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ANKETA

Co se vám nejvíce líbilo 
na dětském dni?

polní den nový sklad
a expedice
adBlue

dětský den

Nejvíce se nám líbila zvířátka, hlav-
ně králíček a užovka, se kterou jsme 
se i vyfotili. Králíčka bychom chtěli 
i domů ☺. Zmrzlina byla moc dobrá, 
hlavně ta čokoládová. Svezli jsme se 
na segway vozíku a to bylo moc fajn. 
Už se těšíme na další dětský den!!! 

Skákaliště! Úplně nejvíc se mi líbi-
lo skákaliště (skákací hrad) a zvířátka. 
Pohladila jsem si hada, vlezla do ohra-
dy s kozou a ovečkou, snědla párek 
v rohlíku, dostala balónek a ještě jsem 
u toho poznala nové kluky a holky! 
Moc se mi líbilo a příště půjdu zase ☺.

Mně se tady líbilo kolo štěstí a ve-
likánskej živej králík. Taky pejsek 
Pluto, jak hrál parádně na kytaru. Ale 
nejvíc ze všech se mi líbil Albertík! 
Jenom škoda, že zmrzku jsem měl jen 
jednu ☺. Jo a vlastně jsem tu potkal 
i 3 kamarády ze školky.

ä Na kotli K8 a turbíně TG7 byly 
dokončeny montáže klíčového zaříze-
ní a provedeny individuální zkoušky. 
3. 6. 2015 byl v rámci zkoušek za-
pálen najížděcí hořák a v období 
10. – 15. 6. 2015 proběhlo čištění paro-
vodu z nového kotle k turbíně (profuk).  
Následně byla technologie uvedena 
do zkušebního provozu.
ä 23. června proběhne slavnostní 
otevření Rafinerie jedlých olejů spo-
lečnosti PREOL FOOD, a.s. a tím bude 
zahájena příprava na  provozní zkoušky 
a komplexní testování právě dokonče-
ného provozu.
ä Zápisem do Živnostenského
rejstříku bylo provedeno rozšíření pod-
nikatelské činnosti PREOL.
ä Dovolujeme si vás pozvat 
na akci AGROFERT RUN Lovoche-
mie a PREOL 2015, která se koná dne 
27. 6. 2015 v lesoparku Osmička v Lo-
vosicích. Více informací naleznete 
na webu www.agrofertrun.cz.
ä V letošním roce se vrátíme k tra-
dičnímu pojetí Zaměstnaneckého dne 
společností Lovochemie a PREOL. 
Tato akce je určená pouze pro zaměst-
nance společností, proběhne v pátek 
18. 9. 2015 od 14:30 hod. na firemním 
parkovišti Lovochemie.

VÝSTAVBA NOVÉ ENERGETIKY - KVĚTEN 2015
V minulém čísle Ing. Havlík informo-

val o zkouškách technologií nového kotle 
a turbíny. Zeptali jsme se proto na aktuál-
ní stav. „Rychle se blíží termín zahájení 
zkušebního provozu, zkoušky jednotli-
vých systémů probíhají neustále, přitom 
se odstraňují nedostatky zjištěné profes-
ními specialisty Lovochemie a technic-
kých dozorů a některé části díla jsou již 
v provozu,“ sdělil V. Havlík. „Konkrétně 
je již ve zkušebním provozu rozvodna 

PROdEj V jARNí SEzóNĚ 2015
O B C H O D N Í  Ú S E K / M I L O S L A V  S P ě V Á Č E K                                        

Vzhledem k vývoji počasí v jarních 
měsících došlo k posunu zahájení apli-
kace hnojiv o 1 měsíc později oproti 
roku 2014. Naše příprava na letošní 
jarní sezónu spočívala v tom, že jsme 
garantovali dodávky hnojiv v objemu, 
sortimentu a čase do 31. 3. 2015. Dodání 
hnojiv bylo splněno a můžeme konstato-
vat, že jsme nezaznamenali připomínky 
ze strany zákazníků. Prodej do tuzem-
ska byl nižší, než jsme očekávali, prodej 
na zahraniční trhy v jarní sezóně probí-
hal podle našich předpokladů s navýše-
ním objemů oproti roku 2014.

Celkově bylo v období 1 - 4/2015 
prodáno 250 tis. tun hnojiv včetně gra-
nulovaných směsných hnojiv z Měst-

ce Králové. Negativní vliv na objem 
prodeje měl i výpadek výroby ledku 
vápenatého z naší nové výrobny, s je-
jímž najetím počítáme v měsíci červnu. 
V důsledku nenajetí nové výroby ledku 
vápenatého došlo k malému omezení 
prodeje GSA z Městce Králového a ka-
palného hnojiva LovoCaN.

Kde se nenaplnila naše očekávání? 
V prodeji kapalného hnojiva LOVO-
DAM, kdy nástup teplého počasí způ-
sobil rychlý růst porostů a znemožnění 
pokračování v aplikaci LOVODAM. 
Spotřeba tohoto kapalného hnojiva je 
vždy nejsilněji ovlivněna průběhem po-
časí a v letošní jarní sezóně nám počasí 
z tohoto hlediska nepřálo.

Pokračování na straně 3
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V prodeji hnojiv DASA se nám poda-
řilo uspokojit veškeré potřeby na dodání 
v čase. Podzimní příprava v naskladnění 
na externí sklady se vyplatila. Bohužel 
jsme se setkali s připomínkami ke kvalitě, 
kdy byla negativně hodnocena prašnost 
výrobku v tuzemsku i v zahraničí. Spo-
lečně s naší výrobou jsme přijali opatření, 
která by tento jev měla snížit. Hledáme 
další možnosti řešení, abychom výrazně 
zlepšili kvalitu, v současnosti probíhají 
u hnojiv N+S skladovací zkoušky.

Proti roku 2014 jsme v období 
1 - 4/2015 plně využívali splavné Labe pro 
export hnojiv do SRN. Celkem bylo vyex-
pedováno cca 50 tis. tun hnojiv. V případě 
nesplavnosti Labe (současný stav 06/2015) 
realizujeme dodávky hnojiv kombinova-
nou dopravou železnice/plavidla přes pří-
stavy v SRN na Středozemním kanále.

Prodej listových hnojiv a hnojiv 
pro hobby sektor nepřekonal rekord-
ní objemy prodeje roku 2014. Hlavní 
příčinou byl v listových hnojivech 
nedostatek suroviny – ledku vápe-
natého pro výrobu LovoCaN. I přes 
zpracování náhradních surovin se 
nám nepodařilo pokrýt všechny po-
ptávky v čase. I v roce 2015 pokra-
čujeme v intenzivní podpoře prodeje 
LH ve spolupráci s týmem poradců 
společnosti Oseva. 

Celkově lze jarní sezónu hodnotit 
dobře a rád bych poděkoval všem těm, 
kteří se na jejím úspěšném průběhu 
podíleli. Nová sezóna 2015/2016 byla 
zahájena, čeká nás řada nových výzev, 
na které se již dnes těšíme a věříme, že 
je zvládneme ke spokojenosti našich 
zákazníků.

Technologie čištění spalin a sila popílku.

R11. Jedná se o rozvodnu 6 kV, přes kte-
rou je do sítě dodávána elektrická energie 
z turbogenerátorů podnikové energetiky. 
Dále zkoušíme novou technologii úprav-
ny vody a připravujeme vysoušení vy-
zdívky kotle,“ doplnil Ing. Pacholík. 

To byl ale jen stručný výčet činností 
za minulé období. Ve skutečnosti bylo 
provedeno mnohem více, stavba je 
prakticky dokončena a oba zhotovitelé 
se plně věnují odstraňování nedodělků. 

Jindříšek pašek

Mirča BaJi

david trefný

radimek a sárinka seidlovi

Na dětském dni se mi nejvíce líbil 
klaun Albertík, jak jsme na pódiu hrá-
li na hudební nástroje v kostýmech 
Mimoňů. A ještě se mi líbilo nafuko-
vání a praskání balonků (bum-bác).

Porovnání prodeje leden – duben 2015 a 2014.  
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 Napájecí čerpadla.

Rozmetání hnojiva LAD.                                                                            Foto: archiv OPM
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Ve dnech 21. a 22. dubna uskutečnila 
společnost Bureau Veritas Czech Re-
public, s.r.o. kontrolní audity systému 
managementu jakosti (SMJ) dle ISO 
9001 a sytému environmentálního 
managementu (EMS) dle ISO 14001 
dvěma auditorkami Ing. Klosovou 
a Ing. Lacinovou.
V rámci tohoto auditu nemusely být 
prověřeny všechny procesy Lovoche-
mie.  Auditorky navštívily výrobní 
oddělení energetiky a vodního hos-
podářství, výrobny LAV III, listových 
hnojiv, expediční oddělení a provo-
zovnu Městec Králové. Dále prověřily 
procesy Nakupování, Řízení lidských 
zdrojů, Řízení dokumentů a záznamů, 
Interní audity, Údržba, Životní pro-
středí a Řízení jakosti.  
Nebyly identifikovány neshody. 
Jako silné stránky auditorky uvedly in-
vestiční akce na snižování vlivu na ži-
votní prostředí, zavedení krycího listu 
projektu včetně analýzy rizik, vysokou 
podnikovou kulturu a pořádek na pra-
covišti, investice do infrastruktury 
v provozovně Městec Králové, agendy 
k odpadům, obalům a emisím a naklá-
dání s vodami, uchovávání dokumentů 
a záznamů o provedených kontrolách, 
revizích a inspekcích v SAP, řízení 

V Í TE ,  ŽE…
...rypouš lysý je rekordmanem 
v dlouhověkosti?

Rypouš lysý zcela určitě není 
adeptem v soutěži zvířecí krásy, ne-
boť jeho tělo je posazeno na nízkých 
nožkách, až na sem tam nějaký ten 
chlup je zcela holý, má zakrnělá očka 
a dopředu vyčnívající hlodáky. Jeho 
vzhled přesně vystihuje přezdívka 
„šavlozubá jitrnice“. Většinu života 
tráví v norách, protože jeho termo-
regulační systém není příliš vyvinut 
a ve volném prostoru mu tak hrozí 
rychlé přehřátí, nebo naopak pod-
chlazení. Žije v početných koloniích.

V zajetí se obvykle dožívá až 
30 let, což není u hlodavců obvyklé 
a navíc je extrémně odolný proti ra-
kovině. Za jeho dlouhý život může 
směs genů, které neustále pracují 
na plný výkon. Jsou podobné genům, 
které u člověka brání nádorovému 
bujení, ale u něj pracují s daleko větší 
intenzitou.

…tasemnice ve střevech může být 
zdraví prospěšná?

Výzkumy jihočeských vědců do-
kazují, že soužití člověka s parazi-
tem může být vzájemně prospěšné. 
Nasazení tasemnic (vypěstovaných 
v laboratoři a sterilních) do trávicího 
traktu pacienta, který trpí střevními 
záněty, má velice pozitivní dopad. 
Stav pacienta, který by se jinak mu-
sel podrobit chirurgickému zákroku, 
se po nasazení tasemnic výrazně 
lepší a operace potom obvykle již 
není nutná. Zatím si ale bohužel ta-
semnici jako lék na Crohnovu cho-
robu v lékárně zakoupit nemůžeme. 
Tomu bude ještě předcházet testování 
na řadě lidských dobrovolníků.

... mezi nejvysněnější cíle potápěčů 
patří velká modrá jáma?

Asi 100 km od pobřeží středoa-
merického Belize se nachází velice 
zajímavý přírodní útvar pojmeno-
vaný jako Velká modrá jáma. Jedná 
se o kruhovou propast širokou ko-
lem 300 metrů, obklopenou úzkým 
kruhem pevniny a hlubokou asi 125 
metrů. Z vizuálního hlediska jde pří-
mo o magický úkaz – tmavě modrá 
voda z hlubiny ostře kontrastuje 
s pásem pevniny a okolní tyrkyso-
vou modří. Připomíná tak tajemnou 
bránu do mořských hlubin. Nádherná 
propast jednoznačně patří mezi nej-
vysněnější cíle snad každého zavilé-
ho potápěče.

 (zdroj: Internet)
DANIEL ZELENKA

Ve spolupráci s IT oddělením při-
pravujeme spuštění nové verze apli-
kace DATRON, která bude zejmé-
na „hlídat“ termíny periodických 
školení a ve které budeme evidovat 
všechny vzdělávací akce zaměst-
nanců.

Vedoucí zaměstnanci budou mít uce-
lený přehled o všech absolvovaných 
i neabsolvovaných školeních svých 
podřízených a zároveň je budou moci 
přihlašovat na vypsané termíny jednot-
livých školení.

Spuštění aplikace probíhá postupně 
v následujících krocích:
1. spuštění elektronického kurzu ŘI-

DIČŮ REFERENTSKÝCH VOZI-
DEL 1. 5. 2015

2. spuštění elektronického kurzu RID 
20. 5. 2015

projektů, hodnocení dodavatelů ne-
chemického nákupu, porovnání vý-
znamných dopadů na životní prostředí 
z pohledů vývoje a jejich hodnocení 
(porovnány roky 2009 až 2015) a ří-
zení lidských zdrojů, personalistiky, 
záznamy o školení v SAP. 
Auditorky uvedly celkem 16 pozoro-
vání a další 4 příležitosti ke zlepšení. 
Pozorování se týkala stavu dokumentů 
IMS a záznamů zejména v oblasti tý-
kající se bezpečného provozu zařízení, 
nakládání s nebezpečnými látkami, 
proškolování na pracovišti, vedení en-
vironmentálních registrů a též z oblas-
ti interních auditů, kdy musí být opa-
kující se zjištění při interních auditech 
klasifikována jako neshody. Veškerá 
pozorování a příležitosti ke zlepšení 
musí být přezkoumány s cílem stano-
vit opatření k jejich odstranění resp. 
naplnění.
Při závěrečném jednání se Ing. Klo-
sová zmínila též o tom, že v příštím 
roce v rámci recertifikace EMS bude 
nezbytné prověřit plnění požadavků 
zákona o prevenci závažných havárií 
a činnost firem v nájmu a cizích pra-
covníků působících v areálu Lovoche-
mie  z hlediska dodržování tzv. Bez-
pečnostního standardu Lovochemie.

3. spuštění elektronického kurzu JAK 
SE CHOVAT VE FIREMNÍ SÍTI 
26. 5. 2015 

4. v červnu spuštění elektronického 
kurzu PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
A NAD VOLNOU HLOUBKOU, 
ADR 2015, POUŽÍVÁNÍ JÍZD-
NÍCH KOL

5. následně začneme postupně za-
řazovat do systému další typy 
školení. Zde bychom potřebovali 
součinnost zejména mistrů, kterým 
budeme postupně zasílat přehledy 
jednotlivých typů školení (kvali-
fikací) jejich podřízených k revizi 
tak, aby skutečnost byla v souladu 
s kvalifikačními požadavky na pra-
covní místo a zároveň s požadav-
kem na LPP (lékařská preventivní 
prohlídka). Po odsouhlasení jed-

notlivými mistry uvolníme ško-
lení do aplikace. Takto postupně 
do aplikace uvolníme všechna pe-
riodická školení.

6. Jakmile budou spuštěny elektronic-
ké kurzy a začneme s uvolňováním 
jednotlivých typů školení, budeme 
zároveň mistry seznamovat s touto 
aplikací formou krátkého školení 
práce s touto aplikací:

 - sledovat stav platnosti kvalifikací   
svých podřízených, 

 - přihlašování na termíny, změna 
termínu apod. 

 
Plnění elektronických kurzů většina 

z Vás již zná a je velmi jednoduché.
Přihlašovací údaje do aplikace jsou 

stejné jako do „sítě“.
V případě nejasností jsme pro Vás 

dATRON APlIKAcE VzdĚláVáNí

VÝSTuPY z ExTERNíhO 
AudITu SMj A EMS

S P r Á V N Í  Ú S E K / D A N A  B A r T Ů ň K O V Á
I N F O r M A Č N Í  T E C H N O L O G I E / P A V E L  P A T r Á K

S P r Á V N Í  Ú S E K / K A r E L  H O r Č I C

 
 
Ilustrační foto. 

Dne 20. 5. navštívili Lovochemii zákazníci AgroZZN Rakovník. Po úvodní prezentaci o naší 
společnosti si prohlédli nejen výrobnu LAV III a sklady hotových výrobků, ale také celý 
areál našeho podniku. Vzhledem k tomu, že se jednalo o konečné spotřebitele našich hnojiv, 
zajímali se především o novinky v našem sortimentu, kapacity nakládky a možnosti balení. 
Návštěvníci byli velmi spokojeni. Foto: Marek Kocánek

Ilustrační foto.

Odborná diskuze v porostu za účasti GŘ Lovochemie Ing. Petra Cingra.
Foto: Zuzana Berková

Stánek společnosti Lovochemie.

Prezentace firem, ukázky techniky, setkání s odborníky - to vše je v Radovesicích již tradicí.

připravili uživatelskou dokumenta-
ci, kde najdete podrobný popis práce 
s touto aplikací.

Pokud budete mít nějaké potíže s při-
hlášením do aplikace, či Vám stále bude 
něco nejasného, obracejte se na perso-
nální úsek na Danu Bartůňkovou, vždy 

v pátek od 9:00 – 11:00 hod v PC učeb-
ně bude připravena Vám pomoci s prací 
v aplikaci. V PC učebně si v tomto čase 
můžete kurz rovněž absolvovat.

 
Děkujeme Vám za spolupráci a trpě-

livost se zavedením nové verze aplikace.

POlNí dEN
O B C H O D N Í  Ú S E K / D A G M A r  K U B Á Č O V Á

Dne 2. 6. 2015 se uskutečnil již tradiční POLNÍ DEN na letišti u Radovesic. Na 
programu byly prohlídky demonstračních pokusů spojené s diskusí s odborníky na 
témata: odrůdy řepky ozimé, pšenice ozimé, systémy výživy, podzimní hnojení, 
doplňková výživa, přihnojení pod patu. Dále bylo možno shlédnout výstavu země-
dělské techniky, navštívit stánky výrobců hnojiv, osivářských firem a dodavatelů 
pesticidů. Pro zájemce bylo možno vystoupat i na nedaleký hrad Hazmburk. I přes 
vydatný noční déšť se počasí nakonec umoudřilo a akce byla více než úspěšná.
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B E Z P E Č N O S T N Í  O K é N K O / J A N  r U S Ó                                               

Léto se blíží 
a u mnoha z nás 
se stalo již zvy-
kem, strávit ales-
poň část dovolené 
u moře. Jezdí se 
nejen o prázdni-
nách už tradičně 
ke Středozemní-
mu moři do Chor-
vatska, Itálie nebo 
Španělska, ale 

někteří zkusí i vlny subtropů a tropů. Do-
volil bych si pár připomenutí a rad, čeho 
se máme při koupání vyvarovat, abychom 
se vyhnuli ohrožení života, na co si dát 
pozor, abychom nepřišli k úrazu nebo 
nedošlo k smrtelnému urazu. Připomeň-
me si proto těsně předtím, než většina 
z nás k nějakému moři vyrazí, nástrahy, 
se kterými se můžeme při koupání v moři 
setkat. Uvědomme si, že neznalost a pod-
cenění jsou dva nejhorší nepřátelé, kteří 
ruku v ruce usilují o náš život. 

Čtvero nebezpečí v moři 
1. Zpětné proudy

Je třeba umět rozpoznat obzvláště ne-
bezpečná místa z tvaru pobřeží, kde by 
mohly vznikat trhlinové proudy. Těs-
ně u čela pláže nebývají zpětné proudy 
na hladině patrné. Bývají zakryty vlna-
mi a voda se vrací asi v půl až metrové 
hloubce pod povrchem. Často bývají 
zaměňovány za spodní proudy u dna, 
které prý stahují neopatrné plavce hlu-
boko pod moře. Je to jedna z nejrozší-
řenějších pověr. Trhlinový proud může 
sice znamenat vážné ohrožení, ale nikdy 
nestahuje plavce do hlubin. V případě, že 
se dostanete do zpětného proudu, je tře-
ba vědět, že sebeusilovnějším plaváním 
se zpět ke břehu nedostanete. Kdo by 
se rozhodl proti němu plavat, zbytečně 
se unaví, a když pozná, že se mu nepo-
dařilo přiblížit ke břehu, propadne snad-
no panice. Jakmile jeho úsilí ochabne, 
snese jej proud ještě dál na volné moře. 
A když nakonec proud zeslábne a plavec 
se dostane do klidné vody, nezbývají mu 
už síly k návratu a bez cizí pomoci bez-
nadějně utone. Z trhlinového proudu se 

lze vymanit jediným způsobem, ale zato 
naprosto bezpečným. Jakmile pocítíte, že 
jste unášeni zpětným proudem, začněte 
plavat do strany, rovnoběžně s pobřežím, 
to znamená kolmo na směr proudu. Šířka 
zpětných proudů obvykle nepřesahuje 30 
metrů, takže jste za chvíli v klidné vodě. 
Nemějte strach ani kdyby se vám zdálo, 
že vás proud zanesl daleko. Naprostá 
většina zpětných proudů totiž nezasahuje 
dále než jeden kilometr od pobřeží. Nech-
te se ještě chvíli unášet, šetřete síly, a jak-
mile proudění ustane, můžete obloukem 
zamířit k pobřeží. 
2. vlny

Daleko větší nebezpečí znamenají pro 
plavce vlny. Je jasné, že na plavání v těch 
několikametrových ani nepomyslíme, ale 
i neškodně vypadající vlny o výšce kolem 
jednoho metru mohou ohrozit méně zku-
šeného nebo slabšího plavce. Nejsnazší 
je plavání ve vlnách s větrem v zádech, 
po jejich směru. Naplavete na návětrný 
svah vlny až k jejímu vrcholku a vlna vás 
sveze o hodný kus cesty jako při surfu. 
V podstatě jste využili síly vodních čás-
tic pohybujících se ve vlně po horní části 
orbity. V opačném případě, budete-li pla-
vat proti chodu vln a proti větru, je nutné 
pozorně sledovat blížící se vlny a pokud 
nejsou příliš vysoké, snažit se je překonat 
mohutnými záběry. Je to opravdu vysi-
lující, a to ještě musíte počítat s tím, že 
vás vlna posune o kus zpět. Plavete vlast-
ně proti proudu vodních částic v orbitě. 
Snazší je vlny podplavávat. Na úpatí sva-
hu vlny se nadýchnete a mocnými zábě-
ry jako při plavání pod vodou se do vlny 
zanoříte a podplavete ji. Tento způsob 
překonávání vln má tu výhodu, že využi-
jete vratného proudění částic vody v dolní 
části orbity a vlny vás nestrhávají zpět. 
Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost 
naučit se správně vystihnout rytmus vln 
jakým za sebou přicházejí, umět se včas 
vynořit a být stále připraven k nádechu 
ještě před příchodem další vlny. Vždycky 
se vyhýbejte místům, kde se vlny odrážejí 
od svislých překážek jako jsou přístavní 
hráze nebo mola, anebo svislé skalní stě-
ny. Odrazem vln vzniká chaotické, vyso-
ké a nepravidelné vlnění. Odražené vlny 

se skládají s přicházejícími a zvyšují je. 
Toto odražené vlnění ("trojhranné vlny") 
se velmi nesnadno překonává. Nepra-
videlné nárazy ze všech stran a zmítavé 
proudy rychle vyčerpávají každého, i se-
belépe trénovaného plavce. Měli bychom 
se vyhýbat plavání těsně kolem skalních 
srázů, je-li moře rozvlněné. Nečekaná 
vlna nás může narazit na ostré skalní vý-
čnělky a způsobit těžká zranění. Neměli 
bychom se koupat ani u členitých skal-
ních pobřeží a mezi útesy. Bývají tam 
silné mořské proudy, které podle přílivu 
změní několikrát za den směr i rychlost. 
V úzkých průlivech mezi skalami proti 
nim nezmůže nic plavecké umění ani se-
belepší potápěčská výbava. 
3. příboj

Nikdy byste neměli plavat v příbojové 
zóně, v dosahu velkých přenášecích vln 
nebo v pásmu "bílé vody". Ve zpěněné, 
vzduchem prosycené vodě ztrácí lid-
ské tělo vztlak a propadá se pod hladinu 
a plavecké záběry ztrácejí účinnost. Pla-
vec je smýkán vířivými proudy, přestává 
se orientovat v prostoru, nepozná, kde je 
dole a kde nahoře. Úder o dno nebo náraz 
valící se vody v přenášecí vlně jej může 
ochromit. Velmi častým zraněním bývá 
poškození páteře. Někdy k němu může 
dojít i po neočekávaném nárazu větší 
vlny do zad. Stojíte-li ve vlnách, vždycky 
se k nim natočte bokem. Rána hřebenem 
vlny do břicha je také velmi nepříjemná. 
 4. Živočichové v moři

Při koupání u přeplněných pláží se asi 
těžko setkáte s mořskými živočichy. Ale 
už několik set metrů od nich může být 
život pod hladinou velice pestrý. Žádný 
z mořských živočichů, s výjimkou ně-
kterých druhů žraloků, na člověka nikdy 
neútočí. Přesto se nedotýkejte ryb, medúz 
a jiných živočichů, které neznáte. Někte-
ré ryby druhu Trachinus nebo ropušnice 
(Scorpaena), perutýni, a rejnoci mají je-
dové žlázy v pokožce spojené drobnými 
kanálky s ostnitými paprsky ploutví. Jejich 
jed může ochromit i dospělého člově-
ka. Tyto ryby mívají dokonalá ochranná 
zbarvení, často odpočívají zahrabány ne-
hluboko v písku na dně, takže jsou skoro 
neviditelné. V místech, kde se vyskytují, 

záSAdY BEzPEčNÉhO KOuPáNí u MOřE
Pracovní úrazy 5/2015

Sledované kritérium
Počet 

událostí
za měsíc 

Datum Stručný popis událostí

Pracovní úrazy LTI3+ 0

Pracovní úrazy MTC 0

Pracovní úrazy OST 2

6. 5. 2015

22. 5. 2015

LCH (GSH) – naražení lokte při pádu na 
dřevěné podlaze
LCH (KMC) – bolest v zádech při manipulaci 
s celulózou

Požáry 1 13. 5. 2015 PREOL (FAME) – požár izolace na filtru S06608 
na čerpacím místě AC FAME

Kontraktoři OST 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

V Ý r O B N Í  Ú S E K / V Á C L A V  H A V L Í K                                                    Foto: Václav Havlík

VÝSTAVBA ENERGETIKY - KVĚTEN 2015
„Těch nyní evidujeme kolem pěti set. Je 
to vysoké číslo, ale je nutné si uvědomit 
rozsah celého projektu a také skutečnost, 
že se jedná o nedodělky jak zásadní a brá-
nící zahájení zkušebního provozu, např. 
dokončení protipožárních ucpávek, tak 
i drobné nedostatky jako jsou třeba od-
řené nátěry konstrukcí. Ty zásadní musí 
oba dodavatelé, ČKD PRAHA DIZ, 
a.s. a KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. 
odstranit, abychom mohli stavbu posu-
nout do její poslední fáze, tedy uvedení 
do zkušebního provozu,“ sdělil ještě 
Ing. Havlík. 

Že je stavba před dokončením je patrné 
i z aktivit, které nyní v prostoru energetiky 
probíhají. V posledním dubnovém týdnu 
si mohli nejen pracovníci všimnout zvý-
šeného hluku ze stavby. To se prováděly 
profuky parního potrubí z redukční stani-
ce 100/32 bar, následovat budou v prvním 
červnovém týdnu profuky potrubí páry 32 
a 11 bar a nakonec i parovodu propojují-
cího nový kotel a turbínu. Kdo se v okolí 
stavby pohyboval si také všiml techno-
logického zařízení dočasně umístěného 
na dvoře energetiky. „To byla technolo-
gie pro chemické čištění kotle a pasivaci 
povrchu potrubí. Tato fáze byla úspěšně 

ukončena 30. května a nyní již provi-
zorní připojení demontujeme,“ upřesnil 
Ing. Schenk a dodal: „Následovat bude 
vysoušení vyzdívky. Jde o náročnou ope-
raci, při které musí být dodržena rychlost 
a trvání ohřevu stěn kotle, proto je důleži-
té, že již byly provedeny zkoušky řídících 
sekvencí a polní instrumentace kotle. Pro 
vysoušení totiž bude použit najížděcí ply-
nový hořák a pro jeho zapálení musí být 
splněny všechny bezpečnostní podmínky, 
které jsou v řídicím systému nastave-
ny. Mimochodem, v kotli musí být plně 
funkční fluidní vrstva ložového popele. 
A protože v Lovochemii zatím žádný ta-
kový materiál nemáme (bude vyroben až 
při provozu nového kotle na uhlí), museli 
jsme jej objednat u jiného provozovatele 
fluidních kotlů. Pro najetí budeme mít 
popel z teplárny automobilky ŠKODA 
z Mladé Boleslavi, celkem 50 tun.“ 

Jak jsme se přesvědčili, kotelna se 
skutečně připravuje na najetí. Lovo-
chemie proto přikročila k zahájení ří-
zení o uvedení do zkušebního provozu 
a brzy se na stavbu dostaví kontroly 
orgánů státní správy, zejména inspek-
torátu práce, hasičského záchranného 
sboru, ČIŽP, hygienické stanice a dal-
ších. Na závěr provede inspekci stavby 
stavební úřad Lovosice a jak předpo-
kládá vedoucí projektu bude zkušební 
provoz díla zahájen po celozávodní za-

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj 
a Ministerstvem průmyslu a obchodu Investice do Vaší budoucnosti

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem 
pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí

dávejte dobrý pozor! Píchnutí o osten 
hřbetní ploutve ryby nebo o trn rejnoka 
může způsobit těžký šok. Zranění bývá 
velmi bolestivé, dostavuje se nevolnost 
a ve vážnějších případech poruchy srdeční 
činnosti. Pomoc je stejná jako při uštknutí 
jedovatým hadem: zaškrcením končetiny 
nad ránou, aby jed nepronikl k důležitým 
orgánům. Vždycky je nutné zavolat léka-
ře! Lehčí následky mívá popíchání o ostny 
ježovek, ale stejně je velmi bolestivé. Zále-
ží na hloubce, kam až ostny proniknou. Ta-
kováto zranění bývají velmi často prová-
zena infekcemi a včasné ošetření zabrání 
pozdějším komplikacím. Ježovky bývají 
dosti nápadné, takže se dobře dívejte, kam 
šlapete, a tam, kde je jich více, bez vhodné 
obuvi do vody nechoďte. Nesahejte na ža-
havé medúzy, které se vznášejí volně při 
hladině nebo těsně pod ní. Ty nebezpečně 
jedovaté bývají varovně vybarveny, takže 
se jim můžete včas vyhnout. Žahnutí bývá 
velmi bolestivé a neočekávané. Můžete se 
tak leknout, že na chvíli ztratíte rozvahu. 
Méně zdatní nebo nezkušení plavci mohou 
propadnout panice a začít se topit. Nejvíce 
vás bude asi zajímat, jak je to se žraloky. 
Z 354 dnes žijících druhů žraloků prů-
kazně napadlo člověka 35 druhů, z nichž 
pouze 12 druhů je opravdu nebezpeč-
ných. Lidožraví žraloci se však vyskytují 
jen v tropických a subtropických mořích. 
Není známo napadení člověka ve vodách, 
které jsou chladnější než 18 °C. K nejse-
vernějšímu zaznamenanému útoku žra-

loka na plavce došlo u Puly na pobřeží 
Jadranu. Pokud budete trávit dovolenou 
u jižních moří, měli byste s tímto ohro-
žením počítat. Vždycky se řiďte radami 
domorodců a bez výhrady poslechněte 
příkazů stráží vodní záchranné služby! 
K útoku může dojít i ve vodě půl metru 
hluboké! Jenom ve 46 případech ze sta 
došlo k útoku ve větší hloubce než dva 
metry. 23 % lidí bylo napadeno v hloubce 
od jednoho do dvou metrů a 24 % na měl-
činách od půl metru do metru hloubky. 
Zbývajících 7 % pokousali žraloci v půl-
metrové hloubce! Statistiky udávají, že 
na celém světě je ročně napadeno v prů-
měru méně než padesát osob. Tyto počty 
se stále snižují, díky zlepšující se orga-
nizaci a technické vybavenosti varovné 
a hladinové vodní záchranné služby. 

Čtvero nejdůležitějších zásad
1. Nepokoušejte se zbytečně plavat proti 
zpětnému proudu!
2. Nikdy se neodvažujte plavat ve vlnách, 
nejste-li naprosto přesvědčeni a jisti, že je 
zvládnete!
3. Neplavte nikdy v pásmu vody zpěněné 
příbojem!
4. Dívejte se, kam šlapete, a nedotýkejte 
se zbytečně žádného mořského živočicha, 
kterého neznáte!
Literatura a odkazy:
●  Internet
● DOBRÁ VODA, nová vodní revue, 
čtvrtletník pro vyznavače vody. 

Systém odprášení uhelných bunkrů.

Provádění zkoušek zařízení z velínu.

rážce. „Pro takovou stavbu jako je nová 
energetika očekávám, že zkušební pro-
voz bude stanoven na 12 měsíců. Má to 
logiku, je na nás jako na provozovateli 

prokázat úřadům, že energetické zaříze-
ní plní deklarované parametry ve všech 
ročních obdobích a všech režimech pro-
vozu“, uzavřel V. Havlík.

Pokračování ze strany 1
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V minulém čísle právního okénka 
jsme skončili na půli cesty k novin-
kám z daňového práva, které souvisí 
se zákonem č. 340/2013 Sb., o dani 
z nabytí nemovitých věcí, který na-
hradil původní zákon č. 357/1992 Sb., 
o dani dědické, dani darovací a dani 
z převodu nemovitostí. Tentokrát ji 
tedy dokončíme.

Podle dříve platného zákona bylo 
nutné ke stanovení základu daně před-
kládat znalecký posudek téměř vždy, 
teď je tato povinnost výrazně omeze-
na. Znalecký posudek se už nemusí 
předkládat u nemovitostí určených 
k bydlení, rekreaci, u garáží apod., 
povinnost znaleckého posudku ale 
zůstala zachována u nemovitostí, kte-

PrÁVNÍ OKéNKO – DAň Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VěCÍ 2. DÍL

V Ý r O B N Í  Ú S E K / M I C H A L  B A J I                                                      Foto: Michal Baji           

v březnu letošního roku byla do-
končena výstavba nového skladu 
adBlue včetně nové expedice do au-
tocisteren generálním dodavate-
lem farMtec. stavba probíhala 
od září 2014.

Ukončením výstavby došlo k navý-
šení kapacity skladování AdBlue z 50 
m3 na 350 m3 (zásobníky 2 x 150 m3), 
stojící mimo objekt bývalých strojních 
dílen. Pro výstavbu skladu bylo roz-
hodnuto z důvodu značného navýšení 
prodejů AdBlue, než s kterými bylo 

Výztuž dna záchytné vany.                                                       

NOVÝ SKlAd A ExPEdIcE AdBluE
v původním záměru uvažováno. Sou-
částí nově zbudovaného venkovního 
skladu je také nové, plně automatizo-
vané stáčení a expedice do autocis-
teren. Kapacita expedice AdBlue je 
65 m3 (cca 65 tun) za hodinu. Stan-
dardně používaný typ autocisterny je 
tak možné vyexpedovat do maximálně 
30 minut. Výhodou je fakt, že podob-
ně jako na jiných expedičních mís-
tech v Lovochemii (např. na expedici 
DAMu), je možné expedovat absolutně 
bez přítomnosti obsluhy.

ré jsou součástí obchodního majetku. 
Základem daně je nyní nabývací hod-
nota nemovitosti, což znamená cena 
sjednaná, srovnávací daňová hodno-
ta (představuje 75 % zjištěné ceny), 
zjištěná cena nebo zvláštní cena. Na-
bývací hodnota nemovitosti může být 
snížena o náklady vynaložené na zna-
lecký posudek, ale pouze v případech, 
kdy je znalecký posudek vyžadován 
jako příloha daňového přiznání. Nej-
častěji bude nabývací hodnotou cena 
sjednaná – ta, na které se prodávající 
a kupující dohodli ve smlouvě. Nesmí 
být ale nižší o více než jednu třetinu 
než směrná hodnota, která představuje 
cenu obvyklou v místě a čase. Výpo-
čet směrné hodnoty upravuje vyhláš-
ka Ministerstva financí. Samozřejmě 
existuje možnost pro poplatníka ne-
chat si znalecký posudek zpracovat 
a předložit jej správci daně, i když zá-
kon tuto povinnost neukládá. Základ 
daně potom bude stanoven porovná-
ním ceny sjednané a 75 % ceny zjiště-
né znaleckým posudkem.

Zůstává zachována lhůta pro podání 
daňového přiznání, musí být podáno 
do 3 měsíců od konce kalendářního 

měsíce, ve kterém bylo vloženo prá-
vo do katastru nemovitostí. Výpočet 
provede správce daně, poplatník vy-
číslí pouze zálohu na daň ve výši 4% 
ze sjednané ceny, která je splatná po-
slední den lhůty pro podání daňového 
přiznání. Velikou změnou, a rozhodně 
k lepšímu, je skutečnost, že již není 
potřeba notářsky ověřovat povinné 
přílohy k daňovému přiznání, stačí 
pouze kopie v listinné nebo elektro-
nické podobě.

Změna u nabytí nemovitostí při-
chází také v souvislosti se společným 
jměním manželů. Doposud musel kaž-
dý daňové přiznání podávat zvlášť 
sám za sebe, nyní se stali společným 
plátcem daně. To v praxi znamená, 
že kterýkoli z nich může daň přiznat 
a odvést, a v případě, že ani jeden ne-
zaplatí, finanční úřad může úhradu po-
žadovat po kterémkoli z nich.

Všechny změny, které jsme zmíni-
li, mají za úkol především zjednodušit 
administrativu, ať už se týká daňových 
poplatníků nebo státu. Měly by také 
zvýšit efektivitu výběru daně, zkrátit 
daňové řízení a zajistit snazší vymaha-
telnost daně.

O D B O r O V Á  O r G A N I Z A C E / V ě r A  H O Z Á K O V Á

KluB důchOdců NA cESTách
Na zážitky bohatý a pohodový den 

zažili naši bývalí zaměstnanci (dů-
chodci). V ranních hodinách ve středu 
27. května odjeli autobusem do přísta-
vu města Děčína, kde přestoupili na 
výletní loď. V 9:00 hod. vypluli směr 
Děčín – Bad Schandau. Během plav-
by, která trvala do cíle přibližně 3 hod.  
všichni měli možnost občerstvení, při 
kterém se na zastřešené palubě dobře 
povídalo a hlavně „kochalo“ nádherou 
okolní krajiny. 

V malebném lázeňském městečku 
Bad Schandau si účastníci prohlédli 
historické centrum, někteří se kousek 
prošli po jedné z dominant městečka, 

po Labské promenádě, která je dláždě-
ná a táhne se podél Labe. Bohužel po-
časí lázeňské turistice mnoho nepřálo, 
foukal velmi studený vítr a tak většina 
vyhledala příjemné posezení v kavárně. 

Ve 14:00 hod. odplouvala loď zpět. 
Během plavby si všichni pochutnali na 
skvělém obědě a nechyběl ani zákusek. 
Návrat do Děčína byl naplánovaný na 
17:00 hod., a to se také povedlo. U pří-
stavu již na spokojené výletníky čekal 
autobus, který je dovezl až domů.

Všichni účastníci plavby děkují ve-
dení podniku za možnost uskutečnění 
této akce s potěšením, že na své bývalé 
zaměstnance nezapomínají.

Poslední přípravy před plavbou.                                                           Foto: Věra Hozáková

Nádrž AdBlue - 150 m3.                                             

Instalace nádrže na pozici.                                             Montáž potrubí.                                             

Dokončená stavba AdBlue.                                                      

Hnojivo Bez mechu je novinkou v sortimentu trávníkových hno-
jiv z produkce Městce Králové. Jde o granulované hnojivo určené 
k výživě trávníků a k ošetření travních porostů proti většině druhů 
mechů. Díky obsaženému dusíku podporuje růst trav, čímž dochází 
k rychlejší regeneraci travního porostu a volná místa vzniklá po 

odstranění mechu jsou rychleji zapojena do základního porostu. 
Doporučený termín aplikace je od března do září. Ošetření tráv-
níku provádíme max. 2x do roka v odstupu nejméně 45 dní. Pro 
rovnoměrnou aplikaci doporučujeme použít vhodný aplikátor 
hnojiva. 

BEZ MECHU

Bližší informace najdete na webu Lovochemie: http://www.lovochemie.cz/cs/produkty/detail-produktu/bez-mechu

NAŠE PrODUK T Y
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T U r I S T I K A / D A G M A r  K U B Á Č O V Á                                              FOTO: ZUZANA BErKOVÁ

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

PuTOVáNí OBchOdNíKů PO hRAdEch čESKÉhO STřEdOhOří

VYdAřENÝ úVOd ATlETEK

v pátek 29. května se kolegové z ob-
chodního úseku lovochemie vydali 
na dvoudenní jarní putování po Čes-
kém středohoří. 

První den byly úspěšně zdolány hra-
dy Košťálov, Skalka, Oltářík a Blešno 
(cca 15 km). Následovalo příjemné pose-

Na zřícenině hradu Oltářík (Hrádek).                                        Zřícenina hradu „Skalka“.

Hlavní část sezony zahájilo družstvo atletek lovosického ASK 17. 5. 2015 v Liberci, 
kde se v 1. kole II. ligy žen skupiny A utkalo s dalšími 8 družstvy. A vedlo si výborně, 
když dokázalo ziskem 139 bodů překvapivě zvítězit! Na tomto úspěchu má podíl celý 
tým, tradičně se bodově nejvíce dařilo běžkyni Michaele Červínové a výškařkám. Co 
lovosickým stále chybí, jsou závodnice v hodech a vrzích; v těchto disciplinách nezís-
kaly ani bod, jinak by byl výsledek ještě mnohem lepší. 

Bodované výsledky lovosických závodnic:
100 m: 7. Kristýna Malířová 13.09 s, 10. Gabriela Štyksová 13.57 s
200 m:  10. Kristýna Kopečná 28.17 s
400 m:  2. Červínová 60.37 s, 7. Štyksová 65.23 s, 9. Aneta Wožnická 65.57 s, 
 10. Eliška Kohlertová 65.64 s
800 m:  1. Červínová 2:16.67 min, 3. Kohlertová 2:26.81 min, 9. Barbora Králová 
 2:36.66 min
1500 m:  7. Alena Hájková 5:52.78 min, 8. Jana Zemanová 5:53.05 min
5000 m:  4. Hájková 20:09.31 min, 7. Zemanová 20:58.91 min
4x100 m:  4. Lovosice (Štyksová, Kirbsová, Malířová, Wožnická) 54.20 s
100 m př.:  3. Kopečná 16.84 s, 4. Denisa Gunarová 17.54 s
400 m př.:  3. Barbora Heřmánková 73.04 s
Výška:  1. Tereza Hellerová 164 cm, 2. Malířová 161 cm, 8. Karolina Kirbsová 
 a 9. Karolina Hieková, obě 150 cm
Dálka:  2. Kopečná 523 cm, 6. Gunarová 500 cm
Trojskok:  6. Hieková 10.00 m, 7. Hellerová 9.98 m

Za úspěchem týmu se skrývá obětavá práce trenérů Drahoslava Venclíčka, Miroslava 
Pavlíka a Jana Beneše. Ve druhém kole soutěže, která se konala 30. 5. na Kladně, obsa-
dily lovosické atletky 3. místo.

S P O r T / M A r E K  T r E F N Ý

úSPĚšNá SEzóNA lOVOSIcKÝch házENKářů
Lovosičtí házenkáři mají za sebou 

další sezónu. Jedná se o nejúspěšnější 
sezónu v historii oddílu, jenž má za se-
bou více jak 50 let fungování. V žá-
kovských kategoriích se nejvíce dařilo 
družstvu minižáků, které se pravidelně 

umisťuje na předních místech v turna-
jích po celé republice, družstvo mlad-
ších žáků se stalo přeborníkem Ústec-
kého kraje a obhájilo loňský titul, starší 
žáci obsadili 2. místo v Ústeckém kraji 
a dokázali se probojovat do finále me-

zinárodního turnaje v Německém Aue. 
Dorostenecká družstva hrála celostátní 
soutěž a vedla si velice dobře. Družstvo 
mladšího dorostu obsadilo 6. místo mezi 
12 týmy a starší dorostenci až do po-
sledního kola bojovali o mistrovský 
titul, kdy v posledním kole jen remizo-
vali s Talentem Plzeň a získali bronzové 
medaile.

Družstvo mužů se dokázalo probojo-
vat do finále extraligy, kdy po základní 
části obsadilo 6. místo a ve vyřazovací 
části postupně vyřadilo družstva Dukly 
Praha a KP Brno. Jejich cestu za premi-
érovým titulem zastavil ve finále Talent 
Plzeň, muži tak vybojovali 2. místo 
a navázali na sezonu 2010 – 2011. Naši 
muži vybojovali i prvenství v Českém 
poháru, kdy v dramatickém finále zdo-
lali družstvo Hranic v součtu 2 zápasů 
o jedinou branku a vybojovali si právo 
účasti v evropských pohárech.

Po odpočinku se družstva začnou 
připravovat v červenci na další sezonu. 
Těšíme se, jak si povedou a čím potěší 
svoje fanoušky!Vícemistři ČR v házené.                                                                                     Foto: Patrik Pátek

zení a ubytování v hospůdce v Dřemči-
cích. Druhý den se pokračovalo výstupem 
na zříceninu Ostrý a do Opárna (cca 20 km) 
Po cestě nás kromě návštěvy hradů a krás-
né přírody čekala ještě zastávka u našeho 
kolegy „včelaře“. Všem se putování moc 
líbilo a už plánujeme další. ☺

Odborný výklad o včelařství ☺.                                             

T U r I S T I K A / D A N I E L  Z E L E N K A                                                FOTO: DANIEL ZELENKA

AuTOMOBIlOVÝ VÝlET (NEjEN) PřES dVA hRAdY

Proti našim zvyklostem vyrazíme na dal-
ší náš společný výlet autem. A i když bu-
deme cestovat po asfaltových cestách často 
plných výmolů, stihneme toho během pří-
jemného letního dne mnohem víc, než kdy-
bychom použili pouze veřejnou dopravu. 
Navíc peklo na vesnických silničkách bude 
pouze přípravou na návštěvu našeho dneš-
ního hlavního cíle, místa kde se snad oprav-
du v minulosti otevřela brána do pekel.

Na úvod naší cesty nás čeká téměř 
hodinová jízda přes Roudnici, směrem 

na Štětí, kde překonáme Labe, abychom 
mohli dále zamířit směrem na Liběchov, 
kde odbočíme nejprve doleva a po pár 
stovkách metrů opět doprava. Naše další 
cesta vede směrem na Strážnici, Vysokou 
a Janovu Ves, přes kterou se dostaneme 
do obce Kokořín, kde nás již ukazatelé 
snadno navedou na klikatou klesající sil-
ničku na parkoviště pod hradem. 

Z parkoviště nás čeká strmé stoupání 
k hradní bráně. Vstoupíme na nádvoří 
a prohlížíme si zákoutí malého, ale i tak 

velmi romantického hradu. Za malý 
peníz se můžeme s průvodcem podívat 
na další zajímavá hradní místa a po se-
stupu po točitém schodišti v malé věžič-
ce ještě po mnoha dřevěných schodech 
vystoupat k vrcholu mohutné hradní 
věže. Po prohlídce potom opustíme hrad 
menší brankou v hradní zdi.

Vrátíme se k autu, abychom přes obec 
Ráj a Tuhož zamířili k tak netrpělivě oče-
kávané Housce. Pravděpodobně se blíží 
poledne a tak ještě předtím než se vydá-
me k pekelné bráně, zastavíme u rybníka 
mezi obcí Tuhož a Houska a občerstvíme 
se v příjemné zdejší restauraci. Jen pozor, 
pokud jste větší skupina. V restauraci ne-
jsou na větší skupiny zvyklí a tak by se 
lehce mohlo stát, že si obsluha začne Vaše 
objednávky plést a navíc restauraci lehce 
zbavíte od zásoby všech nealkoholických 
nápojů. Po zaplacení opustíte unavenou 
obsluhu restaurace a již za malou chvíli 
bude vaše auto po zdolání většího stoupá-
ní odpočívat na parkovišti nedaleko hradu 
Houska.

Pohodlně pěšky zdoláme cca 700 met-
rů k hradu a zjišťujeme, že další prohlíd-
ka se koná až v další celou hodinu. To 
ale vůbec nevadí, čekání si zpestříme ná-
vštěvou dřevěného mechanického pekla, 
které je světovým unikátem. Expozici 

inspirovanou Dantovým Peklem najde-
me vpravo od hradní brány.

A již je tady tolik očekávaná prohlíd-
ka hradu a hlavně kaple, s nedávno ob-
jevenými freskami a pod kterou by měla 
být puklina vedoucí do pekel. Zatímco 
průvodce na Kokoříně nás možná trochu 
nudil, na Housce se určitě nudit nebude-

te. Dobově oblečený průvodce vás nej-
prve upozorní na své boty se zahnutou 
špičkou, poutavě pohovoří o historii hra-
du a potom co si prohlédnete jeho dvě 
patra, otevře na nádvoří v koutě dveře, 
za kterými se skrývá peklo. Bohužel 
ale při naší návštěvě nebyli čerti doma 
a tak jsme se mohli z pekla opět vrátit 
a podělit se s vámi o našem výletu. Vy 
je určitě ale doma zastihnete, a pokud 
máte zlobivé děti, čerti vám je určitě 
již nevrátí, nebo vám je alespoň vymění 
za hodnější.

A nyní bychom již vlastně mohli po-
mýšlet na návrat po stejných silničkách. 
Protože se ale nacházíme nedaleko Má-
chova jezera, můžeme se v horkém let-
ním dni zajet ještě trochu smočit. Přes 
Kruh, Žďár a Okna míříme do Doks, 
či Starých Splavů a brzy již spočine-
me na některé z četných zdejších pláží. 
A pokud počasí koupání zrovna nepřeje, 
je to příležitost, jak v Doksech navštívit 
muzeum Čtyřlístku, umístěné v horním 
patře dokské knihovny v blízkosti zdej-
šího kina.

Se zapadajícím sluncem je čas myslet 
na návrat. Tentokrát se již nebudeme plí-
žit po malých silničkách, ale k návratu 
využijeme osvědčenou trasu přes Za-
hrádky a Úštěk.

Nádvoří hradu Houska.

Hradní věž na Kokoříně.
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S P r Á V N Í  Ú S E K / M I C H A E L A  S T U C H L Á                                      FOTO:  EVA A PřEMYSL ŽIVNÝCH

dĚTSKÝ dEN S AlBERTíKOVOu ShOw
společnosti  lovochemie a preol připravily pro děti  zaměstnanců oslavu svátku dětí. v pátek 29. 5. 2015 se na dětský den přišlo pobavit 217 dětí se svými rodiči, babičkami 

a dědečky. Hned u vstupu  obdržely malý dáreček a poukázky na občerstvení, o které se již tradičně skvěle postarala firma pana Hrachovce. po veselém skotačení na skákacím 
hradu našly děti to pravé osvěžení v točené zmrzlině. pomazlit se mohly s králíčky, ovečkami nebo kozičkou, malí odvážlivci si mohli pohladit také užovku a agamu, zvířátka 
sklidila opravdu velký úspěch. albertík do zábavné a vtipné show zapojil i rodiče, kteří se vrátili do dětských let. nejen pro malé chlapce byl připraven k prohlídce hasičský vůz, 
kolegové z Hasičského záchranného sboru lovochemie ukázali zájemcům jeho profesionální vybavení. Zabránit se nedalo malé deštivé přeháňce, ta však nikomu náladu ne-
zkazila, neboť všichni měli možnost schovat se pod pláštěnky, které měli k dispozici na vše připravení organizátoři akce. Bezpečnost akce zajišťovala ostraha firmy forcorp, 
která se postarala nejen o bezpečný přechod přes hlavní silnici. velké poděkování patří opět skvělému organizačnímu týmu, díky kterému odcházely dětské tváře s úsměvem ☺.
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VÝrOČ Í  V  ČErVENC I

VÝrOČ Í  V  ČErVNU
Své životní jubileum oslaví:
antonín plaček
mechanik, útvar péče o majetek
Pracovní výročí oslaví:
10 let zaměstnání v podniku:
václav Machurka
operátor, oddělení výroby hnojiv
20 let zaměstnání v podniku:
Zdeněk rožec
zámečník, strojní údržba
Bc. petr ulbricht
produktový manažer, oddělení výroby 
hnojiv

Z A J Í M A V é  K O N Í Č K Y / I V A N A  H U B I Č K O V Á    

REKREAčNí
jAchTING

v červnovém čísle nám svůj letní 
koníček představí kolegyně z odd. 
zásobování lovochemie a nadšená 
jachtařka ivana Hubičková. 

ivčo, jak a kdy ses k jachtingu 
dostala?

Musela jsem přesvědčit manžela, že 
mi nebude utíkat na dlouhé týdny ně-
kam na moře a při návratu na jakékoliv 
otázky odpovídat jedním slovem. Roz-
hovory typu: „Jak bylo?“ - „Fajn.“, „Co 
posádka?“ –„Fajn.“, „Jak jste se měli?“ - 
„Dobře.“, „A co počasí?“ – „Vyšlo.“ mě 
přiváděly k šílenství. 

Ale teď vážně. Osobně jsem se 
k jachtingu dostala před třemi lety, ale 
díky manželovi je to už asi sedm let, co 
se o jachting zajímám. A právě manžel 
mi jednoho dne oznámil, že s ním jedu 
na moře, udělám si kurz, pak zkoušky 
a v následujícím měsíci vyrážíme oba 
i s posádkou. Moc šancí jsem tomu ne-
dávala, protože představa, jak řídím loď 
někde na moři, pro mě byla úplně mimo 
mísu. Na druhou stranu zde byly oprav-
du důvody, proč to zkusit. Mohli jsme 
trávit více času spolu u moře a poznávat 
dosud nepoznané.

kam ses s tímto svým novým 
koníčkem už podívala a kam se 
v nejbližší době chystáš?

Vzhledem k tomu, že se pořád ještě 
učím, jezdím prozatím jen na Jadranu. 
Ale i za tu dobu, co se pravidelně vy-
dávám plachtit, nám chorvatské moře 
připravilo několik překvapení a ukázalo, 
že není dobré ho podceňovat. Nikdy mě 
třeba nenapadlo, že na Jadranu zažiju 
třímetrové vlny nebo tornádo.

Co se týče plánů na nejbližší dobu, už 
se moc těším do Karibiku. Manžel tam 
byl již několikrát a příští rok v únoru vy-
razíme poprvé spolu. Poletíme na Marti-
nik, vyplouvat budeme z Le Marin a po-
plujeme na jih k ostrovům Petit Vincent 
a Petit Martinik. Bude skvělé navštívit 
místa, kde se natáčeli Piráti z Karibiku 
(na ostrově St. Vincent v oblasti Wallila-
bou Bay) nebo vidět na vlastní oči želvy, 
rejnoky, manty nebo velryby. A pokud 
prý najdu odvahu, možná i žraloky. 
A také poprvé popluji na katamaránu, 
což je na rozdíl od klasické plachetnice 
dvoutrupá loď.

co tě na jachtingu baví nejvíc?
Na to se nedá jednoznačně odpovědět, 

protože na jachtingu mě baví všechno. 
Od plánování cest, kdy člověk cítí mír-
nou nervozitu, jestli se všechno povede 
tak, jak má, anebo zda příroda bude mít 
jiný názor, přes úžasný pocit svobody, 
kdy jachta pod plnými plachtami letí 
po mořské hladině, až po nádherné vý-
chody a západy slunce v opuštěných 
zátokách.

Je to opravdu skvělý pocit, když vítr, 
moře a dobrá parta vytvoří pohodovou 
atmosféru a pokud se k Vám po ránu při-
dá i pár delfínů, není co řešit. 

vím, že máš za sebou i kapitán-
ské zkoušky. Bylo náročné se 
na ně připravit? co obnášely?

Ano, mám za sebou i zkoušky, které 
jsem absolvovala na Kapitanátu v Šibe-
niku. Pro mě, jako suchozemce, byla pří-
prava celkem náročná, protože s pojmy 
jako COLREG (mezinárodní pravidla 
pro zabránění srážkám na moři) nebo 
IALA (značení mořských vodních cest) 
jsem se setkala poprvé v životě. Nejko-
mičtější moment celé přípravy byl oka-
mžik, kdy mi manžel nakreslil na zem 
v jednom přístavu zeměkouli a vysvět-
loval mi zeměpisnou šířku a délku.

Zkoušky obnášely otázky z již zmiňo-
vaných pravidel, řešení praktické situace 
na moři, orientace v mapě, určení polohy, 
meteorologie, vzdálenosti a v neposlední 
řadě obsluha vysílačky a řešení nouzo-
vých situací. Obavy jsem měla i z jazyka, 
protože zkoušku lze dělat jen v chorvat-
štině nebo angličtině, ale nakonec se uká-
zalo, že kromě standardizovaných hlá-
šení týkající se radiostanice, která musí 
být v angličtině, není lámaná chorvatšti-
na s nějakým tím českým slůvkem pro 
zkoušející vůbec žádný problém. Pokud 
je člověk připravený, a zkoušející to vidí, 
je zkouška otázkou deseti minut.

Ale zkouška sama o sobě není zdale-
ka to nejtěžší. Až když se člověk poprvé 
postaví za kormidlo a má velet posádce, 
zjistí, že se musí ještě hodně učit a praxe 
je to jediné, jak se to dá zvládnout.

Ostatně řídit něco, co je 15 m dlouhé, 
váží 13 tun a nemá brzdu, opravdu není 
legrace.

kolik lidí většinou čítá vaše po-
sádka? 

To se liší podle toho, na jaké lodi se 
plavíme. Většinou se počet lidí pohy-
buje mezi čtyřmi až šesti. Není to úplně 
obvyklé, posádky většinou čítají více 
osob, ale my máme rádi prostor, kterého 
na lodi opravdu není nazbyt, takže jez-
díme spíše v menším počtu a více lodí 
najednou.

Jak probíhá život na lodi?
Typický den na jachtě vypadá přibliž-

ně následovně:

Relax v přístavu Komiža.                                                                  Foto: Dan Hubička

PSALO SE PŘED 30 LETY

Ráno se vstává v podstatě podle li-
bosti, nebo podle toho, kdy zavelí kapi-
tán. Všichni jsou ale vesměs vzhůru, při 
prvním zapumpování na záchodě (bližší 
vysvětlování by zabralo další článek). 
Po jídle, které obvykle někdo připraví 
pro celou posádku, se musí uklidit tak, 
aby při prvním náklonu lodi neskončilo 
všechno na podlaze. Pokud během dne 
fouká, pluje se zásadně na plachty, mo-
tor se používá jen při vyplutí z přístavu 
a vplouvání do něj, při kotvení a v bez-
větří. Některé úkony, jako obrátka v sil-
nějším větru, manipulace s plachtami 
nebo manévry při kotvení, vyžadují 
součinnost celé posádky. Jinak je na lodi 
podle situace „volná“ zábava, tj. opalo-
vání, nekonečné diskuse o všem, co si 
jen umíte představit, jídlo, pití, koupání 
a když toho všeho máte plné zuby, jen 
koukání na okolní krásy.

Cíl plavby se určuje většinou společ-
nou dohodou, při které se bere v potaz 
atraktivita eventuálního cíle, počasí, 
vítr, možnosti lodi a posádky, potřeby 
doplnění vody, možnosti kotvení atd.

Někdy se během dne zakotví na něja-
kém zajímavém místě, nebo na koupání 
a pak se pluje až do odpoledních, nebo 
večerních hodin. Nezřídka se realizuje 
i oblíbená noční plavba, to je pak oprav-
dový adrenalin.

Po zakotvení se uvaří večeře a po ní 
dle libosti každého člena posádky. Mu-
sím se přiznat, že kombinace osamělé 
zátoky, západu slunce, Plzeňského piva 
a fernetu, je poměrně frekventovanou 
variantou.

co by měl podle tebe vědět 
a umět úplný začátečník před 
první plavbou?

Pokud budu vycházet z vlastní zku-
šenosti, doporučuji si jachting vyzkou-
šet s někým, kdo se mu již věnuje, a to 
pohodovým, dovolenkovým způsobem. 
Člověk také musí zjistit, zda netrpí moř-
skou nemocí, jestli mu život na lodi 
vůbec vyhovuje a jestli si bude plav-
bu užívat jako cestující anebo se bude 
chtít aktivně tomuto koníčku věnovat. 
K mořské nemoci mám také jednu za-
jímavost. Neprojevuje se jen na lodi, 
ale i na pevnině. Když si tělo po týdnu 
na moři zvykne na houpání lodi a vy 
pak v marině vstoupíte do uzavřeného 
prostoru, třeba sprchy, dostaví se velmi 
nepříjemný pocit. Naštěstí po několika 
hodinách odezní. 

Před první plavbou je ale určitě dobré 
něco si přečíst o samotných lodích. Jak 
se ovládají, jak fungují všechna ta lana 
a vinšny, jak vůbec fungují plachty atd. 
Dále pak základní bezpečnostní pravi-
dla, jak se na lodi pohybovat, kde jsou 
umístěny prvky bezpečnostní výbavy, 
jako třeba záchranné ostrůvky, signální 
rakety atd. No a pak je třeba si pořídit 
nějaké to offshorové oblečení do horší-
ho počasí a můžete vyrazit.

Co máte dělat a jak to máte dělat, tak 
o to se starat nemusíte, protože na pa-
lubě Vás přivítá zkušený kapitán, který 
vám do posledního detailu vysvětlí, co 
po Vás bude chtít a udělá všechno proto, 
abyste si chvíle na lodi parádně užili.

 Ivčo, moc děkuji za poutavé vyprávění 
a na další plavby přeji dobrý vítr do plachet.
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Eva Živná

KULTUrNÍ STřEDISKO „LOVOŠ“ LOVOSICE ČErVEN 2015
Úterý 30.  června
sWinGovÁ kavÁrna 
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových a českých orchestrů 
a zpěváků.
Sál „Lovoš“ – vchod průjezdem z ulice 8. května, od 15:00 hod., vstup volný.

Změna programu vyhrazena.

Své životní jubileum oslaví:
ing. Jitka šmidrkalová
technik laboratoří, GSH Městec Králové
Milan opava
hasič – velitel směny, HZSP
Martin šuman
strojvedoucí, železniční vlečka
Milan švéda
elektrikář, údržba elektro
Markéta laubová
controller, úsek finančního ředitele
Jaroslav knotek
operátor, expediční oddělení
Jan Houžvička
operátor, oddělení výroby hnojiv
Pracovní výročí oslaví:
30 let zaměstnání v podniku:
Miroslava viltová
obchodní referent, oddělení prodeje a marketingu

Pod plnými plachtami.                                                                 Foto: Ivana Hubičková

Milan Bláha
mistr, oddělení výroby hnojiv

30 let zaměstnání v podniku:
Markéta laubová
controller, úsek finančního ředitele
45 let zaměstnání v podniku:
emil Mudra
operátor, oddělení výroby hnojiv
V květnu nastoupili: 
ing. lubomír valtr
technolog, oddělení životního prostředí
Michala Minčáková
technik údržby PREOL
Mnoho úspěchů v novém zaměstnání!

40 let zaměstnání v podniku:
ludmila plačková
specialista údržby, centrální údržba
Blanka kaulerová
laborantka, centrální laboratoře
Jiří šmíd 
mistr, železniční vlečka
valerio tonini
zámečník, strojní údržba
stanislav Hájek
operátor, expediční oddělení
oldřich Havlíček
operátor, expediční oddělení
Miroslav Matys
operátor, expediční oddělení
Jan olšák
mechanik, centrální údržba

všem našim spolupracovníkům 
přejeme pevné zdraví 
a hodně úspěchů.
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S P O r T / A N D r E A  S I K O r O V Á                                                      Foto: Hospic sv. Štěpána

PREOl PřIlOžIl RucE A NOhY K dOBRÉMu dílu

Litoměřický Hospic sv. Štěpána 
uspořádal další benefiční akci za úče-
lem získání finančních prostředků 
na zajištění péče o seniory. Tentokrát 
se jednalo o počin běžecký či chodec-
ký s názvem „Běžíme jako o život“. 
Zájemci mohli vydražit i dresy hráčů 
HK Města Lovosic, finalistů letošní-
ho mistrovství ČR. V nabídce byly 
trasy na jeden, tři a deset kilometrů. 
Zúčastnit se mohl kdokoliv, nejkrat-
ší trasa byla určena (nejen) pro ma-
minky s kočárky a malými dětmi, 
nejdelší trať, kde nejvzdálenějším 
bodem byla Třeboutická malá vodní 
elektrárna, kterou si vybralo téměř 
sto běžců. Kromě veřejnosti a lo-
vosických extraligových házenká-
řů  se mezi běžci objevili i zástupci 
PREOL. Vládla dobrá nálada a hlav-
ně počasí nám přálo na běh přesně 
akorát.

Dle vyjádření Mgr. Ireny Vodičkové, 
manažerky propagace hospice, byla tak 
vysoká účast a zájem ze strany veřej-
nosti velmi příjemným a nečekaným 
překvapením. Výtěžek celé akce, té-
měř 54 tisíc korun, bude použit na péči 
o pacienty hospice.

Zaměstnanci PREOLu nezůstali jen 
u chůze a běhu. K dílu přidali také 
dvanáct párů rukou a na sportovní akci 
hospice „Běžíme jako o život“ navázali 
vlastní, neméně fyzicky náročnou akcí, 
„Myjeme jako o život“. S nasazením 
maratonských běžců hravě umyli všech 
158 oken historické budovy hospice. 
Možnostem, jak podpořit dobrou věc, 
se meze nekladou ☺

redakční rada opět vyhlašuje letní fotosoutěž! letos máme pro vás 
nové téma, a to:

„lÉto s paMÁtkou“
těšíme se na vaše zajímavé, poutavé, vtipné i nápadité fotografie. ☺
fotografie s uvedením jména autora včetně jeho oddělení a struč-
ným popisem snímku nám zasílejte na elektronickou adresu lovo-
chemik@lovochemie.cz, a to nejpozději do 30. září 2015. každý 
účastník fotosoutěže může zaslat maximálně tři fotografie. Hodno-
cení dodaných snímků proběhne stejně jako v předchozích letech 
prostřednictvím sharepointu. nejzajímavější fotografie budou zve-
řejněny v lovochemiku a odměněny.
na vaše fotografie se těší a krásné letní dny s lovochemikem přeje 
vaše redakční rada!

Vítězný snímek z loňského roku 
na téma „Léto s mazlíčkem“.

r E C E P T Y / E V A  Ž I V N Á
Grilovaná kuřecí prsíčka se zeleninou

¾  lžičky sušeného oregana
½ lžičky soli 
½ lžičky sušeného česneku 
2 lžíce velmi nadrobno pokrájené cibule
½ lžičky mleté kurkumy
1/6 lžičky mletého kmínu
6 kuřecích prs zn. Vodňanské kuře, překrojených napůl
1 zelená paprika, nakrájená na proužky
1 červená paprika, nakrájená na proužky
2 střední cibule, překrojené na polovinu a poté pokrájené na silnější plátky
1 + 1 lžíce olivového oleje
1 lžíce řepkového oleje

Koření smícháme dohromady spolu se lžící olivového oleje a dokonale ve směsi obalíme kuřecí prsa.  Necháme je chvíli 
odpočívat, a to v lednici v uzavřené nádobě.
Mezi tím v misce promícháme pokrájenou zeleninu s druhou lžící olivového oleje.  Poté zeleninu přemístíme na alumi-
niový tácek určený na grilování, případně na kus kuchyňského alobalu. 
Rozpálíme gril. Nejdříve na něj umístíme zeleninu, kterou průběžně otáčíme a kontrolujeme, aby se nespálila. Ještě 
před tím, než na gril umístíme maso, potřeme mřížku řepkovým olejem, aby se nám maso moc nepřichytilo. Na rošt 
umístíme maso a grilujeme jej zhruba 5 – 8 minut na mírném ohni, nebo dokud nebude maso dokonale propečené.
Zeleninu podáváme spolu s kuřecím masem. Jako další přílohu doporučujeme rozpečenou bagetku.
                                                                                                       Zdroj: Vodňanské kuře

Parta pracovnic PREOL v akci „Myjeme jako o život“.

A za chvíli máme hotovo.

Start akce „Běžíme jako o život“.

Běží i PREOL.


