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ä	 16.	 reprezentační	 ples	 Lovoche-
mie		a	PREOL	se	uskuteční	21.	2.	2015	
na	 sále	 Lovochemie.	 Vstupenky	 bu-
dou	v	předprodeji		koncem	ledna	2015	
na	personálním	úseku.	Budeme	se	těšit	
na	Vaši	účast!
ä	 Dne	9.	12.	2014	se	uskutečnilo	kaž-
doroční	 setkání	 společností	 Lovoche-
mie	a	PREOL	s	regionem	zastoupeným	
starostkami	 a	 starosty	 okolních	 obcí,	
zástupci	 úřadů	 státní	 správy	 	 a	 vede-
ním	partnerských	škol.	Předseda	před-
stavenstva	 obou	 společností	 Ing.	 Petr	
Cingr	 seznámil	 pozvané	 s	 činností	
v	oblasti	strategických	projektů,	ochra-
ny	životního	prostředí	a	zaměstnanosti	
v	období	2014.	Současně	byly	prezen-
továny	plánované	investiční	akce	a	je-
jich	realizace	v	letech	2015	a	2016,	tak-
též	 byla	 definována	 oblast	 spolupráce	
s	regionem	pro	následující	období.	
ä	 Ve	 dnech	 1.	 12.	 –	 2.	 12.	 proběhlo	
výjezdní	 zasedání	 vedení	 	 a	 středního	
managementu	 Lovochemie	 zaměřené	
na	 hodnocení	 období	 2014,	 současné	
investice	a	budoucí	strategické	projekty	
pro	období	2015	–	2020.	
ä	 4.	 11.	 proběhla	 	 exkurze	 VŠCHT	
Pardubice,	 studenti	 navštívili	 provozy	
kyseliny	dusičně	a	LAV.	Dále	proběh-
la	dne	12.	11.	exkurze		Základní	školy	
Ploskovice,	žáci	si	prohlédli		Hasičský	
záchranný	sbor	a	pracoviště	laboratoří.
ä	 V	 koncernu	 AGF	 byl	 zrevidován	
Řád	08	Politika	Compliance	Organiza-
ce	–	Zásady	etického	chování	v	koncer-
nu	Agrofert.	V	návaznosti	na	revizi	to-
hoto	dokumentu	bude	provedena	revize	
příslušného	 rozhodnutí	 GŘ	 Lovoche-
mie.	Dokument	AGF	bude	 implemen-
tován	 do	 tohoto	 rozhodnutí.	 Všichni	
pracovnici	Lovochemie	 	budou	sezná-
meni		s	tímto	rozhodnutím	prostřednic-
tvím	dokumentace	IMS.
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Personalistika sPolečnosti 
je na vysoké úrovni

Ředitel správního úseku Mgr. Michal 
Kurka. Foto: Eva Živná

Dovolujeme si Vám před-
stavit ředitele nově vytvo-
řeného správního úseku 
Mgr. Michala Kurku, které-
ho jsme požádali o krátký 
rozhovor.

pane řediteli, představte se prosím 
kolegům, kteří vás neznají. jaká je 
vaše profesní minulost? jaká je ob-
last působení vašeho oddělení?
Mojí	hlavní	profesí	je	právo.	Vystu-

doval	 jsem	 Právnickou	 fakultu	 Uni-
verzity	Karlovy	v	Praze,	od	roku	1998	
jsem	působil	v	oboru,	a	to	jako	právník	
a	 později	 vedoucí	 právního	 oddělení	
společnosti	 CHEMOPETROL,	 a.s.	
a	 následně	 UNIPETROL	 RPA,	 s.r.o.	
V	 roce	 2010	 jsem	 po	 třinácti	 letech	

areál	 chemických	 výrob	 v	 Litvínově	
opustil	a	přesídlil	do	Lovosic,	nejdříve	
do	společnosti	PREOL,	a.s.	a	následně	
také	 do	 společnosti	 Lovochemie,	 a.s.	
V	Lovochemii	jsem	začínal	jako	práv-

ník,	později	vedoucí	právního	oddělení	
a	od	1.	 srpna	2014	po	sloučení	perso-
nálního	úseku	a	právního	oddělení	jako	
ředitel	 nově	 vytvořeného	 správního	
úseku.	
Správní	 úsek	 zahrnuje	 výkon	 agen-

dy	 personální,	 a	 to	 zejména	 mzdové,	
pracovněprávní	a	péče	o	zaměstnance,	
dále	 pak	 agendu	 právního	 oddělení,	
bezpečnosti	a	systémů	řízení.	
co se pro vás od nástupu na novou 
pozici změnilo?
Mám	mnohem	méně	 volného	 času,	

neboť	 jak	 agenda	 personální,	 tak	 na-
dále	i	agenda	právní	jsou	poměrně	ob-
sáhlé.	Navíc	s	touto	novou	pozicí	se	mi	
otevřely	nové	oblasti,	se	kterými	jsem	
se	 v	 minulosti	 setkával	 jako	 právník	
a	 nově	 na	 ně	 pohlížím	 z	 jiného	 úhlu,	
což	je	pro	mě	pochopitelně	výzva,	které	
bych	rád	dostál.		
jaké máte priority a co vás v nejbliž-
ší době čeká?
Mým	 hlavním	 úkolem	 je	 nastave-

ní	 personální	 strategie,	 jako	 určité-
ho	 základu	 a	 rámce	 personální	 práce	
v	Lovochemii.	 Přestože	 personalistika	
je	 ve	 společnosti	 na	 poměrně	 vyso-
ké	 úrovni,	 postrádám	 zejména	 hlubší	
ukotvení	 některých	 procesů	 a	 rozhod-
nutí.	
co vás v poslední době při práci po-
těšilo? zažil jste také nějaké zklamá-
ní?
Vždy	mě	 potěší,	 když	 se	 nám	něco	

povede,	když	jsou	zaměstnanci	spoko-
jení	 a	 dají	 nám	 to	 najevo.	 Naposledy	
mě	například	potěšily	pozitivní	reakce	
zaměstnanců	 na	 organizaci	 zaměstna-
neckého	 dne	 včetně	 například	 dětské	
farmy.	
jakým způsobem obnovujete svou 
energii po práci? jak si nejlépe od-
počinete?
Pokud	mi	 pracovní	 vytížení	 dovolí,	

snažím	 se	 jezdit	 na	 kole,	 kreslit	 nebo	
hrát	s	kapelou,	se	kterou	jsme	nedávno	
oslavili	dvacet	let	působení	na	hudební	
scéně.	
co dalšího byste rád sdělil našim čte-
nářům?
Čtenářům	bych	chtěl	především	po-

přát	 klidné	 a	 pohodové	 prožití	 vánoč-
ních	 svátků	 a	 mnoho	 dobrého	 do	 no-
vého	 roku	 jak	 v	 pracovní	 oblasti,	 tak	
v	soukromém	životě.	

Děkuji za rozhovor.
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vÝstavBa nové enerGetiky – listoPaD 2014
I	v	listopadu	postupovaly	práce	pod-

le	 předpokladů.	 „Jak	 si	 určitě	 každý	
všiml,	 dostává	objekt	 kotelny	 a	 ener-
getiky	 nový	 kabát.	 Ještě	 dva	 týdny	
a	 hala	 kotelny	 bude	 dokončena,“	
řekl	 ke	 stavu	 Ing.	 Pacholík.	V	minu-
lém	měsíci	 došlo	 k	 demontáži	 lešení	
na	 jižní	 straně	kotelny,	hala	kotle	K8	
je	 před	 dokončením	 izolací	 a	 pracuje	
se	 na	 finálním	 opláštění.	 „Důvodem	

není	 pouze	 estetické	 hledisko,	 začíná	
se	hlásit	zima	a	uvnitř	budovy	musíme	
udržovat	 teplotu	 pro	 montáže	 kabelů	
elektro	 i	 měření	 a	 regulace.	 Hlavní	
kabelové	 trasy	 jsou	před	dokončením	
a	do	finále	se	blíží	i	izolace	a	vyzdív-
ky	 spalovacího	 prostoru,	 bude	 tedy	
prostor	pro	montáž	měřících	přístrojů.	
A	pro	zajímavost	–	práce	na	opláštění	
haly	provádí	specializovaná	firma	bez	

obestavěného	 lešení,	 to	 znamená	 při	
použití	horolezeckých	technik,“	dodal	
Ing.	Pacholík.	
Výstavba	pokračuje	plynule	i	v	dal-

ších	 prostorách	 výrobny.	 Na	 dvo-
ře	 energetiky	 byl	 dokončen	 objekt	
kompresorovny	 a	 kabelového	 mostu	
k	 rozvodně	3306.	Zde	 jsou	umístěny	
rozvaděče	 vlastní	 spotřeby	 pro	 kotel	
K8	a	na	 tomto	mostě	budou	všechny	
silové	 kabely.	 Mimochodem,	 kotel	

ke	 svému	 provozu	 potřebuje	 zhruba	
1,5	MW	elektrické	energie!	Za	komí-
nem	3304	také	vyrůstá	popílkový	filtr	
a	celá	technologie	míchání,	skladová-
ní	 a	 expedice	 zachyceného	 popílku.	
„Odtud	bude	popílek	dopravován	ná-
kladními	 automobily	 do	 cementárny	
Čížkovice.	 I	 tato	 operace	 bude	 pro	
životní	 prostředí	 příznivější,	 budou	
využívány	cisternové	vozy	a	úlety	

Technologie skladování popílku.

Betonování základu turbogenerátoru.

Zateplování objektu kotelny.Pokračování na straně 2
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IKR	Agrar	Kft	patří	již	40	let	mezi	nej-
významnější	maďarské	podniky	působí-
cí	v	sektoru	zemědělství.	Jejich	rozsáhlá	
distribuční	síť	pokrývá	rovnoměrně	celé	
území	Maďarska.	Sídlem	společnosti	je	
Bábolna	 –	 městečko	 s	 necelými	 4	 tis.	
obyvateli	 nedaleko	 hranic	 se	 Sloven-
skem.	Podnik	byl	na	začátku	70.	let	pi-
onýrem	v	oblasti	předfinancování	země-
dělských	 vstupů.	Vedle	 distribuce	 osiv	
a	hnojiv	se	společnost	zabývá	i	poskyto-
váním	agrotechnických	služeb	a	prode-
jem	zemědělské	techniky.	Od	roku	2001	
je	IKR	výhradním	distributorem	značky	
New	Holland	 v	Maďarsku.	 Společnost	
IKR	 je	 součástí	koncernu	AGROFERT	

od	konce	listopadu	2012.	
IKR	 je	 dlouhodobě	 největším	 odbě-

ratelem	a	distributorem	hnojiv	 z	Dusla	
v	Maďarsku.	Spolupráce	s	Lovochemií	
byla	 zahájena	 v	 polovině	 dubna	 roku	
2012	 dodávkou	 24	 tis.	 litrů	 listového	
hnojiva	 BOROSAN	 Forte.	 Vzhledem	

k	 tomu,	 že	Maďarsko	 je	 jedním	z	 nej-
větších	výrobců	kukuřice	v	Evropě,	byla	
distribuce	 listových	 hnojiv	 rozšířena	
o	 výrobek	 ZINKOSOL	 Forte.	 Granu-
lovaná	hnojiva	z	produkce	Lovochemie	
byla	do	Maďarska	prostřednictvím	IKR	
dodávána	od	roku	2013.	V	letošním	roce	
byl	 výsledkem	 intenzivní	 spolupráce	
s	IKR	razantní	nárůst	prodeje	listových	
hnojiv	(viz	graf).
Delegace	 třiceti	 zástupců	 IKR	 byla	

během	prezentace	 seznámena	 s	historií	
a	 současností	 Lovochemie.	 Vedle	 vý-
robního	programu	se	lidé	z	IKR	nejvíce	
zajímali	o	probíhající	investiční	projekty	
a	environmentální	opatření.	Velký	ohlas	
měla	fotografie	z	loňských	povodní,	kdy	
byl	 areál	 Lovochemie	 zachráněn	 před	
zaplavením	 stavbou	 protipovodňové	
zdi.	 Po	 prezentaci	 se	 účastníci	 setkání	
přesunuli	do	autobusu	a	vyrazili	na	ko-
mentovanou	 prohlídku	 výrobním	 areá-
lem	Lovochemie.	

NAŠe prOdUK T Y

LOVOFERT LAS 24+6S je dusíkaté hnojivo 
s obsahem 24 % dusíku a 6 % síry.  Tvoří jej směs 
dusičnanu amonného se síranem vápenatým 
ve  formě bělavých až světle hnědých granulí 
o velikosti 2 až 5 mm. Jejich vynikající fyzikál-
ně–chemické vlastnosti zaručují výbornou 
skladovatelnost. Výrobek je povrchově upraven 
proti spékání.

Kombinace dvou forem dusíku umožňu-
je používání hnojiva LOVOFERT LAS 24+6S 
jak k  hnojení před setím nebo výsadbou, tak 
i  v  době vegetace rostlin. Hnojivo je vhodné 

ke  všem plodinám a  do  všech půd. Vzhledem 
k 6% obsahu síry je použitelné zejména ke hno-
jení potravinářské pšenice, řepky, brambor, 
cukrovky,  jetelovin a brukvovité zeleniny.

Jako zdroj síry je pro výrobu LOVOFERT LAS 
24+6S používán anhydrit (síran vápenatý), což 
je kosočtverečný minerál. Jeho hlavní využití 
nachází díky objemové stabilitě ve  stavebnic-
tví, uplatní se zejména jako pojivo nebo základ 
podlah. V Itálii mají ložiska namodralou barvu, 
proto se tam často používá jako náhrada mra-
moru či pro výrobu bižuterie.

Instalace 300 m3 nádrží na finální produkt, tedy jedlý řepkový olej, byl „nejviditel-
nější“ akcí při jinak intenzivní výstavbě rafinérie jedlých olejů společnosti PREOL 
FOOD v měsíci listopadu. Foto: Karel Hendrych
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novinky + informace k ročnímu zúčtování
Daně z Příjmu fyzickÝch osoB
Chtěli	 bychom	 naše	 zaměstnance	

informovat	 v	 lehkém	 předstihu	 o	 ně-
kolika	 změnách,	 které	 nás	 čekají	 od	
1.	 1.	 2015.	 Zákon	 o	 daních	 z	 příjmu	
a	 další	 zákony	 nám	 přinesou	 změny	
např.	ve	zvýšení	daňového	zvýhodně-
ní	na	druhé	dítě	(a	to	o	200,-	Kč	měsíč-
ně)	a	další	dítě	(o	300,-	Kč	měsíčně).	
Pracující	poživatelé	starobních	dů-

chodů	 mohou	 opět	 uplatnit	 základ-
ní	 slevu	 na	 daních,	 a	 to	 díky	 nálezu	
Ústavního	soudu	ze	dne	22.	9.	2014	-	
dokonce	zpětně	již	od	roku	2013,	kdy	
byla	díky	úspornému	balíčku	tehdejší	
vlády	zrušena.	
Poprvé	 lze	 za	 rok	 2014	 uplatnit	

v	 ročním	 zúčtování	 daňovou	 slevu	
za	umístění	vyživovaného	dítěte	v	za-
řízení	péče	o	děti	předškolního	věku	
včetně	mateřské	 školy.	Za	každé	vy-
živované	 dítě	 to	 lze	 do	 výše	 8	 500,-	
Kč	 a	 poplatník	 tuto	 skutečnost	 pro-
kazuje	 originálem	 potvrzení	 o	 výši	

vynaložených	 výdajů	 za	 kalendářní	
rok	 od	 konkrétního	 zařízení,	 které	
dítě	navštěvuje.
Neproběhne	 plánované	 zruše-

ní	 tzv.	 superhrubé	 mzdy,	 nemění	 se	
ani	 zdanění	 výše	 příjmových	 skupin	
–	 nenastupuje	 progresivní	 zdaně-
ní,	 které	 by	 nahradilo	 v	 současnosti	
aplikovaný	 „solidární	 příspěvek“.	
K	 určitému	 zpřísnění	 dochází	 u	 da-

ňového	 zvýhodnění	 životního	 pojiště-
ní,	po	roce	2015	půjde	využívat	daňo-
vý	 odpočet	 na	 životní	 pojištění	 pouze	
u	smluv,	které	budou	uzavřeny	tak,	že	
neumožňují	 předčasné	 výběry.	 Pokud	
někdo	 předčasně	 v	 současnosti	 zruší	
penzijní	či	životní	připojištění,	na	které	
již	v	minulosti	uplatnil	nárok	na	daňo-
vý	odpočet,	vzniká	mu	povinnost	doda-
nit	jako	příjem	dle	§	10	zákona	o	dani	
z	 příjmu	 všechny	 odpočty	 uplatněné	
zpětně	za	10	let	či	od	vzniku	smlouvy,	
pokud	byla	doba	trvání	kratší.	V	tomto	

případě	 si	 stejně	 jako	 doposud	 po	 15.	
lednu	 2015	 požádá	 svou	 mzdovou	
účetní	o	vystavení	příslušných	potvrze-
ní	a	půjde	si	na	finanční	úřad	(dle	místa	
svého	 trvalého	bydliště)	podat	daňové	
přiznání.	
Oproti	 loňskému	roku	však	podávat	

daňové	přiznání	již	nemusí	zaměstnan-
ci,	kteří	dosáhnou	limit	pro	srážku	so-
lidární	daně	např.	v	jednom	měsíci,	ale	
celkové	roční	příjmy	nepřesáhnou	limit	
pro	 aplikaci	 solidárního	 zvýšení	 daně.	
Tito	zaměstnanci	si	mohou	v	klidu	za-
žádat	 o	 provedení	 ročního	 zúčtování	
daně	 z	 příjmu	 fyzických	 osob	 u	 za-
městnavatele	=	na	mzdové	účtárně.
Letos	nově	se	nám	doba	na	zpraco-

vání	 vašich	 daní	 dle	 zákona	 zkracuje	
o	jeden	měsíc,	proto	bychom	vás	chtěli	
požádat,	 abyste	 své	 doklady	 na	 uplat-
ňování	daňových	slev	k	provedení	roč-
ního	zúčtování	nosili	řádně,	včas,	nejlé-
pe	najednou	a	bez	zbytečného	odkladu.	

V listopadu byl proveden odchyt zdivočelých holubů do klecí. Foto: Eva Živná

Výsypky budoucího filtru spalin.

Pokračování ze strany 1
do	 okolí	 budou	 prakticky	 nulové,“	
řekl	V.	Havlík.	
„Práce	na	rozvodně	110	kV	byly	v	mi-

nulém	měsíci	dokončeny,	bohužel	při	uve-
dení	transformátoru	T101	došlo	ke	zkra-
tu	jednoho	vinutí	a	zařízení	bylo	řídícím	

systémem	bezpečně	odstaveno.	Porucha	
byla	 následně	 identifikována	 a	 po	 pro-
hlídce	servisním	technikem	výrobce	byl	
transformátor	dopraven	do	výrobního	zá-
vodu	v	Itálii,“	uvedl	Ing.	Pacholík	a	do-
dal:	„Oprava	by	měla	být	hotova	do	dvou	
týdnů	a	do	Vánoc	by	zařízení	mělo	být	

zpět	 v	 Lovochemii.“	 Rovněž	 strojovna	
prošla	 za	 poslední	měsíc	 výraznou	pro-
měnou.	 Jak	 řekl	 Ing.	 Havlík,	 je	 základ	
turbosoustrojí	dokončen	a	po	vyzrání	be-
tonu	dojde	k	instalaci	zařízení.	I	v	tomto	
případě	je	předpoklad,	že	do	Vánoc	bude	
turbína	na	místě.

Podrobnější informace:
http://www.lovochemie.cz/Produkty/Produkt/LOVOFERT-LAS-246S.html
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vÝstavBa nové enerGetiky – listoPaD 2014
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	Již	koncem	roku	2011	vedení	společ-
nosti	zavedlo	setkání	vedoucích	zaměst-
nanců	a	vrcholného	vedení,	které	je	za-
měřeno	na	otázky	bezpečnosti	a	ochrany	
zdraví	(dále	jen	BOZP),	požární	ochrany	
(dále	jen	PO).	Cílem	těchto	schůzek	(Sa-
fety	meetingů)	je	řešení	otázek	v	oblasti	
BOZP	 a	 PO	 a	 hlavně	 výměna	 zkuše-
ností	 z	 jednotlivých	 úseků	 společnosti.	
Poslední	Safety	meeting	se	konal	v	lis-
topadu	tohoto	roku,	kde	se	mimo	stan-
dardně	 diskutované	 statistiky	 a	 otázky	
BOZP	a	PO	řešila	témata	integrovaného	
management	 systému	 (IMS),	 zejména	
v	oblastech	2.	 a	3.	 úrovně	dokumenta-
ce.	 Výsledkem	 je	 redukce	 dokumentů	
v	jednotlivých	úrovních,	zejména	jejich	
aktualizace	a	získání	přehlednosti.	Safe-
ty	meeting	 není	 zaměřen	 jen	 na	 oblast	
BOZP	a	PO,	ale	i	na	další	oblasti	jako	je	
např.	security.			

Pracovní úrazy 11/2014

Sledované kritérium
Počet 

událostí
za měsíc 

Datum Stručný popis událostí

Pracovní úrazy LTI3+ 0

Pracovní úrazy MTC 0 29. 11. 2014 EO – tržná rána na čele při práci s Big- 
Bagovacím strojem.

Pracovní úrazy OST 1 10. 11. 2014 EO – naražená žebra při pádu.

Požáry 1 28. 11. 2014 Porucha mlýnu kotle K4 s následným 
požárem uhelného prachu.

Kontraktoři LTI3+ 0

Vysvětlivky: 
LTI3+ = pracovní úraz s neschopností delší než 3 kalendářní dny          
MTC = pracovní úraz s lékařským ošetřením            
OST = ostatní pracovní úraz bez lékařského ošetření

safety meetinG (setkání veDoucích zaměstnanců se zaměřením na BezPečnost)

Safety Meeting. Foto: Lenka Hozáková

I	v	dalším	právním	okénku	se	bu-
deme	držet	tématu	dědického	práva	
a	tentokrát	se	nám	pod	lupu	dostává	
odkaz.
Odkaz	v	dědickém	právu	pro	nás	

je	 i	 není	 novinkou,	 do	 občanského	
zákoníku	se	totiž	vrací.	Starý	občan-
ský	 zákoník	 z	 roku	 1964	 ve	 znění	
pozdějších	 změn	 ustanovení	 o	 od-
kazu	vůbec	neobsahoval,	ale	z	histo-
rického	pohledu	je	odkaz	tradičním	
institutem,	 který	 sahá	 až	 do	 práva	
římského.	 Již	 tehdy	 si	 lidé	 uvědo-
movali,	že	potřebují	zabezpečit	své	
blízké	 nebo	 jim	 ponechat	 nějakou	
maličkost	 jako	 upomínku	 na	 sebe.	
Odkaz	je	hojně	využíván	i	v	jiných	
evropských	 právních	 systémech,	
třeba	v	Německu	a	v	Rakousku.

Odkazem	můžeme	odkázat	věc,	
případně	 i	 několik	 věcí	 určitého	
druhu	 nebo	 zřídit	 určité	 právo.	
Člověku,	 kterému	 je	 něco	 odká-
záno,	 říkáme	 odkazovník.	 Zají-
mavé	 je,	 že	odkazovníkem	může	
být	 i	 právnická	osoba	a	dokonce	
právnická	 osoba,	 která	 má	 tepr-
ve	 v	 budoucnu	 vzniknout.	 Co	 je	
předmětem	 odkazu	 by	 měl	 zů-
stavitel	 stanovit	 v	 pořízení	 pro	
případ	smrti,	tedy	například	v	zá-
věti.	Je	důležité	zmínit,	že	odka-
zovník	není	dědicem,	 jeho	právo	
na	odkaz	nemusí	potvrzovat	soud	
jako	v	případě	dědice.	Odkazov-
ník	se	od	dědice	liší	tedy	i	v	tom,	
že	 nenastupuje	 do	 zůstavitelo-
vých	povinností,	tedy	za	něho	ne-
musí	hradit	žádné	dluhy.
Odkazem	 obvykle	 bývá	 věc,	

která	 zůstaviteli	 patřila,	 ale	 je	
možné	 jako	 odkaz	 určit	 i	 věc,	
která	 je	 ve	 vlastnictví	 jiné	 oso-
by,	 například	 dědice.	 Dědic	 si	
potom	může	 zvolit,	 zda	 dědictví	
přijme,	 ale	 vydá	 jako	 odkaz	 věc	
ze	 svého	 majetku,	 kterou	 zůsta-
vitel	 určil,	 nebo	 ji	 vydat	 nechce	
a	 dědictví	 odmítne.	 Odkazovník	

si	 samozřejmě	 také	může	 zvolit,	
zda	 odkaz	 přijme	 nebo	 odmítne.	
V	 případě,	 že	 není	 určen	 žádný	
náhradník,	 odkaz	 zaniká	 a	 stává	
se	předmětem	dědictví.
Výhodou	odkazu	určitě	 je	 fakt,	

že	odkazovník	nemusí	hradit	dlu-
hy	 zůstavitele.	Někoho	by	mohlo	
napadnout,	 proč	 tímto	 způsobem	
neodkázat	celý	majetek	nebo	jeho	
převážnou	 část,	 a	 tak	 se	 vyhnout	
zaplacení	dluhů.	 I	 na	 to	 ale	nový	
občanský	 zákoník	 myslí.	 Z	 hod-
noty	dědictví	musí	každému	z	dě-
diců	 zůstat	 alespoň	 čtvrtina,	 kte-
rá	 není	 zatížena	 odkazy.	 Pokud	
zůstavitel	 zřídí	 více	 odkazů,	 má	
dědic	právo	na	poměrné	zkrácení	
odkazu.
Návrat	 odkazu	 do	 dědického	

práva	 je	 určitě	 krok	 správným	
směrem	 a	 dědické	 právo	 tento	
institut	 potřebuje.	Myslím,	 že	 se	
velice	 rychle	 stane	 mezi	 lidmi	
oblíbeným.

Zdroj: Právní oddělení

pokud vás zajímá nějaké práv-
ní téma, neváhejte se zeptat. vaše 
dotazy, došlé na adresu redakční 
rady: lovochemik@lovochemie.cz, 
vám rádi zodpovíme v rubri-
ce „právní okénko“ v některém 
z příštích čísel.

prÁVNí OKéNKO – OdKAZ

3. ročník soutěže nejlePší mlaDÝ chemik
ústeckého kraje oDstartoval

Foto: zdroj archív školy

Začátkem	 listopadu	 se	 rozjel	 již	
3.	 ročník	 celostátní	 soutěže	 „Hledá-
me	nejlepšího	mladého	chemika	ČR“.	
Celkem	bylo	osloveno	na	160	základ-
ních	 škol	 Ústeckého	 kraje,	 z	 nichž	
přihlášku	do	soutěže	podalo	44.	V	le-
tošním	 ročníku	 se	 účast	 škol	 výrazně	
zvýšila.	 Vzrostl	 i	 počet	 soutěžících,	
přestože	 se	 nezapojují	 masivně	 celé	
třídy.	 Tato	 skutečnost	 je	 velmi	 potě-
šující.	 akce probíhá pod záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje oldřicha 
Bubeníčka.		
Na	 republikové	 úrovni	 soutěž	 do-

sáhla	některých	změn.	Jednak	se	 roz-
šířila	 do	 všech	 krajů	 republiky	 (po-
krytí	 má	 chemie	 zajištěno),	 a	 rovněž	
se	změnil	autor	zadání	úloh.	Černého	
Petra	 si	 pro	 tento	 ročník	 vylosovala	
Masarykova	 střední	 škola	 chemická	
v	Praze.	Soutěž	 zůstává	 stále	 tříkolo-
vá.	První	kolo	proběhlo	na	základních	
školách	v	režii	učitelů	chemie.		Druhé	
kolo	 se	odehrálo	na	půdě	Střední	od-
borné	 školy	 technické	 a	 zahradnické	

Lovosice	 ve	 dnech	 14.	 –	 15.	 prosin-
ce	 2014.	 Z	 nominovaných	 120	 žáků	
se	 po	 90	minutovém	 písemném	 testu	
vybralo	30	nejlepších	do	3.	kola.	Toto	
kolo	již	probíhalo	v	laboratořích	a	pro-
kázalo	praktické	dovednosti	žáků.	Cel-
kový	výsledek	se	skládal	ze	součtu	bo-
dových	zisků	ve	2.	a	3.	kole.	V	případě	
rovnosti	bodů	rozhodoval	bodový	zisk	
z	 teoretické	části.	Celostátní	finále	se	
uskuteční	 11.	 června	 2015	 v	 prosto-
rách	Fakulty	 chemicko-technologické	
Univerzity	Pardubice.
Do	 soutěžního	 klání	 se	 zapojilo	

13	 základních	 škol	 z	 Litoměřicka,	
10	 škol	 z	 Ústecka,	 9	 z	 Mostecka,	
6	 škol	 reprezentuje	 Chomutovsko,	
4	 školy	 Lounsko,	 2	 školy	 Teplicko	
a	jedna	Děčínsko.	Na	základě	výsled-
ků	 2.	 a	 3.	 kola	 jednotlivců	 bude	 vy-
hodnocena	škola	s	nejlepšími	chemiky	
v	Ústeckém	kraji.	Pamatováno	je	taky	
s	cenou	pro	nejlepšího	učitele	chemie,	
jehož	žáci	dosáhli	nejlepších	výsledků	
v	soutěži	jednotlivců.

p e r S O N Á L N í  O d d Ě L e N í  /  M I C H A e L A  S T U C H L Á

Velkým	přáním	je	navázat	na	úspěch	
z	loňského	ročníku,	kde	se	v	celostát-
ním	kole	z	pěti	reprezentantů	Ústecké-

Foto: zdroj archív školy

ho	kraje	dostali	tři	do	první	dvacítky.
Mgr. Jaromíra Venclíčková

ředitelka školy 

vzPomínka na BÝvalá rekreační zařízení severočes-
kÝch chemickÝch závoDů lovosice, která Byla hojně 

využívána zaměstnanci schz k Dovolené či jako 
školicí oBjekt – GottwalDova vyhlíDka v karlovÝch 

varech a rekreační střeDisko v jetřichovicích.

Eva	Živná
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krátká vánoční Procházka
Ani	 v	 čase	 vánočním,	 který	 bývá	

plný	 shonu	 kolem	 shánění	 dárků	
a	 vytváření	 té	 pravé	 rodinné	 poho-
dy,	nezapomeneme	alespoň	na	krátké	
odreagování	 procházkou	 v	 přírodě.	
Pokud	se	sami	nerohodnete	procház-
ku	 prodloužit,	 nezabere	 vám	 dnešní	

putování	 příliš	 času,	 ale	 o	 to	 budou	
naše	 zážitky	 z	 pohybu	 v	 přírodě	 in-
tenzivnější.
Naše	 letošní	 vánoční	 procházka	

začíná	na	vlakové	zastávce	Malé	Žer-
noseky,	odkud	budeme	mírně	stoupat	
nejprve	po	žluté	značce	kolem	vinic.	

Brzy	 narazíme	 na	 rozcestí	 s	 tabulí	
vinařské	 cesty	 a	 rozcestníkem,	 od-
kud	 se	vydáme	nenápadnou	 stezkou,	
označenou	 jako	 viniční	 trasa.	Brodí-
me	 se	 spadaným	 listím,	 nebo	 pokud	
budeme	 mít	 štěstí	 čerstvě	 navátým	
prašanem.	Cesta	lesem	se	nejprve	stá-
čí	 doprava,	 později	 doleva	 a	 brzy	 se	
ocitneme	na	konci	lesa.

Přijdeme	 na	 cestu	 nedaleko	 již	
zdálky	viditelného	elektrického	slou-
pu	a	vydáváme	se	dalším,	tentokrát	již	
mírným	 stoupáním	 podél	 kamenolo-
mu	směrem	ke	smutně	zazimovaným	
zahrádkám	 a	 opuštěným	 zahradním	
chatkám.	 Sentimetální	 náladu	 brzy	
protrhne	zelená	značka,	která	nás	do-
vede	až	k	našemu	dnešnímu	cíli,	 ten	
již	není	vůbec	daleko.
Stoupáme	po	cestě,	které	 turisté	 ří-

kají	 zelená,	 kolem	 další	 vinice	 a	 pár	
kroků	za	ní	budou	naše	pohledy	smě-
řovat	 doprava,	 protože	 zde	 cesta	 na-
jednou	 uhýbá	 na	 nenápadnou	 pěšinu.	
A	brzy	potom	ji	už	zahlédneme.	Koho?	
No	přece	novou	zdejší	kapličku.
Před	 námi	 se	 otevře	 plácek	 s	 nád-

hernou	kamennou	kapličkou	vytvoře-
nou	z	místního	kamene	a	vybavenou	
zvonkem,	 na	 který	 nezapomeneme	
při	 svém	 odchodu	 krátce	 zazvonit,	
i	 když	 ne	 příliš	 hlasitě,	 aby	 pohoda	
tohoto	místa	nebyla	proříznuta	příliš	
pronikavými	zvuky.	Místo	je	vybave-
né	lavičkami,	kde	můžeme	chvíli	spo-

činout	a	budeme-li	mít	štěstí	na	dob-
rou	 viditelnost,	 krátce	 se	 pokochat	
pohledem	 na	 Radobýl,	 Labe,	 nebo	
na	blízký	kamenolom.
Pokud	 nám	 začne	 být	 při	 poseze-

ní	 trochu	 zima,	 vydáme	 se	 pomalu	
na	další	cestu,	 jejíž	 trasu	však	 tento-
krát	nechám	na	vaší	aktuální	náladě,	
času	a	kondici.	Vždyť	zda	se	z	tohoto	

Nenápadnou stezkou. 

Kaplička a okolí. 

Nápis u kapličky. 

místa	vrátíte	nejkratší	cestou	k	vlaku,	
či	některou	z	mnoha	možných	tras	za-
míříte	pěšky	až	do	Lovosic,	nebo	na-
opak	procházku	budete	 směřovat	dál	
do	Litochovic,	Opárna,	či	Chotiměře,	
nebo	dokonce	až	na	Lovoš,	či	v	ledo-
vé	čepici	ukrytou	Milešovku,	není	pro	
tu	pravou	vánoční	pohodu	zas	až	tak	
moc	důležité.

T U r I S T I K A  /  M I L O Š  V O d I č K A                                                 

kčt lovosice uzavřel úsPěšnou sezónu 2014
V	 sobotu	 8.	 listopadu	 2014	 se	 na	

vrcholu	 Lovoše	 sešli	 členové	 Klubu	
českých	 turistů	Lovosice	k	 tradičnímu	
uzavření	sezóny.		Celkem	66	turistů	vy-
slechlo	krátké	hodnocení	sezóny	2014	
od	 předsedkyně	 Klubu	 paní	 Šiklové.	
Při	 drobném	 občerstvení	 si	 účastníci	
setkání	sdělovali	zážitky	z	akcí	Klubu.	
V	diskusích	se	rodily	návrhy	na	připra-
vovaný	 turistický	 kalendář	 KČT	 Lo-
vosice	 2015.	Vedle	 již	 tradičních	 akcí	
jako	 je	 Novoroční	 výstup	 na	 Lovoš,	
Jarní	putování	okolím	Lovoše	a	pravi-
delné	středeční	výlety	se	diskutovaly	i	
návrhy	na	zájezdy	za	sněhem,	cíle	má-
jových	dnů	na	kolech	a	letní	akce.	Akce	
Klubu	jsou	otevřené	všem	zájemcům	o	
pohyb	v	přírodě.	

kčt lovosice srdečně zve všech-
ny přátele turistiky na první výšlap 
roku 2015 - již 37. ročník novoroč-

Zasněžené šípky. Foto: Eva Živná

ního výstupu na lovoš. kromě pří-
jemného pocitu z chůze na čerstvém 
vzduchu, doufejme krásného výhle-

du na středohoří a zážitku ze setkání 
s přáteli, obdrží účastníci i drobnou 
památku na výstup. 

Medové kostky s čokoládou

Kokosky s tvarohem

Bramborové tyčinky

Těsto:
200 g hladké mouky
125 g moučkového cukru
25 g Hery
1 polévková lžíce medu
1 dl mléka
2 celá vejce
1 kávová lžička sody

Další:
marmeláda, čokoláda,
strouhaný kokos na obalování

Zpracujeme těsto, vylijeme ho na plech vyložený pečicím papírem, povrch 
uhladíme a pečeme 20 minut na 160 ºC. 
Plát necháme vychladnout a nakrájíme na kostky o velikosti 4 x 4 cm. Kostky 
slepíme marmeládou, polovinu namáčíme v čokoládové polevě a z boku je 
nakonec obalíme v kokosu.

Těsto: 
4 bílky
špetka soli
150 g krupicového cukru
1 vanilinový cukr
70 g měkkého tvarohu
200 g kokosu 

Předehřejte troubu na 150,
horkovzdušnou na 130 ºC;
plech potáhněte pečicím papírem.
 Bílky se špetkou soli ušlehejte elektrickým šlehačem (špičky by se po vytaže-
ní metel měly ještě ohýbat dolů). Přisypte krupicový a vanilinový cukr a vyšle-
hejte lesklý tuhý sníh. Nakonec opatrně vmíchejte tvaroh a kokos.
Z kokosového sněhu pomocí dvou lžiček tvarujte malé hromádky a pokládej-
te je na plech s pečicím papírem. Pečte asi čtvrt hodiny tak, aby byly kokosky 
navrchu krásně zlaté. 

Tyto bramborové tyčinky se hodí na sil-
vestrovské pohoštění. Jsou levné, méně 
kalorické a hlavně jsou moc dobré.
Nastrouhám si na jemném struhadle 
18 dkg uvařených brambor z minulé-
ho dne, přidám 18 dkg hladké mouky, 
10 dkg másla a špetku prášku do peči-
va. Na vále si zpracuji těsto a rozdělím 
na dvě poloviny.  Do první poloviny za-
pracuji více soli a nechám tak. Do druhé 
poloviny těsta dám soli méně a přidám trochu Vegety.
Teď mám těsta na tyčinky s dvěma příchutěmi. Těsto si vyválím na plát a potřu 
rozšlehaným vajíčkem. Posypu kmínem, mákem, sezamem nebo třeba sluneč-
nicovým semínkem. Rádýlkem vykrájím tyčinky. Peču na pečicím papíře při 
180° C. Pozor, jsou upečené poměrně brzo, musí se hlídat, aby se nespálily. Když 
mají zlatavou barvu, vyndám je z trouby a nechám vychladnout.  
Dobrou chuť!

MEDOVÉ KOSTKY S ČOKOLÁDOU 
	
Těsto:	
200 g hladké mouky	
125 g moučkového cukru	
25	g	Hery	
1 polévková lžíce medu	
1 dl mléka	
2 celá vejce	
1 kávová lžička sody	
	
Další:	
marmeláda	
čokoláda	
strouhaný kokos na obalování	
	
Zpracujeme těsto, vylijeme ho na plech	 vyložený pečicím papírem, povrch 
uhladíme a pečeme 20 minut na 160 st. C. 	
Plát necháme vychladnout a nakrájíme na kostky o velikosti 4 x 4 cm. Kostky 
slepíme marmeládou, polovinu namáčíme v	čokoládové polevě a z	boku	 je	
nakonec obalíme v	kokosu.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

kokoskY s tvarohem 
	
Těsto:  
4 bílky	
špetka soli	
150 g krupicového cukru	
1 vanilinový cukr	
70	g měkkého tvarohu	
200	g	kokosu		
 
Předehřejte troubu na 150, horkovzdušnou na 130 stupňů; plech potáhněte 
pečicím papírem. Bílky se špetkou soli ušlehejte elektrickým šlehačem (špičky 
by se po vytažení metel měly ještě ohýbat dolů). Přisypte krupicový 
a	vanilinový cukr a	vyšlehejte lesklý tuhý sníh. Nakonec opatrně vmíchejte 
tvaroh	a	kokos.	
Z	kokosového sněhu pomocí dvou lžiček tvarujte malé hromádky a	pokládejte	je	
na plech s pečicím papírem. Pečte asi čtvrt hodiny tak, aby byly kokosky 
navrchu krásně zlaté. 	
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vánoční
              tradice

vánoce	jsou	svátky,	které	v	křesťanské	tra-
dici	 představují	 oslavu	 narození	 Ježíše	Kris-
ta.	Slaví	se	od	25.	prosince	do	slavnosti	Křtu	
Páně.	Již	ve	3.	století	někteří	křesťanští	teolo-
gové	uvádějí	25.	prosinec	jako	datum	Kristova	
narození,	oslava	tohoto	narození	je	dosvědče-
na	poprvé	v	Římě	kolem	roku	336.	Všeobecně	
se	Vánoce	v	církvi	slaví	od	7.	století.
V	Česku	 je	 však	 za	 vrchol	Vánoc	 pova-

žován	především	nevěřícími	omylem	Štědrý	
den,	 24.	 prosinec,	 coby	 předvečer	 samotné	
slavnosti,	 do	 Vánoc	 je	 někdy	 zahrnována	
i	 doba	 adventní,	 která	 Vánocům	 předchá-
zí.	 K	 Vánocům	 se	 pojí	 nejrůznější	 tradice,	

k	 nimž	 se	 řadí	 vánoční	 stromek,	 jesličky	
(betlém),	 vánoční	 dárky,	 které	 nosí	 Ježíšek,	
či	 vánoční	 cukroví;	 některé	 z	 těchto	 tradic	
pocházejí	již	z	předkřesťanských	dob	a	sou-
visí	 s	oslavou	slunovratu,	který	na	 tyto	dny	
též	připadá.	V	současné	době	se	však	původní	
náboženský	význam	Vánoc	vytrácí	a	Vánoce	
se	 považují	 i	 za	 jeden	 z	 nejvýznamnějších	
občanských	svátků.	Většina	českých	rodin	si	
na	Vánoce	 pořídí	 vánoční	 stromeček,	 který	
ozdobí	skleněnými	koulemi,	třpytivými	řetě-
zy,	vločkami,	nebo	slaměnými	a	jinými	ozdo-
bami.	Na	Štědrý	den	lidé	podle	tradice	nesmí	
celý	 den	 nic	 jíst,	 aby	 viděli	 zlaté	 prasátko.	
Ke	 štědrovečerní	 večeři	 se	 většinou	podává	
smažený	kapr	nebo	řízek	s	bramborovým	sa-
látem.	Po	večeři	zazvoní	zvoneček,	a	pokud	
jsme	 byli	 celý	 rok	 hodní,	 pod	 stromečkem	
najdeme	dárky	od	Ježíška.

vánoční cukroví	 a	 jeho	 pečení	 je	 jed-
na	z	obecně	rozšířených	vánočních	 tradic.	
Většina	 z	 vánočních	 cukroví	 se	 připravu-
je	 ze	 směsi	 mouky,	 cukru,	 vajec,	 másla,	
kakaa,	 čokolády	 a	 různých	 druhů	 ořechů	
a	 kandovaného	 ovoce.	Mezi	 typické	 patří	
cukroví	 z	 lineckého	 těsta,	 které	 je	možné	
navíc	 ochutit	 strouhaným	 kokosem	 nebo	
kakaem.	 Typickými	 vůněmi	 jsou	 vanil-
ka,	rum	a	skořice.

češi a cukroví ve statistice
87	%	 Čechů	 si	 peče	 alespoň	 část	 cukroví	
sama	doma.
26	%	 Čechů	 přiznává,	 že	 jim	 alespoň	 část	
cukroví	peče	někdo	jiný	zdarma.
8	%	 českých	 domácností	 dostává	 zdarma	
všechno	cukroví	(většinou	mladí	„singles“).

19	%	Čechů	si	alespoň	část	cukroví	objedná-
vá	(z	toho	5	%	všechno	cukroví).

štědrovečerní hostina
Večeře	v	Česku	tradičně	začíná	rybí	polév-

kou,	jako	hlavní	jídlo	se	podává	obvykle	kapr	
nebo	 (pro	 ty,	 co	 ryby	nejedí)	vinná	klobása.	
I	se	štědrovečerní	večeří	se	pojí	krajově	mno-
ho	obyčejů,	které	do	určité	míry	přežívají,	ne-
boť	dnes	je	tato	večeře	nejvýznamnějším	spo-
lečným	jídlem	v	rodinném	kruhu	celého	roku.
Kapr	coby	hlavní	večerní	jídlo	však	v	čes-

kých	 zemích	 nemá	 dlouhou	 tradici.	 Štědrý	
den	zůstával	postním	dnem,	a	proto	i	charak-
ter	jídla	byl	postní;	za	maso	se	ovšem	nepo-
kládalo	maso	rybí.	To	však	bylo	v	18.	století	
dražší	než	ostatní	druhy	masa,	a	proto	většina	
domácností	musela	dávat	přednost	levnějším	
alternativám.	Nejedl	se	pouze	kapr,	ale	např.	
i	lín,	sumec	a	jiné	sladkovodní	ryby;	obvykle	
byly	připravovány	nasladko.
Kapr	 se	 stal	 běžným	 štědrovečerním	 jíd-

lem	teprve	ve	2.	polovině	19.	 století,	neboť	
jej	 cenová	 regulace	 učinila	 dostupným	 pro	
široké	 vrstvy	 obyvatelstva.	 Klasickým	 způ-
sobem	přípravy	–	nejstarší	dochovaný	recept	
je	z	roku	1810	–	je	kapr	načerno,	který	se	při-
pravoval	tři	dny	a	pekl	se	v	omáčce	z	mandlí,	
rozinek,	perníku,	povidel,	ořechů	a	sladkého	
piva.	Podával	se	se	šiškami,	později	s	knedlí-
ky.	 Tento	 recept	 však	 postupně	 kvůli	 své	
složité	 přípravě	 z	 jídelníčku	 zcela	 zmizel.	
Do	české	kuchyně	však	z	rakouské	kuchyně	
přišel	kapr	smažený,	na	něhož	nacházíme	re-
cept	v	Domácí	kuchařce	od	Magdalény	Dob-
romily	Rettigové	z	roku	1895.

Zdroj: internet
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Vánoce v anglicky 
mluvících zemích

VÝrOč í  V  prOS INC I
Svá životní jubilea oslaví v prosinci:

rudolf nožička

operátor,	GSH	Městec	Králové

Pracovní výročí oslaví:

10 let zaměstnání v podniku

arnošt janisch

operátor,	expediční	oddělení

30 let zaměstnání v podniku

ludmila pecková

prodejce,	oddělení	prodeje	a	marketingu

Iveta faustová

operátor,	vodní	hospodářství

Do důchodu odchází v prosinci:

vratislav schleier

operátor,	vodní	hospodářství

pavel capouch

vlakvedoucí,	železniční	doprava

václav schovánek

operátor,	GSH	Městec	Králové

všem našim spolupracovníkům 

přejeme pevné zdraví 

a hodně úspěchů!

V listopadu nastoupil:

lenka hornová

laborantka,	centrální	laboratoře

Ing. hana špringlová

obchodní	referent,

oddělení	prodeje	a	marketingu

Ing. radek šíma

controller,	oddělení	controllingu

ondřej skřivánek

operátor,	výrobna	DAM

josef fraňous

elektrikář,	údržba	elektro

aleš červinka

operátor,	výrobna	LAV

aleš svoboda

operátor,	výrobna	AdBlue

jan síkora

operátor,	výrobna	AdBlue

zdeněk jambor

operátor,	GSH	Městec	Králové

mnoho úspěchů v novém zaměstnání!

Právě	 tam	 si	 lidé	 posílají	 vánoční	
pozdravy	 hojněji	 než	 kdekoliv	 jinde	
na	světě.	Zvyk	zpopularizoval	ke	kon-
ci	 třicátých	 let	 19.	 století	 Angličan	
John	Calcott	Horsley,	když	začal	sério-	
vě	vyrábět	pohlednice	s	vyobrazeními	
svátečních	motivů	a	předepsanými	po-
zdravy	 a	 přáními.	Tradici	 rychle	 pře-
vzali	i	ve	Spojených	státech,	kde	zača-
li	pohlednice	ve	velkém	vyrábět	R.	H.	
Pease	a	Louis	Prang.	

vánoce, jako jeDny z největších svátků na světě, mají 
PůvoD ve staletÝch náBoženskÝch i sekulárních traDi-
cích. svátky tak, jak je slavíme Dnes, Dostaly PoDoBu ve 
viktoriánské anGlii v Druhé Polovině 19. století. traDi-
ce jsou v různÝch zemích jiné. PoDíváme se, jak je DoDr-
žují v anGlii a Dalších anGlicky mluvících zemích. 

V	magické	vlastnosti	jmelí	věřili	už	
staří	 Keltové	 a	 Germáni.	 Podle	 nich	
pomáhalo	 hojit	 rány	 a	 podporovalo	
plodnost.	 Keltové	 si	 jmelím	 zdobi-
li	 domovy,	 aby	 jim	 přineslo	 štěstí.	
Od	 dob	 královny	 Viktorie	 si	 v	 An-
glii	 lidé	 jmelí	 zavěšovali	 ke	 stropu	
a	na	dveře.	Jestliže	někdo	zrovna	stál	
pod	 zavěšenými	 větvičkami,	 musel	
být	políben	-	což	se	tehdy	na	veřejnos-
ti	jinak	nepraktikovalo.	

pudink, koledy a nadílka
do punčochy
Vánoční	 pudink	 je	 v	Anglii	 tradicí	

už	 po	 několik	 století.	 Už	 ve	 středo-
věku	 lidé	 vařili	 do	 látky	 zabalenou	
směsici	 tuku,	 mouky,	 cukru,	 rozinek	
a	ořechů	tak	dlouho,	dokud	dostatečně	
nenakynula.	 Bochník	 se	 pak	 rozkrájí	
a	jeho	vrch	často	dnes	doplní	smetana.	

Také	koledy	pocházejí	z	Anglie.	Po-
tulní	muzikanti	 tam	 chodili	 od	města	
k	 městu	 a	 navštěvovali	 zámky	 a	 do-
movy	boháčů.	Za	velebné	písně	dostá-
vali	najíst	a	trochu	si	přivydělali.	
V	Anglii	stejně	jako	v	USA	děti	při	

svých	postelích	 nebo	u	 krbů	 zavěšují	
na	Štědrý	den	punčochy	v	naději,	že	se	
jim	do	rána	zaplní	dary.	ve skandiná-

vii	zase	děti	zanechávají	při	kamnech	
a	krbech	boty.	Tradice	se	váží	k	legen-
dě	o	svatém	Mikuláši.	Podle	ní	se	otec	
chystal	 prodat	 své	 tři	 dcery,	 protože	
byli	 chudí.	 Mikuláš	 dívky	 zachránil	
darováním	 zlatých	 mincí.	 Jednu	 měl	
vhodit	komínem	do	boty,	která	zůstala	
na	kamnech,	další	oknem	do	sušících	
se	punčoch.	
První	 vaječný	 punč	 se	 zase	 pod-

le	 svědectví	 kapitána	 Johna	 Smithe	
ve spojených státech	pil	v	roce	1607	
v	Jamestownu	ve	státě	Virginie.	Výraz	
nog	 pro	 punč	 pochází	 ze	 slova	 grog,	
které	 pojmenovává	 jakýkoliv	 nápoj	
vyrobený	z	rumu.	

v austrálii	 nadchází	 vánoční	 čas	
uprostřed	léta	a	na	Štědrý	den	není	vý-
jimečných	38	stupňů	Celsia.	Lidé	 tráví	
čas	 na	 plážích	 při	 společných	 grilová-
ních.	Ve	svátek	vánoční	se	scházejí	čle-
nové	rodin	a	předávají	si	dárky.	Sváteční	
tabule	 obvykle	 nabízí	 krůtí,	 vepřové	
maso	nebo	i	mořské	plody.	

kanadské tradice	jsou	podobné	těm	
ve	Spojených	státech.	eskymáci	na	se-
veru	zase	slaví	zimní	svátky,	při	nichž	
tančí	a	vzájemně	se	podarovávají.	

zdroj: internet
Andrea Sikorová

středa  17. prosince 

vánoční koncert pŘI svíčkách
Hraje	orchestr		rostIslava  pechouška.					
Sál	„Lovoš“,	v	18:00	hod.,	vstupné	100	Kč.

čtvrtek  18. prosince       
sWInGová kavárna  
Reprodukovaná	hudba	k	poslechu	a	tanci	předních	světových	a	českých	orchestrů	a	zpěváků.	
Sál	„Lovoš“	–	vchod	průjezdem	z	ulice	8.	května,	v	15:00	hod.,	vstup	volný.

pátek 19. prosince           

vánoční koncert 
Kostel	Sv.Václava	–		od	17:00	hod.,	vstup	dobrovolný.

středa 31. prosince          

slavnostní zakončení roku 2014 
Silvestrovský	ohňostroj.

změna programu vyhrazena.

KULTUrNí STŘedISKO „LOVOŠ“ LOVOSICe prOSINeC 2014

1.  ve který den v týdnu se zapalují 
svíčky na adventním věnci?

a)	 pátek
b)	 sobota
c)	 neděle

2.  jak je to se jmelím a vánočními 
tradicemi?

a)	 Jmelí	 nosí	 štěstí	 jen	 v	 případě,	 že	 je	
	 darované.
b)	 Jmelí	nosí	štěstí,	když	si	ho	koupíme	sami.
c)	 Jmelí	 nosí	 lásku,	 když	 ho	 někomu	
	 dáme	o	Štědrý	den	o	půlnoci.

3.  pokud budeš na štědrý den držet 
půst, uvidíš večer:

a)	 Stříbrného	kohouta.
b)	 Zlaté	prasátko.
c)	 Diamantového	králíčka.

4.  ten, kdo najde pod talířem při štědro-
večerní večeři zlatý penízek, bude mít:

a)	 V	příštím	roce	hodně	peněz.
b)	 V	příštím	roce	hodně	štěstí.
c)	 V	příštím	roce	hodně	lásky.

5.  jaké jídlo by se podle tradice mělo po-
dávat ke štědrovečerní večeři v česku?

a)	 Rybí	polévka,	smažený	kapr	a	brambo-	
	 rový	salát.
b)	 Hovězí	vývar,	kuře	na	paprice,	knedlík.
c)	 Vánoční	 polévka,	 smažený	 úhoř,	
	 brambory.

6.  když někomu napíšeš na štědrý den 
zamilovaný dopis/zprávu, znamená to:

a)	 Že	 ho	 skutečně	miluješ	 a	 do	 roka	 se	
	 vezmete.

b)	 Že	o	něj	můžeš	přijít.
c)	 Že	 budeš	 v	 příštím	 roce	 netrpělivý/á		
	 a	zbrklý/á.

7.  co to znamená, když se dvě plovoucí 
svíčky dotýkají?

a)	 Majitelům	svíček	bude	v	příštím	roce	
	 zima.
b)	 Majitelé	 svíček	 budou	 v	 příštím	 roce	
	 nesamostatní.
c)	 Symbolizuje	to	lásku	a	přátelství.

8.  co to znamená, když dívka hodí 
střevícem za hlavu a střevíc dopadne 
špičkou směrem ke dveřím?

a)	 Dívka	se	do	roka	vdá.
b)	 Dívka	 dostane	 v	 příštím	 roce	 darem	
	 nové	boty.
c)	 O	dívku	bude	v	příštím	roce	na	tanco-	
	 vačkách	rvačka.

9.  co to znamená, když rozkrojíme 
jablíčko a jádra v něm tvoří pěti 
nebo vícecípou hvězdu?

a)	 Narodí	se	do	roka	v	rodině	dítě.
b)	 Je	to	znamení,	že	někdo	ze	členů	rodi-	
	 ny	zemře.
c)	 Sejde	 se	 celá	 rodina	 za	 rok	 opět	 celá	
		 ve	zdraví.

10.  co to znamená, když sebere dívka 
o vánocích devět patek vánoček?

a)	 Bude	mít	devět	měsíců	štěstí.
b)	 Do	roka	se	vdá.
c)	 Bude	mít	devět	dětí.

Správné odpovědi:
1c, 2a, 3b, 4a, 5a, 6a, 7c, 8a, 9c, 10b

Přejeme čtenářům,
aby vánoční svátky strávili v klidu 

a s radostí, aby si dopřáli období, kdy nebu-
dou myslet na starosti, a aby potěšili sebe 

a všechny ve svém okolí. V novém roce ať vás 
čekají jen takové dny, na které se budete 

těšit, a v nich samé dobré zprávy.

Redakční rada

Veselé 
Vánoce

a rok
2015
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ruční Práce mne Bavily již oD Dětství

mikulášská BesíDka

evi, tvoje výrobky jsou krásné. 
předpokládám, že tě ruční prá-
ce bavily od malička. jak a kdy jsi 
s nimi tedy začala?
Renčo,	 děkuji	 za	 pochvalu.	 Uhádla	

jsi,	 ruční	práce	mne	bavily	už	od	dět-
ství.	 Moje	 nejoblíbenější	 předměty	
na	základní	škole	byly	samozřejmě	vý-
tvarná	a	pracovní	výchova.		Začalo	to	
tradičními	 omalovánkami	 a	 vystřiho-

vánkami,	pak	mě	maminka	s	babičkou	
ukázaly	kouzlo	háčkování	i	pletení	a	už	
jsem	 u	 toho	 zůstala.	 Ve	 svých	 ručně	
pletených	modelech	jsem	se	promená-
dovala	již	na	základní	škole!	Časem	mi	
to	bylo	málo	a	tak	jsem	koukala	mé	ba-
bičce	švadlence	přes	rameno	a	zkouše-
la	své	umění	i	v	této	oblasti.	A	šití	jsem	
věrná	dodnes.		

a jak jsi začala se samotným pa-
tchworkem? učila ses ho sama?
Patchwork	 mne	 uchvátil	 již	 dáv-

no,	ale	dlouho	 jsem	se	odhodlávala	
se	 do	 této	 techniky	 pustit,	 jelikož	
mne	odrazovala	její	náročnost.	Jsem	
naprostý	 samouk!	 Nakoupila	 jsem	
si	 pár	 knížek	 s	 výukou	 pro	 úplné	
začátečníky	 až	 pro	 pokročilé	 šva-
dlenky	 a	 od	 té	 doby	 se	 stále	 učím.	
Občas	 zajedu	 někam	 na	 výstavu,	
kde	 se	 nechám	 inspirovat	 od	 zku-
šených	patchworkářek	a	pouštím	se	
i	do	složitějších	výrobků.	Těší	mne,	

když	 se	 mi	 něco	 povede	 dle	 mých	
představ.	A	 zejména,	 když	 to	 udělá	
radost	druhým.	

je možné popsat, o jakou jde tech-
niku a co k ní potřebuješ?
Patchwork	 je	 slovo	původem	z	 an-

gličtiny	 a	 označuje	 textilní	 techni-
ku,	 při	 které	 se	 sešívají	 kousky	 látek	
do	 vzorů.	Tímto	 způsobem	 se	 krásně	
dají	 zpracovávat	 různé	 zbytky	 látek.	
Při	 spojování	 látek	 je	 však	 nezbytná	
přesnost	 a	 preciznost,	 ta	 se	 vždy	 vy-
platí.	Na	výrobku	je	to	pak	vidět.	A	co	
je	k	šití	potřeba?	Pochopitelně	nejdů-
ležitější	je	chuť!		Dále	pak	šicí	stroj,	

v sobotu 6. 12. 2014 se konala mikulášská besídka pro ratolesti zaměstnanců společností lovochemie 
a Preol. hned v úvodu si dětičky měly možnost zatančit s čerticí míšou. Poté následovala řada sou-
těží a nechyběla ani diskotéka, při které děti dostaly oblíbené balonky. letos bylo připraveno i malé 

občerstvení a  možnost  si v krátké přestávce vybarvit  svůj  obrázek.
již tradičně se děti nejvíce těšily na rozdávání dárečků od trojice mikuláš, anděl a čert.  na rozzáře-
ných tvářičkách byla vidět spokojenost a rodiče si s dětmi užili hezké dopoledne. Poděkování patří  

účinkujícím Divadla vetři, vedení společnosti za podporu celé akce a především všem, kdo se nemalou 
měrou podíleli na přípravě celé mikulášské.

v tomto čísle vám svůj ko-
níček - Patchwork a jiné 
ruční Práce - PřeDstaví 
eva živná z oDDělení are-
álovÝch služeB.
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speciální	 řezací	 podložka	 s	 rastrem	
a	 úhly,	 otočný	 řezací	 nůž,	 speciální	
pravítko,	tenké	dlouhé	špendlíky,	ostré	
nůžky	a	kvalitní	nitě.	

můžeš stručně vyjmenovat, co 
všechno už jsi patchworkem sama 
vytvořila, případně na co se chystáš?
Výrobků	mám	hotových	spoustu,	ale	

téměř	nic	z	 toho	doma	nemám,	neboť	
jsem	vše	někomu	věnovala.	Už	bych	to	
totiž	ani	neměla	kam	dávat!		Z	tohoto	
důvodu	si	všechny	svoje	výtvory	fotím.	

Začínala	 jsem	 jednoduchými	 vzory	
z	velkých	sešívaných	čtverců,	postup-
ně	 jsem	 pak	 přecházela	 na	 složitější	
vzory	 z	 různobarevných	 látek.	 Můj	
první	 výrobek	 byl	 dekorativní	 polš-
tářek,	 pak	 kuchyňské	 chňapky,	 obaly	
na	 knihy,	 misky	 na	 drobnosti,	 pod-
ložky	na	miminko,	letní	tašky,	ubrusy	
s	 prostíráním	 či	 hračky	 plněné	 špal-
dou.	 Pyšná	 jsem	 zejména	 na	 zvlád-
nutí	 poměrně	 složitých	 technik,	 jako	

jsou	„Katedrálová	okna“	a	„Skládaný	
patchwork“,	 které	 jsem	 použila	 jako	
vánoční	 motiv	 na	 polštářky.	 Nápadů	
na	 další	 výrobky	 mám	 spoustu,	 jen	
trochu	bojuji	s	volným	časem…	

co bys poradila těm, kteří chtějí 
s touto technikou začít?
Neváhejte	a	s	chutí	do	toho!

a na závěr – co máš před sebou? 
Nedávno	jsem	si	koupila	novou	kni-

hu,	která	mě	naprosto	nadchla.	Takže	
to	bude	určitě	něco	z	toho.	Ještě	jsem	
nevyzkoušela	 quiltování	 (prošívání),	
takže	do	této	techniky	se	určitě	pustím	
a	už	 teď	se	moc	těším.	Je	 to	výborný	
relax!

Děkuji za rozhovor a přeji hodně
nápadů a dalších krásných kousků.Stromeček. 

Podložka na miminko. 

Obal na knihu. 

Sovičky se špaldou. 

Vánoční polštářky. 

Vánoční prostírání. 

Z O  O S  e C H O  /  L e N K A  H O r Á K O V Á                Foto: LeNKA HOrÁKOVÁ


