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Zúčastňujete se
nějakých turistických akcí?

Sklady kd a kS
uvedeny
do zkušebního
provozu

kouzlo
orchidejí

domácí výroba
piva/vína/cidre
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RafineRie jedlého oleje PReol food
hlásí v březnu RekoRdní výRobu
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Při nástupu do Lovochemie jsem se stal 
dobrovolně vášnivým „turistou“. Moje 
každodenní dojíždění automobilem z Tep-
lic skrze České středohoří se dá jistě zařadit 
mezi mé nejčastěji navštěvované turistické 
akce. Samozřejmě s rodinou na procház-
ky chodíme, ale děti jsou zatím ještě malé 
a dlouhé štreky by nezvládly.

Za mlada jsem se účastnil pár turistických 
akcí, později i pár výjezdů do Tater s KČT 
Lanškroun, což se mi velmi líbilo. Posled-
ních pár let ale úplně čistokrevný turista ne-
jsem, neb při putování přírodou mám na no-
hou buďto běžky, nebo cyklistické tretry. 

Turistika je můj koníček a turistických 
akcí se zúčastňuji. Jsem členem KČT Lo-
vosice a pravidelně chodím na pochod „Jar-
ní putování okolím Lovoše“. Ráda jezdím 
také do Českého ráje na „Líšenské pocho-
dy“. Na výlety chodím nejraději s partou 
a nyní o Velikonocích jsme byli v Brdech. 
Jezdili jsme tam na kolech a můžu tuto ob-
last také doporučit na cyklistické výlety.

ä 11. 6. 2016 se od 10 hodin do 22 hodin 
uskuteční v lesoparku „Osmička“ Ro-
dinný zaměstnanecký den Lovochemie, 
PREOL a PREOL FOOD.
ä Ve dnech 3. až 7. 4. proběhl veletrh 
Techagro v Brně. PREOL zde před-
stavil svůj nový produkt, extrudovaný 
řepkový šrot BY+, jehož výrobna se 
právě dokončuje s plánovaným spuště-
ním na podzim tohoto roku. 
ä V PREOL proběhlo v březnu autori-
zované měření pachových emisí na stu-
dené plazmě, které potvrdilo funkčnost 
zařízení, výsledky byly předloženy Mi-
nisterstvu životního prostředí.
ä Dne 6. 4. 2016 byly na stavbě UGL 
vztyčeny první nosné sloupy ocelové 
konstrukce budoucí výrobny.
ä Dne 20. 4. 2016 se personalistky 
z Lovochemie a z PREOLu  zúčastní 
kariérního veletrhu na VŠCHT.
ä 7. a 8. 4. probíhalo školení inter-
ních auditorů společností Lovochemie 
a PREOL společností QC Group, s.r.o.. 
Akce se účastnilo celkem 15 za- 
městnanců.

Organizovaných turistických akcí se 
účastním jen málo. Výjimkou je každoroční 
„Putování okolím Lovoše“, které absolvuji 
téměř pravidelně. Jinak chodíme s manžel-
kou spíše sami, nebo se psem. Jeden z našich 
posledních výletů jsme absolvovali v okolí 
Jesenic na Rakovnicku, kde jsme byli prvně. 
Vedl z Jesenice přes Krtské Skály na zříceni-
nu hradu Petrohrad a končil opět v Jesenici.  

Celkový pohled na staveniště.  Foto: Jaromír Zubák

rafinerie jedlého oleje – preol 
Food, a.s. – vyrobila a prodala 
v březnu 2016 rekordní množství 
jedlého řepkového oleje.

V srpnu 2015 byla uvedena rafinerie 
do zkušebního provozu a v březnu 2016 
se svým zpracováním a prodejem dosta-
la na množství 2900 tun za měsíc, což je 
její nominální měsíční kapacita. V ma-
loobchodní síti však olej společnosti 
PREOL FOOD, a.s. není k dostání.

segment, tedy tzv. HORECA (tj. hotely, 
restaurace, kafetérie) apod. Vedle toho 
je podstatnou skupinou potencionál-
ních zákazníků tzv. retailový trh, což 
je trh reprezentovaný především ma-
lospotřebitelským zbožím nabízeným 
supermarkety. První a základní inves-
ticí byla výstavba rafinerie produkující 
nebalený olej, tedy olej volně ložený 
v autocisterně.  Dalším krokem byla 
výstavba balicí linky, především pro 
jednolitrový PET. Tento trh je ale velmi 

Museli jsme tedy uvažovat společně, 
jak nejlépe nastavit strategii společ-
ného působení na trhu, a to jak s řep-
kovým, tak se slunečnicovým olejem. 
Maďarská továrna je více orientovaná 
na retail a slunečnicový olej zde má své 
místo. Řepkový olej je univerzálnější 
pro použití v průmyslu potravin a navíc 
bychom ještě museli postavit plnící lin-
ku. Proto jsme zvolili strategii, kde se 
bude maďarská továrna více orientovat 
na retailový trh a PREOL FOOD více 
na průmysl potravin. To neznamená, 
že bychom zcela opustili myšlenku mít 
řepkový olej „Zlatá Haná“ i v malospo-
třebitelském balení. Jen se snažíme více 
se prosadit v průmyslu potravin s vol-
ně loženým olejem v autocisternách. 
Úvahy o výstavbě vlastní plnicí linky 
na PET lahve jsme zatím pozastavili 
a potřebu balení oleje řešíme externí 
službou.

ale zpět k úvodní otázce, kde končí řep-
kový olej vyrobený v preol Food?

Část u spřízněných výrobců potra-
vin koncernu AGROFERT, a to v síti 
pekáren Penam, u výrobce majoné-
zy Procházka, u zpracovatele masa 
Vodňanská drůbež a ze zahraničních 
odběratelů v německé pekárenské 
společnosti patřící taktéž do koncernu 
AGROFERT – pekárny Lieken. Část 
oleje končí i v maďarské sesterské spo-
lečnosti NT Kft., kde slouží pro výrobu 
směsného oleje slunečnicový+řepkový.

Zákazníci mimo AGROFERT jsou 
především tzv. stáčeči a distributoři, 
kteří olej z cisteren stáčí a balí do men-
ších obalů – IBC kontejnery, sudy, 10li-
trové PET, 1litrové PET nebo menší 

výstavba univeRzální GRanulační linky (uGl)
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cisternová množství. Dále pak výrobci 
majonéz a výrobci ostatních potravin.

V nejbližší době plánujeme pilotní 
projekt v retailu. Chceme nabízet bale-
ný olej v litrové PET Zlatá Haná (olej 
PREOL FOOD zabalený v externí pl-
nicí lince) v síti prodejen Procházka. 
Následně uvažujeme o jednání s ně-
kterými menšími řetězci, kde bychom 
mohli působit jako lokální dodavatel 
v obchodech v ČR. Samozřejmě chce-
me náš olej nabízet i v plánované nové 
podnikové prodejně v Lovochemii.

a naše konkurence?
Naší nejbližší konkurencí jsou továr-

ny bývalé ústecké Setuzy, dnes nadná-
rodní koncern Glencore a bývalé Milo 
Olomouc, dnes nadnárodní koncern 
ADM. Soutěžíme však i s konkurencí 
z okolních zemí, kam náš výrobek také 
nabízíme.

Náš výrobek je velmi podobný kon-
kurenčním produktům, většina zákazní-
ků v nich nespatřuje rozdíly. Ceny jsou 
tržní, tedy velmi vyrovnané. Většina 
naší konkurence jsou nadnárodní kon-
cerny, my jsme lokální firma. Z mezi-
národního hlediska je konkurenční boj 
velmi nevyrovnaný. Přeci jen velké nad-
národní firmy raději obchodují s jinými 
velkými firmami. Proto cílíme přede-
vším na nám podobné firmy, tzn. spíše 
na lokální zákazníky. Tady vidíme naše 
místo na trhu. Řadíme se mezi výrobce 
střední velikosti, který umí nabídnout 
produkt a ceny, jako ti velcí hráči, ale 
zároveň dbá na osobní přístup k zá-
kazníkovi. Může to znít jako klišé, ale 
vážíme si každého slušného zákazníka 
a chceme, aby u nás rád nakupoval.

petr
šlemenda, 
uGl

miroslava
viltová,
oddělení prodeje 
a marketingu

jaroslav
pochman, 
oddělení péče
o majetek

karel
hendrych, 
preol

Jednotka filtrace bělící hlinky. Foto: Karel Hendrych

nabízí se tedy otázka, kam takové 
množství jedlého oleje putuje?

Od prvopočátku úvah o výstavbě 
rafinerie jedlých olejů jsme uvažo-
vali o tom, že budeme nabízet olej 
do všech segmentů, kde lze s jedlým 
olejem pracovat. Klíčovým je proto 
pro nás průmysl potravin, a to přede-
vším výrobci majonéz, pekaři, gastro 

náročný, a to z důvodu vysokého kon-
kurenčního prostředí a také obrovskou 
vyjednávací silou řetězců. Proto jsme si 
„retail“ nechali až nakonec. Souběžně 
s tím dochází k akvizici maďarského 
zpracovatele slunečnice NT Kft. spo-
lečností AGROFERT. NT Kft. realizuje 
svůj slunečnicový olej především prá-
vě na retailovém trhu v PET lahvích. 

Když jsme v minulém čísle hovo-
řili o tom, že stavba začíná vyrůstat 
ze země, pak po dalším měsíci jsou 

již zcela patrné půdorysné rozměry 
nové jednotky. „Jak vidíte na obráz-
cích staveniště, jsme již skutečně 
nad terénem, a to díky vysokému 
nasazení dodavatele stavební čás-
ti – společnosti SYNER. Nejví-
ce je to patrné u skladu amínů, ale 
i u ostatních objektů výrobny jsme 
blízko zahájení instalace ocelových 
konstrukcí. Věřím, že v době, kdy 
budete tento článek číst, budou již 
první sloupy na pozicích. Tím bude 
splněn další významný milník stav-
by a to v plánovaném termínu!“ 
sdělil Ing. Václav Havlík.

Podle informace Generálního 
dodavatele stavby bude zahájena 
montáž sloupů ocelové konstrukce 
11. dubna 2016 a jak doplnil Ing. Pa-
cholík (technický dozor stavby, 
pozn. red.) je již část sloupů a příč-
níků ocelové konstrukce budoucího 
objektu UGL vyrobena a natřena.
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V Í TE ,  ŽE…
... asteroid s nejistou dráhou letu 
nás ohrozí znovu?

Asteroid, který Zemi minul za-
čátkem března, jehož trajektorie 
byla značně nejistá, nás možná 
brzy ohrozí znovu. Až do posled-
ní chvíle průletu totiž nedokázali 
vědci stanovit, v jaké vzdálenosti 
a ani kdy Zemi mine. Toto vesmír-
né těleso o průměru cca 30 metrů 
se má k modré planetě opět při-
blížit kolem 28. září 2017. Dou-
fejme tedy, že jeho návštěva opět 
proběhne v bezpečné vzdálenosti 
od našeho vesmírného poutníka.

... studenti olomouckých gym-
názií navázali rádiový kontakt 
s iSS?

První rádiový kontakt s Mezi-
národní vesmírnou stanicí (ISS) 
z území České republiky se začát-
kem března uskutečnil z učeben 
Přírodovědecké fakulty Univerzi-
ty Palackého v Olomouci. Ame-
rická vesmírná agentura (NASA) 
vybrala tři olomoucká gymnázia, 
která se projektu aktivně účastnila, 
aby v mladých lidech prohloubila 
zájem o vědu a výzkum vesmíru. 
Studenti komunikovali s britským 
astronautem Timothym Peakem, 
který jim z výšky téměř 400 km 
nad povrchem a při rychlosti letu 
28 tisíc km za hodinu odpověděl 
na různé všetečné otázky.

... na zkáze titanicu se podílely 
Slunce a měsíc?

Ke zkáze Titanicu došlo 14. dub- 
na 1912, kdy tento kolos narazil 
do ledové kry v místech, kde jejich 
výskyt nikdo nepamatoval. Příči-
nou mohl být jev, kterému astrono-
mové říkají příliv tisíciletí. 3. led-
na 1912 se Země při svém oběhu 
kolem Slunce dostala do stavu nej-
většího přiblížení ke Slunci a sou-
časně 4. ledna 1912 nastal úplněk. 
Při této konstelaci jsou gravitační 
síly, které ovlivňují příliv a odliv, 
nejsilnější. Výrazný pohyb mořské 
hladiny pak způsobil intenzivní 
odlamování mohutných ledových 
ker v Grónsku, které se potom díky 
Labradorskému proudu dostaly až 
k trasám lodních linek. A pak už 
stačilo jen málo a…

(Zdroj: www.21stoleti.cz)
DANIEL ZELENKA

ÚPRava PaRkovací Plochy 
Před aReálem lovochemie
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NAŠE PRODUKTY

ZINKOSOL Forte je koncentrát 
zinku. Jedná se o čirou bezbarvou 
kapalinu bez zápachu. Surovinou 
pro výrobu je síran zinečnatý. 
Toto kapalné hnojivo, je možné 
použít jak při hnojení na půdu, 
tak i na list. Použití je vhodné jak 
ke hnojení před začátkem vegeta-
ce, tak i ke kurativním zásahům 
během vegetace v případech, 
kdy se akutní nedostatek projeví 
na rostlinách. Rostliny obzvlášť 
náročné na dostatek zinku jsou: 
chmel, kukuřice, fazole, len, jarní 
a ozimé obiloviny, cukrová řepa, 
brambory, hrách, bob, řepka olej-
ka, vinná réva, jádroviny, pec-
koviny, cibule, česnek, angrešt, 
rybíz, rajčata.

ZINKOSOL Forte

Podrobnější informace:
http://www.lovochemie.cz/cs/produkty/
detail-produktu/zinkosol-forte-3

jaké změny nás čekají v oblasti stRavování a PRostoR jídelny?
Na základě připomínek ke stra-

vování jsme iniciovali řadu jednání 
s dodavatelskou firmou Hrachovec 
s cílem vytvořit novou koncepci stra-
vování.

Snahou bylo zohlednit a řešit 
náměty zaměstnanců ke kvalitě 
a množství jednotlivých složek pokr-
mů, výživovým hodnotám a trendům 
v oblasti zdravé výživy. Nová kon-
cepce byla schválena vedením spo-
lečnosti s rozhodnutím nést navýšení 
cen jídel o 8,35 Kč a zachovat stá-
vající ceny pro zaměstnance ve výši 
30 Kč (jídlo 1, 2, 3, 5) a 48 Kč za jíd-
lo výběrové (4).  

Výsledkem jsou změny v jídelníč-
ku, které startují od 1. 5. 2016. Čeho 
se změny týkají a na co se mohou 
strávníci těšit?

Budou navýšeny porce masa 
u standardních jídel 1 – 3. Dojde 
k rozšíření sortimentu nabízených 
jídel jak v tradičních recepturách, 
tak v oblasti tzv. „trendy“ jídel (jed-
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ná se o lehké pokrmy s využitím 
netradičních, výživově hodnotných 
surovin).  

Strávníci mohou ochutnat recep-
tury nových hlavních jídel či příloh 
ke grilovaným masovým plátkům 
ze surovin jako je bulgur, mzaddara 
(čočka s bulgurem), tofu, kokoso-
vé mléko, kari nebo čerstvý zázvor. 
V nabídce bude více zeleniny formou 
salátů jako hlavních jídel či více-
složkové přílohy k masovým jídlům. 

V následujících měsících nás čeká 
změna vzhledu ploch a komunikací 
před areálem firmy. Vybraným zhoto-
vitelem je firma EKOSTAVBY Lou-
ny, s.r.o. Cílovým stavem bude nový 
systém odbavování na vjezdu do are-
álu, zřízení nové vrátnice pro zaměst-
nance, přeskupení parkovacích stání 
a vymezení samostatného sektoru pro 
autobusovou dopravu v krajní části 
parkoviště. 

151 a 152, a rozšíření komunikace 
I/15 v místě nového BUS terminálu. 
V průběhu výstavby I. etapy bude za-
chován provoz stávající autobusové 
zastávky.

Ve II. pracovní etapě bude prostor 
stávající autobusové zastávky adap-
tován na parkoviště a změnou vzhle-
du projdou i přilehlé zpevněné plo-
chy před objektem 150. Autobusová 
doprava již bude zajíždět do nově 

Situační výkres úpravy celé parkovací plochy. 

V minutkovém jídle bude častěji 
zařazena kvalitní ryba a nově bude 
možné zvolit si mezi smaženou přílo-
hou (hranolky) a přílohou zelenino-
vou (salát). 

Do budoucna připravujeme ve spo-
lupráci s oddělením areálových 
služeb zkvalitnění a modernizaci 
prostředí jídelny novým vybave-
ním a vzduchotechnikou k zajištění 
příjemného klima v horkých letních 
obdobích. 

Věříme, že tyto změny povedou 
k Vaší spokojenosti a budeme velmi 
rádi za další reakce, které nám nově 
necháváte ve schránce „JAK VÁM 
CHUTNALO?“. Děkujeme za zpětnou 
vazbu - Vaše připomínky jsou pro nás 
důležité pro rychlé a konkrétní řešení 
v případě stížností. Dodavatel taktéž 
ocení pochvalu a spokojenost klientů.  

do květnového období si dovolím 
popřát dobrou chuŤ ☺!

Za přítomnosti zástupce odborové organizace a vedení společností Lovochemie a PREOL 
byla podepsána Kolektivní smlouva na rok 2016.                                     Foto: Eva Živná

PodPis kolektivní smlouvy

Dále bude rozšířena silnice I/15 
z důvodu realizace přídavného odbo-
čovacího pruhu k vrátnici a na parko-
viště ve směru od Lovosic. Tím bude 
výrazně zvýšena bezpečnost silniční-
ho provozu v tomto úseku a rozšíře-
ní jízdního pruhu u BUS terminálu. 
Součástí rekonstrukce bude i náhrada 
stávající dešťové kanalizace a úpravy 
veřejného osvětlení.

Předpokládaný průběh stavby:
04/2016 - 10/2016

podrobnější popis realizace
Realizace bude probíhat v několi-

ka pracovních etapách, které na sebe 
budou plynule navazovat. V I. pra-
covní etapě bude realizována vý-
stavba BUS terminálu před objekty 

postaveného a provozně funkčního 
BUS terminálu.

Ve III. pracovní etapě bude reali-
zována výstavba nového vjezdu mezi 
objekty 1101 a 150, a dokončeny bu-
dou i parkovací plochy před objek-
tem 1101.

Ve IV. pracovní etapě projdou re-
konstrukcí parkovací plochy a chod-
ník před objektem 1102 (kolárna) 
a dojde k částečným úpravám vjezdu 
u vrátnice.

V průběhu celé stavby ve všech 
jejích etapách bude zachován pěší 
provoz podél areálu Lovochemie 
vyhrazeným souvislým koridorem 
v šířce 1,5m pro přístup do areálu 
(ve směru od centra i od vlakové 
zastávky).

Účastníme se
PRacovních veletRhů

na vysokých školách
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Jako každé jaro i letos se persona-
listky z Lovochemie účastnily pra-
covních veletrhů, které jsou pořáda-
né na vysokých školách. 23. 3. 2016 
proběhl Den kariéry na Přírodově-
decké fakultě Univerzity Jana Evan-
gelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 
který se konal v nových budovách 
kampusu UJEP. 30. 3. 2016 proběhl 
Veletrh iKariéra ČVUT Praha 2016, 
kde Lovochemie a PREOL měly stá-
nek umístěný v budově Fakulty elek-
trotechnické. V příjemném prostředí 
zástupci společností z různých regi-
onů reprezentovali různá odvětví, na-
bízeli studentům možnost uplatnění 
a poskytovali konzultace. Ke stánku 
Lovochemie zavítali především stu-
denti z různých oborů chemie, kteří 
měli možnost vyplnit dotazník k pří-
padné spolupráci na ročníkových, 
bakalářských nebo diplomových pra- 
cích a dále mohli označit zájem o bri-
gádu či částečný pracovní úvazek.  
Oba kariérní veletrhy se vydařily. 
Další veletrh proběhne 20. 4. 2016 
na VŠCHT, kde doufáme ve větší 
účast studentů oborů chemie. 

Stánek Lovochemie a PREOL.
Foto: Vendula Sedláková

Ilustrační foto.
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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          Foto: Roman Havlíček

C h e m i c k ý 
průmysl je jed-
no z odvětví 
s nepřísnějšími 
bezpečnostní-
mi předpisy. 
V chemickém 
průmyslu jsou 
nutné pravidel-
né revize, ser-

vis a údržba, neboť zařízení jsou značně 
zatížena, jelikož jsou vystavena velmi 
agresivním látkám, vysokým teplotám 
a tlaku. Dále je často třeba, aby byla údrž-
ba prováděna při úplné odstávce, třebaže 
častější je údržba a servis v rámci kon-
krétních výrobních oblastí. 

Čím je chemický závod složitější, tím 
jsou rizika pro zaměstnance údržby větší. 
Zaměstnanci údržby mohou navíc při-
jít do těsného kontaktu s širokou škálou 
často nebezpečných chemických látek. 
V našem případě s látkami dráždivými, 
žíravými, hořlavými a toxickými. Vzhle-
dem k charakteru těchto látek je nutná 
velká obezřetnost při údržbářských pra-
cích a věnovat důkladnou pozornost při 

ÚdRžba a nebezPečné chemické látky v chemickém PRůmyslu
Pracovní úrazy 3/2016

Sledované kritérium
Počet 

událostí
za měsíc 

Datum Stručný popis událostí

Pracovní úrazy LTI3+ 0

Pracovní úrazy MTC 1 14. 3. 2016 PREOL – Lisovna, při manipulaci s hadicí do-
šlo k zhmoždění šlachy pravé horní končetiny.

Pracovní úrazy OST 1 16. 3. 2016
LCH – KD, při čištění potrubí došlo k naražení 
kolena pravé dolní končetiny o pákový ventil 
a vzniku pohmožděniny kolena. 

Požáry 0

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

hodnocení rizik a přípravě práce před 
vlastním započetím činností na daném 
zařízení. 

nelze-li látku nebo postup odstranit 
nebo nahradit, je třeba expozici přede-
jít nebo omezit prostřednictvím tech-
nických nebo organizačních opatření 
a bezpečných systémů práce.

Systém povolení k práci je zásad-
ním prvkem bezpečného systému prá-
ce. V chemickém průmyslu se skladuje 
a zpracovává velké množství nebezpeč-
ných látek, včetně hořlavých a toxických 
materiálů. Skutečnost, že v těchto praco-
vištích může dojít k závažným inciden-
tům je tudíž zřejmá, a systém povolení 

k práci je zásadní součástí účinného řízení 
rizik. Systém povolení k práci je oficiálně 
protokolovaný postup, který se používá 
ke kontrole práce, u níž je shledáno, že 
může být nebezpečná. V našich podmín-
kách se jedná o dokument TOP BOZP 
147. Tato TOP se bude v nejbližších mě-
sících aktualizovat tak, aby se zpřesnila 
pravidla pro vystavovatele a příjemce 
Povolení k práci. 

základní zásady a pravidla pro 
bozp při údržbě.

Velká část havárií se závažnými a smr-
telnými následky v chemicko-zpracova-
telském průmyslu je spojena s činnostmi 
údržby nebo je důsledkem nedostatečné 
údržby. Většina těchto havárií je způso-
bena uvolněním nebezpečných materiálů 
během údržby; jde např. o havárie, při 
nichž dojde k závadě na potrubí v che-
mickém závodu. 

Vzhledem k vysokému namáhání, 
kterému jsou zařízení v tomto odvětví 
vystavena, jelikož u nich dochází k expo-
zici velmi agresivních látek, je nezbytná 
pravidelná údržba a servis. V chemickém 
průmyslu lze rozlišit tři druhy údržby: 

1. průběžná či každodenní údržba (vy-
konávaná bez odstávky zařízení, kdy 
ovšem část zařízení může být izolována) 

2. údržba s odstávkou zařízení 
3. modifikace či výstavba nových jednotek 

Do všech tří typů údržby mohou být 
zapojeni dodavatelé. Outsourcing údrž-
by se nyní v chemickém průmyslu stává 
zcela obvyklým.  Ústředním prvkem spo-
lehlivé údržby a bezpečnosti práce při ní 
je dobré řízení BOZP. Řízení BOZP by 

Základy budoucích zásobníků. Sklad amínů. Základy nové výrobny.

výstavba univeRzální GRanulační linky (uGl)
„Nátěrový systém Lovochemie je po-
měrně náročný a odpovídá korozní 
agresivitě prostředí výroben hnojiv. 
Jako na každé stavbě i tady je a bude 
nutná kontrola aplikace předepsaných 
vrstev barev, nelze se ze zkušenosti 
spoléhat pouze na prohlášení dodavate-
lů. Proto již probíhají inspekce ve vý-
robních závodech.“ Jak jsme zjistili, 

V ý R O b N Í  ú S E K / V á C L A V  H A V L Í K                                                    Foto: Jaromír Zubák

jsou dodavatelé sloupů ze Slovenska 
a inspekce například v Košicích zabe-
re několik dní! „Naštěstí technika je 
dnes úžasná, i ve vlaku je dnes k dis-
pozici internet a tak lze i cestou praco-
vat na úkolech, které vyžadují přístup 
do výkresové dokumentace uložené 
na podnikové síti. Jinak si nedovedeme 
představit, jak to vše v krátkých termí-
nech stihnout,“ dodal Ing. Pacholík.

Termíny jsou skutečně nemilosrdné. 
Za rok touto dobou má být jednotka 
ve zkušebním provozu a mají pro-
bíhat garanční testy. Jak informoval 
Ing. Stuchlý, pro konečný termín do-
končení bylo nezbytnou podmínkou 
to, že budou do konce ledna 2016 
uzavřeny kupní smlouvy na všechny 
klíčové stroje. Ačkoli došlo u několi-
ka strojů k drobnému skluzu, máme 

i tento úkol úspěšně za sebou. Bohu-
žel v poslední době došlo k několika 
změnám ze strany výrobců zařízení, 
které mají vliv na ostatní části stavby, 
takže tým technologů pod vedením 
Ing. Michala Baji má nyní plné ruce 
práce. Ve spolupráci s úsekem náku-
pu a generálním dodavatelem díla, 
společností MAKS-D, řeší technic-
ké aspekty a zejména časové dopady 

těchto změn do projektu. „Musím říci, 
že dodavatel díla se v tomto smě-
ru chová velmi odpovědně a spolu 
s Lovochemií se intenzivně snaží 
vzniklé komplikace okamžitě řešit. Je 
evidentní, že specialisté dodavatele 
pod vedením Ing. Paciorka nehledají 
„mouchy na projektu“, ale hledají ře-
šení, které zajistí realizaci v plánova-
ných termínech,“ doplnil Ing. Havlík.

Pokračování ze strany 1

Příklad zakázané činnosti.              

sklady kyseliny dusičné a kyseliny síRové uvedeny do zkušebního PRovozu
V ý S T A V b A / J O S E F  M E R g L                                                                  Foto: Pavel gelbič

Před výstavbou nových skladů byly 
k dispozici pouze tři velkokapacitní 
zásobníky kyseliny dusičné, každý 
o kapacitě 2 000 m3, které jsou umís-
těny v těsné blízkosti výrobny kyseliny 
dusičné KD6 a vyrobená kyselina je 
ukládána přímo do nich. 

Kyselina sírová byla skladována 
ve dvou nadzemních zásobnících s pod-

pěrami, každý o kapacitě 450 m3, kam 
byla kyselina sírová stáčena z železnič-
ních cisteren a dále distribuována do pro-
vozního zásobníku LAV III a skladu 
výrobny KORDY firmy Glanzstoff Bo-
hemia. Sklady kyseliny sírové byly ka-
pacitně omezeny, protože jeden ze zásob-
níků byl dlouhodobě odstaven z provozu 
z důvodu havarijního stavu.

Tehdejší skladovací kapacity obou 
skladů byly tedy nedostatečné vzhle-
dem k zajištění nově plánovaných 
výroben a také z hlediska možného 
dlouhodobějšího odstavení stávajících 
výroben kyseliny dusičné KD5 a KD6 
z provozu. To se projevilo hlavně 
v roce 2010, kdy došlo k havárii tur-
bosoustrojí na výrobně KD6. Výrobna 

byla odstavena z provozu po dobu čtyř 
měsíců a Lovochemie byla nucena pro 
zajištění výroby hnojiv nakupovat ky-
selinu dusičnou externě. 

Z výše uvedených důvodů se vedení 
Lovochemie rozhodlo navýšit sklado-
vací kapacity u obou kyselin.

Bylo rozhodnuto o výstavbě čtyř 
zásobníků kyseliny dusičné (každý 

po 3 000 m3) a dvou zásobníků kyseli-
ny sírové (každý po 500 m3).

Z výběrového řízení na výstavbu 
skladů vzešla jako dodavatel firma 
Metrostav, pro část měření a regula-
ce byla vybrána firma Emerson Pro-
cess Management. S oběma firmami 
byly podepsány smlouvy o dílo v září 
2014 s tím, že sklad kyseliny sírové 
bude uveden do provozu k 31. 7. 2015 
a sklad kyseliny dusičné k 31. 12. 2015. 

Vlivem různých problémů při vý-
stavbě došlo ke zdržení najetí do pro-
vozu u obou skladů. Sklad kyseliny 
sírové byl nakonec povolen Staveb-
ním úřadem Lovosice uvést do zku-
šebního provozu 24. 11. 2015 a sklad 
kyseliny dusičné 1. 3. 2016. Od těch-
to termínů jsou oba sklady provozo-
vány.

V současné době probíhají práce 
na odstraňování vad a nedodělků, kte-
ré by měly trvat zhruba do konce dub-
na tohoto roku.

mělo být integrováno do celkového řízení 
údržby. Mezi klíčové prvky řízení BOZP 
patří plánování, odpovídající hodnocení 
rizik, bezpečné systémy práce, odborná 
příprava v oblasti BOZP a účinná ko-
munikační struktura. Důležitými fakto-
ry, které přispívají k dobrým výsledkům 
v oblasti BOZP, jsou odhodlání manage-
mentu, dobrá kultura bezpečnosti a ochra-
ny zdraví v podniku a účast zaměstnanců 
na řízení BOZP.

Pohled na sklad KD ze severovýchodu, vlevo je 
čerpadlovna.                                  

Pohled na sklad KS z jihovýchodu. Před zásobníky je 
čerpadlovna a stáčení železničních cisteren.                                     

Pohled na sklad KS z jihozápadu. Před zásobníky je 
čerpadlovna a stáčení železničních cisteren.
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Pozvánka do PříRody
Zveme vás již na 37. ročník „Jarního 

putování okolím Lovoše“. Tradiční po-
chod organizuje Klub českých turistů 
Lovosice vždy poslední sobotu v dubnu. 
Tentokrát vám umožníme ve spoluprá-
ci s firmami EUROVIA, a.s. a MET-
ROSTAV, a.s. obdivovat nejenom krásy 
Českého středohoří, ale i dílo našich 
dělníků a techniků - dálnici dříve než ji 
zaplní automobily. 

Autobusy vás dopraví k ústí Radejčín-
ského 620 metrů dlouhého dálničního 
tunelu. Za ním překročíte po rozestavě-
ném dálničním mostě Uhlířskou strouhu 
a z dálnice pak sejdete za Prackovickým 
tunelem.  Trasy v délkách od 4 do 38 km 
vás provedou Českým středohořím vět-

T U R I S T I K A / M I L O Š  V O D I č K A 

šinou po značených turistických cestách. 
Pro ty, kteří se chtějí jen projít v přírodě, 
je připravena 7km trasa z Velemína, na-
opak pro polykače kilometrů trasa 50 km 
začínající v Lovosicích. Ukážeme vám 
nejkrásnější kouty půvabného kraje, mů-
žete obdivovat kaňon Labe i rozkvetlé 
sady na pozadí dynamických siluet ku-
želů bývalých sopek.

Prezentace je v sobotu 30. dubna 2016 
průběžně od 7:00 do 10:00 hodin u Labe 
v Café Zámeček. V cíli na vrcholu 570 m 
vysokého Lovoše vás čeká výjimečný 
rozhled na České středohoří. Podrob-
nosti k akci najdete na stránkách KČT 
Lovosice (kct.lovosice.net/). Těšíme se 
na vaši účast!

Příjezd do Drážďan. Jedna z expozic výstavy.                                   

na sále lovochemie PRoběhlo
slavnostní vyhlášení soutěže mladý chemik 

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 proběhl na sále 
Lovochemie již 4. ročník slavnostního 
vyhlášení krajského kola soutěže Mladý 
chemik, který v letošním roce organizo-
vala naše partnerská škola SOŠ technic-
ká a zahradnická Lovosice. Tohoto kola 
soutěže se zúčastnilo celkem 941 žáků 
ze 41 základních škol. Pro žáky jsme 
v rámci programu slavnostního vyhláše-
ní připravili exkurzi v chemickém are-
álu, během které pan Ing. Václav Šmíd 

S P R á V N Í  ú S E K / A N N A  A D A M C O V á

Správní ředitel Michal Kurka předává ceny nejlepším Mladým chemikům.  Foto: archiv Lovochemie

představil jednotlivé společnosti, pova-
hu výroby, provozní jednotky a zmínil 
řadu zajímavostí z oblasti chemie. 

Vyhlášení bylo zahájeno kulturním 
představením dětského sboru „Letuš-
ky“, který svým zpěvem zpestřil celé 
odpoledne. Samotné vyhlášení proved-
la paní ředitelka Jaromíra Venclíčková. 
Ceny předávali personální ředitel spo-

lečnosti Spolchemie – Jan Chudoba, 
Michal Kurka, ředitel správního úseku 
Lovochemie a zástupci odboru školství 
krajského úřadu ÚK. Do celostátního 
kola, které proběhne 1. 6. 2016 v Pardu-
bicích postupují Julie Suchá, Lukáš Dra-
pala, Jan Vaněček (ZŠ Teplice) a Jana 
Spurná (ZŠ Kryly). Všem přejeme mno-
ho úspěchu v celostátním kole!

Podávání Ruky
b U S I N E S S  E T I K E T A  / E V A  Ž I V N á

V celém civilizovaném světě se dnes 
v obchodních a politických kruzích běž-
ně zdraví podáním ruky. Vžilo se jako 
gesto, které demonstruje, že nemáme 
v ruce zbraň a přicházíme v míru a přá-
telství. Navíc dlaň je nejcitlivější plo-
chou ruky, vnímáme její teplo, vlhkost, 
stisk, tím se lidé sbližují více než úklo-
nou hlavy. 

Ruce si nepodáváme přes překáž-
ku, například přes stůl nebo „do kříže“ 
s dalším párem. Přátelské gesto, jakým 
je podání ruky, doprovodíme úsměvem 
a pohledem do očí. Muž při podávání 
ruky vždy stojí; sedí-li, vstane. Nestačí 
se jen nadzdvihnout a s přihrbeným tě-

lem naznačovat, že tohle je maximum, 
co jsem „kvůli vám ochoten udělat“. 
Musíme stát zpříma. 

Stisk ruky má být krátký, pevný, nemá 
trvat déle než vteřinu. Nevhodné jsou 
familiární doprovodné projevy – stisk 
předloktí druhou rukou, poplácávání 
po zádech, dlouhé, až nekonečné třesení 
rukou, které uvádí partnera do rozpaků. 

Ruce při pozdravu musejí být čisté, 
nepodáváme ruku v sádře nebo v lyžař-
ské rukavici. Potí-li se nám ruce, nosíme 
v pravé kapse kapesník, do kterého si 
dlaň vždy před podáním ruky nenápad-
ně otřeme. 

Zdroj: Internet

Seminář ZZN Pelhřimov v Českých Budějovicích.                     Foto: M. Kocánek  

seminář zzn

Laboratoř.               Foto: archiv LovochemieKontrola a zakrmení odchytových klecí pro přemnožené holuby.      Foto: Eva Živná

Zveme vás na „Jarní putování okolím Lovoše“    Foto: Eva Živná

kouzlo oRchidejí
VZO OS ECHO spolu s vede-

ním akciové společnosti zopakoval 
ve dnech 17. 3. a 19. 3. 2016 auto-
busový zájezd do Drážďan na „Ce-

V Z O  O S  E C H O / V Ě R A  H O Z á K O V á              Foto: Alexandr Vopat

losvětovou výstavu orchidejí“, který 
byl v roce 2014 velice dobře hodno-
cen jak zaměstnanci, tak i členy klubu 
důchodců.

Po prohlídce výstavy byla ještě zastáv-
ka ve městě, kde se všichni mohli projít 
městem, případně udělat malé nákupy. 

V letošním roce se nadšení opakovalo, 
bylo skutečně co obdivovat.

Účastníci moc děkují za vydařený 
zájezd.

S P O R T / M I L O Š  V O D I č K A                         

lovosičtí mladší žáci PostouPili 
do RePublikového finále

V sobotu 5. března 2016 proběhla pod 
patronací Pražského oblastního svazu há-
zené kvalifikace podzimních vítězů tří ob-
lastních přeborů o účast v republikovém 
finále Házenkářského desetiboje. V kaž-
dé disciplíně se počítal průměr z deseti 
nejlepších výkonů ze všech 14 hráčů 
družstva. Lovosičtí házenkáři neodjížděli 
do haly ve Břvích jako favorité, protože 
měli k dispozici jen 12 hráčů. Prázdniny 
a končící chřipková epidemie ale potrá-
pily i další adepty na vítězství – Duklu 
Praha II a Liberec Handball, takže kvali-
fikace neměla favorita. 

V úvodní disciplíně sprint na 2 x 15 
metrů jsme si nedělali velké ambice. Kluci 
zabojovali a celkově dosažené časy lepší 
až  o 0,4 sec, než při oddílovém testování, 
znamenaly první vítězství. V další disci-
plíně – střelba na přesnost, jsme soupeře 
přímo deklasovali. Z 24 možných bodů 
každého hráče za zásahy do předepsaného 
místa v házenkářské brance dosáhli Lo-
pata a Vojíř 21, Kalivoda s Kryšpínem 15 
bodů a ani ostatní se nedali zahanbit. Také 
v další atletické disciplíně – pětiskoku, 
lovosičtí zvítězili přesto, že podali o něco 
horší výkony než v přípravě. Rozhodly 

nejen  dlouhé skoky Lopaty, Lukáče, Ka-
livody a Štolby, ale zejména vyrovnané 
výkony ostatních. Ani v další disciplíně – 
hod míčem, jsme nebyli favorité, ale opět 
rozhodla vyrovnanost družstva. Dlouhé 
hody Lukáče, Kalivody a Kryšpína by 
na vítězství nestačily. Poslední atletickou 
disciplínou byla překážková dráha. Do-
mácí ji postavili nepříliš složitou a to byla 
výhoda pro rychlíky z Lovosic. 

I v házenkářských disciplínách kralo-
vali Lovosičtí žáci. Turnajem s povinnou 

osobní obranou prošli bez ztráty kytičky, 
v soutěži samostatných nájezdů na bran-
káře neměli konkurenci. Jediné zaváhání 
bylo ve hře. Po jednoznačném vítězství 
nad Libercem ale remiza s Duklou Praha 
II na celkové vítězství Lovosic v kvalifi-
kaci neměla vliv. I v poslední hodnocené 
disciplíně - aktivita, tj. počtu hráčů, kteří 
v utkáních dosáhli branky, rozhodla pro 
Lovosice vyrovnanost družstva.

O vítězství a postup do červnového ce-
lorepublikového finále se zasloužilo druž-
stvo ve složení: Lukáč, Kalivoda, Lopata, 
Bednařík, Vaverka, Hron, Štolba, Vojíř, 
Sozanský, Kryšpín,  Král a Novák. Zá-
sluhu na úspěchu mají i rodiče, kteří nám 
poskytli velkou podporu. Děkujeme. 

ing. Miloš Vodička, Marek Trefný, 
trenéři. 

Družstvo mladších žáků na regionální kvalifikaci.     Foto: archiv klubu
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4 kuřecí prsíčka (Vodňanské kuře)
4 lžíce sezamového oleje
2 lžíce omáčky teriyaki (k dostání
   v obchodech s asijskými potravinami)
2 lžíce 100% tomatového džusu
2 karotky
1 žlutou a 1 zelenou cuketu
1 lžička hnědého cukru
   sůl a pepř

Kuřecí prsíčko lehce naklepeme pa-
ličkou na  maso tak, abychom srovna-
li tloušťku masa na  stejnou úroveň, 
cca 1 cm. 
Dvě lžíce sezamového oleje smícháme 

GRilované kuřecí PRsíčko s omáčkou teRiyaki

s  tomatovou šťávou, omáčkou teriyaki, 
solí a  pepřem. Potřeme připravená prsa 
a necháme hodinu odpočinout. 

Karotku očistíme a společně s cuketami 
nakrájíme na podlouhlé nudle. Karotku 
krátce povaříme v osolené vodě, zprud-
ka zchladíme v ledové vodě a necháme 
okapat. Zeleninu orestujeme na  seza-
movém oleji, osolíme, opepříme a  při-
dáme hnědý cukr. Za občasného míchá-
ní necháme lehce zkaramelizovat. Pozor 
na přepálení cukru, jídlo je potom hořké 
a ne příliš chutné.
Na  rozpáleném grilu opékáme kuřecí 
prsa do  úplného propečení. Na  talíře 
následně servírujeme grilovaná kuřecí 
prsíčka s restovanou zeleninou.

Zdroj: Vodňanská drůbež
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domácí výRoba Piva/vína/cidRe
pivo, cidre, víno nebo ořechovka 

… i to může být zajímavý koníček 
a nemám na mysli jejich prostou 
konzumaci, ale výrobu. 

Před dvaceti lety jsem byl nedaleko 
vinařské profese. Pocházím z Moravy 
a s výrobou vína jsem se potkával celkem 
intenzivně. Byl jsem praktikantem u dnes 
již čtyřnásobného vinaře roku v Krumvíři 
a i studium na vysoké škole jsem směroval 
k vínu a plánoval, že po ukončení studií 
bych se vínu rád věnoval profesionálně.  Ale 
jak už to v životě bývá, člověk míní a pán-
bůh mění a tak jsem se z Moravy dostal 
do severních Čech a révu vyměnil za řepku.

První, s čím jsem začal, byla výroba piva. 
Suroviny pro domácí výrobu piva jsou cel-
kem snadno dostupné a ani technologické 
vybavení není moc komplikované. Začínal 
jsem s výrobou z koncentrátů, ale to bylo 
příliš jednoduché. A tak jsem si pořídil více 
hrnců a dnes vařím pivo ze základních su-
rovin – vody, sladu, chmele a kvasnic. Nut-
no poznamenat, že mnoho pokusů nevyšlo 
a některá piva se úplně nepovedla, ale tr-
pělivost je základ, a tak se po dvou letech 
bádání, propočítávání a zkoušení, začínají 
dostavovat první stabilnější výsledky.

U výroby vína je to se surovinami složi-
tější. Hrozny se hůře shánějí. Proto jsem nej-
dříve začal vyrábět cider/cidre, což je takový 

Mletí hroznů.

Interesting facts about May
The month May was named for Maia, the Greek goddess 
of fertility.
In any given year, no month ever begins or ends on the same 
day of the week as May does.
May is considered a bad luck month to get married.
On 1 May 1931, the Empire State Building was officially 
opened in New York.
In many countries 1 May is an official and national holiday 
known as Labour Day.

Slovníček pojmů

Zajímavosti o květnu
Měsíc květen (máj) je pojmenován podle řecké bohyně 
plodnosti Maia.
Ve kterémkoli roce žádný měsíc nezačíná ani nekončí 
stejným dnem jako květen.
Květen je považován za nešťastný měsíc ke svatbě.
1. května 1931 byla oficiálně otevřena budova Empire 
State v New Yorku.
Ve spoustě zemí je 1. květen oficiálním státním svátkem, 
známým jako Svátek práce.

PROCVIčTE SI S NáMI ANgLIčTINU - bARbORA ZEMANOVá

Goddess – bohyně
Fertility – plodnost
to consider – považovat za, posoudit

luck – štěstí
building – budova
labour day – Svátek práce

VýROčÍ V DUbNU
Své životní jubileum oslaví:
jan prášek
mechanik loko a motor, železniční doprava
petra divecká
operátor, vodní hospodářství
jaroslav pospíšil
operátor, expedice
venuše urbanová
IT specialista, OIT

Pracovní výročí oslaví:
5 let zaměstnání v podniku:
rudolf nožička
operátor, GSH
martin hubička
technolog
jiří polanka
operátor, LAV
petr laube
operátor, PREOL

10 let zaměstnání v podniku:
jan prášek
mechanik loko a motor, železniční doprava
rudolf makula
operátor, expedice
pavel puravec
mistr, údržba
karel hendrych
manažer marketingu, PREOL

20 let zaměstnání v podniku:
roman kuřátko 
operátor, expedice

35 let zaměstnání v podniku:
jiří Čermák 
vrchní mistr, vodní hospodářství

odchod do starobního důchodu:
karel horčic
specialista systémů řízení, SÚ
emil mudra
operátor,   Mlýnice    

všem našim spolupracovníkům 
přejeme pevné zdraví a hodně 
úspěchů.

V  březnu nastoupili:
zdeněk janecký
elektrikář, údržba elektro
roman laube
operátor, KD
miroslav otta
operátor, LAV
martin Salač
operátor, KMC

přejeme mnoho úspěchů 
v novém zaměstnání!

Pro velký zájem v minulém roce měli i letos zaměstnanci možnost před Velikonocemi zakoupit 
vejce od firmy Česká vejce, a.s., a to za zvýhodněnou cenu.                              Foto: Eva Živná

a višňové víno bylo na světě. Když už jsem 
takto technologicky vybaven, tak révo-
vé víno je jen logickým vyústěním mého 
snažení. Vyrážím na Moravu pro hrozny 
a pouštím se do výroby „milerky“. Műller 
Thurgau je běžná odrůda hroznů, pořizovací 
cena také není nijak dramatická, tak pokud 
první pokus úplně nevyjde, nebude taková 
škoda.

Zkouším, porovnávám, přemýšlím, jak 
to udělat příště, abych se více přiblížil ký-
ženému výsledku. Pravda, zatím mé výtvo-
ry nejsou na výstavu, ale jsou moje, mám 

Lis. Višňové.

Ale víno mám pořád rád. Baví mě tvo-
řit, sám vlastníma rukama něco vytvářet 
a vedle mé práce, která mě sice baví, ale je 
psychicky poměrně dost náročná, potřebuji 
nějakou protiváhu, nějaký relax. Někdo leze 
po horách, někdo relaxuje na sportovišti a já 
vařím pivo, vyrábím víno, cidre, višňovku 
ořechovku, příp. jiné ovocné šťávy a likéry. 
Z ovoce, které nevyužiji jinak, připravím 
kvas pro výrobu pálenky v pěstitelské pá-
lenici, aby byla surovina pro višňovku nebo 
ořechovku na další rok.

Dělám to proto, abych zahnal stres, odpo-
činul si od byznysu, a také proto, že výsled-
ky mé profese nejsou hmatatelné a chybí mi 
manuální práce či možnost si na produkt 
svého snažení sáhnout.

technologický přechod od piva k vínu a ja-
blka, ze kterých se cider/cidre vyrábí, jsou 
snadněji dostupná. Pro ty, kteří neznají cider/
cidre, tak cider je prokvašená jablečná šťáva 
technologií podobnou spíše výrobě piva a je 
velmi oblíbený v Anglii. Naproti tomu cidre 
je francouzskou obdobou tohoto produktu 
s tím, že jej zde připodobňují více k vínu. To 
byl tedy další krok mého počínání. 

Jablka ale dozrávají až na podzim, už 
od června však začínají zrát třešně, višně, 
angrešty, meruňky a také se dají naložit oře-
chy. A tak vzniká ořechovka, višňový a an-
greštový likér a nově i višňové víno. Nád-
herná barva a kořenitá vůně, to je lákavé. 
A když jsem loni od kolegů dostal k naro-
zeninám nerezový lis, tak bylo rozhodnuto 

z nich radost, je to výzva pro další zkoušení 
a hlavně se tím výborně bavím.  Ale ve víně 
(a v mém případě i v pivu a cidru) nebude-
me nikdy chytří. Stále nás bude něco pře-
kvapovat a my se tomu budeme snažit poro-
zumět a trpělivě se znovu a znovu pokoušet 
o lepší výsledek.

Rád posedím s přáteli nebo i jen tak sám 
nad sklenkou vlastního moku, zkouším, po-
rovnávám a přemýšlím, jak to příště vylep-
šit. Osobně však moc nekonzumuji, spíše 
degustuji.

Ale nejsem jediný. I někteří další kole-
gové se věnují podobným koníčkům. Mini-
málně přípravou kvasu pro výrobu pálenek 
nebo výrobou piva. Rád bych si přečetl také 
jejich příspěvek.

hledáme nové koleGy do PRacovního 
týmu lovochemie, Pomůžete nám i vy? 

S P R á V N Í  ú S E K / L I b U Š E  T O M A N O V á 

Investiční akce „Univerzální granu-
lační linka“ a její předpokládané zpro-
voznění na jaře příštího roku přináší 
nejen změny technologické a navýšení 
výrobních kapacit, ale i nová pracovní 
místa chemiků operátorů, operátorů ex-
pedice, techniků a mechaniků. Předpo-
kládaný počet nových pracovních míst 
je 40 a s výběrem nových kolegů a ko-
legyň začínáme již nyní. Doporučení 
a kladné reference jsou v procesu nábo-
ru důležitými faktory a mají význam pro 
výběr zaměstnance splňujícího základní 
požadavky společnosti - spolehlivost, 
odpovědnost, chuť pracovat, loajalita 
a samostatnost. 

V případě, že byste ve svých rodinách 
či ve vašem okolí věděli o vhodných 
kandidátech na otevřené pozice (detailní 
informace o výběrových řízeních na-
jdete na ShP) a chtěli nám je doporučit, 

kontaktujte personální oddělení nejlépe 
s životopisem uchazeče. Vaší aktivní 
pomoci a doporučení při výběru nových 
kolegů si velmi vážíme. V případě, že 
se vámi doporučený nový zaměstnanec 
na pozici osvědčí, bude vám vyplacen 
náborový příspěvek ve výši 3 000 kč 
rozdělený na dvě výplatní období 
(1 000 Kč po uplynutí zkušební lhůty, 
pokud s novým zaměstnancem nebude 
pracovní poměr ukončen ve zkušební 
době, a dále pak 2 000 Kč při prodlou-
žení smlouvy nového zaměstnance 
na dobu neurčitou)*. Věříme, že se nám 
i s vaší pomocí podaří nalézt posily 
do pracovního týmu Lovochemie.   

Bližší informace poskytne personalist-
ka Petra Šmídová, petra.smidova@lo-
vochemie.cz, 416 563787, 702 197 910.

*náborový příspěvek mohou uplatňo-
vat pouze zaměstnanci lovochemie, a.s.
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aGROFERT a MY

Seriál sportovně-rodinných dní 
AGROFERT RUN vyrazil na trať své-
ho druhého ročníku. Je jedno, jestli je 

Pojďte si s námi (oPět)
zaběhat okolo 
komínů našich 
chemiček

kam
vyRazit
na jaře

běh vaše parádní disciplína nebo jest-
li jste spíš chodec, hlavní je se bavit. 
Na své si na akcích přijdou především 
rodiny s dětmi, pro které je kromě dět-
ských a rodinných běhů připravený 
i pestrý doprovodný program a olym-
pijská bojovka. Startovné stejně jako 
loni platí pouze účastníci hlavních 
10 km závodů, ostatní běhy i další 

AGRoFeRt 
oLYmPijsKá 
VÝstAVA 
PRojede celkem
16 městy 

AGROFERT se stal partnerem seriá-
lu závodů KOLO PRO ŽIVOT i v roce 
2016. Stejně jako v loňském roce bude 
i letos účast na jednotlivých závodech 
pro všechny zaměstnance koncernu 
AGROFERT ZDARMA.  První závod 
seriálu startuje 23. 4. v dobřichovi-

ZAjeZděte si V seRiáLu 
kolo PRo život cích u prahy, nicméně hlavním zá-

vodem naší AGROFERT cyklo sezó-
ny je druhý ze závodů tohoto seriálu, 
AGROTEC HUSTOPEČE TOUR. 
Jeho generálním partnerem je společ-
nost Agrotec a těšit se na něj můžete 
30. 4. v hustopečích. Na závody se 
registrujte na webových stránkách 
www.agrofert.cz/koloprozivot.  

kolo pro Život
pokračuje i v květnu a červnu:
14. 5. Mladá Boleslav Tour ŠKODA 

AUTO
21. 5. Jestřábí hory České spořitelny 

(Havlovice nad Úpou)
4. 6. Orlík Tour Kooperativy
 (Orlík-Vystrkov)
11. 6. Ještěd Tour Kooperativy
 (Liberec)
25. 6. Bikermaraton Drásal České 

spořitelny (Holešov). 

aktivity jsou zdarma. A navíc celý vý-
těžek startovného půjde před Nadaci 
AGROFERT na podporu neziskové-
ho sektoru v daném regionu. Seriál 
AGROFERT RUN startuje 30. dubna 
Synthesia runem, další zastávkou 
je deza run 21. května ve valaš-
ském meziříčí a poslední zastávkou 
před létem bude letošní novinka: Fa-
tra run v napajedlech 11. června. 
Podrobné informace najdete na www.
agrofertrun.cz. 

„Rio, Rio, Rio de Janeiro!“ skan-
dují si v hlavě sportovní fanoušci 
už od ledna. Aby ne, olympijské hry 
v rytmu samby v brazilské metropoli 
se už blíží! AGROFERT a mediál-
ní dům MAFRA – partneři českého 
olympijského týmu – se rozhodli vám 
to čekání trochu zkrátit a připravili 
pro vás putovní olympijskou fotogra-
fickou výstavu. V celkem 16 městech 
se tak představí nejznámější, nejzají-
mavější, a také nejnapínavější oka-
mžiky českých sportovců na olym-
piádách poslední dekády. Slavnostní 

vernisáž výstavy proběhla v pátek
8. dubna v praze na Smíchově 
v areálu maFry. Tour bude v dub-
nu pokračovat přes Lovosice, Tábor 
a Pelhřimov, v dalších měsících se 
mj. potkáme v Třešti, Hlinsku, Va-
lašském Meziříčí, Přerově, Husto-
pečích, Vodňanech či Pardubicích. 
V závěru výstava zamíří do olym-
pijského parku, který chystá Olym-
pijský výbor spolu se všemi svými 
v oblasti Lipenské přehrady. Kom-
pletní trasu výstavy najdete na www.
olympijskavystava.cz. 

I pro letošní rok je AGROFERT ge-
nerálním partnerem festivalů sportu 
Sporťáček. Přijďte se za námi podívat 

FestiVAL 
sPoRtu 
sPoRťáček 2016

v sobotu 28. května na Stadion mlá-
deže ve zlíně. Na místě si můžete vy 
i vaše děti vyzkoušet řadu tradičních 
i méně známých sportů a pobavit se se 
sportovními trenéry a zástupci klubů. 
A až budete dostatečně utahaní, může-
te rovnou zamířit na festival filmů pro 
děti a mládež, jehož je zlínský Sporťá-
ček v letošním roce součástí. Více in-
formací najdete na www.sportacek.cz. 

BěžecKÝ seRiáL
AGRoFeRt
Run 2016

 

Rádi bychom Vás pozvali na další 
ročník seriálu sportovně-rodinných 
dnů AGROFERT Run 2016. Pro 
účastníky je připraveno celkem 5 ne-
tradičních běžeckých tras, 4 vedou 
průmyslovými areály (DEZA Valaš-
ské Meziříčí, Precheza Přerov, Fatra 
Napajedla a Lovochemie Lovosice), 
třešničkou na dortu je "dostihová" 
cross country na pardubickém dosti-
hovém závodišti pod hlavičkou spo-
lečnosti Synthesia. 

Každá zastávka seriálu AGROFERT 
Run 2016 nabídne také bohatý do-
provodný program pro celou ro-
dinu a všechny věkové kategorie. 
Vezměte děti, babičku i souseda 
a přijeďte za námi! vstup je zdarma, 
pouze u soutěžního závodu na 10 km 
zaplatíte startovné 100 Kč, jehož vý-
těžek jde celý na charitativní účely. 

30. 4.
2016

Synthesia, a.s. – dostihové 
závodiště, Pražská 607, 
pardubice

21. 5.
2016

DEZA, a.s., areál společnos-
ti Deza, Masarykova 753, 
valašské meziříčí

11. 6.
2016

Fatra, a.s., areál společnosti 
Fatra, třída Tomáše Bati 1541,
napajedla

3. 9.
2016

Lovochemie Agrofert Run, 
Lesopark Osmička lovosice

11. 9.
2016

PRECHEZA, a.s., areál 
společnosti Precheza, nábř. 
Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 
přerov

Registraci a další informace naleznete na:
www.agrofertrun.cz,
Facebook Agrofert run.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 Zdroj: AgROFERT


