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Noviny zaměstnanců společností Lovochemie, a.s., PREOL, a.s. a PREOL FOOD, a.s.

také regionální aktivity obou spo-
lečností v oblasti finanční podpory  
v podobě Grantu Lovochemie a PRE-
OL, díky kterému je regionálním spol-
kům a organizacím rozděleno až 300 
tis. Kč. Nemalá částka také každoroč-
ně putuje do regionu prostřednictvím 
Nadace AGROFERT.

Rok 2019 ve společnostech PREOL 
a PREOL FOOD představil generál-
ní ředitel společnosti Milan Kuncíř. 
Prezentoval nejen výsledky hospoda-
ření obou společností, ale pozornost 

věnoval také investičním projektům 
v oblasti bezpečnosti, zlepšení kvali-
ty extrudovaných řepkových šrotů či 
zvýšení kapacity lisování řepky. Hovo-
řil také o nutnosti spolupráce s obcemi 
k zajištění účinného opatření k trvalé-
mu snížení populace holubů kombino-
váním metod biologické ochrany a tím 
snižování rizika přenosu nemocí.

Závěr setkání poskytl prostor pro 
otevřenou diskusi nad aktuálními té-
maty regionu a neformální rozhovory 
se zástupci obou společností. 

Otevření Chemického 
kroužku s Fertíkem
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Dětem zaměstnanců  
opět naděloval Mikuláš
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PREOL podpořil  
zahraniční výměnu  
studentů  
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Jak se dařilo v prodeji našeho klíčové-
ho produktu, bionafty? Dalo by se říci, 
že rok 2019 byl z pohledu klasických 
biopaliv, označovaných také jako bi-
opaliva první generace, jakýmsi uza-
víracím rokem jedné jejich etapy. Ještě 
letos si výrobci motorových paliv, kteří 
míchají naši bionaftu do své nafty, zce-
la vystačili s našimi produkty. V ná-
sledujících letech tomu tak již nebude, 
trh bude ve významné míře obsazo-
vat bionafta z upotřebených kuchyň-
ských olejů. Referenční ceny bionafty 
v Rotterdamu byly k našemu předmětu 
podnikání příznivé takřka po celý rok 
a my v PREOLu jsme toho dokázali vy-
užít. Za prvé jsme byli schopni prodat 
za příznivé ceny veškerou výrobu, za 
druhé jsme v prosinci 2018 technolo-
gickým vylepšením dokázali navýšit 
výrobu bionafty o 1600 tun/rok a za 
třetí:  výrobní jednotka byla stále ma-
ximálně vytěžována.

Prodávané šroty též přispěly k tvor-
bě hospodářského výsledku, zejména 
když v první polovině roku byl v Evro-
pě znatelný „hlad“ po bílkovinné slož-
ce ve výživě zvířat bez GMO původu. 
Ceny řepkových šrotů se tak obchodo-
valy s historicky nízkým diskontem 
vůči sojovým šrotům. Nezanedbatel-
ným přínosem bylo meziroční navýše-
ní prodeje extrudovaných šrotů o cca 

40 % při zachování jednotkové marže. 
Produkt se nám podařilo vylepšit sní-
žením prašnosti a navýšením pozdr-
žené stravitelnosti, charakterizované 
parametrem UDP8. 

Během červnové zarážky jsme roz-
šířili kapacitu lisování o 16 %, a to in-
stalací další vločkovací stolice. To nám 
umožňuje snížit ztrátu oleje ve šrotu, 
ale hlavně poskytuje vyšší flexibilitu 
zpracování, což se pozitivně projevilo 
po letošní sklizni, kdy má řepka pro-
měnlivou kvalitu a snížený obsah oleje.

V provozu jsme menšími opatření-
mi odstranili úzká místa na expedici 
šrotů, přesto kapacitně neodpovídají 
nárůstům zpracování. To platí pro lo-
gistiku v celém areálu, zejména pro 
propustnost železnice. Je nezbytné co 
nejpřesněji plánovat, dodržovat stano-
vený rozvrh a eliminovat veškeré mož-
né prostoje, abychom dokázali zma-
nipulovat navýšená množství hmoty 
procházející areálem.

Výzvou pro společnost je systematic-
ké snižování uhlíkové stopy vyrábě-
ného esteru. Energetickými úsporný-
mi kroky a reklasifikací jsme ji snížili  
o 1,3 g CO2 ekv/MJ, naše bionafta tak 
dosahuje 66% úspory v porovnání  
s naftou ropného původu.

Údržba postupným  přechodem na 
preventivní údržbu dokázala snížit 

poruchovost  a tím počet  neplánova-
ných odstávek provozu během celého 
roku. Velkou výzvou byla celozávodní 
odstávka, tak jako každý rok.  V jejím 
průběhu byly provedeny veškeré plá-
nované, potřebné práce a kontroly, a to 
i v situaci, kdy dochází ke snižování 
odborných kapacit jednotlivých firem.

Finanční situace společnosti byla 
celý rok stabilní, běžné provozní po-
třeby i rozvojové investice jsme finan-
covali z vlastních zdrojů. Bankovní 
úvěry jsme využívali pouze ke krytí 
cizoměnových potřeb. 

V oblasti IT podpory jsme bezpro-
blémově přešli na novou databázi SAP 
4HANA, dokončili jsme vývoj ma-
nažerského informačního systému, 
který je užitečným nástrojem pro sle-
dování výkonnosti firmy, controlling  
a řízení. V současné době pracujeme  
s IT Lovochemie na jeho webové verzi. 

Odstartovali jsme projekt rozšíření 
SAP o modul PM k řízení údržby. V tuto 
chvíli probíhá připomínkování cílo-
vého konceptu a v následujícím roce 
nás čeká implementace a uvedení do 
provozu. 

V personální oblasti se zvýšil objem 
mzdových prostředků pro rok 2019  
a o 12 % se nám meziročně podařilo 
snížit fluktuaci pracovníků. Je to vý-
sledek spolupráce všech vedoucích  

a zaměstnanců, kteří nováčky zaško-
lují a vytvářejí jim dobré podmínky pro 
rychlou a bezproblémovou adaptaci.

V podpoře regionu jsme už popáté  
v rámci dobrovolnických dnů pomá-
hali v Hospici svatého Štěpána v Li-
toměřicích a podruhé obuli papuče  
a podpořili ho i v rámci Papučového 
dne. Finančně a programovou náplní 
jsme přispěli k rozšíření obzorů  lo-
vosických a maďarských středoškol-
ských studentů.

Konala se řada akcí pro zaměstnan-
ce i jejich rodiny. V březnu jubilejní  
XX. Reprezentační ples Lovochemie  
a PREOL, v květnu Dětský den na Os-
mičce a v září Zaměstnanecký den. 
Možná i toto jsou důvody, proč 65 z na-
šich 130 zaměstnanců je s PREOLem 
od samého začátku, od roku 2009.

Tím se dostávám k významnému 
mezníku v historii firmy, PREOL letos 
oslavil desetileté výročí a já věřím, že 
se v ještě lepší kondici, než je tomu 
dnes, dožije dvacetiletého výročí.

Rád bych touto cestou poděkoval 
všem zaměstnancům PREOLu a PRE-
OL FOODu za váš osobní příspěvek  
k dobrým výsledkům společnosti, po-
přál zasloužený odpočinek v rodin-
ném kruhu během vánočních a no-
voročních svátků a nám všem dobrý 
start do roku 2020!

PREOL   Milan Kuncíř

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi Vám jménem vedení spo-
lečností touto cestou poděkovat za od-
vedenou práci v končícím kalendářním 
roce. Ten se pro obě společnosti, jak 
v případě Lovochemie, tak v případě 
PREOLu zapíše do jejich historie jako 
jeden z těch úspěšnějších, i když výsle-
dek hospodaření velmi záleží na vývoji 
tržních cen našich výrobků a cen su-
rovin a energií ze kterých je vyrábíme.  
K prosperitě firem bezesporu přispí-
váte i vy a tak jako poděkování za 
Vaši dobrou práci obdrží každý z Vás 
ještě v tomto roce mimořádný roční 
bonus jako zálohu na podíl na hospo-
dářském výsledku, takzvaný třináctý 
plat. Doufám, že Vás i Vaše blízké tato 
odměna potěší a přispěje ke klidným  
a pohodovým vánočním svátkům. 

S přáním krásných Vánoc a úspěšné-
ho roku 2020,

Petr Cingr

Rok 2019 očima generálního ředitele PREOL
ÚVODNÍK

Letošní rok hodnotím velmi pozitivně. Zejména proto, že společnost dosahuje vynikajících hospodářských výsledků.

né s hlavními akcemi a událostmi 
uplynulého roku ve společnosti Lo-
vochemie. Vyzdviženy byly přede-
vším realizované rozvojové investice 
a investice do bezpečnosti provozu 
celého areálu, které zahrnují napří-
klad rozšíření kamerového systému 
pro ochranu areálu, modernizaci va-
rovného systému EPS či aktualizaci 
bezpečnostních systémů na výrob-
ních jednotkách.  Nemalé investice 
byly vynaloženy také na ekologizaci 
a ochranu životního prostředí, díky 
kterým bylo v uplynulém roce dosa-
ženo historicky nejnižších emisí. 

Ve své prezentaci Petr Cingr zmínil 

Předvánoční setkání společností Lo-
vochemie a PREOL se zástupci regio-
nu je každoroční tradicí. Akce i letos 
poskytla prostor nejen pro prezentaci 
dění uplynulého roku v obou společ-
nostech, ale také pro přínosné disku-
se všech pozvaných účastníků z řad 
představitelů měst a obcí, institucí 
státní správy z Ústeckého kraje, ze-
jména z odborů životního prostředí, 
ochrany vod a ovzduší, hygienické 
stanice, HZS, úřadů práce, partner-
ských škol či Povodí Labe. 

Celá akce byla zahájena prezenta-
cí generálního ředitele Lovochemie  
Petra Cingra, který seznámil přítom-

ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE   Barbora Vítová 

Společnosti Lovochemie  
a PREOL se i letos setkaly  
s představiteli regionu

Akce byla zahájena prezentacemi hlavních 
událostí v obou společnostech
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hlédnout nejen veřejnosti nepřístup-
né prostory výroben, ale také zajíma-
vé představení technických profesí 
našimi zaměstnanci.

Hlavním cílem bylo však žákům 
představit náš stipendijní program 
na vybraných oborech partnerských 
škol, který nabízí finanční a nefinanč-
ní podporu během studia. Největší ra-
dost nám udělaly reakce žáků, kteří se 
u nás byli na jaře podívat v rámci akce 
Den s chemií, a vyplnění křížovky pro 
ně nebyl žádný problém. 

Odpoledne jsme si prohlédli „Vánoční 
dům“ s velkolepou celoroční prodejní 
výstavou všech možných i nemož-
ných vánočních ozdob, stromků, fi-
gurek, až šla hlava kolem. Večer jsme 
si opět zapěli a druhý den po snídani 
část výpravy navštívila Infocentrum 
ČEZ-elektrárny Ledvice s možností 
výhledu ze 142 m vysoké průmyslové 
budovy, v současné době nejvyšší v ČR. 
Podivovali jsme se úspěšné rekultivaci 
dolů, výsypek a lagun po průmyslové 
činnosti, vše se utápělo v podzimních 
barvách vegetace. V odpoledních ho-
dinách jsme se vrátili s pocitem krás-
ně stráveného času mezi přáteli a vše-
mi, kteří kdysi Lovochemii a potažmo 
Secheze věnovali pracovní život.

Je na místě poděkovat odborové or-
ganizaci a jmenovitě paní Hozákové  
a panu Martínkovi za organizaci a pří-
kladné vedení tohoto zájezdu. 

máme jedno volné místo. Kroužek je 
vhodný pro děti ve věku 6-12 let, při-
hlásit se můžete u Moniky Křížkové.

Celkově se dle reakcí dětí první ho-
dina vydařila a těší se na další a my 
společně s nimi!

U našeho propagačního stánku Lo-
vochemie byla pro návštěvníky při-
chystána křížovka, za jejíž vyplnění 
si každý mohl vybrat reklamní před-
mět. Nechyběly ani informace, proč je 
důležité hnojit včetně přístroje Green-
seeker s názornou ukázkou měření 
zdravotního stavu rostliny. 

Díky propagačnímu videu se mohl 
každý dostat do výroben hnojiv a do 
dalších míst chemického areálu. Po-
kud se chcete na propagační videa 
podívat, navštivte naši stránku na  
www.youtube.cz. Zde si můžete pro-

Ve dnech 14. – 16. 10. 2019 se usku-
tečnil zájezd do Karlových Varů pro 
bývalé zaměstnance Lovochemie  
v důchodovém věku. Organizátorem 
byla odborová organizace Lovochemie  
a po loňských dobrých zkušenostech 
jsme opět zakotvili ve Wellness ho-
telu „Green Paradise“, nacházející se  
v Březové na severním okraji lázeňské 
části. Po ubytování se účastníci pod-
robili ozdravným procedurám nebo 
na procházkách po lesních pěšinách 
inhalovali zdravý vzduch. Někteří si 
dokonce zahoubařili, neboť houbová 
sezóna ještě trvala.

Po večeři byl hezký společenský 
program, který zvláště Mirek Zuziak 
tvrdil svými housličkami a neutucha-
jícím zpěvem. Pěkně jsme si zazpí-
vali a vzpomínali na staré zašlé časy. 
Druhý den jsme navštívili lázeňské 
centrum s individuálním programem. 

Dne 4. 11. 2019 proběhla první hodi-
na Chemického kroužku s Fertíkem, 
které se zúčastnilo celkem 13 dětí ve 
věku 6-12 let. Kroužek se koná jednou 
měsíčně v intervalu 90 minut v prosto-
rách SOŠ TaZ v Krátké ulici v Lovosi-
cích a vede ho paní Mgr. Karolína Pro-
šková, která zde vyučuje chemii. 

A co mladé chemiky na první hodi-
ně čekalo? Nejdříve se seznámili mezi 
sebou a s bezpečností práce v labora-
toři, na kterou jsme je pečlivě vybavili 
laboratorním pláštěm a ochrannými 
brýlemi. Poté následovaly pokusy, 
které si mohou děti vyzkoušet i doma, 
konkrétně se zkoumala rozpustnost 
látek. Příští hodina proběhne na téma 
Barvy a jejich vlastnosti. Pokud bys-
te měli zájem ještě přihlásit své dítě, 

PERSONÁLNÍ ÚSEK    Monika Křížková

Otevření Chemického  
kroužku s Fertíkem   

OBCHODNÍ ÚSEK    Marek Kocánek 

Naše listová hnojiva  
na veletrhu OMÉK   

PERSONÁLNÍ ÚSEK   Anna Šímová

Propagovali jsme  
stipendijní program  
Lovochemie na TECHDAYS   
I v letošním roce jsme se zúčastnili ve dnech 2. – 4. 
10. 2019 veletrhu TECHDAYS 2019 na výstavišti Zahra-
dy Čech v Litoměřicích. Akci navštívilo až 1000 žáků 8.  
a 9. tříd základních škol, kteří se mohli seznámit s nabíd-
kou oborů středních škol a zaměstnavatelů z regionu. 
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Mladí chemici od zaměstnanců Lovochemie  
a PREOL za vedení Mgr. Karolíny Proškové

Návštěvníci měli o informace  
ke stipendijním programům velký zájem

Pro účastníky bylo připraveno drobné  
občerstvení a dárky z obou podniků

Po večeři došlo na společenský program, při kterém 
si účastníci zazpívali a zavzpomínali na staré časy

Zavzpomínat s kolegy přišel i bývalý generální 
ředitel Zdeněk Vybíral (druhý zprava)

kteří se zapojili do příprav, kdo pod-
pořili existenci této akce, pomáhali 
na sále a podali pomocnou ruku, když 
byla potřeba.

Další předvánoční setkání s bývalý-
mi zaměstnanci se konalo 30.11.2019. 
K poslechu a k tanci přišel zahrát bý-
valý zaměstnanec podniku pan Jan 
Škamla se svou country kapelou. 

Akce byla také hodnocena velmi 
kladně. Děkujeme vedení společností, 
že na bývalé zaměstnance stále mys-
lí. OS ECHO přeje všem krásné vánoč-
ní svátky a pohodu v novém roce.

konečně dozvěděla, zda se setkání 
uskuteční a hlavně v jakém termínu, 
to abych zrovna měla „čas“. Vy, co ješ-
tě na setkání nechodíte, nevíte, jak je 
fajn sejít se a zavzpomínat. Většinou 
se vzpomíná na to dobré, co nás v za-
městnání potkalo, protože to špatné je 
již dávno zapomenuto.

A jaké bylo letošní setkání? Za mě na 
jedničku. Lidé přišli v hojném počtu  
a v dobré náladě, občerstvení se mys-
lím dostalo na každého, kapela vyhrá-
vala k tanci i poslechu, výzdoba byla 
nádherná, tombola bohatá a loučení 
probíhala s přáním: tak zase za rok! 

Na konec se sluší poděkovat všem, 

V roli pořadatelů jsme před každým 
setkáním řešili, zda se bude líbit ka-
pela, výzdoba, program, malá pozor-
nost pro zúčastněné a hlavně, aby se 
na všechny dostalo občerstvení. Za ty 
dlouhé roky nepamatuji na žádný zá-
sadní problém, který by setkání ohro-
zil. Odměnou nám byla radost všech, 
kteří se každoročně a někteří až po 
letech ve zdraví sešli.

Abych pravdu řekla, přijít na setkání 
jako důchodce je úplně jiný pocit, ale 
především veliký zážitek.

Nevím, jak ostatní kolegové, ale já již 
na konci prázdnin kontroluji schrán-
ku a čekám na pozvánku, abych se 

VZO OS ECHO   Milena Smržová, Věra Hozáková 

Obě setkání s bývalými  
zaměstnanci se velmi vydařila
Tak jako asi posledních 20 let i letos jsem se prvního říjnového dne zúčastnila setká-
ní seniorů, bývalých zaměstnanců Lovochemie. Posledních pár let již ne jako jedna 
ze skupiny organizátorů, ale již jako důchodce. 

pravděpodobně způsobeno konáním 
veletrhu Bábolnai Gazdanapok na za-
čátku září. 

Maďarsko se v posledních letech 
stalo klíčovým zahraničním trhem 
pro listová hnojiva z našeho sorti-
mentu. Je to dáno především úzkou 
spoluprací s naším distributorem, 
společností IKR Agrár, která segmen-
tu mimokořenové výživy věnuje zvý-
šenou pozornost.

V letošním roce proběhl po roční od-
mlce zemědělský veletrh OMÉK v Bu-
dapešti. Jednalo se již o 79. ročník. Co 
do počtu vystavovatelů i návštěvníků 
se zcela bezpochybně jedná o největší 
akci zaměřenou na zemědělství v Ma-
ďarsku. V regionu střední Evropy tvo-
ří společně s  Techagrem a Agritech-
nicou páteřní osu agroveletrhů. 

Proti minulému ročníku byl ale pa-
trný nižší počet návštěvníků, což bylo 

VZO OS ECHO   Manželé Vopatovi  

Návštěva Karlových Varů 
generací „třetího věku“ 
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Ukázka expozice společnosti  
HUMIN POWER G  & HUMUSZOL 
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dalšího bohatého programu navštívi-
li čeští studenti botanickou zahradu  
v Szegedu, bizoní rezervaci v Móraha-
lomu i muzeum miniatur historických 
budov Maďarska. Obrovským překva-
pením pro ně bylo pozvání na České 
velvyslanectví v Budapešti a osobní 
setkání s velvyslancem Tiborem Bia-
lem a panem Milanem Šimkem z kon-
zulárního oddělení zastupitelského 
úřadu. V průběhu návštěvy měli mož-
nost seznámit se s historií budovy 
velvyslanectví, prohlídnout si výsta-
vu věnovanou 30. výročí sametové re-

voluce a také expozici připomínající 
hrdinský čin bývalých zaměstnanců 
velvyslanectví J. a E. Zimových, kteří 
na konci II. světové války zachránili 
život 13 židovských občanů. 

Koncem října je pak v Čechách vy-
střídalo 20 maďarských studentů  
s pedagogy vedenými koordinátor-
kou Boglárky Fekete. Ti se podívali do 
provozů českého PREOLu, který zpra-
covává řepkové semínko. Navštívili 
zámek v Libochovicích, muzeum čes-
kého granátu v Třebenicích a nechy-
běl ani celodenní výlet do Prahy. Po 
několikadenním programu výhradně 
v angličtině, bylo pro mladé studenty 
vítaným zpestřením navštívit cent-
rum Svazu Maďarů v Lovosicích. Be-
zesporu velmi emotivním zážitkem 
pak byla exkurze do Malé pevnosti 
Památníku v Terezíně. 

Touto akcí společné aktivity určitě 
nekončí. Naopak, zástupci škol, hos-
titelských společností i zastupitel-
ského úřadu v Budapešti vyslovili 
zájem o další. Výměnný pobyt stu-
dentů gymnázií vnímají jako první 
velmi vydařenou vlaštovkou budoucí 
spolupráce.

V rámci zbrusu nové česko-maďarské 
spolupráce měli studenti z obou zemí 
možnost strávit celý týden v partner-
ské zemi a procvičit si angličtinu, 
která byla po celý týden jejich komu-
nikačním jazykem.

Začátkem září měli studenti  
z Čech společně s pedagogickým do-
provodem vedeným paní Naděždou 
Schánovou možnost vidět provozy 
maďarské společnosti na výrobu slu-
nečnicového oleje NT Kft. a setkat se 
se starostou města Kecskemet, který 
je přivítal na městské radnici. V rámci 

PREOL   Vendula Sedláková   

PREOL podpořil zahraniční  
výměnu studentů  
Díky iniciativě a podpoře dvou sesterských společností koncernu AGROFERT, české 
PREOL, a.s. a maďarské NT, Kft. se letos na podzim uskutečnil první výměnný pobyt 
studentů Gymnázia Lovosice a Odborného Gymnázia Közgazdasági Szakgimnázium 
z města Kiskunfélegyháza v Maďarsku.

LaN   Jakub Švéda 

Řízené skladové hospodářství  
pracuje již v produktivním provozu 
V oblastech, kde společnosti Lovochemie, PREOL a PREOL FOOD skladují své ná-
hradní díly a materiál, je již nějaký čas úspěšně nasazen a plně zprovozněn systém 
řízeného skladového hospodářství. Příjem, výdej nebo například přeskladnění nyní 
probíhá elektronicky, a to za pomoci mobilních terminálů. 

FO
TO

: A
le

xa
nd

r V
op

at

Maďarští studenti za doprovodu učitelů  
na prohlídce provozu PREOL 

solventský a stipendijní program, ale 
i další volné pracovní pozice společ-
ností koncernu AGROFERT.

ci výuky. V mateřských školách MŠ  
Resslova a MŠ Sady pionýrů se sou-
pravy využijí pro zpestření běžného 
programu dětí.

Doufáme, že tyto sady poslouží  
k ukázce zajímavých pokusů a nadch-
nou tak děti pro studium chemie a vše-
ho, co se děje každý den kolem nás.

prohlédli všechny provozy PREOLu 
od lisování řepkového semínka, přes 
výrobu FAME až po produkci jedlého 
řepkového oleje v rafinérii naší dce-
řiné společnosti PREOL FOOD.  Moc 
se jim u nás líbilo a našim zkušeným 
průvodcům, pánům Klírovi, Kubáčo-
vi, Hřebíkovi a Šlégrovi, zapsali do 
žákovských knížek jedničky s hvěz-
dičkou. 

Personální oddělení se 23. října 2019 
zúčastnilo veletrhu Profesia days  
v Praze, který se konal již po deváté. 
Veletrh byl zaměřen na nové poten-
cionální zaměstnance a vzdělávací 
možnosti, nechybělo zde ani kariérní 
poradenství, soft-skills, různé formy 
vzdělávání, zábava a mnoho dalšího.

Letos poprvé nepůsobila Lovo-
chemie ve vlastním propagačním 
stánku, jak tomu bylo v minulosti, 
ale byly jsme součástí náborové akce 
„snídaně s AGROFERTem“ kde jsme si  
s přicházejícími návštěvníky veletr-
hu popovídaly (u snídaně od AGRO-
FERTu) o jejich představách budoucí-
ho zaměstnání. 

Sdělily jsme návštěvníkům bliž-
ší informace o nabízených volných 
pracovních pozicích v Lovochemii, 
nezapomněly jsme představit náš ab-

V rámci podpory a zatraktivnění  
výuky chemie v mateřských a základ-
ních školách, společnost Lovochemie 
darovala celkem 15 ks souprav pro 
přírodovědné pokusy. Tyto soupra-
vy obsahují návody a vše potřebné  
k provedení až sta přírodovědných 
pokusů určených dětem předškolního 
a školního věku a dají se využít buď  
v hodinách v rámci výuky, nebo při 
zájmových činnostech.

Obdarovanými byly dvě základní 
školy a dvě mateřské školy z Lovosic. 
Ze základních škol byla obdarována 
ZŠ Antonína Baráka, kde budou sou-
pravy využívat v rámci přírodovědné-
ho kroužku a ZŠ Sady pionýrů, kde se 
bude se soupravami pracovat v rám-

V pátek 4. 10. 2019  bylo v PREOLu 
velké zkoušení. Na exkurzi u nás byli 
učitelé chemie ze všech koutů České 
republiky. V rámci 8. ročníku dvou-
denního Veletrhu nápadů učitelů 
chemie, který pořádala Odborná sku-
pina chemického vzdělávání ČSCH, 
Fakulta pedagogická Západočeské 
univerzity v Plzni a Gymnázium Jo-
sef Jungmanna v Litoměřicích si 

PERSONÁLNÍ ÚSEK   Petra Šmídová 

Naše personalistky  
se zúčastnily veletrhu  
Profesia days    

PERSONÁLNÍ ÚSEK   Monika Křížková 

Lovochemie přispěla  
k zatraktivnění chemie  
ve školách a školkách  
v Lovosicích    

PREOL   Vendula Sedláková   

Exkurze učitelů  
chemie v PREOLu      
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Personalistky Lovochemie  
Petra Šmídová a Pavlína Hajnová  
v propagačním stánku koncernu

Soupravy pro přírodovědné pokusy jsou 
určené dětem předškolního a školního věku

Učitelé chemie z celé České republiky  
si prohlédli všechny provozy PREOLu

lokace daného ND a nedochází tak  
k zdlouhavému dohledávání.

Na levé fotografii vidíme zobrazenou 
rezervaci na materiál, která se objevi-
la po načtení QR kódu výdejky s vypl-
něním požadovaného materiálu. Po 
kliknutí na rezervovaný materiál se 
nám zobrazí přesné umístění zásoby 
požadovaného materiálu. Na pravé fo-
tografii tedy vidíme, že potřebné síto 

s lištou se nachází v budově A (budo-
va hlavního skladu), ve 4. NP, v regálu 
číslo 03, v buňce 3A (třetí řada od pod-
lahy ve sloupci A) = A4NPR03B3A.

Novou aplikací v tomto systému je 
také to, že se zaměstnanec po výdeji 
podepisuje na dotykovou obrazovku 
terminálu. Není tedy potřeba tisknout 
jakýkoliv dokument a vše probíhá 
bezpapírově, což přináší úsporu času 
i peněz.

Podpis se automaticky ukládá ve 
formátu obrázku do systému SAP  
k provedené transakci, kde zůstává 
uložený po dobu, jež je nezbytná k ar-
chivaci. 

Poslední zkouška našeho nového 
systému právě probíhá, a to v podobě 
realizovaných inventur uskladně-
ných zásob, což v rámci WMS je pro 
nás premiéra. Již nyní je však zřej-
mé, že všem zúčastněným stranám, 
tedy zaměstnancům finančních útva-
rů společností Lovochemie, PREOL  
a PREOL FOOD, ale především samot-
ným zaměstnancům skladu, kteří 
inventury provádějí, modul WMS vý-
razně usnadňuje práci a celý proces 
inventur urychluje. 

Pro zaměstnance, kteří si chodí vy-
zvedávat materiál či ND se téměř nic 
nemění. Stále je potřeba, aby předloži-
li výdejku, která je nově osazena vlast-
ním QR kódem nebo nově lze pouze 
nadiktovat samotné číslo pracovního 
příkazu. Pokud je na výdejce vytištěn 
i požadovaný materiál k výdeji, sklad-
níkovi se po načtení čísla pracovního 
příkazu ukáže na terminálu přesná 
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PREOLáci ukázali, že nejsou bačkory  
a přišli do práce v papučích

Uvedení novinek na maďarský trh
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
 

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým  
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce  

pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti  
v osobním i pracovním životě.

VEDENÍ LOVOCHEMIE, PREOL A PREOL FOOD

Na podzim roku 2016 jsme uvedli do 
provozu moderní technologii od ně-
mecké firmy Amandus KAHL a k řep-
kovému oleji pro technické účely, 
jedlému řepkovému oleji pro potravi-
nářství a řepkovým šrotům pro krmi-
vářský průmysl jsme tak přidali další 
významný produkt. 

Řepkové šroty jsou důležitým zdro-
jem bílkovin v krmných směsích 
hospodářských zvířat, zejména vyso-
koprodukčních dojnic. V PREOLu jich  
v současné době produkujeme 280 
tisíc tun ročně. Realizací investice 
do moderní technologie extruze se 
významně zvýšila nutriční hodnota 

Podpořili tak celonárodní kampaň 
DOMA, která cílí na větší informova-
nost v oblasti paliativní péče a pře-
devším mobilních hospiců. Kampaň 
DOMA každoročně startuje právě Pa-
pučovým dnem.  

A zatímco vloni jsme soutěžili v hodu 

Začnu listovými hnojivy. Zde musím 
jednoznačně zmínit výrobky LOVO-
SUR (N – S ) a LOVOSPEED (N – S – 
Mg). Oba výrobky jsme vyvinuli pro 
maďarský trh, kde se nám je podařilo 
ve spolupráci s koncernovým distri-
butorem IKR Agrár dobře uvést mezi 
místní zemědělce. S ohledem na 
úspěch v Maďarsku jsme hnojivo LO-
VOSUR začali distribuovat i v dalších 
evropských regionech. Maďarský trh 
je pro nás velkou výzvou, struktura 
plodin je díky teplejšímu počasí od-
lišná od našich tradičních regionů,  

v této části produkce. Extruzí, tedy 
současným působením tepla, vlhkos-
ti, tlaku a mechanického střihu na 
materiál protlačovaný extrudérem, 
se u řepkových šrotů zvyšuje stravi-
telnost proteinů, čím v případě dojnic 
dochází ke zvýšení mléčné užitko-
vosti (dojivosti).  V kombinaci s nižší 
cenou, oproti obvykle používanému 
sojovému šrotu, máme v  PREOLu 
opravdu atraktivní produkt, o čemž 
svědčí i neustále rostoucí poptávka  
a produkce.

bačkorou, letos jsme si zvolili největší 
a nejmenší bačkoru roku. A nechyběl 
nám ani tradiční papučový koláč od 
Jitky Nezbedové. Byl to skvělý den, 
který nás spojil nejen netradiční pra-
covní obuví, ale i snahou podpořit 
dobrou věc.

a proto připravujeme další listové 
speciality i pro rok 2020.

V oblasti granulovaných hnojiv se 
intenzivně věnujeme použití zeolitů. 
Tento přírodní materiál funguje jako 
zlepšovač půdní úrodnosti, k jeho je-
dinečným vlastnostem patří schop-
nost zadržovat vodu v půdě a fixovat 
živiny, včetně některých forem dusí-
ku. První výsledky z polního testová-
ní přesvědčivě dokazují, že by použití 
této přídavné složky do hnojiv mohlo 
zracionalizovat aplikace a zvýšit vy-
užití aplikovaných živin rostlinami.

PREOL   Vendula Sedláková PREOL  Markéta Vlčková 

VÝROBNÍ ÚSEK  Jiří Valenta  

Naší extruzi už jsou 3 roky Papučový den 2019  
v PREOLu  

Nové „speciality“  
z produkce Lovochemie  
v roce 2019 

Už třetím rokem má společnost PREOL, a.s. ve svém portfoliu výrobků tzv. extrudova-
ný řepkový šrot.

V pondělí 7. 10. 2019 se jinak než v papučích do PREO-
Lu nikdo nedostal. A na vrátnici to bylo vidět. PREOLáci 
podpořili Papučový den a přišli do práce ve svých domá-
cích trepkách, bačkorách a papučkách.

Nepsaným pravidlem konce každého roku je chvat  
a spěch, snaha vše stihnout a na vánoční svátky odejít 
s „čistým stolem“. Pojďme se ale v adventním čase za-
stavit, ohlédnout se a říci si, co se nám letos povedlo při 
zavádění nových „specialit“.

Moderní technologie byla uvedena  
do provozu na podzim 2016
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Představení gymnázia a SOŠ  
Dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem 

Labem a EDUCHEM z Meziboří. Kan-
toři prezentovali především chemické 
obory na svých školách, aktivity škol 
a dny otevřených dveří do konce roku 
2019. Zajímavé informace z trhu práce 
přivezly odborné poradkyně z Úřa-
du práce z Ústí nad Labem, z jejichž 
prezentace jasně vyplynulo, že o vy-
studované nebo vyučené chemiky je 
mezi zaměstnavateli velký zájem. 

Další část programu byla věnována 
představení Lovochemie, při které 
naše personalistky kariérním po-
radcům předvedly propagační video 
(naleznete ho na profilu Lovochemie 
na www.youtube.cz) a v rámci prezen-
tace představily stipendijní program  
a další akce, které naše společnost re-
alizuje na podporu chemie. 

Den zakončily exkurze na energeti-
ku, výrobnu kyseliny dusičné, univer-
zální granulační linku a HZS podniku. 
Kantoři se díky tomu mohli podívat do 
reálného prostředí výroben a částí Lo-
vochemie. Děkujeme tímto kolegům, 
kteří exkurze zajistili, a doufáme, 
že učitelé budou mladou generaci 
více směřovat do studia chemických  
a technických oborů. 

se celé setkání kariérových poradců 
na téma chemie uskutečnilo na sále 
v Lovochemii. Akce proběhla 24. září 
2019 a celkem se zúčastnilo přibližně 
40 pedagogů, kteří radí žákům 8. a 9. 
tříd ZŠ, jakou školu si zvolit pro další 
studium a kam směřovat svou budou-
cí kariéru. 

Během dopoledne přijeli představit 
své školy zástupci ze SOŠ technické 
a zahradnické z Lovosic, z Gymnázia 
a SOŠ dr. Václava Šmejkala z Ústí nad 

V letních měsících nás oslovily ko-
ordinátorky kariérového poradenství 
v rámci projektu „Systémové řešení 
– motivace a vzdělávání pedagogů“ 
s prosbou o provedení exkurze pro 
kariérové poradce z Ústeckého kraje. 
Vzhledem k tomu, že Lovochemie ak-
tivně podporuje technické a chemic-
ké vzdělávání na středních školách 
a vyvíjí mnoho aktivit na podporu 
odborného vzdělávání na MŠ, ZŠ, SŠ 
a VŠ, velice rádi jsme jim nabídli, aby 

PERSONÁLNÍ ÚSEK   Anna Šímová 

V Lovochemii proběhlo setkání  
kariérových poradců
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Ve spolupráci s Nadací AGROFERT 
se letos zaměstnanci Lovochemie  
a PREOL zapojili do šestého ročníku 
charitativní sbírky vánočních dár-
ků pro děti ze sociálně slabých rodin  
a rodičů samoživitelů s názvem „Po-
máháme Ježíškovi“. V letošním roce 
jsou do sbírky zařazeny i hendikepo-
vané děti z rodin, které se potýkají 
s velmi složitou finanční a sociální 
situací. Tradičně bylo v prvním pro-
sincovém týdnu personální oddělení 
zavaleno hromadou krásných dárků 
a proměnilo se tak v malou Ježíško-
vu dílnu. Za všechny děti a za kolegy 
z Nadace AGROFERT děkujeme všem, 
kteří se sbírky zúčastnili.

ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE    Barbora Vítová 

Šestým rokem zaměstnanci  
pomáhají Ježíškovi 

Personální oddělení  
bylo doslova zavaleno dárečky
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ŘÍJEN

SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Novotný Karel Velitel HZSP HZSP
Nemet Petr Operátor  PREOL FOOD
Zbrojová Šárka Operátor PREOL 
Vacatová Liduška Operátor PREOL 

PRACOVNÍ VÝROČÍ OSLAVILI:   

5 let zaměstnání v podniku:
Kratochvíl Pavel Operátor V Kotel K8
Nedoma Miloslav Operátor III Expe-
dice a sklady výrobků
Pánek Jakub  
Operátor IV Kyselina dusičná 6
Rákoczi Milan  
Operátor III Čisticí stanice

10 let zaměstnání v podniku:
John Václav Zámečník III Údržba 
strojní
Prošek Ladislav Mistr II Vedení 
energetiky
Šmídová Marie Signalista  
Železniční vlečka
Glogovský Jiří Operátor II Výrobna 
LAV

15 let zaměstnání v podniku:
Urban Petr Elektrikář II Údržba 
elektro

25 let zaměstnání v podniku:
Pařez Zbyšek Operátor V Energetika

35 let zaměstnání v podniku:
Götz Bohdan Operátor III  
Výrobna DAM
Pecková Ludmila Prodejce II  
Obchodní úsek

LISTOPAD

SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Slavík Richard Operátor IV Expedice
Pleticha Václav Elektrikář II Údržba 
elektro a MaR
Mach Jan Operátor V KD5

PRACOVNÍ VÝROČÍ OSLAVILI: 

5 let zaměstnání v podniku:
Jambor Zdeněk Operátor III Výrobna 
GSH
Fraňous Josef Mistr II Údržba elektro
Skřivánek Ondřej Operátor III Sklady 
KD a KS
Šíma Radek Controller II Finanční 
úsek
Špringlová Hana Obchodní referent I 
Prodej a marketing

10 let zaměstnání v podniku:
Buben Jiří Operátor V Výrobna DA 
(UGL)
Šlemenda Petr Produktový manažer 
II Malotonážní výroba
Gaško Milan Operátor IV Vodní hos-
podářství

Kalivoda Jiří Operátor velínář 
PREOL
Chomát Václav Operátor PREOL
Wagner Michal Operátor PREOL 

15 let zaměstnání v podniku:
Hrnčíř Dušan Operátor IV Výrobna 
LAV

25 let zaměstnání v podniku:
Hanuš Karel Operátor V Výrobna LV

35 let zaměstnání v podniku:
Laubová Markéta Controller I 
Finanční úsek

40 let zaměstnání v podniku:
Zdvořák Jiří Operátor III Expedice  
a sklady výrobků 

ODCHODY DO DŮCHODU:  

Hyka Miloš Operátor IV Vodní hos-
podářství
Götz Bohdan Operátor III Výrobna 
DAM

PROSINEC  

SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Bulík Jiří Mistr II KD
Plachý Jaroslav Operátor III Expe-
dice
Tesařík Tomáš Ředitel úseku Logisti-
ka a nákup
Veselá Jana Operátor PREOL

PRACOVNÍ VÝROČÍ OSLAVILI:   

5 let zaměstnání v podniku:
Hegrlík Miroslav Operátor V GSH
Halašta Jiří Vlakvedoucí Obchodní 
úsek

15 let zaměstnání v podniku:
Janisch Arnošt Operátor III Expedice
Vacatová Liduška Operátor  PREOL

20 let zaměstnání v podniku:
Zídková Jaroslava Specialista HR 
Personální úsek

30 let zaměstnání v podniku:
Lébl Vladimír Vrchní mistr KD 

35 let zaměstnání v podniku:
Faustová Iveta Operátor III Vodní 
hospodářství 

ODCHODY DO DŮCHODU:  

Kylichová Marcela Technolog I 
MTV
Pém Jaroslav Technolog II UGL, LV
Sobel Engelbert Hasič III HZSP

Všem našim spolupracovníkům  
přejeme pevné zdraví  
a hodně úspěchů.

VÝROČÍ

V sobotu 30. 11. 2019 proběhla na sále 
závodní jídelny “Mikulášská nadílka“ 
pro děti zaměstnanců Lovochemie  
a PREOLu. O pestrý program se nám 
opět postaralo Sváťovo dividlo. Bě-
hem zábavy přišel Mikuláš, krásný 
Anděl a ošklivý Čert. Dětem rozdali 
balíčky a pokračovalo se v zábavě.  
K zakousnutí děti dostaly malý říze-
ček, který připravila firma  Cook for 
life. Děkujeme všem za pomoc při re-
alizaci této akce. Přejeme všem dětem  
i zaměstnancům klidný advent a šťas-
t né a spokojené vánoční svátky.

VZO OS ECHO   Věra Hozáková

Dětem zaměstnanců opět  
naděloval Mikuláš 
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MISTRŮV CHLÉB

Ziskem České chuťovky 2019 dovršil Odkolek hattrick. 
Tento výjimečný chléb je letošním vítězem celorepub-

likové soutěže Českého svazu pekařů a cukrářů a pyšní 
se titulem Chléb roku 2019. Velmi nás těší i jeho ocenění 
od mladé generace pekařských učňů a zisk titulu Chléb 

mladých 2019. 

CHLÉB QUINOA

Chléb Quinoa z prémiové řady Penamu Z jádra dobrý vás 
oslní svým vzhledem a vyváženou chutí. Je bez éček  
a díky přírodní aromatizované směsi obilovin a semínek 
vydrží vláčný a chutný i několik dní. Dopřejte si opravdo-
vý gurmánský zážitek v podobě chlebu, který  
v roce 2019 získal navíc i ocenění za Inovativní výrobek 
roku v kategorii Bezpečnost a kvalita potravin. 

MĚLNĚNÉ MASOŠPEJLE

Absolutní hit letošního roku. Najemno mleté čerstvé 
vepřové maso na špejli, které je již kompletně ochucené. 
Rychlá příprava a výborná chuť. Návyková „okousávač-
ka“, která se konzumuje přímo ze špejle a nejvíce chutná 
sundaná z grilu. Masošpejle jsou výborné například  
s bylinkovým dipem.

SMAŽENÝ ŘÍZEK OBALOVANÝ

Prsní řízek obalovaný je ideální variantou na společen-
ské akce, cesty, ale i rodinné dovolené. Kuřecí prsní řízky 

obsahují 100 % prsní svaloviny, jsou obalené  
v klasickém trojobalu a smažené v kvalitním řepkovém 
oleji. Řízky stačí ohřát v troubě, ale jsou vhodné i k oka-

mžité konzumaci. Navíc neobsahují žádná přidaná éčka. 

JÁTROVÝ HŘBET

Je vhodný k nakrájení i roztírání. Výrobek má tvar hře-
betu a v nákroji je jemně vypracovaný a krytý tukovou 
vrstvou. Jeho chuť je po použitých surovinách (játra, 
koření) lahodná a jemná.

Ochutnejte dobroty oceněné  
v prestižní soutěži  
Česká chuťovka 2019

LEDOVÁ KÁVA 

Osvěžující Ledová káva se stala také vítězem soutě-
že Mlékárenský výrobek roku 2019 v kategorii Tekuté 

mléčné výrobky nezakysané. Sázka na změnu receptury 
se vyplatila. Obsahuje pravou kávu a žádná aromata. 

Nejlépe chutná ledově vychlazená.

mýtů. Informace v něm jsou podlo-
žené přímo našimi daty a věříme, že 
pokud si je lidé přečtou, budou si pak 
moci lépe vytvořit na AGROFERT svůj 
názor.“

Vklad bude vycházet v termí-
nu od 8. listopadu do 16. listopa-
du, pokaždé v jednom z deníků  
v ČR – v Mladé frontě Dnes, Právu, 
Hospodářských novinách, Deníku, 
Metru, Lidových novinách, Bles-
ku, Aha! a ve sportovním deníku 
Sport. Kromě toho vyjde v uvede-
ném termínu jednou také v týdeníku 
5+2. Prohlédnout si jej je možné na:  
http://bit.ly/PravdaoAgrofertu.

Celý novinový vklad je přílohou to-
hoto vydání. 

Koncern AGROFERT pokračuje v ko-
munikační kampani na širokou veřej-
nost. Připravil novinový vklad „Prav-
da o AGROFERTu“, který distribuuje 
veřejnosti ve vybraných denících v 
ČR. Vklad na rozdíl od předchozí fáze, 
která cestou emocí ukazovala práci za-
městnanců koncernu, obsahuje faktic-
ké informace včetně dat ze společnos-
ti. Cílem je předat veřejnosti dostatek 
informací, aby si lidé mohli udělat na 
práci AGROFERTu vlastní názor.  

Vklad zároveň završuje první fázi 
nadlinkové kampaně „Ještě, že vás 
máme“, kterou AGROFERT spustil 
koncem září a formou televizních 
spotů a inzerce v tisku představoval 
každodenní práci svých pekařů, řez-
níků, zemědělců a mlékařů. „Celou 
kampaní chceme reagovat na nega-
tivní a nepravdivé informace šíře-
né v některých médiích“, komentuje 
pokračování kampaně Ondřej Sečka, 
marketingový manažer AGROFERTu 
a doplňuje: „Forma novinového vkla-
du nám poskytla dostatek prostoru 
pro vysvětlení některých mediálních 

Pravá česká vánoční pohoda, pestrý pro-
gram pro celou rodinu a ochutnávky vá-
noček, zabijaček a vánočních sladkostí 

z kouzelného vánočního kamionu AGROTEC 
potěší malé i velké návštěvníky. Rolí průvodců 
andělského večera plného zážitků se ujali mo-
derátor Bořek Slezáček a zpěvačka Petra Pete-
rová, kterým vypomůže Anděl Páně Albertík  
s pomocí dalších kamarádů, mezi nimiž ne-
bude chybět sněhulák Kulička či zahraniční 
host Grinč. 

AGROFERT pokračuje  
v komunikační  
kampani novinovým  
vkladem do denního 
tisku

Road show  
Andělské  
Vánoce
 
Od 30. listopadu až do 20. prosince 
probíhá po českých a moravských 
městech road show Andělské 
Vánoce, které je AGROFERT  
generální partner. 

11.12.2019  Kutná Hora (před zimním stadionem) 16.00 – 18.00 h.

12.12.2019  Plzeň (Globus) 16.00 – 18.00 h.

13.12.2019  Karlovy Vary (oC Fontána) 16.00 – 18.00 h.

14.12.2019  Teplice (oC olympia) 14.00 – 17.00 h.

15.12. 2019  Chomutov (náměstí 1. Máje) 14.00 – 16.00 h.

16.12. 2016  Přerov 16.00 – 18.00 h.

17.12. 2019  Litovel (náměstí Přemysla otakara) 16.00 – 18.00 h.

18.12.2019  Příbram (náměstí 17. listopadu) 16.00 – 18.00 h.

19.12.2019  Děčín (Masarykovo náměstí) 17.00 – 19.00 h.

20.12.2019  Hustopeče (náměstí) 16.00 – 18.00 h.


