m
Bartošová (Lovochemie) 16,43 m
Rothová (Lovochemie) 14,63 m
Oštěp muži: 
Tschentscher (Freiberg) 45,27 m
Smělý 40,46 m
Ranc (Škoda Plzeň) 38,60 m
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Č Č K  /  V Ě D U N K A  K A D A V Á

Dne 24. května 2011 se konal již 
2235. odběr krve zaměstnanců Lovo-
chemie, a.s., Glanzstoff-Bohemia a fi -
rem působících v areálu Lovochemie. 
Tohoto odběru krve se zúčastnilo 46 
dárců krve.
Při tomto odběru krve dárci získali:
Stříbrná plaketa MUDr. Janského 
za 20 odběrů:
Holasová Helena - Johnson Roudnice
Zlatá plaketa MUDr. Janského 
za 40 odběrů:
Kušta Roman - Glanzstoff-Bohemia
Po 30. daroval svoji krev:
Maňas Pavel
Po 50. daroval svoji krev:
Tomčala Svatopluk - údržba LAV
Po 110. daroval svoji krev:
Procházka Libor - ZŠ Lovosice

Při tomto odběru krve jsme zís-
kali 5 nových dárců. Dle informací 
z Českého červeného kříže v Li-
toměřicích byl tento odběr krve 
posledním, který se konal v Lovo-
sicích. Od července budou dárci 
krve dopravováni autobusy přímo 
na Transfuzní stanici do Ústí n.L. 
do Masarykovy nemocnice. Auto-
bus bude přistaven před hlavním ná-
dražím v Lovosicích v 7:00 h a po-
jede k Centru, kde nabere zbývající 
dárce a odjede do Ústí n.L. Po od-
běrech se dárci vrátí opět autobusem 
do Lovosic. Stravenky budou dár-
cům předány proti předložení potvr-
zení o odběru krve. Další plánovaný 
odběr se bude konat 23. srpna 2011 
v Transfuzní stanici v Ústí n. L.  

ET IKETA
EVA Ž I VNÁ

Cestujeme vlakem

Vlaky si díky zlepšování získávají stá-
le větší oblibu. Mají výhodu velké rych-
losti, mnohem větší spolehlivosti než dál-
nice D1, odpadají starosti s parkováním 
v cílovém městě. V dálkovém vlaku jsou 
ale všichni společně odsouzeni strávit ně-
kolik hodin v těsném společenství s ostat-
ními cestujícími. Jakkoli máme potřebu 
zpříjemnit si tento čas co nejvíc a udělat 
si maximální pohodlí, stále se ohlížíme 
na ostatní, abychom kontrolovali, jak se 
jim naše chování zamlouvá.

Předně, nikdy si nezouváme boty. 
Muži to dělají (naštěstí) méně často než 
ženy, ale nemůže si to dovolit nikdo. 
Často vidíme, jak si žena ve slušivém 
kostýmku zuje nepohodlné lodičky a po-
loží si je na cestovní tašku, kterou si dá 
na zem mezi sedadla. Na klín si dá note-
book a chová se jako doma v sedací sou-
pravě u televize. 

Zavazadla patří výhradně do schránek 
nad hlavami cestujících, ne na zem, nebo 
dokonce do uličky, kde překážejí. Chce-
me-li otevřít okno, zhasnout, rozsvítit, 
tedy udělat cokoli, co se dotýká i ostat-
ních v kupé, zeptáme se, zda jim to nebu-
de vadit. Mohou dát najevo nelibost, pak 
raději od svého záměru upustíme. 

Když přistoupí žena a začne odvážně 
zvedat kufr nad hlavu, aby ho položila 
na horní polici, každý muž v dohledu je 
povinen vstát a pomoci jí. Notebook je 
běžnou součástí života manažerů a nelze 
nic namítat proti tomu, že i ve vlaku si ho 
rozloží. Notebooky by měly sloužit k prá-
ci, pro to má každý porozumění, ale ne pro 
zábavu, která ruší ostatní. Někteří cestující 
chtějí spát, jiní opravdu pracují, a nemo-
hou: celý vagon ruší střelba a výbuchy 
granátů z akčního fi lmu, který s napětím 
sleduje jeden ze spolucestujících. 

Při vystupování mají muži ještě jed-
nu povinnost: nemyslím co nejrychlejší 
opuštění vozu, ale pomoc všem ženám, 
které začnou odebírat svá zavazadla z po-
lic nad hlavou. Zdroj: Internet

Více než stovka dospělých a dětí se 
sešla 17. května 2011 na oslavě první-
ho výročí založení Rodinného centra 
Mozaika v Lovosicích. Mezi gratulanty 
nechyběli zástupci města i sponzorů, 
kteří rodinnému centru popřáli mnoho 
štěstí i spokojených klientů do dalších 
let. „V průběhu odpoledne vystoupily 
děti z Dětského domova Dlažkovice 
a děti z kroužku angličtiny při Rodin-
ném centru Mozaika. Poté si všichni 
malí hosté zasoutěžili a vysloužili si 
tak buřtík opečený na grilu. Pak se už 
mohli soustředit na pohádky. Nejvíce 
asi malé i velké zaujala vtipně zpraco-
vaná pohádka vchynických ochotníků, 
která děti nenásilnou formou seznámila 
s okolními vršky a kopci“, řekla před-
sedkyně občanského sdružení Mozai-
ka Mgr. Alena Ptáčková. „Také počasí 

nám přálo, takže jsme si všichni toto 
slavnostní odpoledne velmi užili“, do-
dala. 

Rodinné centrum Mozaika bylo 

OBEC VCHYN ICE 
DĚKUJE

Obec Vchynice děkuje Lovoche-

mii, a.s. za  poskytnutí fi nančního 

daru a zve na obecní oslavu „Vchy-

nický kvítek“, která se koná v  so-

botu 25. června 2011 od  13:00 h 

na návsi ve Vchynicích.

Za Zastupitelstvo obce, Klub žen 
a Fotbalový klub Vchynice

Ing. Jana Chládková, starostka obce

O T B S  /  J A N  J A N D A 

Vladimír Lébl, vrchní mistr odd. KD seznamuje operátory Krajského operačního 
střediska (KOPIS), HZS Ústeckého kraje s provozem „stáčení čpavku“.
 Foto: Miroslav Suchý

Ve středu 1. 6. 2011 proběhla v na-
šem podniku exkurze operátorů Kraj-
ského operačního střediska (KOPIS), 
HZS Ústeckého kraje jako součást je-
jich metodické přípravy.

Cílem této exkurze bylo seznámit se 
s činností našeho HZSP, podnikového 

dispečinku a poznat rozmístění jednotli-
vých výroben, provozů a skladů (surovin, 
výrobků, případně nebezpečných látek) 
tak, aby v případě řešení mimořádné udá-
losti byli schopni lépe posoudit vzniklou 
situaci, případně adekvátně rozhodnout 
o nasazení jednotek a techniky. 

VÝZNAMNÁ SPOLUPRÁCE 
S  KOP IS  -  HZS ÚS TECKÉHO KRA JE

MOZAIKA JE O ROK STARŠÍ

v minulých dnech oceněno certifi kátem 
Společnost přátelské rodině, které udě-
luje Síť mateřských center a Ústecký 
kraj. Foto: Eva Živná

O T B S  /  K A R E L  K U Č E R A

Dne 4. května 2011 proběhlo ná-
mětové cvičení HZSP Lovochemie. 
Námětem cvičení byla likvidace úni-
ku nebezpečné látky (sirouhlík) při 
stáčení ze železniční cisterny ve fi r-
mě Glanzstoff - Bohemia. Zasahují-
cí hasiči pod velením velitele směny 
Stanislava Nováka použili k likvidaci 

havárie ředění nebezpečné látky vo-
dou pod výbušnou mez a zabránění 
jejího úniku do kanalizace. Cvičení 
splnilo svůj účel a zasahující hasiči 
si prohloubili své znalosti a praktické 
dovednosti při likvidaci úniku nebez-
pečné látky při dodržení všech stano-
vených postupů. 

Činnost HZSP při likvidaci úniku sirouhlíku.  Foto: Miroslav Suchý

CVIČENÍ HZSP

Propagační stánek skupiny Agrofert. Foto: Jan Bradáč

Návštěvníci Polního dne PREOLU v Nabočanech. Foto: Jan Bradáč

DARUJEME KREV
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KULTURNÍ STŘEDISKO „LOVOŠ“ LOVOSICE ČERVEN  2011

Čtvrtek 16. června
SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových a českých orches-
trů a zpěváků.
Sál „Lovoš“ - vchod průjezdem z ulice 8. května, v 17 hodin, vstup volný.

Pátek 17. června
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU 
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci. Hraje Orchestr Kulturního stře-
diska Lovoš.
Sál „Lovoš“, v 17 hodin, vstupné 50 Kč.

Středa 22. června
PROMENÁDNÍ KONCERT
Návštěva v jižních Čechách a na Šumavě v podání Orchestru Kulturního stře-
diska „Lovoš“.
Václavské náměstí, v 16,30 hodin.

Pátek 24. a sobota 25. června
ALTROS - rockový festival
Pátek: Noble Crops, Mr. Pig, Steelfaith, Beisert;
Sobota: 9POINT, Stará škola, Totální nasazení, Demencia Mortalis, Alkehol, 
Fleshless, Malomocnost prázdnoty, Krleš.
Areál „Osmička“ Lovosice, v pátek vstup volný a v sobotu vstupné 150 Kč.

Změna programu vyhrazena.

JUB ILEA

Z ARCH IVU ALEXANDRA VOPATA

SCHŮZOVÉ MÍSTNOSTI IX 

K SEDMIČKA
Tato místnost patřila k nejoblíbe-

nějším, neboť byla prosta jakéhokoliv 
ofi ciálního schůzování, školení, aktivů 
a konferencí. Sloužila k přátelskému 
posezení užších pracovních kolektivů, 
k oslavám různých „kulatých“ naroze-
nin, pracovních výročí, ale i zhodno-
cení dílčích etap významných úkolů 
atd. Místnost se nacházela v prosto-
rách tzv. „Sídliště“ vedle objektu teh-
dejší propagace – nízké přízemní bu-
dovy jižním směrem od výrobny NPK. 
V klubové místnosti K7 byly k dispo-

zici alkoholické i nealkoholické nápo-
je vč. občerstvení za nedílné asistence 
paní Vaníčkové.

Na snímku z roku 1978 vidíme 
v družné debatě tehdejšího technické-
ho náměstka ing. Vybírala s J. Šapirem 
– vedoucím delegace sovětské skupi-
ny odborníků zabývajících se řízením 
centrálního dispečerského systému. 
Provoz tohoto objektu byl ukončen 
koncem 80. let, posléze celé „Sídliště“ 
ustoupilo novému výrobnímu objektu 
PREOL. 

ŘEŠEN Í  OSMISMĚRKY Z  M INULÉHO Č ÍSLA

Své životní jubileum v červnu, 
červenci a srpnu oslaví

Jaroslav Porcal, chemik, KD6
Milan Lehký, směnový mistr, NPK
Ing. Stanislava Kadavá, 
vedoucí oddělení životního prostředí
Jiří Jetenský, směnový mistr, LAV
František Novák, chemik, expediční 
oddělení
Zdeněk Švanda, specialista údržby, 
technické služby
Jaroslav Zika, mechanik výroby, 
strojní údržba

Pracovní výročí oslaví

10 let zaměstnání v podniku
Ing. Pavla Pašková, controller, 
úsek EŘ
Václav Schovánek, chemik, 
GSH Městec Králové
Miroslav Beneš, chemik, 
GSH Městec Králové
Jaroslav Dlouhý, chemik, 
GSH Městec Králové
Miroslav Čalkovský, chemik, 
GSH Městec Králové
Miroslav Trusina, chemik, 
GSH Městec Králové
Ing. Miloš Vanc, technolog výroby, 
GSH Městec Králové
Bohuslav Kysilka, chemik, 
GSH Městec Králové
Tomáš Škaloud, mistr, 
GSH Městec Králové
Štěpán Brzák, chemik, 
GSH Městec Králové
Pavel Piroutek, chemik, 
GSH Městec Králové
Miroslav Janeček, chemik, 
GSH Městec Králové
Robert Malý, chemik, 
GSH Městec Králové
Jindřich Kubát, provozní zámečník, 
GSH Městec Králové
Jiří Borkovec, provozní zámečník, 
GSH Městec Králové

20 let zaměstnání v podniku

Ing. Marek Jiřič, vedoucí, OŘPV

30 let zaměstnání v podniku

Ing. Jaroslav Skácel, ředitel úseku 
specialit, vedení společnosti
Jaroslav Koubín, chemik, mlýnice 
vápence
Jindřich Seifert, provozní zámečník, 
strojní údržba
Petr Niederle, strojník energet. 
zařízení, energetika
Jana Lonská, účetní DHM, úsek EŘ

35 let zaměstnání v podniku

Miroslava Gurellová, asistent, 
úsek GŘ
Václav Mareš, chemik, 
mlýnice vápence
Jaroslav Masák, provozní zámečník, 
strojní údržba
Jaroslav Chvapil, strojník vodohosp. 
zařízení, vodní hospodářství
Pavel Petera, svářeč kovů, 
strojní údržba
Josef Malík, chemik, 
expediční oddělení
Jiří Maličký, provozní zámečník, 
strojní údržba
Ing. Zdeněk Šrámek, controller 
- specialista, úsek EŘ
Ing. Jiří Křehnáč, vedoucí oddělení 
strojní údržby
Stanislav Dopita, vedoucí oddělení 
elektro a MaR
Roman Bilina, chemik, LAV

40 let zaměstnání v podniku

Anton Štefkovič, provozní zámečník, 
strojní údržba
Josef Lízl, svářeč kovů, strojní údržba
Zdeněk Zich, strojník vodohosp. 
zařízení, vodní hospodářství
Jaroslav Smetana, železničář, DAM
Josef Kořenský, chemik, NPK

Do starobního důchodu 
odchází
V červnu 
Václav Červinka, chemik z výrobny 
KD5

V červenci 
Drahuše Medová, chemik výroby 
chem. vláken z KMC
Alena Fidlerová, chemik výroby 
chem. vláken z KMC
Vlastimil Jakubec, chemik  
z výrobny LAV

V srpnu
Bedřich Kenez, směnový mistr 
z oddělení energetiky
Jaroslav Hlávka, strojník energet
zařízení z oddělení energetiky

Všem našim spolupracovníkům 
přejeme pevné zdraví 
a hodně úspěchů!

V květnu nastoupili

Ing. Jan Kučera, referent marketingu, 
oddělení prodeje a marketingu
Petr Buřt, strojník energ. zařízení, 
kotelna uhlí
Petr Fliťar, chemik, výrobna NPK
Ing. František Nedvěd, absolvent, 
investiční oddělení
Monika Kuperová, chemik výroby 
chem. vláken, výrobna KMC
Radoslav Šmedek, chemik, výrobna 
NPK

Mnoho úspěchů v novém zaměstnání!„Jes t l i ž e  v  má j i  neprš í ,   čer ven to  přeruš í“ .

OSLAVY PROKOPSKÉ POUTI V LUKAVCI

Ve dnech 8. a 9. července 2011 

se konají v obci Lukavec oslavy Prokopské pouti včetně tradičních pouťových atrakcí. 

Během akce proběhne několik fotbalových utkání např. SK Lukavec vs. HK. A.S.S. Město Lovosice, 

Mše v kapli sv. Prokopa, ukázka hasičského útoku SDH Lukavec.

V hostinci „U rybníka“ se uskuteční „Prezentace Mysliveckého sdružení Humberk“ 

a výstava fotografi í na téma „Ze života obce“. Akce bude ukončena živou hudbou na hřišti.

Srdečně zveme! Obec Lukavec

Lovochemičtí příznivci cyklistiky opět pořádali tradiční jarní výlet. Tentokrát měli zamířeno přes Klapý na hrad Hazmburk a pak 
až do zámeckého parku v Libochovicích.  Foto: Přemysl Živný
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ZAMĚSTNANECKÝ DEN SKLIDIL ÚSPĚCH!
V pátek 10. června 2011 se sešli pracovníci společností Lovochemie a Preol na zaměstnaneckém dni, který se jako již tradičně konal na podnikovém parkovišti před Lovochemií. Akci zahá-

jili generální ředitelé obou společností, a to Ing. Petr Cingr a Ing. Petr Voborník. Poté následovalo milé vystoupení mažoretek z Libochovic. Prodej občerstvení zajistila fi rma Hrachovec 

a pivo nám tentokrát přijelo z Postřižinského pivovaru Nymburk. Zpestřením letošní akce byly ochutnávky výrobků PENAM a Kostelecké uzeniny, a také tombola, kde vyhrával úplně 

každý příchozí. O příjemnou atmosféru se postarala hudební skupina Relax a jak je vidět z přiložených snímků, tancovalo se v hojném počtu až do úplného závěru.  Foto: Eva Živná
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