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Na výrobně KD5 byl vyměněn
zastaralý kotel.
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Slavnostního zahájení
se zúčastnili rodiče, děti
a zástupci Lovochemie,
PREOL a města.

ALTERNATIVNÍ PALIVO
PRO MOTOROVÉ
LOKOMOTIVY ÚSPĚŠNĚ
ODZKOUŠENO
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Spolupráce Lovochemie
a PREOL.

HLAVNÍ TÉMA

MÝM CÍLEM ČÍSLO 1
JE BEZPEČNOST PRÁCE
Změna proběhla i na postu výrobního ředitele Lovochemie, novým ředitelem se stal 1. dubna 2011 Ing. Radomír
Věk. I jemu jsme položili několik otázek.

Dovolenou si nadělujeme vždycky k Vánocům. Letos jsme byli počtvrté v Bulharsku
u moře. Tam si vždycky nejvíc od všeho odpočinu. Letošní dovolená byla pohodová, počasí se
povedlo, bylo krásně.

Radek
ČESAL
LAV

Můj zážitek z letošní dovolené je dovolená
sama o sobě. Týden s rodinou ve velké, krásné
chatě uprostřed lesa, v ráji nedaleko Slapské
přehrady. Spousta rozhleden a muzeí a jiných
zajímavých míst v krásné přírodě. Dobré jídlo
a výborné pivo. A hodně piva . Jediné co bych
„vypichol“, by bylo počasí. To nám moc nepřálo.

Výrobní ředitel Ing. Radomír Věk.
Mohl byste se čtenářům Lovochemiku krátce představit?
Je mi 56 let a narodil jsem se v Ústí

Foto: Eva Živná
nad Labem. Jsem absolventem VŠCHT
a celý svůj profesní život jsem zatím
strávil v české chemii. A už bych to ne-
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ROZHOVOR / IRENA VODIČKOVÁ
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Miroslav
KOMŮRKA
SÚ

GRAF MĚSÍCE
rad měnil.
Máme s manželkou dvě dospělé děti
a oni nám občas půjčí tři vnuky. Je-li
třeba prozradit i koníčky, tak asi nejvíc
je to bluegrass.
Jaké jsou vaše dosavadní dojmy
z působení v Lovochemii, jak hodnotíte stav výrobního úseku?
Ptáte - li se na pocity, tak velmi dobré. A hlavně motivující.
Na moje hodnocení je opravdu příliš
brzy. Hodnocení se hodí spíše na konec určité periody. Já doufám, že jsem
na začátku.
Co Vás nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
Potěšení - vysoká profesionální odbornost kolegyň a kolegů, ambice, cíle
a příležitosti naší továrny. Překvapení že není žádné negativní překvapení, to
jsem opravdu rád.
Čeho byste chtěl na pozici výrobního ředitele dosáhnout, jaké máte
cíle?
Nepoškodit to, co funguje, podpořit
to, co by mohlo být ještě lepší.
Cílem číslo 1 je určitě bezpečnost.
Mám na mysli bezpečnost práce.
Chtěl bych být u toho, až se posuneme od současného stavu - „bezpečnost
práce dodržovat musím“ - do té nejvyšší profesionální kategorie - „chovám
se bezpečně = bezpečnost dodržovat
chci“. Ten posun je něco jako postup
do Champions League. A na to rozhodně máme.


80 000

Z letošní letní dovolené jsme s manželem
vyčerpali zatím jenom několik dní, které padly
na stavební dozor při rekonstrukci našeho bydlení. Na rekonstrukci se vystřídalo několik firem,
a protože není firma jako firma, tak to stálo hodně našich nervů, a následný úklid hodně sil. Skutečná dovolená přijde až v závěru léta, chceme si
na ní odpočinout a načerpat nové síly do dalších
hektických měsíců.

s regionální správou. Obě vedení již
jednala o realizaci konkrétních opatření
a ta jsou již v běhu.
Mezi zaměstnanci se mluví o spojování Lovochemie a PREOL v budoucnu. Je to reálné?
Spojování firem nepřichází v úvahu
a nikdy jsme o něm neuvažovali. Lze
spojit některé činnosti, jak jsem se zmínil
i v odpovědi na předchozí otázku. Obě
firmy budou nadále fungovat jako nezávislé právní subjekty se svými vedeními,
se svými plány a úkoly. Díky tomu, že
obě firmy mají stejného vlastníka, budeme k řízení obou firem přistupovat obdobně. Řada aktivit je dnes řízena v souladu s holdingovými politikami. Nejinak
tomu bude i v případě obou firem působících v lovosickém areálu.
Co dalšího byste chtěl čtenářům Lovochemiku sdělit?
Zde zopakuji větu z mého článku
při příležitosti nástupu do Lovochemie
v únoru t. r. Mám dobrou zkušenost
s týmovou prací a atmosférou sounáležitosti s firmou, kterou budu podporovat. Mám rád, když se zaměstnanci
zapojují do řízení firmy a nebojí se
říci svůj názor nebo přijít s námětem
na zlepšení. Za to budu i v PREOL
každému vděčný.
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Marcela
KYLICHOVÁ
KMC

Jaké Vás čekají úkoly ve funkci GŘ
PREOL?
Jako v každé firmě - usilovat
o co nejlepší výsledky hospodaření.
PREOL je mladá a technicky vzato
nová firma. Více než v jiných společnostech lze v jejím případě najít
prostor ve zlepšení provozu zařízení,
v odstranění úzkých míst v technologii, a tím zvýšení výroby. Lze snáze
a rychleji najít další zákazníky. To
jsou základní úkoly, ve kterých budeme v nejbližších měsících pokračovat.
Vedle toho musíme dokončit jednání
o reklamacích jednotky. Na konci roku
končí dvouletá lhůta od převzetí jednotky do provozu.
Dá se skloubit práce GŘ PREOL se

stejnou pozicí v Lovochemii?
Jsem přesvědčený, že dá. Obě firmy
jsou umístěné v jednom areálu. Jsou
sice odlišné co do výrobního programu, existuje ale řada činností, které
jsou shodné pro obě firmy. V propojení
těchto činností lze nalézt synergický
efekt pro obě společnosti.
Mluvíte o synergiích. Co konkrétně
máte na mysli?
Mluvíme-li o synergiích, mluvíme
o ekonomickém efektu jak pro PREOL,
tak pro Lovochemii. Toho lze docílit
společným přístupem k nákupu či provádění vybraných činností. V případě
PREOL a Lovochemie se jedná například o různé areálové služby, o činnosti v oblasti informačních technologií,
v oblasti personalistiky, právní služby
či oblast bezpečnosti a ochrany areálu
i osob. Též vidíme prostor ve spolupráci při zajišťování nákupu služeb, materiálu a náhradních dílů. Máme řadu
shodných dodavatelů, při společném
jednání můžeme bezesporu docílit lepších smluvních podmínek. Uvažujeme
i o společném postupu při zajišťování
směnové údržby, prověřujeme možnosti spolupráce v laboratorní kontrole,
v logistice. Jednotně budeme přistupovat i k podpoře regionu a spolupráci
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Můj nej zážitek z dovolené byl let padákem
za motorovým člunem. Přestože mám strach
z výšek, překonala jsem jej a odměnou mi byl
nezapomenutelný pohled na mořskou hladinu
a chorvatské vršky.

Není žádným tajemstvím,
že od 1. července 2011 se
stal novým generálním ředitelem PREOL dosavadní generální ředitel Lovochemie Ing. Petr Cingr.
Položili jsme mu proto
pět otázek.

40 000

Kateřina
PROFTOVÁ
ÚGŘ

MÁM DOBROU ZKUŠENOST
S TÝMOVOU PRACÍ

 Od 1. července se obchodní úsek rozšířil o dvě
oddělení - Tým prodejců a Oddělení podpory
prodeje. Jejich činnost a vedoucí, Ing. Výtiska
a Ing. Košála, vám blíže představíme v některém
z příštích čísel Lovochemiku.
 Do aplikace Smlouvy na SharePointu byly
začátkem prázdnin přeneseny smlouvy doposud
uložené v Lotus Notes. Provoz původní aplikace
v Lotus Notes byl ukončen.
 V polovině prázdnin proběhl upgrade
tiskových serverů a SafeQ terminálů.
 Ve dnech 15. – 19. srpna proběhly rizikové
prohlídky provozů a centralizovaných činností
ve spolupráci se společností Risk Experts. Cílem je vypracovat opatření k minimalizaci rizik
a program k jejich realizaci.
 Koncem měsíce srpna proběhlo zasedání
ústřední inventarizační komise, kde byl odsouhlasen harmonogram inventarizací na rok 2011
a byly podrobně probrány termíny inventur
do konce roku. V měsíci září byl tento inventarizační proces dle harmonogramu inventarizací
na rok 2011 zahájen.
 V pondělí 29. srpna byla podána žádost
o podporu pro projekt „Modernizace laboratoří rozvoje a jakosti Lovochemie, a.s.“. Bude-li
žádost schválena, budou laboratoře v následujících třech letech doplněny o nové moderní
přístroje za více než 30 mil. Kč.
 V průběhu léta pokračovaly přípravy zahájení provozu třídy firemní školky. Školku bude
navštěvovat 12 dětí zaměstnanců Lovochemie
i PREOL.
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Jaký máte
zážitek
z dovolené?
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ANKETA

FIREMNÍ ŠKOLKA
ZAHÁJILA!
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LOVOCHEMIE A PREOL

CELOZÁVODNÍ ZARÁŽKA / LUDĚK JAMBOR, JAROMÍR ŠILHAN

ZARÁŽKA MĚLA NABITÝ PROGRAM

Celozávodní zarážka proběhla oproti minulým letům poměrně v poklidu,
a to díky všem, kteří se na ni podíleli.
V neposlední řadě také díky tomu, že
nenastal žádný nečekaný zásah vyšší
moci. Předcházela jí příprava trvající
prakticky od počátku roku a spočívající v upřesňování rozsahu požadavků
na smluvní partnery, stanovení seznamů dodavatelů, v přípravě a realizaci
obchodních případů, specifikaci a nákupu potřebných materiálů a v dalších
přípravných činnostech. Během zarážky se scházela na společných centrálních koordinačních poradách údržba,

du naši starost o úspěšné najetí kotlů
na energetice.
Na odstavených zařízeních proběhly
revize vyhrazených technických zařízení a každoroční opakovaná údržba,
kterou prováděli převážně pracovníci
našich údržbářských dílen všech profesí. Limitujícími pracemi však byly
velké akce údržby a investic prováděné externími dodavateli. Proveden byl
velký rozsah diagnostických prací tak,
abychom získali nezbytné informace
o stavu některých zařízení, která jsou
během výrobního roku nedostupná
ke kontrolám.

Nový sušící buben v GSH.
výroba, a také pracovníci oddělení
expedic a železniční dopravy, což přispělo k lepší komunikaci a spolupráci
všech zúčastněných.
Provozy se odstavovaly do zarážky
postupně od 9. června počínaje výrobnami NPK a LV. Jádro prací proběhlo
v poslední dekádě června. Zejména
na LAV3 měli napilno, protože pro práce údržby bylo vyhrazeno pouze 8 dní.
Užitková voda byla odstavena ve dnech
24. – 26. června a úplné bezproudí, během něhož se prováděly revize na vysokonapěťových rozvodech, proběhlo
25. června. Po ukončení zarážkových
prací najížděly jednotlivé výrobny podle předem stanoveného harmonogramu od posledních dnů června až do posledního týdne v červenci, kdy najela
výrobna KD.
Zarážka se dotkla také města Lovosic, které Lovochemie zásobuje teplem
pro ohřev teplé vody, jehož dodávka
byla po dobu odstávky výroby páry
plánovaně přerušena. Lovosičtí obyvatelé tak sdíleli po dobu jednoho víken-

LAV3
Na výrobně LAV3 proběhla generálka korozně napadené nádrže na kyselinu sírovou a na mlýnici vápence byl
opraven skluz na drtírně.
UVH
Množství oprav přispělo k intenzivnějšímu zlepšování stavu výroben
NPK a LV. Na NPK se sešlo hned několik akcí přibližně stejného významu:
opravy elevátoru, pasu č. 65, železobetonové římsy na jižní straně výrobny
a další. Nečekaný problém nastal při
opravě ocelové konstrukce mletí síranu
a surovinových pasů na NPK, kdy vítěz

Foto: Miroslav Matoušek
KD5
Pro délku zarážky na výrobně kyseliny dusičné KD5 byla určující výměna
kotle na odpadní teplo, jehož životnost
po dlouhých letech provozování byla
u konce. Jeho demontáž a montáž byly
složité úkony vyžadující náležitou dávku preciznosti.
Obdobně složitou prací byla výměna opotřebeného výměníku č. 3306
na výrobně kyseliny dusičné KD6,
na jejíž provedení bylo k dispozici pouze 10 dní a postup prací byl
pečlivě sledován hodinu po hodině.
Oběma uvedeným akcím, které proběhly na výrobnách kyseliny dusičné,
předcházela téměř dva roky dlouhá
technická a obchodní příprava. Jde
o výměny klíčových aparátů obou výroben, jejichž výrobu zvládá v České
republice jen málo renomovaných
firem. Každý z agregátů má hmotnost několik desítek tun a pro jejich
transport do našeho závodu, montáž
a ustavení na pozici musela být použita speciální technika.

výběrového řízení odmítl akci realizovat. Akci se podařilo operativně vyřešit s náhradním dodavatelem, ovšem
v omezeném rozsahu a s dokončením
plánovaným na příští rok. Na LV se
opravou podlaží 3. patra výrobny navázalo na předchozí roky, kdy se započalo s postupným zlepšováním stavu této
budovy.
Velkou pozornost poutá oprava jižní
granulační věže LV. Na ní se během zarážky pracovalo především na opravě
stavebního díla. V plánu byla oprava
železobetonových konstrukcí a obezdění spodní části věže. Dále byly
opraveny strojní části, elektroinstalace a zařízení měření a regulace. Věž
byla postavena v letech 1967 - 68. Při
otryskání ocelových konstrukcí určených k zevrubné prohlídce bylo zjištěno jejich významné poškození. Byly
nalezeny praskliny ve svarech i v přímých úsecích profilů ocelové konstrukce stropu věže. Nalezené trhliny jsou
pravděpodobně způsobené únavovými
lomy, jejichž stáří lze odhadnout pouze

statistickými metodami.
Okamžitě po zjištění nálezu byly zajištěny posudky materiálového a korozního odborníka, dále posudky statiků
s oprávněním. Po posouzení všech odborných stanovisek bylo jasné, že nelze
uvažovat ani s podmíněným najetím
věže. Byly přerušeny nedokončené práce na repasích ventilátorů a zahájena
oprava nosného ocelového roštu včetně
potřebné projektové přípravy. Na opravu byla smluvně zajištěna společnost
Metrostav Praha, oprava by měla být
dokončena v polovině října 2011.
Energetika
Odstavení uhelných kotlů bylo nezbytné pro výměnu armatur na výstupním potrubí páry z kotlů. Další
velké armatury a ucpávky se vyměnily
na rozvodech páry a napájecí vody pro
zajištění těsnosti v dalším období, než
je bude možné opět odstavit. Zarážka
byla využita také na naléhavou opravu
netěsnosti na potrubním řadu B.
Expedice
Z expedičních zařízení se největší
akce odehrála při rekonstrukci elevátoru ve věži expedice LV, kdy se dva
staré elevátory nahradily jedním s potřebným výkonem.
Vlečka
Opraven byl most podnikové vlečky
přes mezinárodní železniční trať Praha – Ústí n. L., kde se provedla sanace
jeho železobetonové konstrukce, což
bylo spojeno s náročnou demontáží
a zpětnou montáží mostní konstrukce
nad tratí s trolejovým vedením. Oprava byla o to složitější, že si vyžádala
i traťové výluky na styčné mezinárodní
koleji Českých drah. Na železničním
svršku vnitřní vlečky v kolejišti na příjezdu ke stáčení čpavku bylo vyměněno
pět výhybek, které již byly na mezi přípustného opotřebení. Dodržení termínu ukončení této akce bylo nutné pro
včasné obnovení bezpečné přístavby
cisternových vozů se čpavkem na stáčecí místo.
Infrastruktura
Obrovský kus práce byl odveden
na podzemní infrastruktuře, při zarážce došlo k realizaci další etapy opravy
kanalizací.
GSH
Výrobna v Městci Králové měla
svou zarážku v samostatném termínu.
Podstatnou opravou prošel sušicí buben, jehož opotřebení již bylo na hranici životnosti.
Elektroúdržba
Hlavním úkolem elektroúdržby bylo

POJIŠTĚNÍ / VLADISLAV SMRŽ

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE
ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI
Za tímto nehezkým nadpisem se
skrývá ne příliš diskutovaná a zaměstnanci často podceňovaná kapitola zákoníku práce. Pojďme, ale pěkně od začátku.
V našem pracovním životě je mnoho situací, při kterých může zaměstnanec způsobit zaměstnavateli nějakou
škodu. Může se jednat o nejrůznější
formy a případy, např: operátor provede špatný zásah do technologie, řidič
vysokozdvižného vozíku zničí nešetrnou manipulací paletu s hnojivem,
účetní špatně zaúčtuje konkrétní účetní případ, ředitel učiní špatné rozhodnutí. A takto bychom mohli pokračovat dál a dál. Každodenní život přináší
spoustu situací, kdy hrozí riziko, že
způsobím zaměstnavateli škodu. Ne

nadarmo se říká: kdo nic nedělá, nic
nezkazí.
Zákoník práce rozděluje oblast odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli do tří oblastí.
První oblast je obecná odpovědnost
za škodu, kam zjednodušeně řečeno
spadají všechny škody, které nelze
zařadit do dvou následujících oblastí.
Druhou oblastí je náhrada škody za nesplnění povinnosti k odvrácení škody.
Třetí oblastí je odpovědnost za schodek
na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů,
tzv. hmotná odpovědnost.
V rámci tzv. hmotné odpovědnosti
zákoník práce případnou výši škody
nijak neomezuje a zaměstnanec je po-

vinen ji uhradit v plné výši bez ohledu
na svoji mzdu. K tomu jsou ale nutné
následující předpoklady: zaměstnanec
má sepsánu platnou dohodu o odpovědnost i k ochraně hodnot svěřených
zaměstnanci k vyúčtování a zaměstnanec neprokáže, že ke schodku došlo
bez jeho zavinění. V tomto případě
tedy škodu neprokazuje zaměstnanci
zaměstnavatel, ale zaměstnanec musí
prokázat, že škoda nevznikla jeho vinou. Důkazní břemeno je tedy na straně
zaměstnance.
Škoda způsobená nesplněním povinností k odvrácení škody, tedy kdy
zaměstnanec nezasáhl proti hrozící
škodě. Patří sem i případy, kdy zaměstnanec neinformoval svého nadřízeného o hrozící škodě, ačkoliv o této

skutečnosti věděl. V tomto případě
zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu až do výše trojnásobku
průměrné měsíční mzdy. Prokázat tuto
škodu musí zaměstnavatel zaměstnanci. Důkazní břemeno je na straně zaměstnavatele.
Poslední a také nejčastějším druhem
je škoda vzniklá z tzv. obecné odpovědnosti za škodu, tzn. škoda, kterou
nelze zařadit ani do jednoho z výše
uvedených případů. V takovém případě škodu prokazuje zaměstnavatel zaměstnanci. V případě, že zaměstnanec
tuto škodu uzná, resp. o ní rozhodne
soud, odpovídá za ni do výše 4,5násobku své průměrné měsíční mzdy.
Na poslední případ škody má
možnost se zaměstnanec též pojistit.
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VÍTE, ŽE…
DANIEL ZELENKA
...šimpanz Dodo krmí tygří mláďata z lahve?
Ošetřovatelé ze zoologické zahrady, která je vzdálená asi 40
kilometrů od Bangkoku, měli zajímavý nápad. Chtěli zjistit, jak se
k sobě budou šimpanz a pětiměsíční mláďata tygrů chovat. Když
pochopili, že šimpanz neprojevuje
žádné známky strachu, napadlo je
experimentovat dál. Každý den ho
tedy učili, jak se krmí tygří mláďata
z lahve, a šikovný Dodo začal aktivitu sám opakovat.
Netradiční krmení je teď v thajské zoo vyhlášenou podívanou
a o šikovnosti šimpanze Doda se
přijíždí přesvědčit davy turistů.
Ošetřovatelé ale nevědí, jak dlouho
ještě bude toto zvláštní kamarádství
trvat. Za chvíli totiž tygřata šimpanze přerostou a nejen že už je mléko
z lahve nebude zajímat, ale pravděpodobně ani Dodo už si netroufne
své tygří kamarády tolik škádlit.
...hmyz slyší?
Vědci zkoumali chování kobylek
a zjistili, že mají sluchové ústrojí
na zadečku. Došli k tomu pokusem,
kdy samečka kobylky zavřely pod
poklop, z nějž nevycházely žádné
zvuky. Samička vedle něj nejevila
znaky zájmu. Teprve když vědci pomocí telefonu přenášeli zvuk z prostoru pod poklopem ven, samička
reagovala a hledala zdroj zvuku.
provedení revizí rozvoden elektrické
energie s pomocí externích dodavatelů,
dále byl zahájen projekt obnovy rozvoden energetiky a jeho další etapa ještě
probíhá.
Pro včasné najetí výroben bylo také
významné přeložení potrubí médií
a kabelů elektrických rozvodů na potrubním mostu E01 a 02, jehož výstavba probíhala jako významná investiční
akce, ovlivňující nejen chod Lovochemie, ale i PREOL, Glanzstoff - Bohemia a zásobování města Lovosic teplem.
To byl jen výčet těch nejkritičtějších
prací, tvořících vršek ledovce. Také
do řízení ostatních prací, na jejichž
prezentaci není dost místa, museli
mechanici a specialisté údržby vložit
hodně energie. Po ukončení prací bude
následovat vyhodnocení celozávodní
zarážky a stanovení opatření na základě poznatků z jejího průběhu. Všem
zúčastněným na celozávodní zarážce
však nesporně již teď patří poděkování
za odvedenou práci.

Na trhu existuje široké spektrum produktů s nejrůznějším rozsahem krytí
i výší pojistného. Vzhledem ke konkrétním případům z minulosti a k sílící snaze důsledně náhradu škody
na zaměstnanci vyžadovat připravil
makléř skupiny Agrofert pro zájemce o toto pojištění velice zajímavou
nabídku.
Výhodou nabídky je, že vznikla
jako nabídka pro celou skupinu Agrofert z výběrového řízení našeho
pojišťovacího makléře společnost RESPECT. Podmínky pojištění jsou proto nutně výhodnější než ty, které může
jednotlivý zaměstnanec získat sám,
od kteréhokoliv finančního poradce či
pojišťovny.
Bez ohledu na to, zda využijí zaměstnanci nabídku společnosti RESPECT
(dostupná na intranetu či na požádání
na personálním oddělení) či jiné společnosti, určitě stojí za to se pojistit
a být krytý pro případ, že škodu zaměstnavateli způsobí (i když neradi
a neúmyslně). Pokud by totiž zaměstnanec pojištěn nebyl, vážně ohrožuje
svůj rodinný rozpočet.
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KD5 / ANTONÍN GALLE

VÝMĚNA KOTLE NA KD5

Ze starého kotle byla odstraněna izolace.

Byly odřezány trubky do sběrače.

Pak byl kotel opatrně vyzvednut připraveným otvorem ve střeše budovy.

Vedle budovy stál obrovský jeřáb, který kotel zvedal.

Stejnou cestou putoval do budovy nový kotel.

A je hotovo. Už jen dokončit.

PÉČE O ZAMĚSTNANCE / IRENA VODIČKOVÁ

FIREMNÍ ŠKOLKA ZAHÁJILA!
Projekt je finančně podpořen z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím operačního
programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
Uteklo již jeden a půl roku, kdy
společnosti Lovochemie, jako žadatel,
a PREOL, jako partner projektu, spojily
své síly a podaly žádost o podporu projektu „Firemní školka: partnerství jako
klíč ke spokojenosti“. Cílem projektu
je zajistit stejné podmínky v přístupu
k zaměstnání pro všechny zaměstnance
a snížit náklady zaměstnanců s dětmi

na jejich péči. Mezi hlavní cíle projektu
patří zřízení firemní školky pro žadatele a partnera, přispění k rozvoji partnerství a spolupráce veřejného a soukromého sektoru na zajišťování kvalitních
služeb péče o děti.
Oficiálně byl projekt zahájen na počátku července letošního roku a je
naplánován na 25 měsíců. V průběhu
léta probíhaly přípravné práce tak, aby
mohla být 1. září firemní školka otevřena.
Čas se nachýlil a my můžeme říci:
odstartováno! V mateřské školce Sady
pionýrů v Lovosicích se v pátek 2. září
sešli rodiče – zaměstnanci Lovochemie
a PREOL – se svými dětmi a zástupci
všech zainteresovaných subjektů, aby

Název projektu:
Firemní školka: partnerství jako klíč ke spokojenosti
Registrační číslo:
CZ.1.04/3.4.04/54.00137
Trvání projektu:
1. 7. 2011 – 31. 7. 2013
Počet podpořených osob:
12
Místo realizace:
Mateřská škola Sady pionýrů Lovosice

provoz třídy firemní školky slavnostně
zahájili. Děti se již nyní těší ze spousty
nových hraček, ale čeká je i stolní počítač a další vybavení. O děti se bude
starat učitelka Bc. Eliška Ziková, která
byla vybrána ve výběrovém řízení.

Zahájení se zúčastnili zástupci zřizovatele mateřské školy, Městského úřadu v Lovosicích, zástupci Lovochemie, jako příjemce dotace, PREOL, jako partnera projektu,
vedení školky a především rodiče a jejich ratolesti.
Foto: Eva Živná
Rodiče se mohou těšit na to, že umístění jejich dítěte ve školce je bezplatné
a školka jim bude vycházet vstříc.
Popřejme všem, ať se jim jejich práce daří, dětem, ať se ve školce líbí, a rodičům, ať jsou spokojeni se zajištěním
služeb pro své děti.

Máte-li i vy, zaměstnanci Lovochemie nebo PREOL, dítě v předškolním
věku a uvažujete-li o jeho umístění v předškolním zařízení, neváhejte
kontaktovat manažera projektu Irenu
Vodičkovou, která vám podá bližší informace.
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INVESTICE / FRANTIŠEK NEDVĚD

NOVÝ ČLUN PRO HASIČE
Naše podniková hasičská jednotka získala do svého vybavení dalšího cenného pomocníka. Je jím nafukovací člun
YAM380S, který je poháněn čtyřtaktním motorem YAMAHA o výkonu téměř 10 koní, jež nám dodala firma KIS plus,
a.s., z Litoměřic.
Dosud byla hasičskou jednotkou
využívána laminátová pramice poháněná manuálně dvěma vesly, která byla do jejich vlastnictví převedena z úseku vodního hospodářství
v roce 1991. Vzhledem ke svému
značnému stáří byla již příliš opotřebená a pro povahu svého provozu
nevyhovující. Zejména malá stabilita na vodě činila posádce při práci
nemalé a leckdy nebezpečné potíže.
Nové plavidlo tak navíc přispěje
značnou mírou ke zvýšení bezpečnosti posádky člunu. Díky motorovému pohonu se zásahy na vodě
stanou rychlejšími a efektivnějšími,
což bude mít menší dopad na životní prostředí při případných haváriích. Člun budou místní hasiči
využívat při cvičeních a zásazích
na řece Labi, kdy s jeho pomocí budou například pokládat norné stěny
a aplikovat sorbent pro zachycení
uniklých látek nebezpečných pro životní prostředí. Člun je při běžném
použití koncipován pro šest dospělých osob a pro jednoho dětského
člena posádky. Celkově je schopen
uvézt poměrně velkou zátěž, a to
až 850 kg. Při výjezdu k nehodě
na vodní ploše se však předpokládá, že posádka bude tvořena čtyřmi
hasiči s výstrojí a materiálem pro
zneškodnění havárie.
Předání člunu pracovníkem firmy
KIS Janem Paurem proběhlo 28. července v Lovosicích poblíž zámečku

v místě uzpůsobeném pro spouštění
lodí na Labe. Svítilo slunce a pofukoval lehký větřík, hladina Labe v nor-

málu. Lepší podmínky pro předání
s praktickou ukázkou jsme si nemohli
přát. Předání se zúčastnili zástupci
hasičské jednotky v čele s velitelem
Karlem Kučerou, vedoucí OTBS Jan
Janda, zástupci oddělení investic
Jiří Kanda a František Nedvěd. Celý
cvrkot na břehu Labe i jeho hladině
svým objektivem bedlivě zaznamenávala Irena Vodičková. Pan Paur
z KIS plus nejprve předvedl správné
sestavení a nafouknutí člunu a poslé-

ze vdechnul život i novému motoru.
Po vysvětlení ovládání a údržby motoru a manévrování se člunem se posádka vydala na zkušební jízdu. Vše
proběhlo hladce, a přiražení ke břehu
bylo měkké. Kéž by to tak bylo vždy.
Všichni pevně věříme, že možností jak využít nový člun, v situacích
pro jaký je určen, bude co nejméně,
a když už nějaká ta nemilá událost nastane, naši záchranáři s jeho pomocí
vše zvládnou na jedničku.


Nový člun bude sloužit hasičům v mimořádných situacích.

Foto: Irena Vodičková

OVH / MICHAL BAJI

REKORDNÍ VÝROBY KAPALNÉHO
HNOJIVA DAM V 1. POLOLETÍ ROKU

Je za námi více než polovina roku
2011, a tak kromě toho, že v nákupních
centrech začneme pomalu vídávat čokoládové Mikuláše, nejrůznější ozdoby
a plyšové Santa-Clause veškerých velikostí, nabízí se ohlédnutí za uplynulým obdobím roku po stránce výrobní.

Výrobna kapalných hnojiv dusičnanu
amonného a močoviny (DAM) je malá
a technologicky jednoduchá výrobna,
která vyrábí a dodává na tuzemský trh
významný typ hnojiva.
Jedná se o 30% roztok se zastoupením amonného, nitrátového a amidic-

kého typu dusíku. DAM je v Čechách
opravdu rozšířené hnojivo, o čemž
svědčí i roční spotřeba ve výši kolem
300 tisíc tun. Drtivou většinu potřeb
zákazníků jsme schopni v průběhu
roku uspokojit.
DAM se vyrábí v šaržích a jeho

produkce je závislá nejen na logistice močoviny a dostatku kyseliny
dusičné, ale také na ročním období.
Od ledna do června 2011 se podařilo vyrobit více než 131 tisíc t DAM,
což je opravdu rekordní množství.
V porovnání se stejnými obdobími
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MALÝ SL OVNÍČEK
CIZÍCH SL OV
ZDENĚK ŠRÁMEK
DEMAGOGIE
zkreslování skutečnosti, používání
falešných argumentů k ovlivňování
a manipulaci jedinců, skupin a mas
DEMISE
zřeknutí se úřadu, zejména vládní
funkce
DEMOBILIZACE
zrušení válečné pohotovosti
DEMORALIZACE
úpadek mravů, ztráta mravní odpovědnosti, mravní rozklad
DENUNCIACE
udání, nařčení, pomluva, donášení
DEPRESE
stísněnost, sklíčenost, skleslost
DERNIÉRA
poslední představení, např. divadelní hra, film, televizní inscenace
DESIGNACE
ustanovení, jmenování do úřadu
DESPOTISMUS
tyranská forma vlády, neomezená
vláda jednotlivce nebo skupiny
DESTRUKCE
rozklad, rozvrat, zničení, zkáza
DEZERCE
zběhnutí
DIALEKT
nářečí
DILETANT
kdo se něčím zabývá ze záliby,
neodborně
DISIDENT
občan, který je v opozici vůči vládnímu režimu, svou politiku nemůže
vyjádřit v oficiálních médiích
DISTRIBUCE
rozdělení, rozdělování, rozšiřování
DOGMA
nedokazatelné tvrzení, nepřipouštějící pochyby
DROGA
omamný prostředek
Zdroj: Internet

předchozích čtyř let je to, jak ukazuje
graf na straně 1, o cca 40 - 50 tisíc tun
více. Limitujícím faktorem výroby je
skladovací kapacita a výkon stáčecích
míst hnojiva DAM, které se stáčí buď
do autocisteren, nebo do železničních
vagónů.
Všem zaměstnancům výrobny kapalných hnojiv a těm, kteří se podíleli
na rekordní produkci a expedici, patří
veliký dík.


STUDENTSKÉ PRAXE / IRENA VODIČKOVÁ, MARTIN HUBIČKA

JAK JSEM PROŽIL PRAXI V LOVOCHEMII
Michal Dudák, student 4. ročníku,
obor Chemické inženýrství, bioinženýrství a matematické modelování
VŠCHT Praha
Během praxe na oddělení technického rozvoje (OTR) jsem se věnoval
problematice měřených dat při výrobě
LOVODASY 25 + 12S s cílem odhalení úzkých míst. Cesta k vytvoření
modelu, který by taková místa dokázal nalézt, je ještě dlouhá, ale věřím,
že moje práce pomůže rychlé orientaci
v problému. Moje činnost v Lovochemii mě těšila, protože se velmi podobala mé představě o budoucím uplatnění.
Chtěl bych poděkovat paní Šimonové,
že mi neodmítla zprostředkovat praxi,
i když jsem jí zkontaktoval za minu-

tu dvanáct, a Ing. Martinu Hubičkovi
za vedení praxe.

Při praktických úkolech se u nás studenti VŠCHT nenudili.

Foto: Eva Živná

Andra Nistor, studentka VŠCHT
Praha, 1. ročník magisterského
studia, obor Chemické inženýrství
VŠCHT Praha
Během letošního léta jsem měla
třítýdenní praxi v Lovochemii. Mým
úkolem bylo zjistit, zda lze užít flotaci k odstranění nerozpustných zbytků případně organických látek z NP
břečky připravené z apatitu z Maroka
a dále z roztoku rozpuštěného kusového vápence kyselinou dusičnou.
V průběhu praxe jsem měla možnost
se v rámci exkurzí seznámit s výrobní technologií v Lovochemii. Dané

prostředí a příjemný kolektiv ve mně
zanechaly velmi kladný dojem a hezké
vzpomínky.
Jan Zíka, student oboru Chemické
inženýrství VŠCHT Praha
Byl jsem u Vás tři týdny, od 18. července do 5. srpna, a za tu dobu jsem se
seznámil s podrobnostmi technologie
výroby hnojiv, detailněji pak s technologií na LAV3. Na LAV3 jsem také
pracoval na svém projektu "Využití
oplachových vod z čistících zarážek".
Praxe byla přínosná v tom smyslu, že
mi dala náhled do další průmyslové výroby a možnost využít mé znalosti chemického inženýra při řešení reálného
problému.
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PREOL / PAVEL ŠPECIÁN

ALTERNATIVNÍ PALIVO PRO
MOTOROVÉ LOKOMOTIVY ÚSPĚŠNĚ
ODZKOUŠENO
Počátkem roku 2010 došlo k rozhodnutí Lovochemie ve spolupráci
s PREOL provést odzkoušení alternativního paliva, směsné motorové nafta s 30% obsahem biosložky ve dvou
lokomotivách řady 740. Tato biosložka je produktem sesterské společnosti PREOL. Výrobu SMN 30 (mísení
biosložky s motorovou naftou) zajišťují rafinérie v ČR i v zahraničí.

vodu byly do testu zapojeny i servisní společnosti zabývající se opravami
lokomotiv.
V průběhu ročního testu byly pravidelně analyzovány vzorky provozních kapalin, sledována spotřeba
PHM a provozní opotřebení dílů.
Součástí testu bylo také subjektivní

se nijak negativně neprojevil na chodu
motoru, výkonu motoru, funkci turbodmychadla a dalších sledovaných
částech motorů. Výsledky jednotlivých rozborů vlivu SMN 30 na motorový olej rovněž prokázaly, že nedošlo
k žádným negativním projevům tohoto
paliva v průběhu testování.

detailní prohlídka a zdokumentován
stav motoru. Mimo klikové hřídele,
byly všechny ostatní součásti motoru
vyjmuty z bloku, ventily z hlav.
Závěry prohlídky, včetně konzultací s odborníky servisní organizace,
jsou součástí závěrečné zprávy, která
bude ke stažení na webových stránkách www.preol.cz. Tyto výsledky
prokazují, že nebyly shledány žád-
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né vlivy používání paliva SMN 30
na motor, a že jak palivo SMN 30,
tak používaný motorový olej byly pro
funkci motoru zcela vhodné.
Na základě pozitivních výsledků
dlouhodobého testu bylo rozhodnuto o zavedení používání SMN 30
na všechny lokomotivy ve společnostech skupiny AGROFERT HOLDING.


L OVOCHEMIE SE SN AŽÍ
POMÁHAT REGIONU

SMN 30 je standardní motorová
nafta s příměsí methylesterů řepkového oleje (MEŘO) nejvyšší kvality.
SMN 30 obsahuje minimálně 30%
MEŘO a od standardní motorové
nafty se odlišuje zvýšenými mazacími schopnostmi a dalšími aplikačními vlastnostmi. Kvalita SMN 30 je
garantována normou ČSN 656508
Cílem bylo ověřit alternativní palivo v provozních podmínkách železniční dopravy na podnikové vlečce
Lovochemie. Pro dosažení vypovídající hodnoty byl zvolen dlouhodobý
roční test.
Koordinaci a průběh testu zajišťovala společnost PREOL, která měla
již zkušenosti s obdobným testováním SMN 30 v silničních vozidlech.
Hlavním problémem bylo převzetí
rizika, zda lokomotivy budou z hlediska konstrukčního stáří schopny
s palivem úspěšně pracovat a jaký
bude mít palivo vliv na jednotlivé
komponenty lokomotiv. Z tohoto dů-

Lovochemie předala Požární stanici Lovosice, která je součástí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, věcný dar. Tím je technické vybavení pro zásahy
při dopravních nehodách.
Foto: Eva Živná
Lokomotiva Lovochemie.
hodnocení lokomotivních čet související s chodem lokomotiv.
Výsledkem ročního testování je
průkazné konstatování, že nebyl zaznamenán žádný vliv paliva SMN 30
na provoz lokomotiv a že přechod ze
standardní motorové nafty na SMN 30

Foto: Lukáš Verner
Po ukončení testu bylo využito
možnosti detailní kontroly pohonné
jednotky jedné z testovaných lokomotiv, která v současné době prochází plánovanou hlavní opravou
ve společnosti CZ Loko v České Třebové. V rámci opravy byla provedena

Vybavení, které pomůže při případném řešení havárií, převzali v Lovochemii zástupci PS Lovosice. Jak
uvedl vedoucí OTBS Lovochemie
Jan Janda: „V Lovochemii chápeme
význam IZS a v rámci svých možnos-

tí se snažíme přispívat ke zkvalitnění
jeho činnosti v regionu“.
Zástupci Lovochemie popřáli hasičům, aby jim vybavení dobře sloužilo, ale na druhou stranu ho museli
používat co nejméně.


OBCHOD / PETR ŠULER

PŘEDPOKLAD PRODEJE
V NOVÉ SEZONĚ 2011/12
Vážení čtenáři, rád bych
Vás prostřednictvím
stránek Lovochemiku
informoval o výhledech
a našich očekáváních
v prodeji v nové sezóně
2011/12.
Pro nadcházející sezónu si všichni
jistě přejeme bezporuchovou výrobu a především spokojené zákazníky,
kteří dostanou naše výrobky v požadovaném čase a ve vysoké kvalitě.
Uplynulá sezóna byla poznamenána
strojní poruchou na KD6, která se projevila ve výrazném výpadku výroby
a prodeje hnojiv. Maximalizací výroby
v 1. pololetí 2011 a zejména provozní
spolehlivosti byl výpadek z předchozího období minimalizován a podařilo se
pokrýt požadavky zákazníků.
Výše uvedená hnojiva pokrývají
komplexně poptávku našich dlouhodobých obchodních partnerů a jejich
výroba je zabezpečena surovinami.
Hlavním trhem, který je dán zejména
logistickou dostupností, bude i nadále
Česká republika a Německo. U výrobku LV AG/FG dále Itálie, Francie, Polsko a zámořské destinace.
Ze sortimentu z provozovny Městec
Králové bude mít největší podíl na prodeji síran amonný granulovaný, který
se daří úspěšně uvádět na tuzemský

DO NOVÉ SEZONY VSTUPUJEME S NÁSLEDUJÍCÍM SORTIMENTEM HNOJIV
N-hnojiva

Vícesložková hnojiva

LOVOFERT LAV 27

NPK 15-15-15

LOVOFERT LAD 27

NP 20-20

LOVODAM 30

LV AG a FG

LOVODAM 28

Hnojiva GSH

LOVOFERT LV 15 (kvalita AG a FG)

Síran amonný granulovaný (GSA)

N+S hnojiva

FOSMAG

LOVODASA 25+12S a 26+13S

GSH NPK 10-10-10+13S

LOVOFERT 24+6 S

GSH NP 15-5+20S

Dar převzali zástupci HZS ÚK, Požární stanice Lovosice.

Foto: Eva Živná

PR VŇÁČCI

GSH NPK 11-7-7+15S
a zahraniční trh (Německo, Rakousko).
Ostatní hnojiva GSH NPK/NP jsou určena pro tuzemský trh.
Cenový vývoj na začátku sezóny
2011/12 lze ze současného pohledu
výrobce hnojiv hodnotit pozitivně.
Vyhlášení naskladňovací ceny v SRN
v 5/2011 zastavilo pokles ceny LAV
na konci sezóny a znamenalo plynulý
přechod od spotřeby k naskladnění. Vyšší úroveň naskladňovací ceny a následné
meziměsíční nárůsty se na trhu setkávají
u spotřebitelů s obavami o udržitelnosti
cen. Podle našeho názoru není důvod
pro cenovou korekci, a to pro stabilitu
vstupních surovin pro výrobu. I přes
částečnou nedůvěru se podařilo zajistit
významné objemy prodeje jak do tuzemska, tak i do zahraničí.
Současný vývoj je poznamenaný

GSH NPK 7-7-12
poklesem agrárních komodit, ale je
i doprovázen nárůstem průměrných
hektarových výnosů u obilovin a řepky
s regionálními odlišnostmi. Historicky
největší sklizeň se očekává u řepky,
naší nejrozšířenější olejniny. Odhady
se pohybují na úrovni 1,056 mil. tun.
Jedná se tak o kombinaci nárůstu průměrného hektarového výnosu a rekordního výsevu, kdy řepka byla vyseta
celkem na 373 tis. hektarů. Nebýt deštivého počasí na přelomu července a srpna, sklizeň mohla být ještě úspěšnější.
Aktivity celého týmu prodejců a cílená podpora prodeje vytváří dobré
předpoklady pro nadcházející období.
Jsme přesvědčeni, že letošní rok bude
v prodejích rokem velmi úspěšným. 

Ani letos nezůstali prvňáci v základních školách v Lovosicích a okolí bez dárku
od naší společnosti. Reflexní pásky se již staly tradicí a mají jasný praktický cíl zvýšení bezpečnosti nových školáků.
Foto. Eva Živná
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OVH / MICHAL BAJI

AUTOMATICKÝ VZORKOVAČ LAV3

Dělička vzorků.

Foto: Michal Baji

Od nájezdu po celozávodní zarážce je
na výrobně LAV3 ve zkušebním provozu automatický vzorkovač výrobků, který je zároveň jediným na celém Oddělení
výroby hnojiv. Přístroj byl nainstalován
na přesyp expedičních pasů a zajišťuje
odběry vzorků expedovaných výrobků
v pravidelných a nastavitelných intervalech. Z dříve jediného vzorku, odebraného v určitý moment laborantkou MOK,
tak vzniká směsný čtyřhodinový vzorek,
který přesněji odráží kvalitu výroby
za uplynulý časový úsek.
Vzorkovač je kompletní dodávkou
firmy SKLENÁŘ, s. r. o. a skládá se
z vzorkovací tyče a pístnice, poháněné
tlakovým vzduchem. Součástí zařízení je i dělička vzorků na čtyři sběrné
vzorkovnice, kde jsou odebrané vzorky
uskladněny do doby vyprázdnění laborantkou. Přístroj je zapojen do řídicího
systému výrobny, pomocí něhož jsou

TURISTIKA / DANIEL ZELENKA

NÁVŠTĚVA ROZHLEDNY
VALKEŘICE - KOHOUT
Kroky našeho putování nás dnes
zavedou na jednu až do nedávna nepřístupnou rozhlednu. Nachází se
nedaleko od Benešova nad Ploučnicí
a v loňském roce proběhla její celková
rekonstrukce, aby mohla být na jaře
tohoto roku slavnostně znovuotevřena. Od té doby je opět volně přístupná
a odevzdaně slouží výhleduchtivým
turistům.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, naše
dnešní putování začíná na vlakovém
nádraží v Benešově nad Ploučnicí.
Po vystoupení z vlaku se od nádraží
vydáváme směrem doprava k závorám a východišti turistických cest. Dle
modrého značení přecházíme železniční trať, obdivujeme ocelový železniční most přes Ploučnici, a začínáme
kolem tělocvičny stoupat na „Sokolský vrch“. Procházíme mezi rodinnými domy a těšíme se na příjemnou
cestu.
Jaké to je ale nemilé překvapení,
když se po několika stovkách metrů cesta vrací zpět na silnici vedoucí
do České Lípy. Čeká nás relativně
dlouhý a nepříjemný pochod po krajnici této silnice, který bude zakončen
až u odbočky před první značkou dalšího železničního přejezdu. Turistické
značení je zde nevýrazné, proto se právě tato značka stává hlavním orientačním bodem pro dodržení správné trasy
našeho dnešního výletu.
Potom, co zdárně opustíme silnici, trasa chvíli stoupá kolem rodinných domů a zanedlouho již budeme
na příjemné lesní cestě. Příjemné lesní prostředí nás jistě okouzlí tak, že
vůbec nebudeme vnímat místy ostré

ETIKETA
EVA ŽIVNÁ
Žvýkačka je praktická, ale…
Užitečný vynález a současně velký
problém etikety. Žvýkačka je praktický prostředek, jak obnovit vonný dech
po jídle, jak odstranit nepříjemný zápach z úst, jak působit na společníky

Vzorkovač.
řízeny odběry a posuny nad jednotlivé vzorkovací nádoby a zároveň je
indikován stav naplnění jednotlivých
nádob nebo například doba posledního

Foto: Michal Baji
odběru a zbývající čas do dalšího odběru. Zároveň je možné přístroj přepnout
do ručního režimu a provádět odběry
dle potřeb obsluh.


V červenci letošního roku byl dokončen projekt „Analyzátor emisí N2O ve výrobně
kyseliny dusičné“. Nový nainstalovaný přístroj bude měřit emise dusíku na výrobně
KD5.
Foto: Eva Živná
Během výstupu změní značená cesta
celkem třikrát směr a tak není od věci
občas sledovat turistické značení. Ale
i jen trochu pozorní turisté jistě po hodince a něco vystoupají do nadmořské
výšky 589 metrů a dorazí ke svému
cíli – dvanáctimetrové kamenné rozhledně s kovovou nadstavbou. Rychle
zdolají několik schodů, aby zhodnotili zdejší nabídku dalekých výhledů,
a po sestupu své dojmy zaznamenají
do knihy výstupů, umístěné v plechové schránce na stěně u vchodu do rozhledny.
Při naší průzkumné výpravě nám

stoupání této trasy. Chůze lesem může
některým z vás připadat trochu monotónní, ale je velmi příjemnou relaxací od shonu dnešního světa. Jen se

na cestu nezapomeňte vybavit kvalitní
obuví, protože se o této trase nedá rozhodně prohlásit, že by byla v celé své
délce suchá.

při konverzaci příjemně a neodpuzovat
je. Ovšem vehementní přežvykování je
hrubě nespolečenské a působí jako projev neúcty k okolí. Jestli chceme nebo
musíme použít žvýkačku, pak jen nenápadně. Vsuneme si ji do úst a jen ji převalujeme po jazyku tak, aby se uvolnily
vonné esence, ale abychom nevyvolali
nepříjemný dojem intenzivním přežvykováním. Toho dosáhneme, když
si ukousneme jen malou část plátku
žvýkačky, nebo se ovládáme a nežvý-

káme. V kapse musíme mít připraven
ubrousek, do kterého před usednutím
ke stolu nebo při vstupu do konverzace
žvýkačku nenápadně odložíme. Hrozí-li faux pas, když k nám nečekaně přistoupí významná osoba a my nevíme,
co udělat se žvýkačkou, spolkneme ji.
Zdraví škodlivá není, to by se nevyráběla. Stejnou službu jako žvýkačka
udělají mentolové bonbony mikroskopických rozměrů, jen nesmějí chrastit
v krabičce.
Zdroj: Internet

příliš nepřálo počasí a tak jsme si
výhled, který tato rozhledna nabízí,
museli ve větší míře jen představovat.
Je ale jistě úchvatný. Škoda jen, že
vzrostlá okolní vegetace neumožňuje
rozhled do všech světových stran.
Protože krátce po výstupu na rozhlednu začal vytrvalý déšť, oblékli
jsme si pláštěnky a stejnou cestou zamířili zpět do Benešova a poté v suchu vlaku dojeli zpět domů. Za lepších
podmínek samozřejmě mohou turisté
z rozhledny pokračovat dál po modré
značce, která je provede řadou dalších
zajímavých míst.
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OCHUTNÁVKA A PRODEJ FIRMY PROCHÁZKA

Všichni, kteří přišli 25. srpna do jídelny, mohli ochutnat výrobky nového člena skupiny Agrofert, firmy
Procházka.
Foto Eva Živná

Z ARCHIVU ALEXANDRA VOPATA

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY
BÝVALÝCH SCHZ
Mezi významné řídící složky tehdejšího podniku patřilo i odborářské
hnutí. Na snímku z funkčního období
1973-1976 vidíme celý kolektiv v čele

s předsedou p. Lipšem. Odbory řídily řadu komisí, jejíž předsedové jsou
rovněž na snímku. Některé komise si
příště přiblížíme.


Na konci srpna si mohli naši zaměstnanci zakoupit výrobky firmy Procházka, nového člena AGROFERT
HOLDING.
Foto. Eva Živná

JUBILEA
Své životní jubileum v září oslaví
Ing. Vlastimil Beneš,
dispečer dopravy, železniční doprava
Ján Tomi,
vlakvedoucí, železniční doprava
Jiří Moravec,
chemik, mlýnice vápence

Pracovní výročí oslaví
10 let zaměstnání v podniku
Marie Daňková,
finanční účetní, GSH Městec Králové
Ing. Jitka Šmidrkalová,
vedoucí technický kontrolor VVK,
GSH Městec Králové
20 let zaměstnání v podniku
Helena Zahnová,
signalista, ŽD
Robert Heyna,
provozní zámečník, SÚ
30 let zaměstnání v podniku
Miloš Novák,
mistr, EO
40 let zaměstnání v podniku
Jaroslav Zika,
mechanik výroby, SÚ

KULTURNÍ STŘEDISKO „LOVOŠ“ LOVOSICE ZÁŘÍ 2011
Čtvrtek 22. září
Divadelní představení ONA (Ella)
v podání Terezínského malého amatérského divadla (TMA)
Sál „Lovoš“, v 19:00 hodin, vstupné 50 Kč.

Do starobního důchodu
odchází v září

Miroslav Herink,
hasič, OTBS
Jaroslav Kuřátko,
provozní zámečník, SÚ
Václav Fencl,
chemik, KD
Jiří Hájek,
chemik, KD
Milan Lachman,
chemik, KD
Václav Borkovec,
chemik, LAV

Všem našim spolupracovníkům
přejeme pevné zdraví
a hodně úspěchů!

V červnu až srpnu nastoupili
Hana Slívková,
laborant, OŘJ
Zorka Tatarlová,
laborant, OŘJ
Milena Husáková,
referent zásobování, OZ

Marie Rejfová,
chemik výroby chem. vláken,
KMC+ LH
Patrik Hetke,
mechanik loko a motor, ŽD

Zuzana Berková,
obchodní referent, OPM
Luboš Gärtner,
chemik, NPK
Bedřich Javůrek,
vlakvedoucí, ŽD
Ing. Ladislav Výtisk,
vedoucí týmu prodejců, OTP
Ing. Aleš Zvolánek,
regionální prodejce, OTP
Ing. Radek Košál,
vedoucí oddělení podpory prodeje,
OPP
Bc. Eva Tlacháčová,
regionální prodejce, OTP
Jiří Menčl,
strojník energ. zařízení, OE
Jozef Tuhársky,
chemik, KD
Ing. Jan Pilecký,
hlavní mechanik, TÚ
Ing. Hana Rosolová,
asistent OŘ, OÚ
Petr Horčic,
chemik výroby chem. vláken,
KMC+LH
Pavel Pfeifer,
chemik, LAV
Pavel Rozínek,
chemik, EO
Kamil Pišinger,
chemik, LAV
Růžena Toušková,
laborant, OŘJ
Tomáš Doubek,
chemik, KMC+LH
Mnoho úspěchů v novém zaměstnání!

Dílo nejslavnější argentinské dramatičky Susany Torres.
Pátek 23. září
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Sál „Lovoš“, v 17:00 hodin, vstupné 50 Kč.
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci. Hraje orchestr Kulturního střediska „Lovoš“.

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
se uskuteční ve čtvrtek 15. září od 14:00 hodin
ve společenském sále Lovochemie, a.s.

Středa 28. září

TIRÁŽ
LOVOCHEMIK, podnikový měsíčník,
vydává akciová společnost Lovochemie pro interní potřebu zaměstnanců
podniku. Výtisk zdarma.
Redakční rada:
Mgr. Irena Vodičková, Ing. Michal
Baji, Karel Hendrych, Ing. Luděk Jambor, Ing. Zdeněk Šrámek, Marek Trefný, Bc. Renáta Veselá, Ing. Daniel Zelenka, Eva Živná.

VÁCLAVSKÁ POUŤ - tradiční slavnost se spoustou stánků a atrakcí
Václavské náměstí
10:00 Dechový orchestr Kulturního střediska Lovoš
12:00 Marie Hanzelková a Jiří Škvára
14:00 Jakub Smolík
16:00 Relax

VÝHODNÁ NABÍDKA

18:00 Paradox
Lesopark Osmička 11:00 TAM
14:00 Michal Hrůza

Lovomarket poskytuje slevu pro zaměstnance společností Lovochemie a Preol na zahradní

15:00 Aneta Langerová

techniku a nářadí ve výši 10 % v termínu od 10. 9. do 30. 9. 2011.

16:30 Komplett

Při nákupu předložte zaměstnaneckou čipovou kartu a tuto upoutávku.

18:00 Vitamín
Kostel sv. Václava 10:00 Mše
Radniční věž bude zpřístupněna pro veřejnost od 10:00 do 16:00 hodin.
Změna programu vyhrazena.

PROVOZNÍ DOBA
PONDĚLÍ - PÁTEK 8.00–17.00 HOD.
SOBOTA 8.00–11.30 HOD.
Provozovna: Terezínská 147, 412 02 Lovosice

Adresa:
Lovochemie, a.s., redakční rada Lovochemiku, Terezínská 57, 410 17 Lovosice, e-mail: lovochemik@lovochemie.
cz, IČ: 49100262
Uzávěrka příspěvků vždy 20. v měsíci.
Tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r. o.,
U Chemičky 18, 400 01 Ústí n. L.
Evidenční číslo: MK ČR E 17172

AGROFERT

8 strana

LOVOCHEMIK

KROMĚŘÍŽ OBSADILI MAFIÁNI
A AUTOMOBILOVÍ VETERÁNI
byl kvíz, ve kterém museli prokázat, jak
dobře znají naši společnost KMOTR
a její sortiment, mafii a její zákony, a co
si zapamatovali z programu celého dne.
Capem di tutti Capi 2011 se stal pan Antonín Bartošík.
Na náměstí jsme také poprvé představili novou pojízdnou prodejnu a kolekci oblečení pro drsné chlapy. Oblečení se návštěvníkům akce velmi líbilo
a mnozí využili příležitosti k nákupu
jednotlivých kousků z kmotrova šatníku. Pokud si jej chcete prohlédnout,
popřípadě zakoupit, podívejte se do našeho e-shopu na www.kmotr.cz.
Petra Uiberlay, Kmotr
Masna Kroměříž a.s.

NOVINKA Z OLMY : OLMÍCI
První srpnovou sobotu se na Velké
náměstí v Kroměříži sjeli mafiáni ze
všech koutů České republiky i ze zahraničí. Kroměřížský KMOTR totiž
na tento den svolal První oficiální sraz
kmotrů. Společně s kmotry na náměstí
přijely i historické automobily, které
celé akci propůjčily glanc a podtrhly
atmosféru starých časů.
Společná akce společnosti KMOTR
– Masna Kroměříž a.s. a Veterán klubu
Kroměříž o.s. přilákala spoustu návštěvníků, kteří měli možnost prohlédnout si
přibližně 140 historických automobilů
a motorek. Celá akce nabídla také do-

provodný program laděný do atmosféry
mafie, k vidění bylo např. divadelní vystoupení o původu a historii kroměřížského kmotra. O současných českých
kmotrech zde promluvil pan Andrej Babiš. Během celého dne se zaregistrovaní
účastníci mohli zapojit do soutěže o titul
Capo di tutti Capi (Kmotr kmotrů). Soutěž proběhla ve třech kolech. První kolo
vyzkoušelo zdatnost adeptů na titul formou tří disciplín - jízda na historickém
kole, střelba laserovou pistolí a hod kloboukem. Patnáct nejlepších z prvního
kola poté soutěžilo v tanci. Posledním
kolem pro pět nejzdatnějších kmotrů

Mléko a mléčné výrobky by měly
být zastoupeny v dětském jídelníčku
každodenně, a to v několika porcích.
Hlavním důvodem je přirozený obsah
vápníku, vitaminů a kvalitních bílkovin.
Proto OLMA, a. s., přichází na trh
s novými výrobky, Olmíky jogurtovými, kteří by měli pomoci tato doporučení dodržet a jogurty udělat atraktivnějšími i pro ty děti, které je běžně
nejedí.
Této strategii byl podřízen veškerý vývoj nového výrobku. Jogurt
má jen 4 % tuku, přesto je lahodný,
jemný, plný a krémový. Aby takový
byl a všem dětem chutnal, byla speciálně vybrána jogurtová kultura,
která zaručí jeho jemnost a nízkou
kyselost po celou dobu trvanlivosti.
Mimořádná pozornost byla věnována také ochucujícím složkám .Vanilka obsahuje extrakt z pravé přírodní
bourbonské vanilky, sametová chuť
čokolády je docílena kombinací kvalitního kakaa a vanilkového aroma.
Samozřejmostí je, že jogurt obsahuje
živé bakterie a je bez konzervačních
látek.
Veselý a přitažlivý obal je doplněn
víčkem s čokoládovými bonbonky –
filutkami. Jako každé cukrovinky také
tyto filutky musí být barveny. I přes
zdánlivě velký počet E čísel uvedených
ve složení bonbonků pocházejí barviva
z přírodních zdrojů nebo jsou jejich kopií.
Marketingové oddělení, Olma, a. s.
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FOTOSOUTĚŽ
Chcete vyhrát luxusní vinylové podlahy?
Jak na to? Stačí přijít na www.fatraﬂoor.cz a do soutěžního
boxu nahrát fotograﬁi vaší podlahy z Fatry.
11. cena•50 m² luxusní plovoucí vinylové podlahy FatraClick
2. cena•50 m² luxusní vinylové podlahy Thermoﬁx
3. cena•Digitální fotoaparát v hodnotě 7000,4. cena•Digitální fotoaparát v hodnotě 3.000,Soutěž končí 1. 1. 2012.

www.fatrafloor.cz

