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ZAMĚSTNANECKÝ DEN 
NARUBY

Doby t r ván í  zarážek 
na provozech ve dnech

Konal se v červnu, 
kdy se více jak padesát 
zaměstnanců rozhodlo udělat 
něco navíc pro svůj podnik.

ZÁVODNÍ LÉKAŘ 
JE ODBORNÍKEM 
NA PLICNÍ LÉKAŘSTVÍ
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Rozhovor se závodním lékařem 
MUDr. Jenšovským 
o fungování ordinace.

VÝSTAVBA TEPELNÝCH 
ROZVODŮ ZAHÁJENA
V
R
Dne 27. července byla podepsána 
smlouva o zajištění dodávek 
teplé vody z Lovochemie 
pro město Lovosice.
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Montáž dopravního mostu na expedici LV pomocí dvou jeřábů. Foto: Milan Jackov

Program mi připadal (a stále připadá) 
zajímavý. Nabízí mnoho námětů pro 
zlepšování v různých oblastech. Při své 
práci jednám s mnoha lidmi a program 
mi umožnil nejen lépe poznat sebe, ale 
hlavně lépe chápat ostatní.

Ráda bych využívala své dovednosti 
co nejlépe a doufám, že mi v tom tento 
kurz pomůže.

Kromě toho, že to považuji za jakýsi 
prezent, tak proto, abych se dozvěděl 
něco o druhých a sobě a využil to při 
seberozvíjení.

Josef 
ŠKLÍBA
OŽP

Monika 
BENCSOVÁ
OVR

Vždy jsem se zajímala o rozvoj 
osobnosti a důvody řešení a chování 
mne samé i ostatních. Tento program 
mi svými tématy pomáhá a doufám, že 
ještě pomůže, nalézt odpovědi na mé 
otázky.

Eva 
FIALOVÁ
OŽP

Michal 
BAJI
LAV

ANKETA

Proč jste se 
zapojili do 
rozvojového 
programu 
pro mladé talenty 
v Lovochemii?

HLAVN Í  TÉMA

Ú D R Ž B A  A  I N V E S T I C E  /  J A R O M Í R  Š I L H A N

PROBĚHLA ZARÁŽKA 
VÝROBEN LOVOCHEMIE

 Lovochemie v měsících dubnu, květ-
nu a červnu realizovala za fi nanční pod-
pory litoměřického úřadu práce v rámci 
projektu „Vzdělávejte se!“ řadu školení. 
V rámci tohoto projektu byla plně fi -
nancována školení jeřábníků a vazačů, 
školení řidičů motorových dopravních 
vozíků, výuka německého a anglického 
jazyka, stejně jako rozvojový program 
pro naše „mladé“ talenty. Poskytnutá 
dotace umožnila proškolit 326 zaměst-
nanců v 11 školicích programech.

 V pondělí 27. července začaly práce 
na rozvodech pro vytápění města Lovo-
sice teplem z Lovochemie. Zároveň byla 
podepsána mezi městem a Lovochemií 
smlouva o dodávkách tepla.

 Lovochemie požádala prostřednic-
tvím agentury Czech Invest o dotaci 
z evropských Strukturálních fondů na 
výstavbu tréninkového velínu. Po zhod-
nocení bylo naší žádosti vyhověno. 
V případě, že bude do 30. 11. 2011 tré-
ninkový velín spolu se školicím středis-
kem vybudován, dostane Lovochemie 
přislíbenou dotaci vyplacenu.

 Je realizován další z tzv. zelených 
projektů - obnova cyklonů odlučovačů 
v GSH v Městci Králové.

 Na začátku srpna byly fi rmou STRA-
BAG dokončeny komunikace v prosto-
ru NPK a PREOL.

 Bylo uzavřeno výběrové řízení na 
dodavatele protipovodňových opatření. 
Do projektu, jehož nositelem je Povodí 
Labe, je zapojena i Lovochemie. 

 Do plného provozu byla 28. srpna 
zkolaudována nová administrativní bu-
dova NPK.

 V měsíci září bude zahájen inventari-
zační proces dle harmonogramu inven-
tarizací na rok 2009.

S malým předstihem proti plánova-
nému harmonogramu najela 4. červen-
ce po téměř měsíční zarážce do plného 
provozu většina provozů Lovochemie 
- výrobny kyseliny dusičné, část výrob-
ních kapacit hnojiv včetně expedičních 
provozů a samozřejmě i energetika 
a vodní hospodářství.

Během plánované odstávky bylo 
v celém podniku realizováno velké 
množství zejména opravárenských akcí 
většího či menšího rozsahu a potřebné 
revize a prohlídky zařízení včetně ne-
zbytného provedení materiálových di-
agnostik, které nelze provádět za běž-
ného provozu.

Do celozávodní zarážky byly všech-
ny provozy postupně odstavovány 
v 1. červnové dekádě. Po nezbytném 
vyčištění zařízení a předání pracovišť 
byly neprodleně zahájeny údržbářské 
práce prováděné jak externími doda-
vateli, tak i vlastními údržbářskými 
kapacitami. Jako každý rok bylo i le-
tos součástí celozávodní zarážky úpl-
né bezproudí a bezvodí. Beznapěťový 
stav veškerého elektrozařízení je jediná 
možnost k provedení revizí vysokona-
pěťových i nízkonapěťových rozvoden 
včetně revizí transformátorů a k zásko-
kům distribučních linek.

Realizací především jmenovitých 
akcí údržby byl sledován cíl udržení 
funkčnosti výrobního zařízení po dobu 
jeho technologické využitelnosti. Jejich 
výběru a vymezení rozsahu, volbě pořa-
dí důležitosti a obchodní připravenosti 
akcí byla věnována vysoká pozornost 
tak, aby se naplnil požadavek vydání 
nezbytného objemu fi nancí do údržby 
a dosažení eliminace těch nejvyšších 
provozních rizik.

Mezi nejsledovanější a objemově 
nejvýznamnější akce bezpochyby pa-

třily opravy konstrukce nad odstře-
divkami na výrobně NPK a generální 
oprava dopravního mostu na expedici. 
Ocelovou konstrukci výrobny NPK, na 
které je uložena pasová doprava naváž-
ky surovin, bylo nutné opravit z důvo-
dů zjištění značného zeslabení nosníků 
konstrukce v důsledku působení koroze. 
Pokud by se tato akce neprovedla, bez 
nadsázky by hrozilo v dalším období 
velmi pravděpodobné riziko destrukce 
celé přesýpací věže se všemi důsledky. 
Celá náročná manipulace s rozměrnou 
ocelovou konstrukcí probíhala v těsně 
vymezeném prostoru na hranici nové 
výrobny MEŘO právě v období jeho 
najíždění a vyžadovala velmi detailní 
koordinaci se všemi souběžně probíha-
jícími činnostmi. Náročnost této akce 
spočívala nejen ve výrobě 33 tun váží-
cího kolosu, který byl do Lovochemie 

po částech dopraven jako nadrozměrný 
náklad z Chomutova, ale i v demontáži 
původní a pomocí vysokozdvižného je-
řábu v usazení nově vyrobené výškové 
konstrukce. Akce přinesla odstranění 
významného bezpečnostního rizika 
a naplnila další krok ke zlepšení stavu 
výrobny hnojiv NPK.

V pořádném napětí dokázala údržbá-
ře Lovochemie a pracovníky expedice 
držet i již zmíněná oprava expedičního 
mostu s označením M19. Most slouží 
jako jediná linka z výrobny a ze skladu 
ledku vápenatého do expedice výrobku. 
K této opravě jsme přistoupili na zákla-
dě závěrů revizní zprávy, která uvádí, 
že je překročená mez kluzu a tažnosti 
nosného materiálu včetně působení ni-
trátové koroze šroubových spojů. Pro-
jektová životnost ocelové konstrukce 
již byla překročená a při dalším provo-
zování by docházelo k dalším úbytkům 
materiálů a zmenšování pevnosti kon-
strukce mostu. Opravu provedl stejný 
zhotovitel jako opravu konstrukcí NPK, 
vše proběhlo bez závažných problémů 
v plánovaném harmonogramu. Akce 
byla náročná na koordinaci manipulace 
se dvěma jeřáby najednou, a to jak při 
snesení starých, tak i usazování obou 
nových částí mostu vysoko nad úrovní 
terénu. Organizace průběhu této „výš-
kové“ opravy i konstrukce NPK byla 
z našeho pohledu velmi dobrá a profe-
sionální.

Z pohledu nutného dodržení pláno-
vaných termínů vymezených pro za-
rážku energetiky byla časově limitující 
akce oprava potrubních řádů chemické 
úpravy vody. Potrubí je v provozu od 
roku 1963 bez výměny, výsledky pro-
vedeného měření zbytkových tloušťek 
potrubí prokázaly oprávněnost celé 

Práce na přehříváku kotle KD6. Foto: Eva Živná
Zúčastnění odpovídali i na další dotazy, 
jejich odpovědi naleznete na straně 4. 
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akce. Z několika možných variant 
technologického řešení byla vybrána 
náhrada původních železných potru-
bí za plastová zajišťující do budoucna 
dlouhodobou životnost a bezúdržbový 
provoz v dodávkách upravené vody jak 
pro podnikovou teplárnu, tak i pro spo-
lečnost Glanzstoff Bohemia. 

Na vodním hospodářství dále pro-
běhla významná oprava vestavby 
chladicích věží 3 a 4 pro KD5. V rám-
ci opravy bylo nutné opravit popras-
kané a chybějící trámoví. V předcho-
zím období docházelo k vypadávání 
lamel chladicího systému v důsledku 
špatného stavu vnitřní nosné kon-
strukce věží. Akci bylo nutné provést 
pro udržení trvalé provozuschopnos-
ti výrobny KD5. Pro její dostatečné 
chlazení musí být obě věže v provo-
zuschopném a ve spolehlivém tech-
nickém stavu. 

Pokud zůstanu u provedených oprav 
vodního hospodářství a střediska pod-
nikové energetiky, pak ve výčtu akcí 
je realizovaná oprava dvou vynašečů 
uhelného kotle K4 eliminující materi-
álové opotřebení po 14 letech provozu 
a provedená oprava části tlakového 
celku kotle K5. Obě údržbářská opat-
ření dala společnosti efekt spočívající 
ve zvýšení provozní jistoty uhelných 
zdrojů technologické páry.

Na výrobně KD6 proběhla oprava 
přehříváku kotle. Akce přinesla snížení 
potenciálního rizika vzniku netěsnosti 
na tlakovém celku parního kotle výrob-
ny kyseliny dusičné.

Na zmíněné výrobně bylo nutné 
provést i revizi turbosoustrojí. Po 

provedené revizi a nájezdu v roce 
2008 se v průběhu dalšího provozu 
projevila netěsnost v dělící rovině 
parní turbíny a dále se objevily potíže 
s regulací výkonu expanzní turbíny. 
Při nájezdech bylo nutné provádět re-
gulaci tzv. na ruku, což je dlouhodobě 
nepřípustné. Za účelem identifi kace 
příčiny tohoto stavu bylo nutné ote-
vřít stroj. Na parní turbíně byla pro-
vedena kompletní revize tělesa zadní 
parní ucpávky. Přestože došlo k opra-
vě válcové plochy tělesa skříně, na 
níž dosedají břity ucpávky, musíme 
problematiku parní turbíny řešit na-
dále s jejím výrobcem. Podobný pro-
blém se zadní ucpávkou parní turbíny 
identifi kují i kolegové z Dusla, proto 
technické jednání se zástupci společ-

nosti Siemens jako výrobcem turbín 
obou společností bude vedeno jako 
jednání společné.

Co se týče opravy expanzní části 
turbíny, došlo zde k výměně opotřebe-
ných mechanizmů ovládání natáčecích 
ramen lopatek turbíny. Zde se projevila 
připravenost k reálné spolupráci údrž-
bářů Lovochemie a Dusla a kolegové 
z Dusla nám promptně vypomohli zá-
půjčkou celé sady identických ramen.

Na výrobně LAV3 proběhla generál-
ní oprava sušicího bubnu. Jednalo se 
o dokončení opravy z roku 2008, před-
mětem opravy byla výměna opotřebo-
vaného ozubeného věnce a pastorku. 
Špatný stav pohonné jednotky bubnu 
se projevoval na nárůstu vibrací a bez 
provedeného zásahu by s vysokou 

pravděpodobností docházelo ke vzniku 
poruch vyvozených velkými vibrace-
mi. Realizací akce byla dokončena ge-
nerální oprava bubnu s prodloužením 
jeho životnosti.

Na výrobně v Městci Králové byla 
provedena běžná oprava chladícího 
bubnu, dále byla provedena celá řada 
materiálových diagnostik. Dále byla 
provedena generální oprava textilních 
fi ltrů. Ta má mimořádný vliv na pří-
spěvek k ekologii, jejím provedením 
se zvýšila účinnost fi ltrace škodlivých 
látek z výroby. 

Výčet akcí údržby provedených 
v zarážce v Lovochemii by mohl po-
kračovat dalším popisem, který by za-
hrnul například i opravu distribučního 
transformátoru rozvodny 110 kV či po-
kračující opravy splaškové a chemické 
kanalizace. Smyslem příspěvku o tom, 
jak se činili naši údržbáři a provozáci 
v proběhlé zarážce, ale není detailní 
popis provedených akcí z plánu údržby 
pro zarážku, ale přehledové seznámení 
čtenářů pouze s těmi nejdůležitějšími.

Zarážka výroby byla využita i pro 
přípravu plánované investiční akce 
Teplo pro město Lovosice pro přípravu 
vývodů na pozdější napojení technolo-
gických médií.

Následně po nájezdu výroben probí-
há vyhodnocení celé proběhlé zarážky 
s cílem zhodnotit její průběh a využít 
všechny zjištěné poznatky týkající se 
stavu zařízení tak, aby mohly být vzaty 
v potaz při tvorbě plánu údržby roku 
2010 a jeho priorit.

Za účast a připravenost proběhlé 
CZZ bych chtěl všem participantům 
touto cestou poděkovat. 

Montáž ocelové konstrukce nad odstředivkami NPK ve stísněném prostoru.   
 Foto: Karel Burgr

… počítačoví odborníci jsou nejlepší 
milenci?

V rozsáhlém britském průzkumu, který 
si kladl za cíl zjistit vztah mezi milenecký-
mi kvalitami a povoláním, připadla první 
příčka jako nejlepším milencům s nejméně 
sobeckým přístupem k partnerům IT od-
borníkům a počítačovým profesionálům. 

Mezi IT specialisty je absolutně nej-
míň sobců. Konkrétně 82 procent počí-
tačových odborníků klade na první místo 
potěšení a potřeby protějšku, až pak se 
snaží dostát slasti vlastní. 

Naopak nejsebestřednějšími jsou spor-
tovci a instruktoři z posilovny. Ti také 
nejvíce odmítají užívání erotických po-
můcek. Vyplynulo to z britské studie více 
než dvou tisíc zaměstnanců obou pohlaví. 
Výsledky průzkumu shrnují následu-
jící tabulky:
Nejméně sobečtí milenci 
1. IT odborníci 82  %
2. Úředníci a lidé z kanceláří 74  %
3. Zdravotníci 70  % 
Nejvýkonnější milenci 
(sex tři a víckrát týdně)
1. Úředníci a lidé z kanceláří 53  %
2.  Sportovci a zaměstnanci 

ve fi tness studiích 47  %
3. IT odborníci 38  %
Nejkreativnější milenci
1. IT odborníci 78  %
2. Dělníci 72  %
3. Úředníci 70  %
… nigerijská policie zatkla za pokus 
o krádež auta kozu?

Jak informovala agentura Reuters, 
policie v Nigérii drží ve vazbě kozu po-
dezřelou z pokusu o ozbrojenou loupež. 
Strážci pořádku zatkli a dopravili černo-
bílé zvíře na policejní stanici s vysvět-
lením, že jde o ozbrojeného lupiče. Ten 
poté, co byl přistižen při pokusu ukrást 
Mazdu 323, se ve snaze uniknout zatčení, 
za pomoci černé magie změnil v kozu.

„Skupina civilních strážců přišla ohlá-
sit, že když hlídkovali, všimli si nějakých 
chuligánů, jak se snaží uloupit auto. 
Pronásledovali je. Jednomu se však po-
dařilo utéct, zatímco ten druhý se změnil 
v kozu,“ vypověděl po telefonu Tunde 
Muhammad, policejní mluvčí nigerijské-
ho státu Kwara.

„Událost nemůžeme potvrdit, ale kozu 
zadržujeme. Nemůžeme zakládat naše in-
formace na záhadách. Musí se vědecky do-
kázat, že se člověk změnil v kozu,“ dodal.

Koza se stala místní atrakcí a řada lidí 
si ji přišla na stanici prohlédnout. Dostala 
se dokonce i do nigerijských novin. Víra 
v čarodějnictví je v nejlidnatější africké 
zemi rozšířena v řadě oblastí.

 Zdroj: Internet
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ZAMĚSTNANECKÝ DEN NARUBY
V měsíci červnu se uskutečnila akce 

nazvaná Zaměstnanecký den naruby. 
Proč právě zaměstnanecký den? A ještě 
k tomu naruby? Víme, že naše společ-
nost o nás pečuje a na zaměstnanec-
kých dnech nám dává možnost se lépe 
poznat a strávit příjemné odpoledne se 
svými kolegy. Smyslem letošní akce 
tedy bylo: podniku tuto snahu malinko 
vrátit a společně zvelebit okolí, ve kte-
rém se pohybujeme.

Když jsem byla oslovena s návr-
hem tuto akci zrealizovat a pomoci 
s organizací, byla jsem k celé akci 
velice skeptická. V duchu jsem si ří-

kala: „Přeci nejsou ti lidi blázni, aby 
v dnešní době šli uklízet náš areál. 
Ale pár lidí by snad mohlo být ochot-
no udělat něco navíc pro společnost, 
kde pracuje.“ Střípky optimismu se 
ve mně přeci jen našly a přislíbila 
jsem tedy svou pomoc i za vědomí, 
že se v nejhorším celé akce zúčastní-
me my tři - generální ředitel, perso-
nální manažer a já - a za předpokladu, 
že budeme mnoha lidem pro smích 
a narazíme na nejednu uštěpačnou 
poznámku.

To se také i dělo. Dokonce se uza-
víraly sázky, kolik se přihlásí lidí. Ale 

přes mé překvapení se situace začala 
velice rychle pozitivně obracet. Důvo-
dy přihlášení mne častokrát dojímaly 
a konečný počet dobrovolníků 50 byl 
více než příjemný.

Účastníci byli rozděleni do 9 skupin 
a troufám si říci, že se nám podařilo 
uklidit celý areál a jeho nejbližší oko-
lí. Ohromující bylo, s jakou vervou se 
všichni pustili do práce – zametali, sbí-
rali odpadky, uhrabovali nerovnosti te-
rénu a pleli lebedu. Byla odvedena dob-
rá práce, sice trochu nevděčná, protože 
uklizeno nevydrží nikdy moc dlouho, 
ale myslím si, že každý z účastníků si 

dodnes váží vlastnoručně uklizeného 
zákoutí.

Tímto bych ráda poděkovala za po-
moc při organizaci, všem účastníkům 
za jejich účast, za to, že jim nebylo líto 
u práce vypotit pár litrů potu a za to, že 
si v plicích odnesli několik kilo prachu 
a především za skutečnost vrácení na-
děje, že v dnešní uchvátané době ještě 
existuje zájem nejen o sebe samé.

Na konci zaměstnaneckého dne naruby 
čekala na účastníky zasloužená odměna: 
posezení u lahodného moku v Restauraci 
U Kašpara, kde se debatovalo nejen nad 
„nesmrtelností chrousta“. 
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P É Č E  O  Z A M Ě S T N A N C E  /  V L A D I S L A V  S M R Ž

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE
Jak je psáno v Kolektivní smlouvě 

a jak všichni dobře vědí, umožňuje 
Lovochemie svým zaměstnancům za-
koupit si v podnikové jídelně na ranní 
směně od 10:30 do 14 hodin oběd za 
dotovanou cenu 25 Kč. Stejně tak mají 
směnoví zaměstnanci možnost zakou-
pit si za stejnou cenu mraženky.

Lovochemie spolu s fi rmou K+K 
Karel Hrachovec připravila pro zaměst-

nance vylepšenou nabídku služeb. Od 
konce srpna mají všichni zaměstnanci 
na odpoledních směnách ve všední den 
možnost objednat a následně si také vy-
zvednout teplou večeři. Stejně tak lze 
objednat na sobotní dopoledne teplý 
oběd. Jakým způsobem lze jídlo ob-
jednávat? Principiálně se jedná o stej-
ný systém jako při objednávání obědů 
s následujícími drobnými rozdíly:

  jídlo je třeba objednat nejpozději do 
14:00 hodin předcházejícího dne, 
způsob objednání zůstává stejný - 
tedy intranet nebo objednávkový 
snímač v jídelně

  jídelníček si lze přečíst na intranetu 
nebo na jídelníčku u objednávkové-
ho snímače

  pro začátek bude výběr omezen pou-
ze na jedno jídlo

  cena večeří a sobotních obědů je 
stejná jako cena standardních obědů, 
tedy 25 Kč s tím rozdílem, že v sobě 
zahrnuje hlavní chod bez polévky
  výdej nebude probíhat v podnikové 
jídelně, ale v kantýně; večeře každý 
všední den v čase od 12:00 do 17:45 
a sobotní obědy od 9:30 do 10:45
  jídlo bude servírováno ve speciálním 
přepravním boxu

Tato služba je možností pro směnové 
zaměstnance vybrat si mezi mraženým 
nebo čerstvě uvařeným jídlem. V pod-
mínkách Lovochemie se jedná o zcela 
novou službu, proto uvítáme vaše názory 
a připomínky. Chceme, aby se nabízená 
služba, osvědčí-li se, neustále zlepšovala, 
a proto budeme vaše připomínky pravi-
delně tlumočit dodavateli, tedy zástup-
cům fi rmy K+K Karel Hrachovec. 

L O V O S I C E  /  I R E N A  V O D I Č K O V Á

V LOVOSICÍCH ZAHÁJENA VÝSTAVBA TEPELNÝCH ROZVODŮ

GŘ Lovochemie Mgr. R. Brabec a starosta Lovosic J. Kulhánek při podpisu 
smlouvy.  Foto: Eva Živná

Dne 27. července 2009 byla před-
staviteli města Lovosice a Lovoche-
mie slavnostně podepsána smlouva 
o zajištění dodávek teplé vody z Lo-
vochemie pro Město Lovosice. 

Zároveň byl u příležitosti zahájení 
stavby „Tepelné rozvody města Lo-
vosic“ proveden slavnostní výkop. 
Zakázku rozvodů bude pro Tepelné 
hospodářství města Lovosic s.r.o. 
realizovat firma ELTE, s.r.o., z Ústí 
nad Labem. Bude provedeno cca 
5 km výkopů a vybudováno 47 pře-
dávacích stanic. Zároveň bude v Lo-
vochemii samostatně vybudována 
výměníková stanice. Předávací sta-
nice bude vybudována na hranicích 
pozemků obou subjektů.

Zkušební provoz nových rozvodů 
bude zahájen do 15. prosince 2009. 
Dílo pak bude předáno včetně úpravy 
povrchů do 30. dubna 2010. Tepelné 
rozvody jsou dimenzovány tak, aby 
bylo možno v budoucnu využít pře-
chod na geotermální energii.

Do výměníkové stanice v Lovo-
chemii bude přivedena nová přípoj-
ka páry z rozvodny páry o tlaku 0,3 
MPa a teplotě 155°C. Výstupní tep-

lota topné vody se bude v odběrných 
místech pohybovat mezi 65 - 80°C 
v závislosti na venkovní teplotě. 
Topná voda bude z výměníků vede-
na přes centrální oběhová čerpadla 
do systému horkovodu. Pro potřeby 

První výkop - a stavba je zahájena.  Foto: Eva Živná

Stalo se už tradicí, že všichni prvňáčci v Lovosicích a okolí dostanou od Lovochemie 
na začátku roku malý - i když z hlediska bezpečnosti významný - dárek. Refl exní pá-
sek se opět líbil všem, i prvňáčkům ze základní školy ve Velemíně. Foto: Eva Živná

LOVOCHEMIE OBDAROVÁVÁ PRVŇÁČKY

fakturačního měření celkově doda-
ného tepla do soustavy je navrženo 
přímé měření tepla rozdílem teplot 
mezi výstupní a vratnou vodou a cel-
kovým množstvím vody na předáva-
cí stanici. 

Vám nabízíme slevy 10 – 45 %

výše slevy závisí na odebraném množství - viz ceník „Akce  Lovochemie“
Pro informace nebo při objednávce uvádějte heslo:

„AKCE LOVOCHEMIE“

Bližší informace Vám rádi poskytneme osobně v prodejně Lovodlaždic nebo 

na telefonním čísle 606 642 273, 416 563 326 (sl. Doležalová) 

nebo na e-mailu info@lovodlazdice.cz . 

Vzory dlažby naleznete na www.lovodlazdice.cz .

Jak se k nám dostanete: sídlíme v areálu Lovochemie Lovosice, 

vjezd nákladní vrátnicí (přes parkoviště pro kamiony). 

Akce trvá do 31. 10. 2009 nebo do vyprodání zásob.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vážení zákazníci, na sortiment dlažebVážení zákazníci, na sortiment dlažeb

spol. LOVODLAŽDICE s.r.o.spol. LOVODLAŽDICE s.r.o.

Slevy se vypočítávají ze základního ceníku dlaždic v I. jakosti pro r. 2009. 

Ceník je vyvěšen na nástěnkách a intranetu Lovochemie.

Poznámka: v případě, že heslo nebude uvedeno, nebude Vám sleva poskytnuta.

Hlavní partneři projektu.  Foto: Eva Živná

o:
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O B C H O D  /  M I L O S L A V  S P Ě V Á Č E K

SETKÁNÍ S TUZEMSKÝMI 
DISTRIBUTORY 
NA SKALSKÉM DVOŘE

Ve dnech 1. a 2. září 2009 se usku-
tečnilo tradiční setkání skupiny Agro-
fert Holding s tuzemskými distributory 
hnojiv na Skalském Dvoře na Vysočině. 
Hlavním cílem setkání bylo vzájemně 
se informovat o situaci na tuzemském 
trhu a předat si poznatky, zkušenosti 
z uplynulé sezóny a především se in-
formovat o současné složité situaci na 
trhu.

Přítomností generálního ředitele Ag-
rofert Holding byla zdůrazněna důleži-
tost setkání a pozornost, která je věno-
vána tuzemskému trhu průmyslových 
hnojiv. Ve svém vystoupení seznámil 
generální ředitel účastníky setkání 
s vývojem ve skupině a s probíhajícími 
změnami po uskutečněné akvizici Ag-
ropolu. Velká pozornost byla věnována 
současným dopadům krize na hospo-

daření celé skupiny a možného dalšího 
vývoje. Kriticky bylo hodnoceno pod-
nikatelské prostředí v ČR a dopady na 
společnosti skupiny ve vazbě na nerov-
né podmínky zemědělců v rámci EU 
(rozdílná dotační politika, ochrana trhu 
apod.).

Lovochemie zhodnotila průběh a vý-
sledky hospodářského roku 2008/2009 
na trhu hnojiv v ČR, příčiny propadu 
cen a spotřeby základních typů dusí-
katých hnojiv LAD, DAM a NPK/NP 
v prodejích na tuzemském trhu v jarní 
sezoně. Byl představen výrobní pro-
gram na novou sezónu 2009/2010 
a byly podány aktuální informace o vý-
voji cen surovin, které snižují efektiv-
nost výroby hnojiv. Samozřejmě byl 
představen výrobní sortiment včetně 
specialit – listových hnojiv a granulo-

vaných směsných hnojiv z provozovny 
v Městci Králové. 

Z odborného bloku o výživě rost-
lin přítomné velmi zaujalo vystoupení 
Ing. Petra Markytána ze Svazu pěstitelů 
a zpracovatelů olejnin. Ve své prezen-
taci se zabýval problematikou správné 
výživy olejnin, a to zejména výživou 
dusíkem, fosforem, draslíkem a sírou 
a bilancí uhlíku v půdě. Hodnocení 
pěstování řepky bylo založeno na kon-
krétních výsledcích, jednoznačně byla 
prokázána efektivita hnojení a ochrany 
rostlin. Celkový pohled na pěstování 
olejnin byl doplněn o vývoj osevních 
ploch v ČR, vývoj hektarových výnosů 
v jednotlivých regionech a cenový vý-
voj hnojiv a řepky v uplynulé sezóně. 

V odborné části byly mimo jiné pre-
zentovány novinky v oblasti precizního 

zemědělství, jeho softwarová podpora 
a ekonomická efektivnost. Účinnost 
precizního zemědělství byla podpořena 
vyhodnocením polních pokusů v Nabo-
čanech, na kterých se podílí také Lo-
vochemie.

Setkání potvrdilo napjatou situaci 
v zemědělském sektoru, kde je v sou-
časnosti nejožehavějším tématem nega-
tivní vývoj cen zemědělských komodit 
a nedostatek fi nančních zdrojů v celém 

agrárním sektoru. Tento negativní vý-
voj výrazně ovlivňuje rozhodování ze-
mědělců při nákupu hnojiv.

Při osobních jednáních s jednotlivý-
mi distributory byly projednány poža-
davky a možnosti dodávek našich vý-
robků. 

Věřím, že se nám podaří naše pro-
dejní záměry v nadcházejícím složitém 
období s využitím potenciálu skupiny 
Agrofert naplnit. 

Skalský Dvůr. Foto: Radek Košál

Z A M Ě S T N A N C I  /  M I R O S L A V A  Š I M O N O V Á

ROZVOJOVÝ PROGRAM 
PRO MLADÉ TALENTY

Protože uplynul první půlrok rozvojového programu pro mladé talenty 
v Lovochemii, zeptali jsme se účastníků na jejich názor (odpovědi na 1. otáz-
ku naleznete na úvodní straně).

Při jednom ze seminářů. Foto: Eva Živná

EVA FIALOVÁ
Co vám vaše účast přináší? Jste 

s programem spokojena?
S programem jsem velice spokoje-

ná. Účast mi zatím přinesla poznatek, 
jak je možné odhalit mou osobnost do 
detailů, proč se v některých situacích 
zachovám právě tak, jak se zachovám. 
Hlavním přínosem je však pochope-
ní chování jednotlivých osob, hledání 
a pochopení příčin jejich jednání a uvě-
domění si, že ne zrovna můj pohled na 
věc je ten správný.

V rámci tohoto programu máte za 
úkol plnit konkrétní úkoly. Jak to jde? 
Daří se vám to?

Úkoly jsou častokrát velice náročné, 
ale ne z důvodu obtížnosti, ale že přes-
ně zasahují do pro mne nepříjemných 
a těžce uchopitelných témat. Často musí 

člověk posbírat ve svém nitru střípky 
umění improvizace nebo naopak čerpat 
inspiraci ve svém horším já.

Celý program vás školí dva lektoři, 
což je trochu neobvyklé. Jaký máte na 
tento přístup pohled? 

Myslím si, že to byl velice dobrý ná-
pad. Oba lektoři jsou povahově a čas-
tokrát i názorově odlišní a účelově se 
v tématech doplňují. Poskytují mi přes-
ný odraz výroku: co člověk, to názor. 
Jejich praktiky a způsob vybičovat nás 
k tomu nejlepšímu výkonu jsou velice 
různé: někdy mírumilovné a někdy na-
opak na můj vkus až příliš drsné – neu-
stálé měnění podmínek zadání jednotli-
vých úkolů a tím dostávání do úzkých. 
Ale ano, proč ne, malá kopie životních 
situací…

Je něco, co chcete dodat, příp. co 

byste rádi čtenářům Lovochemiku ješ-
tě sdělili? 

Je fajn, že jsem dostala možnost 
účastnit se tohoto programu. Musím 
přiznat, že celý program má smysl a po-
zoruji u sebe, že se častokrát v myšlen-
kách vracím k pracovním i osobním 
situacím a přemýšlím, zda nebyla jiná 
možnost řešení.
MONIKA BENCSOVÁ

Co vám vaše účast přináší? Jste 
s programem spokojena?

S programem jsem spokojena, přináší 
zajímavá témata, která jsou použitelná 
jak v pracovním, tak v osobním životě. 
Program mi přináší možnost dozvědět 
se více o situacích, které jsou i nejsou 
běžné. Dobrým doplňkem jsou též hry, 
které k tématům hrajeme. Jsou často 
více poučné než pouhé povídání. 

V rámci tohoto programu máte za 
úkol plnit konkrétní úkoly. Jak to jde? 
Daří se vám to?

Některé úkoly jsou individuál-
ní a jsou to často maratony na hodně 
dlouhou trať, ale průběžně se mi daří je 
plnit. 

Celý program vás školí dva lektoři, 
což je trochu neobvyklé. Jaký máte na 
tento přístup pohled? 

Tento přístup hodnotím jako dobrý, 
vyhovuje mi. Lektoři se vzájemně dob-
ře doplňují (jeden vypráví, druhý píše) 
☺. 
JOSEF ŠKLÍBA

Co vám vaše účast přináší? Jste 
s programem spokojen?

Určitě mi tato účast přinesla poznat-
ky v oblasti psychologie. Bylo pro mě 
zajímavé vidět, jak zdánlivě nesouvislé 
otázky v testu odhalí velmi podrobně 
vlastnosti testovaných. Další moduly 
na tyto testy navazovaly a opět přiná-
šely nové zajímavé poznatky užitečné 
všem účastníkům. S programem jako 
s celkem určitě spokojen jsem, ale ne-
odpustím si ještě poznámku (podle tes-
tů jsem „rejpal“, asi na tom něco bude). 
Při posledních modulech, které byly 
věnovány vedení a řízení lidí, jsem měl 
pocit, že na nich sedím zbytečně. Chá-
pu, že do programu patří i tato oblast, 
ale 3x po sobě to už bylo moc. 

V rámci tohoto programu máte za 
úkol plnit konkrétní úkoly. Jak to jde? 
Daří se vám to?

Jako se vším - někdy dobře, někdy 
špatně. Osobně mám ale problém ře-
šit úkoly s neúplným zadáním. Občas 
mám pocit, že úkol vyžaduje schopnost 
vžít se do určité, pro mě neobvyklé, 
role a s takovými úkoly mám také pro-
blém.

Celý program vás školí dva lektoři, 
což je trochu neobvyklé. Jaký máte na 
tento přístup pohled? 

Vzhledem k tomu, že se podobné 
akce účastním poprvé, mi to neobvyklé 
nepřipadá. Lektoři se oba snaží a mys-
lím, že to dělají dobře. Tento přístup mi 
vyhovuje.

Je něco, co chcete dodat, příp. co 
byste rádi čtenářům Lovochemiku ješ-
tě sdělili? 

Není, to už by snad mohlo stačit ☺.
MICHAL BAJI

Co vám vaše účast přináší? Jste 
s programem spokojen?

Formou her, rozhovorů a scének nás 
staví do situací, které, jak často vyply-
ne až v průběhu, nemají jednoduché ře-
šení, byť se s nimi v životě setkáváme 
poměrně často. Obvykle na přípravu ře-
šení situace nedostaneme dostatek času 
(pokud vůbec nějaký dostaneme), a to 
je stejné jako v životě, proto je to velice 
přínosné. Zkušenosti z VUML se odráží 
i v mém osobním životě, protože se ho 
s partnerkou pravidelně zúčastňujeme. 
To jsou potom doma téměř každodenní 
kurzy asertivity a zvládání stresu ☺.

V rámci tohoto programu máte za 
úkol plnit konkrétní úkoly. Jak to jde? 
Daří se vám to?

Na část Vaší otázky jsem odpově-
děl v předchozí odpovědi, ale mohu 
ještě dodat, že žádné z trénovaných té-
mat nemá přesné řešení a je tedy těž-
ké zhodnotit, zda se mi daří či nikoliv. 
Někdy se svým výkonem nejsem na 
100  % spokojen, ale o tom to právě celé je.

Celý program vás školí dva lektoři, 
což je trochu neobvyklé. Jaký máte na 
tento přístup pohled? 

Jsou dobrá dvojka a vědí, co dělají! 
Myslím, že právě díky jejich dlouho-
dobé spolupráci s námi jsme se navzá-
jem dobře poznali, znají naše slabiny 

a zároveň se dokáží rychle zorientovat 
v našich chybách z minulých tréninků, 
které na sebe logicky navazují. Střídání 
lektorů by nebylo tak efektivní. 

Je něco, co chcete dodat, příp. co 
byste rádi čtenářům Lovochemiku ješ-
tě sdělili? 

Asi už jen: „díky za tu možnost.“ 

G 7 (Group 7)
Sestává z průmyslově nejvyspě-
lejších a nejbohatších zemí světa: 
USA, Japonsko, Francie, Němec-
ko, Itálie, Velká Británie a Kanada. 
Jako pozorovatelé se ke G 7 přidru-
žují Evropská unie, Měnový fond 
a Rusko.
Globalizace
Jeden z principů vysoké koncentra-
ce výroby a obchodu, cesta k jed-
notnému trhu; v širších vývojových 
souvislostech intenzivní pokračo-
vání internacionalizace světového 
hospodářství spojené se vznikem 
nadnárodních podnikatelských sub-
jektů.
Goodwill (dobré jméno, pověst)
Renomé podniku u zákazníků a ve-
řejnosti, získané dobrými výkony 
a solidními postoji; rovněž i jako 
forma ocenění fi rmy.
Gesce
Koordinace a řízení určité činnosti 
pověřenou osobou nebo organizací 
(gestorem).
 Zdroj: Internet

MALÝ SLOVN ÍČEK 
POJMŮ

ZDENĚK ŠRÁMEK

V rámci letních prázdnin proběhla akce zaměřená na propagaci a výhodný prodej 
výrobků skupiny Agrofert. V rámci akce pod názvem „Ušetři s Agrofertem“ jsme 
mohli výhodně zakoupit a případně také ochutnat výrobky z Kosteleckých uzenin, 
Penamu, Olmy či moravského Zemosu. Mléčné výrobky z olomoucké Olmy zaměst-
nancům evidentně chutnaly. Foto: Eva Živná

UŠETŘ I  S  AGROFERTEM
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Defi cit fosforu u slunečnic. Vlevo defi citní rostlina, vpravo rostlina s dostatkem fos-
foru. Zdroj: Učební texty MZLU Brno

A K T U Á L N Í  T É M A  /  P E T R  C E R M Á N E K

KDO VLASTNĚ ZBOŘIL 
NEWYORSKÁ DVOJČATA…?

V těchto dnech si připomínáme tra-
gédii, jež před 8 lety postihla jeden 
z nejznámějších městských ostrovů 
světa – newyorský Manhattan. V ran-
ních hodinách dne 11. září 2001 do 
zdejší dominanty – dvou mrakodrapů 
Světového obchodního centra – nara-
zila unesená letadla Boeing. Po 56, 
resp. 102 minutách od nárazu se pak 
obě věže Dvojčat zřítily k zemi.

Pamatuji si, jak jsem tehdy při-
šel z práce domů (v Evropě již bylo 
odpoledne) a v televizi jsem zahlédl 
záběry na hořící Dvojčata. Jelikož 
tyto budovy byly pro svou popularitu 
často zabírány v televizních seriálech 
a fi lmech, v první chvíli jsem si mys-
lel, že si máma pustila v TV nějaké 
americké „veledílo“ (což není jejím 
zvykem). Po chvíli jsem však pocho-
pil, že tyto záběry nejsou dílem umě-
leckým, ale skutečným. Najednou mi 
to připadalo jako science fi ction. Zů-
stal jsem u televize jako přikovaný. 
Po několika minutách přišlo fi nále – 
obě věže se půl hodiny po sobě zřítily 
k zemi jako domeček z karet a celou 
oblast zahalily tisíce tun prachu.

Již tehdy mi to přišlo na chvilič-
ku trochu podivné. Budovy vysoké 
417 metrů, postavené z tisíců tun oce-
li, totálně zkolabují krátce po nárazu 
letadla do horních pater? Nicméně 
můj technický mozek rychle přepnul 
na jinou vlnu – lidské neštěstí, které 
celý akt způsobil. Při pohledu zpět je 
až takřka zázrak, že katastrofa Dvoj-
čat, které denně navštívilo až 100 tisíc 
lidí, si vyžádala „pouze“ 2 629 obětí 
na životech. Čest jejich památce ….

V následujících měsících jsem dle 
možností sledoval vyšetřování celé 
události. Nemám však na mysli poli-
tickou rovinu případu – zde byl vý-
sledek (vzletně nazvaná „válka proti 
terorismu“ prakticky převedená na 
válku v Afghánistánu a Iráku) předem 
jasný. Mě zajímalo především vyšet-
řování technických příčin zhroucení 
Dvojčat. Resumé jsem pak zhlédl 
několik roků poté v ofi ciální doku-
mentární rekonstrukci, kde za hlavní 
příčinu zhroucení věží bylo označeno 
překročení teploty tání ocelové kon-
strukce budov způsobené vzniklým 
požárem. Dokument mě technicky 
nepřesvědčil, neboť teleskopické se-
sunutí obou věží se tím nijak nevy-
světlilo (alespoň dle mého soudu), 
nicméně již jsem to nechal být.

Před několika týdny jsem však 
narazil na informaci, která můj zá-
jem o osud Dvojčat opět „nakopla“. 
Ve vzorcích prachu odebraných po 
zřícení Dvojčat se podařilo vědec-
ky jednoznačně prokázat obsah ma-
teriálu z výbušnin. Pídil jsem se po 

podrobnostech. A výsledek? Mezi-
národní tým vědců z USA, Austrá-
lie a Dánska prokázal ve vzorcích 
prachu hojné zbytky vyhořelého 
i nevyhořelého materiálu termitové-
ho typu, a to navíc nikoli běžného, 
ale v podobě nanomateriálu nejspíše 
armádního stupně. Termit je pyro-
technický materiál, hořící vysokou 
teplotou (2000 – 3000°C) i v pro-
středí bez přístupu vzduchu a dokon-
ce i pod vodou. V podstatě se jedná 
o typ výbušniny s velmi dobrou řeza-
cí schopností u kovových materiálů, 
nicméně nezpůsobující takový hluk 
jako klasické trhaviny. Nález tohoto 
materiálu byl ohlášen v článku, který 
byl po tvrdých oponentních posud-
cích – tzv. peer review – publikován 
ve vědeckém časopise The Open 
Chemical Physics Journal. Jinak ře-
čeno – lze se důvodně domnívat, že 
Dvojčata byla v den katastrofy „za-
minována“.

Ve světle této informace nabírají 
na důležitosti další fakta a domněn-
ky, které oficiální verzi zpochybňují 
a které zavdaly již krátce po tragédii 
důvod ke vzniku „konspirativních“ 
teorií. Jen namátkou - těsně před 
zhroucením věží (při započítání 
rychlosti zvuku na vzdálenosti od 
zdroje) lze slyšet zvuk připomínají-
cí odpalování rozbušky při detonaci 
budov. O sekundárních detonacích 
(nesouvisejících s nárazem leta-
del) v budovách vypovědělo mnoho 
očitých svědků. Věže (jejich nára-
zem letadel a požárem neporušené 
spodní části – téměř půl milionu tun 
hmoty) při pádu nekladly očekáva-
ný odpor, naopak padaly rychlostí 
téměř volného pádu. Věže neměly 
své těžiště v geometrickém středu 
budov díky nesouměrnému rozmís-
tění výtahových šachet, avšak budo-
vy se během pádu výrazně nepřevá-
žily ke svému těžišti. Na některých 
záběrech je vidět, jak se těsně před 
zřícením kolem budov horizontálně 
rozprostřel slabý oblak z jemných 
betonových úlomků. Trosky po gi-
gantických, 417 × 63 × 63 metrů 
velikých, dohromady téměř milion 
tun vážících budovách, jejichž pou-
ze 4–6 pater zasáhl požár, sahaly po 
zřícení do výšky jen několika met-
rů. Ze sutin podle některých zdro-
jů trčely precizně naříznuté pahýly 
kovových nosníků.  V prach nebyly 
přeměněny pouze betonové části bu-
dov, ale i ostatní stavební materiály 
jako sklo, některé kovy, kancelářské 
vybavení atd. včetně nebezpečných 
látek jako rtuť či azbest. Energie, 
která by stovky a stovky tun mate-
riálu přeměnila v drobný prach, je 

mnohonásobně větší než ta, kterou 
by poskytlo hoření leteckého paliva 
nebo samotný pád budov. To vše na-
povídá tomu, že Dvojčata podlehla 
nikoli nárazu letadel (což byl vlast-
ně pouze zastírací manévr), nýbrž 
následné řízené demolici pomocí 
vysoce profesionálních výbušnin.

Ptáte se, jak by se mohlo velké 
množství výbušniny do budovy, kde 
se pohybují tisíce lidí a je monitoro-
vána kamerami, vůbec dostat? Vcel-
ku snadno. Několikrát v průběhu mě-
síce před katastrofou zažily obě věže 
výpadky proudu (a tedy i kamer), 
trvající desítky minut. Dne 2. září se 
poloprázdnou budovou pohybovala 
blíže neurčená skupina instalatérů 
a techniků. Vlastník budov najímal 
bezpečnostní agenturu Securacom / 
Stratesec, která v budovách dělala 
pravidelné kontroly a protipožární 
cvičení se speciálně cvičenými psy. 
Tři dny před úderem mělo takové cvi-
čení podle plánu nastat, na poslední 
chvíli ale bylo použití psů odvoláno 
(asi by našli něco, co neměli …). Jen 
tak mimochodem - ve vedení zmíněné 
bezpečnostní agentury fi guruje jmé-
no Marvina Bushe, bratra tehdejšího 
prezidenta George W. Bushe. Shodou 
okolností měla Securacom na starosti 
i letiště, ze kterých startovala později 
unesená letadla.

Neumím zde ukázat prstem na 
toho, kdo výbušninu ve Dvojčatech 
instaloval – a je tedy přímo zodpo-
vědný za jejich zřícení. Našli by-
chom však mnoho těch, komu se je-
jich pád „hodil do krámu“ – počínaje 
samotným vlastníkem (který by jinak 
byl za neskutečně velké peníze – až 
1 miliardu dolarů – nucen odstranit 
v budovách použité karcinogenní 
azbestové izolace), přes zbrojařské 
firmy a tajné služby (které pro svůj 
byznys války prostě potřebují a ty se 
nějak rozpoutat musí) až po americ-
kou administrativu (která se dostala 
zase o kus blíže k asijským naleziš-
tím ropy). Anebo v tom bylo ještě 
něco úplně jiného?

Jsem sám zvědav, zda se tato kau-
za v příštích měsících pohne někam 
dál. Čím jsem si však už teď jistý, že 
pravda o Dvojčatech, a vlastně celém 
11. září 2001, je někde jinde, než jak 
ten příběh doposud vypráví ofi ciální 
verze americké administrativy. Pro 
nás občany to budiž připomenutím, 
že mnohé věci veřejné jsou ve sku-
tečnosti něčím zcela jiným, než se na 
první pohled zdají být. Tím více je 
mi líto všech pozůstalých po obětech 
této tragédie - ani osm let poté nema-
jí jistotu v tom, kdo je za smrt jejich 
blízkých vlastně zodpovědný. 

About English / O angličtině

I l y a ś  w i n d o w  /  I l y o v o  o k é n k o

Hi everyone, it‘s me again, with ano-
ther installment from my series of short 
articles about American life, culture 
and language.

Today I‘d like to discuss some of the 
reasons why American and British Eng-
lish differ in written and spoken form. 

British spoken English varies great-
ly, due to class-structure (with nobility 
historically dictating what they belie-
ved to be proper English) and of course 
the development of a range of dialects 
throughout numerous isolated populati-
ons over the course of British history.

American (US) spoken English, 
though also with its dialects, is much 
more standardized, thanks to mass me-
dia (US TV presenter and comedian 
Johhny Carson played a large role in 
bringing standardized English to eve-
ry American household in the 60‘s) 
and social and geographic mobility. 
Americans were more able and likely 
to change careers, and/or improve their 
socio-economic status - this could often 
prompt a move to another city or state.

The reasons for differences in spel-
ling can be traced back to an American 
by the name of Noah Webster, who was 
one of the most infl uential authors on 
the early American school system. His 
desire to not only reform what he saw 
as irrationalities in the language and 
to also break from Britain‘s elitist ap-
proach, drove him to defi ne a lexicon 
which mirrored what the people used, 
rather than dictating to them what 
they should use. Some of you may 
have wondered why English spelling 
is so different from its pronunciation. 
Well, Mr. Webster set out to solve that 
problem as well, with changes to the 
spelling of such words as „tongue“ to 
something more phonetic like „tung“. 
Unfortunatelty these radical changes 
were not accepted, and he was forced 
to write a dictionary that did not stray 
as much as he would‘ve liked.

Opět všechny zdravím a jsem tu 
zpátky s dalším pokračováním seriálu 
mých článků o životě v Americe, její 
kultuře a jazyku.

Dnes bych rád pohovořil o některých 
důvodech, proč se americká a britská ang-
ličtina liší jak v psané tak i mluvené formě.

Britská mluvená angličtina se značně 
různí podle třídní struktury (s aristokracií 
historicky diktující, co ona pokládala za 
správnou angličtinu) a ovšemže také pod-
le vývoje řady dialektů v četných izolova-
ných populacích v průběhu britské historie.

Americká mluvená angličtina, přes-
tože má také dialekty, je mnohem více 
standardizovaná díky hromadným sdělo-
vacím prostředkům (americký televizní 
moderátor a bavič Johnny Carson sehrál 
velkou roli v rozšíření standardizované 
angličtiny do každé americké domác-
nosti v šedesátých letech minulého sto-
letí) a sociální a geografi cké mobilitě. 
Američané byli schopnější a ochotnější 
měnit zaměstnání anebo vylepšovat své 
společensko-ekonomické postavení, což 
mohlo často být podnětem k přestěhová-
ní do jiného města nebo státu.

Důvody odlišností v pravopisu lze 
vystopovat zpátky až k Američanovi 
jménem Noah Webster, jenž byl jedním 
z autorů, kteří nejvíce ovlivnili americ-
ký školní systém. Jeho touha nejenom 
reformovat to, co viděl jako nesmysl-
nosti v jazyce, ale také odtrhnout se od 
britského elitářského přístupu, ho při-
vedla k tomu, že sestavil slovník, který 
odrážel to, co lidé užívají, spíše než aby 
jim diktoval, co mají používat. Někteří 
z vás se možná už pozastavili nad tím, 
proč je anglický pravopis tak odliš-
ný od výslovnosti. Nuže, pan Webster 
hodlal vyřešit také tento problém, a to 
prostřednictvím změn v pravopisu slov 
jako „tongue“ (jazyk) na něco více fo-
netického jako „tung“. Bohužel tyto 
radikální změny přijaty nebyly a on byl 
nucen sepsat slovník, který se neodchy-
loval až tolik, jak by se mu líbilo.

V Ý Z K U M  A  R O Z V O J  /  P E T R  Š L E M E N D A

MINERÁLNÍ HNOJIVA A VÝŽIVA ROSTLIN - ČÁST 2.
Milí čtenáři, jsem tu opět s další částí 

minisérie zaměřené na výživu rostlin. 
Tentokrát se budeme věnovat fosforu 
(P). Fosfor patří spolu s dusíkem a dras-
líkem mezi nejvýznamnější živiny. 
V přírodě se fosfor vyskytuje ve formě 
anorganických fosforečnanů a také ve 
formě organických sloučenin. Rostli-
nami je přijímán z půdního roztoku ve 
formě hydrogen a dihydrogen fosforeč-
nanových iontů (HPO4

2- a H2PO4
-). Vět-

šina fosforu je v půdě vázána na půdní 
substrát a rychlost jeho uvolňování do 

půdního roztoku závisí na pH půdy 
a aktivitě půdních mikroorganizmů.

Fosfor má vliv na celkovou meta-
bolickou aktivitu rostlin. Podílí se na 
syntéze proteinů a bílkovin a hraje dů-
ležitou úlohu v procesech dýchání rost-
lin. Obsah fosforu v rostlinách je oproti 
dusíku a draslíku několikanásobně 
nižší. Nicméně je to právě fosfor, který 
ovlivňuje příjem dalších živin rostlina-
mi. Příjem fosforu je během vegetační-
ho období rovnoměrný, ale rozhodují-
cí je příjem na počátku vegetace, kdy 

rostlina vytváří svůj kořenový systém. 
Při nedostatku fosforu v tomto obdo-
bí se snižuje výnos pěstovaných plo-
din. Během vegetace se fosfor přijatý 
rostlinou soustřeďuje do vegetačních 
vrcholů, květů, semen a plodů. K plo-
dinám náročným na fosfor patří kuku-
řice, cukrovka, rajče, cibule, zelí a ka-
pusta. Defi cit fosforu je dobře patrný 
při srovnání květu slunečnice na foto-
grafi i, kde slunečnice vlevo má defi cit 
fosforu a vpravo je slunečnice s opti-
málním přísunem fosforu. Dostatečné 

hnojení fosforem je rovněž nutné pro 
okrasné rostliny, které jsou pěstovány 
pro zkrášlení zahrad, bytů a balkonů. 
U kvetoucích balkonových rostlin se 
například nedostatek fosforu proje-
ví malým vzrůstem rostlin a menším 
množstvím květů.

Pro udržení dostatečné hladiny fos-
foru v půdním roztoku se využívají jed-
nosložková fosforečná a vícesložková 
hnojiva. Mezi jednosložková hnojiva 
patří jednoduchý a dvojitý superfosfát 
a amofos. Vícesložková hnojiva obsa-
hují kromě fosforu také dusík a draslík, 
což je z hlediska výživy rostlin výhod-
né. 

V sortimentu Lovochemie je celá 
řada vícesložkových hnojiv, z nichž 
k nejznámějším patří Lovofert NPK 
15-15-15 nebo u zahrádkářů oblíbe-
ný Cererit. Pro přihnojování v prů-
běhu vegetačního období jsou rovněž 
vhodná kapalná listová hnojiva např. 
Fertigreen kombi NPK 7-7-5, který se 
aplikuje ve zředěném roztoku na list 
nebo v zálivce, a je vhodný rovněž pro 
hnojení pokojových rostlin. 

Závěrem vám všem přeji krásné pro-
žití (doufejme slunečných) zářijových 
dní a těším se na setkání nad dalším 
článkem na téma výživy rostlin, který 
bude zaměřen na draslík. 
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ZÁVODNÍ LÉKAŘ JE ODBORNÍKEM NA PLICNÍ LÉKAŘSTVÍ

MUDr. Viktor Jenšovský působí jako závodní lékař Lovochemie od začát-
ku roku 2008. Všichni ale vědí, že MUDr. Jenšovský je především plicním 
a interním specialistou a jeho rentgenového vybavení využívá většina lékařů 
v Lovosicích. Rozhovor, který jsme vedli, proběhl ve velmi příjemné atmo-
sféře. Tím spíše, že jako absolventi stejného gymnázia jsme si měli o čem 
povídat i mimo hlavní téma dnešního rozhovoru.

Začněme ale u historie. Dům, ve kterém se ordinace společnosti Medijen 

MUDr. Jenšovského nacházejí, pochází z dvacátých let minulého století, kdy 

byl postaven jako správní budova. Jak to ale bylo dál? Dům postupně přešel 

do vlastnictví SCHZ a později Lovochemie. MUDr. Jenšovský začal ordino-

vat v těchto prostorách v roce 1994. Budovu odkoupil v roce 1998 a upravil 

ji podle svých představ. V druhé části budovy sídlí ordinace chirurgie ve 

vlastnictví MUDr. Karla Dvořáka.

Kdo tvoří tým závodní lékařské péče?
MUDr. Viktor Jenšovský a MUDr. Olga Martinkovičová oba druhoatestovaní 
specialisté
Vladislava Komlová a Pavlína Hofmannová - diplomované zdravotní sestry 
V případě speciální závodní péče patří do týmu i MUDr. Jana Faustová, Vlasta 
Mayerová a Jana Wurmová na RTG pracovišti.

Asi můžeme prozradit, že jsme oba 
strávili první část našeho života v Se-
milech, kde jsme studovali na jednom 
gymnáziu a dokonce jsme vyrůstali na 
jednom sídlišti. Váš otec byl plicním lé-
kařem v Semilech. Jak jste se ale ocitl Vy 
v tomto kraji?

Vystudoval jsem lékařskou fakultu UK 
v Hradci Králové a po vojenské službě 
v ÚVN Praha a v Terezíně jsem zůstal 

v nemocnici v Litoměřicích, kde jsem 
působil na interním oddělení. Oženil 
jsem se tady a zůstal. Po revoluci jsem 
absolvoval stáže v Německu a Rakousku. 
Pro čerpání nových vědomostí nadále zů-
stávám ve styku se zdravotnictvím těchto 
zemí prostřednictvím členství v jejich 
odborných společnostech a účastí na růz-
ných vzdělávacích akcích. Zároveň jsem 
si doplnil specializovanou způsobilost 

v oboru praktické lékařství pro dospělé.
Jaké zdravotní problémy ve Vašem 

centru řešíte?
Jedná se o oblast interní medicíny s dů-

razem na projevy interních onemocnění 
v plicích. Sem patří akutní stavy dušnosti, 
kašel, záněty, ale i nemoci chronické, jako 
např. vysoký tlak, revma, onemocnění 
ledvin, srdce, onemocnění krve a jiných 
orgánů, které se ve velké části projevují 
také na plicích.

Jaké vyšetřovací metody používáte při 
vyšetření?

Používáme základní diagnostické vy-
šetřovací metody, které odpovídají zá-
padoevropským, potažmo německým 
kriteriím na vybavení běžné ambulance 
v rámci dané odbornosti. Jedná se o rent-
genové zobrazení hrudních orgánů, tedy 
srdce, plic, velkých cév, atd., EKG k po-
souzení rytmových poruch srdce, tzv. 
bodypletysmografi cké funkční vyšetření 
plic a difúzní kapacity plic coby význam-
né vyšetření plicní a dnes již nepostra-
datelný doplněk k vyšetření kardiolo-
gickému. Pulzní oxymetrie ke stanovení 
množství kyslíku v krvi je významným 
ukazatelem vážnějšího kardiopulmonál-
ního onemocnění. K vyloučení astmatu 
slouží bronchoprovokační testy, atd. Pro 
zajímavost k vybavení patří také digitální 
váha do 250 kg.

Samozřejmě všechna uvedená vyšet-
ření mohou absolvovat v případě potře-
by i zaměstnanci Lovochemie, pokud je 
doporučí jejich praktický lékař, který své 
pacienty přece jenom lépe zná. 

Mohou u Vás kromě vyšetření absol-
vovat pacienti i nějakou léčbu?

Jsme zařízením zabývajícím se dia-
gnostikou a léčbou interních nemocí, 
tedy používáme léčbu převážně medika-
mentózní, injekční, inhalační. Pokud je 
potřeba jiná léčba, jako např. rehabilita-
ce, pak pacienti navštěvují tato zařízení 
k tomu určená. 

Jste znám jako člověk aktivní se 
spoustou energie, odkud čerpáte elán?

Hodně se věnuji sportu, dvakrát týdně 
hraju nohejbal, rád lyžuji, jezdím na kole 
i na bruslích, nevydržím být dlouho v kli-
du (což jsem pozorovala i při mé návštěvě 
- ordinací prošlo s informacemi několik 
kolegyň, ve vedlejší místnosti řemeslníci 
právě upravovali zařízení, na fax dorazily 
průběžné výsledky mezinárodní studie, 
na které MUDr. Jenšovský spolupracuje, 
večer měl dorazit na kontrolu průběžných 
výsledků zkoumání jeden z pacientů).

Závodním lékařem jste již rok a půl, 
takže zaměstnance Lovochemie jistě 
dobře znáte. Co byste jim poradil v ob-
lasti péče o zdraví podle průřezového 
zdravotního stavu? 

Především musím zaměstnance Lovo-
chemie pochválit (k MUDr. Jenšovské-
mu se přidala i MUDr. Martinkovičová, 
která se zrovna v ordinaci objevila). Za-
městnance Lovochemie tu rádi při pre-
ventivních prohlídkách vidíme, jsou při 
jednání velmi slušní a z toho, co jsme vy-
pozorovali, máme dojem, že jsou v práci 
spokojení. Rozhodně si nestěžují. Větši-
na těch, kteří k nám na preventivní pro-
hlídky přichází, se snaží žít zdravě a má 
kladný vztah ke svému zdraví. Mnoho 
jich sportuje a velká část odbourala škod-
livé návyky.

Pokud bych měl něco doporučit, tak 
snad jen pokračovat v dodržování před-
pisů a prevenci úrazů. Doufám, že sou-
časný stav, kdy nedochází k žádným 
závažným pracovním úrazům, bude po-
kračovat i nadále.

Za nás se musím omluvit, protože če-
kací doba je i přes předem objednaný čas 
někdy delší, než bychom si přáli. Důvo-
dem je však množství akutních pacientů, 
které je třeba vyšetřit.

Plánujete pro své pacienty nějaké no-
vinky?

Vzhledem k vysokému výskytu vyšší-
ho tlaku krve, který samozřejmě nebolí, 
a proto někteří pacienti tento problém 

bagatelizují, chceme v nejbližší době 
zavést možnost 24 hodinového vyšetření 
tlaku krve pomocí speciálního přístroje. 

V rámci pohybové léčby, která je zce-
la nenásilně aplikovatelná téměř u všech 
typů onemocnění, se aktivně podílíme 
na projektu „All 4 walk“, což je chůze 
s tyčkami, která má vynikající léčebné 
výsledky u chorob dýchacího i kardio-
vaskulárního aparátu.

V poslední době se hovoří čím dál 
více o chřipce – ať už o té „klasické“, 
tak nové formě chřipky mexické (prase-
čí)…

V tomto případě je velmi důležité do-
držovat hygienické návyky – chřipka se 
šíří kapénkovou infekcí, proto je důle-
žité si například zakrývat při kašli ústa, 
neshlukovat se zbytečně, není-li to nutné 
– velmi častým místem nákazy je MHD. 
Otužování je také výborným způsobem, 
jak odolat chřipce.

Pokud už chřipka nemocného „dosta-
ne“, je třeba ji řádně vyležet, dodržovat 
klid, nezatěžovat organismus. V opač-
ném případě může dojít ke komplika-
cím, zejména u osob oslabených jinou 
chronickou nemocí či u těch, které mají 
oslabenou imunitu. U těchto oslabených 
jedinců je pak v určitých případech vhod-
né očkování.

Díky za rozhovor a doufám, že se 
uvidíme jen u preventivních prohlídek, 
celému zařízení přeji mnoho úspěchů 
a uzdravených pacientů! 

MUDr. Olga Martinkovičová.  Foto: Irena Vodičková

MUDr. Viktor Jenšovský.  Foto: Irena Vodičková

R E G I O N  /  V L A D I M Í R  H I E K E

HAŠMAR COUNTRY 
LOVOSICE 2009

Kolegové z OAIS využili Hašmar k setkání.   Foto: Přemysl Živný

Ve dnech 4. - 6. června se uskuteč-
nil čtrnáctý ročník hudebního festiva-
lu Hašmar Country Lovosice. I díky 
početné účasti zaměstnanců Lovo-
chemie to byl podle pořadatelů druhý 
nejnavštěvovanější ročník v historii. 
Celkem ho ve třech dnech navštívilo 
1 800 diváků. Lovochemie zajistila 
v rámci poděkování zaměstnancům 
vstupenky na všechny tři dny a ještě 
přidala něco navíc. Hlavními hosty 
festivalu byli zpěváci Pavel Bobek 
a Robert Křesťan se skupinou Dru-
há Tráva a zlínská skupina AG Flek. 
Mezi jinými zde vystoupili také Nová 
Sekce, Eliška Ptáčková, Petra Šany 
Šantlová a řada lovosických i přespol-
ních skupin. Hašmar je již tradiční lo-
vosická kulturní událost a příští ročník 
bude opět nabitý kvalitními a známý-
mi interprety. Host pátečního večera - Pavel Bobek. Foto: Přemysl Živný
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Botanická zahrádka.   Foto: Daniel Zelenka

T U R I S T I K A  /  D A N I E L  Z E L E N K A

VÝLET NEJEN NA KOŠŤÁLOV

Netradiční pohled na Lovoš.  Foto: Daniel Zelenka

Po prázdninové odmlce se dnes, milí 
čtenáři, opět vracíme k našim oblíbe-
ným víkendovým vycházkám, nejen 
za krásami Českého středohoří. Naším 
dnešním hlavním cílem bude zřícenina 
jednoho středověkého hradu, kam se 
i za zkracujících se dní raného podzimu 
můžeme vydat nejen pěšky, ale třeba 
i na kole, nebo dokonce k překonání 
části trasy použít automobil.

Z Lovosic vyrážíme jako pěší po 
modré značce kolem hřbitova do Vchy-

nic, abychom po necelých třech kilo-
metrech mohli po zelené zdolat strměj-
ší stoupání do Radostic, odkud již bude 
cesta pod Košťál pro turisty výškově 
přívětivější. Jako cyklisté volíme tra-
su opět přes Vchynice a Režný Újezd, 
kde odbočíme vlevo na cyklostezku č. 
25. Přes vesničku Boreč nás vyznačená 
cyklotrasa dovede až pod vrchol naší 
dnešní cílové hory. Motoristé mohou 
zaparkovat v Režném Újezdě nebo, 
pokud se nechtějí pokochat pěkným 

výhledem na Lovosice a jejich okolí, 
mohou dojet přímo až k okraji Borče. 
Dál pokračují pěšky po stejné trase, 
jako jejich kolegové na svých šlapacích 
strojích.

Po krátkém výstupu na 481 metrů 
vysoký Košťál, v jehož okolí se na-
chází přírodní rezervace s řadou chrá-
něných rostlin, budeme obdivovat ne-
jen mohutné zdi zdejší zříceniny, ale 
především nádherné výhledy praktic-
ky do všech světových stran. Můžeme 
obdivovat třeba průmyslové Lovosice, 
hrad Házmburk, Třebenice, hrad Ol-
tářík, Vlastislav i vysoko položenou 
Sutom, ale hlavně nás zaujme zcela 
netradiční pohled směrem k vrcholu 
Lovoše.

Po návratu na rozcestí pokračujeme 
dále po cyklostezce nebo souběžné žlu-
té značce po silničce směrem k Sutomi. 
Ještě poměrně daleko před obcí se žlutá 
značka vedoucí zpět do osady Boreč 
prudce stáčí doprava a málo pozorné-
mu pocestnému nenávratně mizí v lese. 
Ale pokud zrovna příliš nespěcháte, 
doporučuji pokračovat po silničce dál 
až na okraj vesničky, kde si u jednoho 
z domů po levé ruce můžete prohléd-
nout malou „bota“ nickou zahrádku. 
Jak jistě brzy poznáte, tato zahrádka 
nemá s naukou o rostlinách vůbec nic 
společného, ale o to větší radost by z ní 
jistě měl nejeden obuvník!

A od zahrádky je to již jen skok na 
náměstíčko, kde ukazatel láká k občer-
stvení v místní hospůdce, která je hned 
naproti bývalé škole, dnes využívané 
jako turistická ubytovna s kapacitou 
cca 36 lidí. Po příjemném osvěžení 
vystoupáme zpět k místu, kde se žlutá 
značka ztrácí v lese. 

S Holým a Sutomským vrchem po 
levici a 471 metrů vysokou Jezer-
kou po pravici se necháme značenou 
stezkou dovést zpět na Boreč a dále 
až do Režného Újezdu (cyklisté zde 

svá kola nejspíš povedou). A zde náš 
dnešní pěší nebo automobilový výlet 
pomalu končí. Motoristé se nejkratší 
cestou vydávají do Lovosic a pěší na-
jdou rozcestí se svojí starou známou 
modrou značkou a nechají se jí zlákat 
k návratu do výchozích míst dnešní 
procházky.

Pro cyklisty byl ale dnešní výlet jis-
tě zatím příliš krátký, a proto pokračují 
dál po stezce, aby dnes ještě objeli Lo-
voš kolem dokola. Po vyznačené trase 
pokračují kolem četných občerstvo-
vacích stanovišť přes Oparno a zdejší 
údolí až do Malých Žernosek a násled-
ně do Lovosic. 

S P O R T  /  M A R E K  T R E F N Ý

JAKUB ŽIVEC 
VICEMISTREM EVROPY!!

Jakub Živec při závodě. zdroj: Archiv trenéra

Skvělého úspěchu dosáhl mladý 
atlet TJ Lovochemie Lovosice Jakub 
Živec. Svěřenec trenéra Drahomíra 
Venclíčka na ME devatenáctiletých 
v srbském Novém Sadu vybojoval 

stříbrnou medaili v běhu na 5 000 m 
v novém osobním rekordu 14:10,58. 
Jedná se o historicky první medaili pro 
ČR v této kategorii ve vytrvalostních 
bězích. 

Ilustrační foto.  Zdroj: Internet

P R E O L  /  K A R E L  H E N D R Y C H

PREOL ZAČÍNÁ BÝT VIDĚT
Bionafta - většinou nesprávně zo-

becňovaný název pro 100% MEŘO.
Směsná motorová nafta 30 

(SMN 30) - technický název pro 
motorovou naftu s obsahem 30 % 
MEŘO. Kvalitativní parametry defi -
nované normou ČSN 656508. 

Biodiesel - obchodní název spo-
lečnosti Benzina pro SMN 30 nabí-
zenou na vybraných čerpacích stani-
cích této společnosti.

Ekodiesel - obchodní název spo-
lečnosti PREOL pro SMN 30, pro 
které je cílovou skupinou je vozový 
park dceřiných společností AGFH 
a jejich zákazníků. 

Někteří z vás si možná všimli, že 
se v nabídce čerpací stanice Benzina 
(při příjezdu do Litoměřic) objevil 
produkt s názvem Biodiesel, který je 
o 2 Kč na litr levnější než běžná mo-
torová nafta. Na propagačním letáku, 
který je možno na čerpací stanici ob-
držet, se dočteme, že se jedná o moto-
rovou naftu s příměsí 30 % biosložky 
(MEŘO) a že vedle pozitivního vlivu 
na životní prostředí má toto alterna-
tivní palivo i další pozitivní příno-
sy pro zákazníka. Možná vás v této 
souvislosti napadlo, že jste o podob-
ném palivu slyšeli ve spojení se spo-
lečností PREOL a jejím produktem 
EKODIESEL.

Pravdou je, že se jedná o totož-

né palivo. Obecný technický název 
pro tento druh směsného paliva je 
Směsná motorová nafta 30, zkráceně 
SMN 30. Biodiesel či Ekodiesel jsou 
obchodní názvy pro tento produkt. 

Zároveň je také možné, že výrob-
cem oné bioložky obsažené v palivu 
nabízeném Benzinou je právě společ-
nost PREOL. Ta zmíněnou biosložku 

dodává fi rmě Paramo, která následně 
smícháním a aditivací vyrobí toto 
směsné palivo, které poté Benzina 
nabízí svým zákazníkům.

Společnost PREOL řídí v současné 
době ve spolupráci s Ústavem paliv 
a maziv a dalšími členy skupiny Ag-
rofert projekt s názvem „Náhrada mo-
torové nafty ve skupině AGROFERT 

směsnou motorovou naftou 30 (SMN 
30)“. Provozem vozidel společnos-
tí Kostelecké uzeniny a PENAM na 
SMN 30 se ověřuje vliv tohoto al-
ternativního paliva na motory. Vedle 
nesporných kladných vlastností ve 
vztahu k ochraně životního prostředí 
je zřejmý zejména pozitivní dopad na 
fi nanční hospodaření fi rem, u kterých 
je spotřeba pohonných hmot velmi 
významnou položkou účetnictví. 

Během více než pětiset tisíc naje-
tých kilometrů jsme v dosavadním 
průběhu projektu nezaznamena-
li žádné negativní působení SMN 
30 na motory, a to ani při provozu 
v mrazech kolem -20 stupňů Celsia, 

ani při tropických letních teplotách. 
I když se jedná o dlouhodobý pro-
jekt, s jeho detailními dílčími vý-
sledky se můžete seznámit již dnes 
v prezentaci uveřejněné na inter-
netových stránkách www.preol.cz.

Vzhledem k náročnosti výroby a přís-
ným nárokům na kvalitu je sice výroba 
tohoto paliva dražší, palivo je však za-
tíženo nižší spotřební daní, a proto je 
možné ho nabízet v porovnání s běžnou 
motorovou naftou i za cenu o více jak dvě 
koruny na litr nižší. Toto palivo, běžně 
používané autodopravci a provozovateli 
veřejné dopravy v zahraničí, je velkou 
příležitostí pro každého, kdo chce ušetřit 
a zároveň chránit životní prostředí. 

Pro provozní zkoušky paliva SMN 30 byly použity vozy Iveco Daily. Zdroj: PENAM
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KULTURNÍ STŘEDISKO „LOVOŠ“ LOVOSICE ZÁŘÍ 2009

Pátek 11. září
Přednáška – ANGOLA
Klubovna KS, v 18:00 hodin, vstupné 20 Kč.
Vyprávění o událostech v angolské Alto Catumbele při zajetí 66 Čechoslováků 12. 
3. 1983. Přednáší Lubomír Sazeček, který k této události vydal knihu a natočil 
dokument.

Pondělí 14. září 
Geografi cká přednáška – JAPONSKO
Klubovna KS, v 18:00 hodin, vstupné 20 Kč.
Od ruských hranic až po Fudžijamu (Hokkaidó, centrální Honšú a Šikoku). Bese-
duje a promítá doc. Tomáš Havlíček.

Pátek 18. září
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Sál „Lovoš“, v 17:00 hodin, vstupné 40 Kč.
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci. Hraje orchestr Kulturního stře-
diska „Lovoš“,  řídí Josef Turek.

Pondělí 21. září 
Geografi cká přednáška – NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA V MÉM SRDCI
Klubovna KS, v 17:30 hodin, vstupné 20 Kč.
Přednášející je Mgr. Táňa Fischerová s hostem. Také se zmíní o pracovním pobytu 
v Indii v Bollywoodu, kde v roce 2007 hrála v jednom indickém velkofi lmu.

Pondělí 28. září
Václavská pouť
Již tradiční slavnost, na které vystoupí například: Marek Ztracený, Mňága a Žďorp, 
Petr Spálený, Rangers Band, Jožka Šmukař, Big Band Václava Zelinky a další.

Připravujeme na říjen - zájezdové představení 
do Státní opery Praha na muzikál Kudykam.

Změna programu vyhrazena.

Své ž i vo tn í  jub i leum os lav i l i 
č i  os lav í :
v  čer venc i :
Václav Boudník, provozní zámečník, SÚ
Josef Růzha, hasič, HZS
Miroslav Šuma, specialista elektro, 
ASŘTP

v  srpnu :
Helena Myšková, laborantka, OŘJ

v  zář í :
Milan Šíma, chemik, EO
Jaroslav Hlávka, strojník energ. zaří-
zení, OE
Václav Borkovec, chemik, LAV - MV

Pracovn í  výroč í  s lav í :

20 le t  zaměs tnán í 
v  podn iku :
v  srpnu :
Libuše Minková, controllerka, EÚ

v  zář í :
Zdeněk Beránek, referent zásobování, 
ES
Jindřich Pohl, mechanik výroby, SÚ

30 le t  zaměs tnán í 
v  podn iku :
v  čer venc i :
Miroslav Halina, chemik, KD
Jiří Novotný, provozní zámečník, SÚ
Josef Šubert, provozní zámečník, SÚ
Ivana Radoušová, laborantka, OŘJ
Venuše Radikovská, chemička, NPK

v  srpnu :
Miluše Vaňková, technička, OŘJ

35 le t  zaměs tnán í 
v  podn iku :
v  čer venc i :
František Černý, 
provozní zámečník, SÚ
Jiří Čejka, chemik, KD
Antonín Plaček, 
mechanik výroby, SÚ
Ladislav Kuda, chemik, LAV
Jaroslav Maličký, 
směnový mistr, LAV
Věra Rychetzká, 
chemička, OE
Miloš Hyka, 
strojník vodohosp. zařízení, VH
Stanislav Vlasák, 
strojník vodohosp. zařízení, VH
Miroslav Král, 
provozní zámečník, SÚ

v  zář í :
Táňa Benešová, 
personalistka, OŘLZ

40 le t  zaměs tnán í 
v  podn iku :
v  čer venc i :
Miloslav Toušek, směnový mistr, EO
Pavel Hýř, chemik, KD
František Hylek, chemik, KD
Jaroslav Porcal, chemik, KD
Milan Lehký, směnový mistr, NPK

v  srpnu :
Jaroslav Stára, vrchní mistr, LAV

Do s t arobn ího 
důchodu odcház í :
v  srpnu :
Květuše Marousková, železničářka, ŽD

v  zář í :
Wladyslaw Wojdyla, chemik, LAV
Václav Chvapil, mechanik výroby, ŽD

Všem našim spolupracovníkům 
přejeme pevné zdraví 
a hodně úspěchů!

Nas toup i l i : 
v  čer vnu :
Lukáš Niederle, 
strojník energ. zařízení, OE

v  čer venc i :
Luboš Plaček, hasič, HZSP
Jiří Birner, chemik, NPK
Jana Šustrová, chemička výroby 
chem. vláken, KMC
Marta Trsková, 
chemička výroby chem. vláken, KMC
Pavel Munčinský, chemik, NPK
Břetislav Slánský, chemik, NPK

v  srpnu :
Milan Hlaváček, 
mechanik loko a motor, údržba ŽD
Bohuslav Zábranský,
chemik, LAV
Martin Stuchlý, chemik, KD
Jiří Glogovský, chemik, LAV
Pavel Rosypal, chemik, KD
Lukáš Verner, specialista, ŽD
Lukáš Sochuliak, chemik, EO
Michael Krčmář, chemik, NPK

Hodně úspěchů 
v novém zaměstnání!

Připomínáme, že až do 23. října 2009 můžete zasílat své příspěvky do fo-
tosoutěže, buď na adresu lovochemik@lovochemie.cz nebo vhodit řád-
ně označené fotografi e s uvedením jména autora a příslušného oddělení, 
názvem, místem a časem pořízení fotografi e do schránky Firemní kultury 
a Lovochemiku na hlavní vrátnici.  Fotografi e mohou mít jak digitální, tak 

klasickou podobu. Hodnotí se zajímavost záběru a kvalita fotografi e. 
Nejzajímavější fotografi e budou uveřejněny v Lovochemiku a odměněny!

Připomínáme fotosoutěž Připomínáme fotosoutěž 

„Léto budiž pochváleno 2009“„Léto budiž pochváleno 2009“

VÝZVA!!!
Prosíme o spolupráci při přípra-

vě čísla k 20. výročí „Sametové 
revoluce“.

Máte-li jakýkoliv zajímavý 
materiál - dokumenty, fotogra-
fi e či jiné předměty - k průběhu 
„Sametové revoluce“, ať už zde 
v podniku nebo v okolí (Lovo-
sice, Litoměřice…), který byste 
byli ochotni poskytnout ke zdoku-
mentování, prosím, ozvěte se buď 
mailem na adresu lovochemik@
lovochemie.cz nebo na tel. číslo 
416 563 284. Všechny materiá-
ly v pořádku vrátíme. Děkujeme 
předem za pomoc! Redakční rada

ARCH IV

PODNIKOVÉ JAZYKOVÉ KURZY

Historie jazykových kurzů v bý-
valých SCHZ spadá do velmi raného 
období. V těchto se nesmazatelně zvěč-
nili lektoři prof. Kostřábová – němec-

ký jazyk a Dr. Kolínský – angličtina. 
Na snímcích z roku 1981 a 1986 je 
prof. Kostřábová se svými ovečkami. 
Pozná se ještě někdo?   

 Zdroj: Archiv A. Vopata

SOUTĚŽ

Milí čtenáři, reagujeme na váš názor, 
který vyplynul z naší letošní ankety, že 
sudoku není pro vás až tak zajímavé, 
jak jsme si mysleli. Přicházíme proto 
s novou soutěží, kterou jsme pojmeno-
vali
POZNÁTE, ODKUD TO JE?

Tentokráte jde o to, zda poznáte, 
kde se v areálu závodu nachází před-
mět uvedený na obrázku. Své odpo-
vědi se svým jménem a kontaktem na 
sebe můžete buď vhodit do schrán-
ky Lovochemiku na hlavní vrátnici 
nebo zasílat na adresu Lovochemiku 
lovochemik@lovochemie.cz nejpoz-
ději do 25. září. Vylosovaní výherci 
budou odměněni malým dárkem. Záro-
veň budeme rádi, zašlete-li nám tipy na 
další podobné zajímavosti - ať už místa 
nebo předměty, Redakční rada


