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AK TUAL IT Y

VÝROBA LOVODAM

Představujeme výrobu 
kapalného hnojiva Lovodam.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ 
ŠKOLA CHEMICKÁ 
A STAVEBNÍ 
V ÚSTÍ NAD LABEM           
Představujeme střední průmyslovou 
školu v Ústí nad Labem.

CERTIFIKACE GMP+ B2 
PRO SPOLEČNOST PREOL 
ZARUČUJE NEJVYŠŠÍ 
STUPEŇ KVALITY   
PREOL úspěšně prošel 
procesem recertifi kace. strana 4 5

Podzim je pro mě nejneoblíbenějším 
obdobím. Nejen že se musím vzdát vol-
ných chvil strávených na zahradě, ale 
navíc začíná období práce „od nevidím 
do nevidím“, a to doslova, neboť ráno 
vstávám za tmy a domů se z práce vra-
cím také již skoro za tmy. A musím se 
přiznat, že vstávání do tmy je pro mě 
deprimující. Ale vidím i pozitiva. Mohu 
se těšit na zimu. Moc rád lyžuji, hlavně 
na běžkách, a také se těším na vánoční 
svátky a toto období doslova miluji.

Martin
JANSKÝ
OES

ANKETA

Jak na Vás působí 
podzimní počasí 
a přechod 
na zimní čas?

Pokračování na straně 2

Růžena 
TOUŠKOVÁ
OŘJ

Letošní podzim se mi líbí, protože 
je teplý a bez deštivého počasí. Mohu 
se  věnovat nejen posledním úpravám 
zahrádky před zimou, ale i  hrám se 
svými dětmi - jako je pouštění draka, 
procházky. Změna času na mě nemá 
žádný vliv.
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Vlečky Agrofertu provozované 
společností Lovochemie
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BEZPEČNOSTNÍ SETKÁNÍ NEBOLI 
SAFETY MEETING

B E Z P E Č N O S T  P R Á C E  /  J A N  R U S Ó 

Dne 19. 10. 2011 se konalo 1. bez-
pečnostní setkání 29 zástupců spo-
lečnosti z oblasti výroby, údržby 
a technicko-bezpečnostních služeb. 
Cílem setkání byla diskuze o možnos-
tech zlepšení stavu bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví, požární ochraně. Dis-
kuze byla velkým přínosem pro vedení 
společnosti a zástupce technicko-bez-
pečnostních služeb, kteří získané pod-
měty vzali na vědomí a budou se jimi 
zaobírat. 

Úvodem setkání byla informace 
o stavu počtu úrazů a požárů v naší 
společnosti, kde bylo konstatováno, 
že máme od začátku roku 26 pracov-

ních úrazů, z toho jsou tři pracovní 
úrazy s pracovní neschopností delší 
než tři dny. Většinou se jedná o úra-
zy z důvodu neopatrnosti a porušení 
předpisů.

Bylo dohodnuto, že bude provedena 
aktualizace stávající TOP na ochranné 
pomůcky ve vztahu k prověření kon-
krétních ochranných pomůcek k pra-
covišti.

Budou přehodnocena rizika jednotli-
vých výroben, na tomto základě budou 
pořízeny a vydány ochranné pomůcky 
v antistatickém a nehořlavém prove-
dení, popřípadě v kyselinovzdorném 
provedení.

Novinkou bude trvalá ochrana očí 
v provozech, tedy že všichni zaměst-
nanci, kteří vstoupí do výrobních 
a skladových prostorů pro výrobu, musí 
používat ochranu očí, buď ochranné 
brýle nebo ochranný štít. Tato ochrana 
nesmí být nahrazena dioptrickými brý-
lemi.

Zásadním bodem bylo projednání 
systému povolení k práci, kde jsme se 
dohodli, že bude provedena úprava stá-
vající směrnice. 

Věřím, že toto setkání bylo pro 
všechny strany prospěšné, a proto již 
nyní připravujeme další setkání, které 
by mělo být počátkem roku 2012. 

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ HZSP 
LOVOCHEMIE

B E Z P E Č N O S T  P R Á C E  /  J A N  R U S Ó

Po zásahu následuje dekontaminace.  Foto: Irena Vodičková

Dne 1. listopadu 2011 proběhlo ná-
mětové cvičení jednotek HZSP Lo-
vochemie, HZS Litoměřice a HZS 
Lovosice. Tématem cvičení byl únik 
kapalného čpavku z potrubí DN 150 
ze spodní části kulového zásobníku 
čpavku „C“, ze kterého se následně 
odpařoval a vytvořil mrak plynného 
čpavku. Úkolem námětového cvičení 
bylo ověřit si síly a prostředky HZSP, 
akceschopnost zasahujících hasičů 
a také dojezdové časy jednotek HZS 
z Litoměřic a Lovosic. Cvičení ukázalo 
jak důležitá je spolupráce mezi jednot-
livými útvary HZS. Vzhledem k závaž-
nosti možných dopadů na zaměstnance, 
kontraktory i obyvatelstvo v okolí spo-
lečnosti je nutné takovéto cvičení pro-
vádět častěji.  

 Organizační změny v OTBS:
Do kompetencí OTBS spadají s účin-
ností od 1. 11. 2011 tyto činnosti a od-
povědnosti:
- řízení a organizace bezpečnosti práce 
-  řízení a organizace požární ochrany 

včetně podnikového hasičského zá-
chranného sboru

-  řízení a organizace prevence závaž-
ných havárií (PZH)

- organizace ostrahy areálu
-  správa areálových služeb (správa ne-

výrobních budov, zajišťování úklidu 
venkovních ploch včetně údržby zele-
ně a úklidu sněhu v zimních měsících)

V horizontu cca 4 měsíců budou výše 
uvedené činnosti zajišťovány pro celý 
průmyslový areál.
V této souvislosti bude k 1. 12. 2011 
OTBS rozděleno na dva celky:
-  Oddělení technicko-bezpečnostních 

služeb (OTBS), které bude zajišťovat 
bezpečnost práce a požární ochranu 
pro Lovochemii a později i celý areál.

-  Oddělení areálových služeb (OAS), 
které bude zajišťovat oblast preven-
ce závažných havárií, ostrahu a výše 
uvedené areálové služby.

Ostatní aktuality:
 3. října se v Šoporni (SR) konalo 
pracovní setkání vedení Lovochemie 
a DUSLO Šaľa. Projednávaly se kon-
cepční záležitosti a možné synergie 
obou fi rem v rámci skupiny.
 Na ČOV byl na sedimentační nádrži 
1A osazen nový most na čerpání kalů. 

Vlečky Agrofertu provozované
společností Lovochemie
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LOVOCHEMIE PROVOZOVATELEM 
VLEČEK SKUPINY AGROFERT

Ž E L E Z N I Č N Í  D O P R A V A  /  L U K Á Š  V E R N E R

Společnost Lovochemie je od roku 
1996 provozovatelem železničních vle-
ček skupiny AGROFERT. Stalo se tak 
díky vzniku zákona č. 266/1994 Sb., 
o drahách, který vstoupil v účinnost od 
1. ledna 1995, podle kterého každá že-
lezniční vlečka musí mít svého provo-
zovatele. Provozovatelem dráhy - vlečky 
může být po splnění všech zákonných 
povinností právnická nebo fyzická osoba. 
Lovochemie tedy, jako provozovatel vle-
ček, zajišťuje pro vlastníky vleček skupi-
ny AGROFERT legislativní, technické, 
smluvní a kontrolní činnosti na železnič-
ních vlečkách. 

Po splnění všech povinností uve-
dených v zákoně o drahách se Lovo-
chemie stala 15. ledna 1996 provozo-
vatelem první vlečky. K tomuto dni 
vydal Drážní úřad v Praze Lovochemii 
„Úřední povolení k provozování dráhy 
železniční - vlečky Lovochemie, a.s. - 
závodová vlečka,“ jak se zákonná listi-
na nazývá. Naše podniková vlečka tak 
byla první provozovanou vlečkou spo-
lečností Lovochemie. 

Od prosince 2001, kdy byl do Lovo-
chemie začleněn provoz GSH v Městci 
Králové, začala být provozována druhá 
vlečka Lovochemie. V roce 2003 zahá-

jila Lovochemie provozování tří želez-
ničních vleček v přístavech Děčín a Lo-
vosice.

V roce 2005 vznikl na návrh 
a po schválení vedením společnosti 
AGROFERT HOLDING, a.s., projekt 
„Zavedení systému provozování vle-
ček skupiny AGROFERT HOLDING 
Lovochemií,“ který má za cíl postupné 
sjednocování provozování vleček země-
dělského sektoru skupiny AGROFERT 
do jednotného systému, eliminaci odli-
vu fi nančních prostředků za provozová-
ní vleček mimo skupinu AGROFERT 

Tomáš 
TESAŘÍK
ÚLN

Osobně vnímám přechod zpět 
na zimní čas pozitivně. Čas, který není 
letní, je pro mne ten správný, mohu 
o hodinu déle spát. Naopak letní vstá-
vání o hodinu dříve mi nedělá dobře.

Josef 
SCHWAMMBERGER
OI

Letošní podzim je zatím teplejší 
a vcelku příjemný, přesto dávám před-
nost jarnímu a letnímu období. Přechod 
na zimní čas a vstávání mi nedělá větší 
problémy, jen ty dny jsou kratší.
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V Í TE ,  ŽE…

DANIEL  ZELENKA

... mít doma meteorit je vlastně 
veliké štěstí?

Ročně na zemský povrch dopad-
ne asi 500 větších meteoritů, ale 
jen u pěti až šesti případů je jejich 
dopad ohlášen a tato rychle se po-
hybující vesmírná hornina nalezena. 
Před nedávnem se dopad meteoritu 
podařilo zaznamenat v kanadském 
městě Cranbrook pomocí kamery 
umístěné na budově školy. Bohužel 
se ale s největší pravděpodobností 
nepodaří meteor dohledat, protože 
dopadl do neobydlené a navíc zales-
něné oblasti. 

Cena nalezeného meteoritu může 
snadno dosáhnout milionu dolarů, 
tak pokud Vám meteor proletí stře-
chou Vašeho domu, vězte, že Vás 
právě potkalo štěstí větší než výhra 
jackpotu v některé z loterií!

… nejmenší Oskar na světě se ve-
jde do ucha jehly?

Velikou světovou společenskou 
událostí je každoroční předávání 
fi lmových Oskarů. Jak tato proslulá 
cena vypadá, ví snad opravdu kaž-
dý. Představte si, že se světově zná-
mý sochař z britského Birminghamu 
Willard Wigan rozhodl, že vytvoří 
napodobeninu této ceny. A to napo-
dobeninu velice nestandardních roz-
měrů. A i když se nejedná o žádného 
Oskara v nadživotní velikosti, jistě 
si zaslouží obdiv. Podařilo se mu 
totiž vytvořit nejmenšího Oskara 
na světě. 

Napodobenina známé sošky 
Oscara byla vytvořena z kousku 
22karátového zlata. Poměr částí těla 
se prakticky shoduje s originálem, 
jen při obdivování jeho krásy budete 
muset použít lupu. Tento malý zlatý 
Oskar se totiž vejde do ucha jehly.
 Zdroj: Internet

Rohatec, posunovací lokomotiva. 
 Foto: Ing. Jiří Trojan

JE DOBŘE, ŽE O SOBĚ VÍME
R E G I O N  /  I R E N A  V O D I Č K O V Á

a zajišťování zákonných legislativních 
povinností Lovochemií, a tím přenesení 
odpovědnosti z vlastníků vleček na pro-
vozovatele. 

Roku 2006 Lovochemie začala provo-
zovat vlečky společností NAVOS, a.s., 
ZZN Pomoraví a.s. (dnes NAVOS, a.s.) 
a Agroslužby Žatec, a.s. (později Země-
dělské zásobování a nákup Rakovník a.s., 
po fúzi dnes AgroZZN, a.s.). V roce 2008 
jsme převzali do provozování vlečky fi -
rem ZZN Pardubice, a.s. (po fúzi Cerea, 
a.s.) a Agroservis Tachov, a.s. V dalším 
roce přibyly vlečky společnosti PRVNÍ 
ŽATECKÁ, a.s. (po fúzi dnes AgroZZN, 
a.s.). 

Zatím největšího rozmachu v provozo-
vání nových vleček jsme dosáhli v roce 
2010, kdy jsme převzali provozování 20 
nových vleček společností Zenza Znoj-
mo, a.s., (dnes NAVOS, a.s.), Proagro, 
a.s., (dnes Agroservis Tachov, a.s.), Ce-
rea, a.s., a další. V letošním roce se nám 
podařilo zahájit provozování 13 vleček 
- fi rem ZZN Polabí, a.s., ZZN Havlíč-
kův Brod, a.s., (po fúzi nově Cerea, a.s.) 
a Ethanol Energy, a.s.

K 1. říjnu 2011 Lovochemie pro-
vozuje celkem 79 železničních vleček 
o celkové délce 117 km kolejí a zajiš-
ťuje prohlídky a měření 475 výhybek. 
Patří do pětice největších provozovatelů 
železničních vleček v České republice. 
Lovochemie v současnosti zajišťuje pro-
vozování vleček pro 9 společností sku-
piny AGROFERT: AGRO Sušice, a.s., 

AGRO Teplice, a.s., Agroservis Tachov, 
a.s., AgroZZN, a.s., Cerea, a.s., Ethanol 
Energy, a.s., Primagra, a.s., NAVOS, a.s., 
ZZN Polabí, a.s., a pro další 3 společnosti 
mimo skupinu AGROFERT. 

V roce 2012 bychom měli převzít pro-
vozování 10 nových vleček bývalé spo-
lečnosti ZENA - zemědělský nákup a.s., 
která v rámci fúze přešla do společnosti 
ZZN Polabí, a.s. 

K největší vlečce, kterou Lovochemie 
provozuje, patří závodová vlečka Lovo-
chemie v Lovosicích, jejíž stavební délka 
kolejí činí téměř 31,5 km. Naopak nejmenší 
je vlečka Moravská kapitálová u Kroměří-
že, která má pouhých 80 m kolejí. I když 
se vlečky značně liší v délkách kolejí a po-
čtu výhybek, legislativní a administrativní 
procesy platí pro každou vlečku stejné, ať 
je dlouhá 100 m či 10 km. To samozřejmě 
platí i v případě, kdy po vlečce dlouhodobě 
nejezdí žádné vlaky.

Na projektu přebírání provozování vle-
ček AGROFERT se v Lovochemii velkou 

měrou podílejí obchodní ředitel, který je 
dle zákona o drahách také osobou odborně 
způsobilou a pracovníci železniční dopra-
vy, kteří zajišťují administrativní činnosti 
s tím spojené včetně šetření mimořádných 
událostí.

Lovochemie v rámci provozování 
vleček zajišťuje pro vlastníky vleček 
tyto činnosti: vydání úředních povole-
ní pro vlečky prostřednictvím žádos-
ti na Drážní úřad, vydání vlečkových 
provozních řádů, smluvní vztahy s do-
pravci k provozování drážní dopravy 
na vlečkách, smluvní vztahy se Správou 
železniční dopravní cesty, s.o., v přípa-
dech, kdy je vlečka napojena na celo-
státní nebo regionální tratě, příp. s jiným 
provozovatelem vlečky, pokud je vlečka 
zaústěna do jiné vlečky, smluvní vztahy 
s externím dodavatelem na provádění 
prohlídek a měření kolejiště a výhybek 
vleček. Tyto činnosti pro Lovochemii 
zajišťuje fi rma Raeder & Falge, s.r.o., 
se kterou dlouhodobě spolupracujeme. 
Dále zajišťujeme školení, přezkušová-

ní a zkoušky pracovníků vleček, šetře-
ní mimořádných událostí, konzultační 
činnosti v oboru provozování vleček, 
zastupování pověřené osoby při výkonu 
státního dozoru, orgánů státní správy 
(Drážního úřadu, Drážní inspekce, Mi-
nisterstva dopravy). Lovochemie také 
nese plnou odpovědnost za bezpečnost 
vlečkového provozu z pohledu tech-
nického stavu (tzn. železničního svršku 
a spodku a zabezpečovacího zařízení), 
zajišťuje administrativní činnosti v sou-
vislosti s provozováním vlečkových lo-
komotiv. Lovochemie je také držitelem 
licence k provozování drážní dopravy 
na některých vlečkách. Ta umožňuje po-
sun lokomotivou po vlečkách.

V současné době nemá ekologická že-
lezniční doprava ideální podmínky pro 
konkurenci se silniční dopravou, která 
není rozhodně šetrná k životnímu pro-
středí. Bohužel se stavem, kdy silniční 
doprava dočasně vítězí nad železniční, se 
můžeme setkat na 1/3 námi provozova-
ných vleček. 

Cílem a smyslem naší práce je pře-
devším bezpečné a legislativně správné 
provozování vleček, dále to, aby vlast-
níci a správci vleček byli s našimi služ-
bami nadmíru spokojeni, aby věděli, že 
se na nás mohou kdykoliv a s čímkoliv 
obrátit. Protože máme před sebou ještě 
spoustu dalších vleček skupiny AGRO-
FERT, které bychom chtěli postupně pro-
vozovat, je naším cílem přesvědčit další 
společnosti skupiny o výhodách vzájem-
né spolupráce. Vlečka v Ostroměři.  Foto: Lukáš Verner

U společného stolu.  Foto: Irena Vodičková

Starostové obcí se sešli se 

zástupci vedení Lovoche-

mie a PREOL. Je již tradi-

cí, že vedení Lovochemie 

a PREOL zve na společné 

setkání starosty měst 

a  obcí v  regionu. I  letos 

přijali účast na  setkání, 

které se konalo 25. října 

2011 v  hotelu Lev v  Lo-

vosicích zástupci 12 obcí, 

které patří do  zájmové 

oblasti obou společností.

Při svém úvodním vystoupení sezná-
mil předseda představenstev Ing. Petr 
Cingr přítomné se situací v obou společ-
nostech. Vzhledem k charakteru výrobní 
činnosti je jasné, že podniky jsou v re-
gionu „vidět“. Starostové zase konstato-
vali, že „vyrábět se musí a bez výroby 
není nic“. Ing. Cingr dále uvedl, že Lo-
vochemie letos vyčlenila částku v řádu 
desítek milionů korun na akce snižující 
dopady výrobní činnosti do okolí areálu. 
Jak uvedl, je Lovochemie již „starší dá-
mou“, na které je to vidět, a proto jsou 
tyto prostředky potřebné. Kromě inves-
tic vedoucí ke snížení pachové a hluko-
vé zátěže pořídí Lovochemie v letošním 
roce nový hasičský vůz, což přispěje 
k ještě vyšší operativnosti a akceschop-
nosti při případných zásazích v areálu.

Naproti tomu PREOL je mladou spo-
lečností, která překonala své počáteční 
„dětské nemoci“, prokázala svoji živo-
taschopnost i možnost dalšího rozvoje.

Poté se starostové rozhovořili o tom, 
co je trápí, jaké situace řešili se svými 
občany v uplynulém období v souvis-

losti s oběma podniky a poděkovali 
za podporu, které se jim dostává. Byly 
také domluveny další formy vzájemné 
spolupráce.

Nelze než konstatovat, že setkání se 
opět podařilo, že je dobře, že o sobě vzá-
jemně víme, informujeme se a spolupra-
cujeme. 

O ŠKOLENÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH
R O Z V O J  /  M I R O S L A V A  Š I M O N O V Á

V září a říjnu 2011 absolvovali naši hasiči v rámci projektu 

„Školení je šance“ školení „BOZP - práce ve výškách“. Pro-

tože se s tímto typem školení nesetkáváme často, oslovili 

jsme instruktora tohoto školení pana Dušana Franzkeho, 

zda by nám neřekl ke školení něco bližšího.

Co je náplní a cílem tohoto školení? 
Náplní školení je problematika bez-

pečnosti práce ve výškách a nad vol-
nou hloubkou. Školení je rozděleno 
na dvě základní části. První část, která 
je školena formou prezentace v učeb-
ně, je věnována legislativě a základ-
ním požadavkům na bezpečnost práce 
ve výškách a nad volnou hloubkou. 
V této části se také školí postupy při 

provádění prací ve výškách, kontrola 
vybavení a poskytování první pomoci. 
Druhá část školení je věnována prak-
tickému výcviku konkrétních činností 
ve výškách a nad volnou hloubkou 
a samozřejmě také nácvik postupů při 
mimořádných událostech (záchrana 
na pracovišti). Cílem školení je naučit 
vybranou skupinu vašich zaměstnan-
ců, jak bezpečně pracovat ve výškách 

a nad volnou hloubkou a evakuovat 
pracovníka v případě hrozícího nebez-
pečí.
Jaké vidíte uplatnění tohoto výcviku 
ve zdejších podmínkách?

Uplatnění vidím zejména při řešení 
záchranných a likvidačních pracích. Je 
však potřeba vzít v potaz, že pro každé-
ho účastníka kurzu se jednalo o první 
kontakt s tímto typem činností a pro 
udržení nabytých zkušeností a vědo-
mostí je nutný pravidelný výcvik.
Je vaše povolání náročné? Pokud 
ano, tak v čem především?

Myslím si, že mé povolání je ná-
ročné, ale zároveň atraktivní. Snažím 
se, aby informace a dovednosti, které 
předávám při svých školeních, byly 
co nejkvalitnější a kladu veliký důraz 

na bezpečnost. Náročnost mého povo-
lání spočívá v odpovědnosti. Jelikož se 
jedná o prostředí, které je nebezpečné, 
musíte být pořád ve střehu a nesmíte 
udělat žádnou chybu. Jakékoliv zavá-
hání může znamenat vážné zranění či 
smrt. 
Jak dlouho se tímto oborem zabývá-
te?

Tímto oborem se zabývám 3 roky, 
ale má zkušenost se školením lidí a po-

hybem ve vertikálním prostředí je mno-
hem delší.
Jak se vám spolupracovalo s našimi 
zaměstnanci?

S vašimi zaměstnanci byla spolu-
práce velmi příjemná. Školení jsme 
vedli na přátelské úrovni, ale zároveň 
se frekventanti věnovali náplni kurzu 
na 100 % a nemuseli jsme řešit žádný 
problém.

 Děkuji za rozhovor.

Vypadá to jako zábava…  Zdroj: HZSP
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J A K  S E  C O  D Ě L Á  /  M A R E K  T R E F N Ý

VÝROBA LOVODAM

Vážení čtenáři, v  dnešním čísle naší fotore-

portáže si představíme výrobu kapalného 

hnojiva LOVODAM. Vyrábí se rozpouštěním 

močoviny v  roztoku dusičnanu amonného. 

K rozpouštění dochází při intenzivní cirkulaci 

roztoku dusičnanu amonného s močovinou. 

Zásobníky dusičnanu amonného
Slouží jako zásoba roztoku dusičnanu amonného pro výrobu DAM. Zásobníky jsou 
izolované a vytápěné, objem jednoho je 300 m3.

1 2

Předlohový zásobník roztoku dusičnanu amonného
Slouží k přípravě roztoku a dorovnání pH. Zásobník je izolován s přívodem kapal-
ného čpavku. Objem je 76 m3, výška 7,7 m.

Zajímavosti: 
• Objem vany pro rozpouštění je 80 m3.

• Zásobníky pro výrobky DAM jsou vysoké cca 13 m.

•  V letošním roce je o toto hnojivo mezi našimi odběrateli obrovský 

zájem, když v 1. pololetí se vyexpedovalo rekordní množství tohoto 

hnojiva - 131 079 tun.

3

Vyklápění močoviny
Močovina je do závodu dodávána ve vagonech. Je vyklápěna do rozpouštěcí vany, 
kde probíhá vlastní chemická reakce.

4

Rozpouštěcí vana
Zde probíhá vlastní rozpouštění močoviny a roztoku dusičnanu amonného. Jed-
ná se o nerezovou zemní nádrž, která je opatřená rošty a systémem ventilů pro 
optimální cirkulaci.

Přečerpávací čerpadlo
Slouží k cirkulaci roztoku a vyrobeného hnojiva do zásobníků. Výkon čerpadla je 
80 m3.

5 6

Filtry před zásobníky
Jedná se o průtočné fi ltry, kde dojde k zachycení nečistot před vstupem kapalné-
ho hnojiva do skladových zásobníků výrobku DAM.

7

Zásobníky výrobku DAM 
Celkem se jedná o 8 ks zásobníků, 4 zásobníky o objemu 1030 m3 a 4 zásobníky 
o objemu 640 m3.

9

Čerpadla 
Slouží k expedici hotového výrobku do autocisteren nebo železničních cisteren. 
Výkon čerpadel je 79 m3.

10

Expedice výrobku 
Expediční místo pro autocisterny.

8

Buňka hnojiv 
Obslužný velín výroby DAM.
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CERTIFIKACE GMP+ B2 PRO SPOLEČNOST 
PREOL ZARUČUJE NEJVYŠŠÍ STUPEŇ KVALITY 

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

PREOL úspěšně prošel procesem recertifi kace s rozšířením 

zaručujícím nejvyšší stupeň kvality zpracování a  výroby 

krmiv. Získal mezinárodní certifi kát GMP+ B2, což umožní 

vývoz suroviny do celé Evropské unie. Slavnostní předání 

proběhlo za  přítomnosti představitelů PREOL a  BUREAU 

VERITAS v Lovosicích. 

Společnost PREOL je největším 
zpracovatel řepky olejné, producen-
tem řepkového oleje a zároveň i řep-
kového šrotu v ČR, stejně jako dalších 
surovin pro výrobu krmiv. O nutrič-
ních hodnotách řepkového šrotu jsem 
se zmiňoval v minulém čísle Lovoche-
miku. Zde za zmínku stojí fakt, že kro-
mě roční produkce 230 tisíc tun řepko-
vého šrotu PREOL rovněž produkuje 

i cca 10 tisíc tun glycerinu, který se dá 
rovněž využívat jako součást krmných 
směsí.

Obhájení a rozšíření certifi kátu při-
nese PREOL širší uplatnění vyrábě-
ných produktů na trzích EU, speciálně 
v Německu. Bez tohoto certifi kátu, za-
ručujícího zdravotní nezávadnost pro-
cesu výroby a produktů samotných, 
bychom na tyto náročné trhy neměli 

přístup.
GMP+ standard B2 se v případě 

PREOL týká výroby řepkových šrotů, 
řepkového oleje a glycerinu. Poten-
cionální zákazník, výrobce krmných 
směsí, má na základě této certifi kace 
garanci nejvyšší kvality zpracování, 
zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti 
nabízených surovin. Schéma GMP+ 
garantuje dosažitelnou kvalitu jak 
pro zdraví obyvatel, jakožto konzu-
mentů potravin živočišného původu, 
tak pro zdraví zvířat, jakožto konzu-
mentů krmiv. Samozřejmostí je i za-
jištění ochrany životního prostředí, 
tj. vody a půdy. Systém certifi kace 
je založen na systému kontroly kva-
lity (Quality Control Systém), který 
má zajistit kvalitu vyráběné krmné 
suroviny. Základem je systém ana-
lýzy rizik a kritických bodů HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control 
Points). Jedná se o systém dodržová-
ní přísných pravidel, kterými se musí 
provozovatel krmivářského podniku 
řídit a do kterých patří závazné po-
stupy, kontrolní opatření, sledování 
kvality procesů i produktů a ostatní 
aktivity s cílem dodržení požadavků 
na hygienu krmiv. Tímto systémem 
řízení rizika doplňuje GMP+ bezpeč-
nost produktů tak, aby pokryl celý 
řetězec produkce krmných směsí, tj. 
od producentů surovin přes transport 
a dopravu výrobu směsí až k farmá-
řům chovající hospodářská zvířata 
k produkci potravin. 

Procesem recertifi kace a udělení 
certifi kátu bylo prokázáno, že PREOL 
kompletně dodržuje všechny zákonné 
požadavky a normativní limity, tzn. 
jím dodávané krmné suroviny jsou 
bezpečné a zdravotně nezávadné. To 
PREOL otevírá trhy v celé Evropské 
unii, kam by bez této certifi kace ne-
mohl vyvážet tyto suroviny, převážně 
tedy řepkový šrot. To by vzhledem 
k velikosti trhu krmných směsí v ČR 
a objemu produkce společnosti zna-
menalo nemožnost uplatnění majoritní 
části své produkce. 

Certifi kát za PREOL přebíral předseda 
představenstva společnosti Ing. Petr Cingr. 
 Foto: Karel Hendrych

MANAŽERSKÝ KURZ 
JUNIOR V ÚŠTĚKU - KREATIVITĚ 
SE MEZE NEKLADOU…

P R E O L  /  P A V L Í N A  T R N K O V Á

Tento rok je pro PREOL ve  znamení odborných školení fi -

nancovaných Evropskou unií v  rámci projektu Šance pro 

PREOL CZ.1.04/1.1.02/35.01673. Jedním takovým je i  Ma-

nažerský kurz Junior zaměřující se na osobnost a roli začí-

najícího manažera ve společnosti.

Skupina při zahájení semináře. Foto: PREOL

Pro tento program nás v PREOL bylo 
vybráno osm manažerů juniorů. Bě-
hem uplynulého pololetí jsme se v pěti 
dvoudenních modulech seznamovali 
s asertivním jednáním, kreativním ve-
dením lidí nebo s komunikačními do-
vednostmi, nezbytnými pro každého 
nejen začínajícího manažera.

Kurz byl realizován společností 
PRAEMIA, s.r.o. Její lektoři, PhDr. Jo-
sef Štěch a Ing. Miroslav Balej, nás bě-

hem něj nespočetněkrát postavili před 
různá cvičení a úkoly, které jsme v na-
šich nových rolích manažerů, museli 
v týmech či samostatně řešit. Hádanka-
mi a zapeklitými hlavolamy nutili naše 
mozkové buňky k aktivitě a přemýšlení 
nad nejrůznějšími situacemi. Výklad 
vždy doplnili zkušenostmi a vtipný-
mi historkami z praxe, které nejednou 
vyvolaly bouřlivou diskuzi. A i když 
byla při řešení úkolů cítit mezi skupin-

kami i jednotlivci přirozená rivalita, 
bylo hezké, že jsme se všichni nakonec 
s úsměvem pobavili o řešení jako jeden 
tým.

Na začátku školení jsme absolvovali 
řadu psychologických testů, které nám 
později prozradily, jaký typ osobnosti 
se skrývá v každém z nás. Cílem bylo 
objektivně posoudit své jednání, cho-
vání a vystupování a uvědomit si tak 
rysy našich osobností, které bychom 
v manažerské praxi neměli podcenit, 
ba naopak začít na nich pracovat.

Myslím, že každý z nás se na kurzu 
sám o sobě něco důležitého dozvěděl 
a věřím, že získané informace budou 
velkým přínosem, nejen pro nás, mana-
žery juniory, kteří svou kariéru teprve 
budujeme, ale i pro kolegy, kteří na ve-
doucích postech již působí. 

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ

Radka Procházková  
účetní
„Junior Manažer je získání užitečné zkušenosti, která se jistě pozitivně zúročí jak v pracovním, tak 
i v osobním životě.“

Petr Ulčák 
vrchní mistr 
„Kurz byl pro mě přínosem. Informace jsou užitečné pro asertivní hodnocení zaměstnanců, díky 
němu jim lépe porozumím.“

Stanislav Šafránek 
mechanik elektro 
„Školení mi přineslo zamyšlení nad chováním a vystupováním lidí. Teorii rozhodně využiji v praxi.“

OPÁRENSKÁ TYKEV SE VYVEDLA!
S P O L U P R Á C E  S  M Ě S T E M  /  O S  C E S T A  N A D Ě J E

V  pátek 4. listopadu se v  okolí kempu Jordán v  Opáren-

ském údolí a v Malých Žernosekách uskutečnil, za fi nanč-

ního přispění Lovochemie, a.s., den plný soutěží nazvaný 

přiléhavě „OPÁRENSKÁ TYKEV“ – tedy TÝmová spolupráce, 

Komunikace, Environmentální Vzdělávání. 

Soutěžního dne se zúčastnilo 54 
dětí druhého stupně 1. základní školy 
v Lovosicích spolu se svými pedago-
gy. „OPÁRENSKÁ TYKEV“ je kon-
cipována jako jednodenní outdoorový 
program pro žáky prvního a druhého 
stupně základních škol s šestihodino-
vou dotací, který je součástí environ-

mentálního vzdělávání. 
V úvodu dne si školáci na území 

Malých Žernosek vysadili 50 stromků. 
Poté následoval přesun do Opárenské-
ho údolí, kde byl pro účastníky připra-
ven lanový park procvičující týmovou 
spolupráci a soutěž o nejlepší „webo-
vou prezentaci“ na téma Člověk – pří-

roda – ekologie, kterou měly děti vy-
tvořit formou koláže. Vítězná družstva 
obdržela věcné ceny a všichni účastníci 
pak dobrý oběd a diplom.

„Nejvíc se mi líbilo v lanovém par-
ku, kde jsem ještě nikdy předtím neby-
la, a sázení stromků, i když to byla prá-
ce,“ shrnula své zážitky Katka ze 6.B. 

Ve spolupráci se všemi institucemi, 
zejména 1. základní školou v Lovo-
sicích, Občanským sdružením Cesta 
Naděje, obcí Malé Žernoseky a spo-
lečností Lovochemie, a.s., která byla 
donátorem programu, se podařilo pro 
školáky připravit poučný a zábavný 
vzdělávací den, který se bude opako-
vat.  Účastníci řešili různé úkoly. Zdroj: OS Cesta naděje
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Pokračování na straně 6

MALÝ SLOVN ÍČEK 
C I Z ÍCH SLOV 

ZDENĚK ŠRÁMEK

FABULACE - vymýšlení, tvoření 
příběhů, děje
FAKSIMILIE - věrná napodobeni-
na tiskem
FAKTOGRAFIE - uvádění holých 
fakt bez hodnocení
FALSIFIKACE - padělání,  
falšování
FASCINACE - oslnění, okouzlení, 
zaujetí smyslů
FATALISMUS - víra v předurče-
ný neodvratný osud, odevzdanost 
v osud
FAUNA - zvířectvo
FENOMÉN - jev, úkaz, skutečnost, 
postižitelný úkaz; člověk neobyčej-
ně vynikající v nějakém směru
FIKCE - zdání, klam, výmysl
FLEGMATIK - člověk klidné, 
chladnokrevné, lhostejné až netečné 
povahy
FLORA - rostlinstvo
FONIATRIE - lékařská nauka 
o vadách řeči a jejich léčení
FOSILIE - zkamenělina
FRENESIE - chorobná rozčilenost, 
třeštění, bouřlivé nadšení
FRIVOLITA - lehkovážnost, roz-
pustilost, necudnost

Zdroj: Internet

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ 

A STAVEBNÍ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T Ř E D N Í  Š K O L Y  /  J A N  R O T T E N B O R N

My Vacation in Jihlava

Moje dovolená v Jihlavě

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

Every year the end of October used 
to mean one thing for me and my 
wife; the Jihlava International Docu-
mentary Film Festival. In the past my 
wife would fi nagle me an all-access 
pass, allowing me all the privileges 
afforded a director. While she was 
working in the industry section of 
the festival I was hopping from fi lm 
to fi lm with breaks in between for 
industry parties and seminars. It was 
a lot of fun, but at this years festival 
I didn't get to do any of that. I spent 
the entire week in the hotel with my 
3 month old son, and honestly it was 
the best time I've ever had. We had 
a real father-son bonding experien-
ce which resulted in some really big 
breakthroughs in terms of his deve-
lopment. He's more responsive to me 
now than ever before. The people sta-
ying next to us in the hotel also had 
a baby girl, we could hear her crying 
all the time, but my boy was all smi-
les and giggles, the whole week. I had 
hoped to write a review of some of 
the fi lms I had seen, but I didn't go to 
a single one, and I can't say I missed 
much at all.

Každým rokem znamená konec října 
pro mě a mou ženu jednu věc: Mezi-
národní festival dokumentárních fi lmů 
v Jihlavě. V minulosti mi manželka 
vždycky sehnala průkazku pro neome-
zený vstup, která mi zajistila výsady, 
které se poskytují režisérům. Zatímco 
ona sama pracovala v průmyslové sek-
ci festivalu, přeskakoval jsem od fi lmu 
k fi lmu a přestávky mezi nimi jsem 
vyplňoval účastí na akcích s průmyslo-
vou tematikou a na seminářích. Bylo to 
hodně zábavné, ale na letošním festiva-
lu jsem se k ničemu takovému nedostal. 
Celý týden jsem strávil v hotelu s mým 
tříměsíčním synem a namouduši jsem 
si užíval jako ještě nikdy dosud. Vy-
tvořili jsme si skutečné pouto mezi ot-
cem a synem, což vyústilo ve výrazný 
pokrok v jeho rozvoji. Nyní je ke mně 
vnímavější než kdy předtím. Lidé, kte-
ří v hotelu bydleli vedle nás, měli také 
miminko, holčičku. Slyšeli jsme, že 
pořád pláče, ale můj chlapeček se po-
řád celý týden smál a chichotal. Mys-
lel jsem si, že napíšu recenzi nějakého 
z fi lmů, které uvidím, ale nebyl jsem 
ani na jednom. A nemohu říct, že bych 
nějak o moc přišel. 

Dovolte, abychom vám prostřednictvím tohoto článku 

představili školu, která již více než půl století vychovává 

chemické odborníky. Střední průmyslová škola je odbor-

nou školou, jejíž počátky sahají do roku 1947, kdy v souvis-

losti s odsunem německého obyvatelstva vyvstal problém 

nedostatku odborných pracovníků v  chemických závo-

dech, kterých bylo v Ústí nad Labem a okolí velké množství. 

Od roku 1952 nese název Střední průmyslová škola chemic-

ká a získává sídlo v ústecké čtvrti Střekov. Novodobá histo-

rie začíná v roce 1994, kdy se škola stěhuje do nové budovy 

na Severní Terase. O významnosti chemického vzdělávání 

svědčí fakt, že se jedná o jednu z nejnovějších a nejmoder-

nějších školních budov v Ústeckém kraji.

Škola je v současnosti příspěvkovou 
organizací Ústeckého kraje. Nabízí 
čtyřletý vzdělávací program Aplikova-
ná chemie se třemi různými zaměření-
mi – analytická chemie, chemická tech-
nologie a ochrana životního prostředí. 
Druhým vzdělávacím programem je 
obor stavebnictví se zaměřením na po-
zemní stavitelství. Výuka v současnosti 
probíhá podle školních vzdělávacích 
programů, které škola řadu let vytváře-
la ve spolupráci s významnými zaměst-
navateli regionu.

Absolvent oboru aplikovaná chemie 
by měl během čtyřletého studia zakon-
čeného maturitní zkouškou kromě zna-
lostí ve všeobecných předmětech získat 
schopnost orientace v přírodních vě-
dách. Velký důraz je kladen na praktic-
kou část výuky. Aplikace teoretických 
znalostí při práci v laboratoři či na od-
borných praxích je neodmyslitelnou 
součástí vzdělávání a výchovy.

Příprava žáka na povolání chemika 
je velmi náročný a zodpovědný proces, 
který by nebyl úplný, pokud by žáci 
neměli příležitost aplikovat své zna-
losti a dovednosti v praxi. Žáci během 
studia absolvují několikatýdenní praxe. 
Jsme rádi, že mezi podniky, které velmi 
ochotně naše žáky umísťují do svých 
závodů, patří i lovosická Lovochemie 

a Preol. Řada podniků si v poslední 
době uvědomuje v souvislosti se zvyšu-
jícím se věkovým průměrem svých za-
městnanců, že dříve nebo později dojde 
k nedostatku chemických odborníků. 
Uvědomuje si to i Ústecký kraj, který 
stipendii podporuje jediný maturitní 
obor, a tím je právě obor aplikovaná 
chemie.

 Přes to všechno se škola, a to se 
týká všech škol chemického zaměření 
v České republice, potýká s nedostat-
kem studentů. Ústecký kraj v součas-
nosti uvažuje o soustředění veškerého 
chemického vzdělávání právě do naší 
školy a současně uvažuje v souvislosti 
s optimalizací sítě škol o sloučení s dal-
ší ústeckou školou. 

V rámci přiblížení oboru a školy se 
snažíme dávat o své existenci co nej-
více vědět. V letošním roce jsme se 
aktivně zapojili do přípravy a realizace 
Chemického jarmarku, který se ve spo-
lupráci s Přírodovědeckou fakultou 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem uskutečnil v rámci 
Mezinárodního roku chemie a který 
navštívilo více jak 2 000 návštěvníků. 

Od 10. listopadu do 22. prosince 
2011 probíhá přímo v naší škole výsta-
va „Příběh kapky“. Jedná se o výstavu, 
kterou jsme připravili ve spolupráci 

s Ústavem fyzikální chemie Jaroslava 
Heyrovského Akademie věd ČR a kte-
rá je věnována životu a dílu nositele 
Nobelovy ceny za chemii. Výstava je 
zdarma přístupná všem návštěvníkům 
v pracovních dnech od 8 do 17 hodin. 
Součástí je i série přednášek organi-
zovaných odborníky z Akademie věd. 

Vydáváme i materiály pro žáky základ-
ních škol. Právě nyní je připravena pe-
riodická tabulka prvků, jejíž vydání fi -
nančně zajistila lovosická Lovochemie, 
za což jsme velmi vděční. Nyní ji bude-

Prostředí školy a její studenti. Zdroj: Archiv školy

me distribuovat všem školám v okolí. 
Zdarma také nabízíme všem základním 
školám, které projeví zájem, organizaci 
laboratorních prací pod vedením našich 
učitelů. O dění ve škole informujeme 
prostřednictvím webových stránek 
www.sps-ul.cz. Aktuálně připravujeme 
Dny otevřených dveří pro všechny zá-
jemce o studium ve dnech 15. prosince 
2011 a 10. ledna 2012.

Věříme, že více než šedesátiletá tra-
dice chemického vzdělávání bude po-
kračovat a škola bude umožňovat všem 
zájemcům o krásný obor - chemii, další 
možnost pronikat do jejich tajů. 

VÝSADBA 50 STROMŮ 
V LOVOSICÍCH

S P O L U P R Á C E  S  M Ě S T E M  /  O S  B É K A D I L K O Š

Strom si přišlo zasadit přibližně 40 zájemců. Foto: Miroslav Hvorka

Občanské sdružení Békadilkoš za fi -
nanční podpory Lovochemie, a.s,. 
vysadilo 50 stromů na území měs-
ta Lovosice. Výsadba byla součástí 
celorepublikové akce, kterou pořádala 
Nadace Partnerství s názvem „Strom 
života – Rekord v sázení“ a uskuteč-
nila se na nevyužité pláni před Sauna 
barem v Lovosicích.  „Poprvé jsme se 
akce s názvem „Strom života“ účast-
nili před čtyřmi lety, kdy jsme vysadili 
první lípy. Od té doby sázíme stromy 
každoročně. Proto jsme se přihlásili i le-
tos, kdy jde o překonání celosvětového 
rekordu,“ uvedla Markéta Boučková 
z Občanského sdružení Békadilkoš. 

Výsadba se uskutečnila na státní svá-
tek dne 28. října od 10:00 před Sauna 
barem v Lovosicích. Účastníci si s se-
bou přinesli své lopaty a v Sauně pro ně 
bylo připraveno drobné pohoštění v po-
době výborných párků a teplého čaje. 
Výsadba probíhala v režii Občanského 
sdružení Békadilkoš z Lovosic a cel-
kem se na místě vystřídalo a strom si Přijďte si zasadit strom a vytvořte rekord!

Po delší době obnovujeme rubriku, ve které se s námi dělí o své pohledy na věci 
kolem nás lektor angličtiny Ilya Kadrevis, který pochází ze Spojených států.
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ET IKETA
EVA Ž I VNÁ

Košile

K obleku nosíme vždy jen koši-
li s dlouhým rukávem, protože podle 
nepsaného pravidla nám musí z ruká-
vu saka vyčnívat centimetr manžety 
košile. Ani v parném létě si pod sako 
nevezmeme košili s krátkým rukávem, 
a nelze doufat, že si toho nikdo nevšim-
ne. Stačí, aby někdo při obědě navrhl, 
aby si pánové odložili saka, a ocitneme 
se v prekérní situaci.

Klasická společenská košile je bílá, 
i když na méně slavnostní příležitosti si 
můžeme vzít i košili bleděmodrou nebo 
krémovou. Barevné košile jsou pro denní 
nošení, tam není náš vkus nijak omezen. 
Stejné je to i se vzorkem. Nejdecentněj-
ší ze všech je proužek, a i ten raději pro 
slavnostní příležitosti vynecháme a pou-
žijeme košili jednobarevnou. 

Košile se snadno opotřebuje, a proto 
si ji často prohlížíme, abychom předešli 
ostudě na veřejnosti. Častým praním se 
třepí límečky a manžety, levá manžeta 
bývá rozedřena hodinkami. Pak koši-
li nelítostně vyřadíme z repertoáru. To 
uděláme i tehdy, když zjistíme, že jsme 
„povyrostli“ do dalšího čísla košile 
a nemůžeme zapnout knofl íček u krku. 
Rozepnutý knofl íček a povolená kravata 
jsou ve společenském a pracovním pro-
středí nepřijatelné. Zdroj: Internet

zasadilo zhruba 40 lidí, mezi nimiž ne-
chyběli samozřejmě ani zástupci médií 
(Litoměřicko 24, Lovosický dnešek) 
a Lovochemie a.s. „Našeho tradičního 
sázení se většinou účastní jen členové 
sdružení. Jsme proto rádi, že tentokrát 
dorazili i lidé mimo sdružení, kteří nám 
pomohli s výsadbou a s vytvořením 
rekordu. Jim všem a Lovochemii patří 
obrovský dík,“ dodala Markéta Bouč-
ková.

Rekord spočíval v celkovém množ-
ství vysazených stromů a zapoje-
ných lidí po celé republice. Rekord 
bude v České republice zaregistrován 
Agenturou Dobrý den s.r.o. Pelhři-
mov, která jej zanese do České da-
tabanky rekordů a zapíše do dalšího 
vydání České knihy rekordů. Nejpo-
dobnější doposud registrovaný rekord 
ve světě je výsadba 938 007 kusů 
stromů v Indii dne 15. srpna 2009. 
Když však přepočítáme počet stromů 
na počet lidí v jejich a naší republice, 

zjistíme, že nám stačí vysadit 9 850 
kusů stromů a rekordu dosáhneme 
též. Konečné výsledky, ze kterých 
bude patrné, zda se podařilo rekord 
vytvořit, budou uveřejněny na strán-
kách Nadace Partnerství: www.nada-
cepartnerstvi.cz dne 3. 11. 2011. 

MLADÁ FRONTA DNES, 4. 11. 2011
ČEŠI VYSADILI TÉMĚŘ SEDM TISÍC STROMŮ, 

VYTVOŘILI TAK NEOBVYKLÝ REKORD

První celorepublikové vysazování 
stromů se zapíše do  České knihy re-
kordů. Mimořádný byl totiž počet vy-
sazených stromů i lidí, kteří se do akce 
zapojili. Na dvou stech místech vysa-
dily skoro čtyři tisíce nadšenců 6910 
stromků, především ovocných. 

Celorepublikovou akci pořádala 
28. října Nadace Partnerství, která tak 
oslavila své dvacáté narozeniny a  li-
dem zároveň připomněla Den stromů 
i  jejich význam pro přírodu. A netra-
diční akce měla úspěch. Do  země 
za  ten den přibylo téměř sedm tisíc 
stromů na  204 místech, vysazovat je 
pomohlo 3892 lidí.

"Nejvíce přihlášek jsme dostali 
z  Jihomoravského kraje, konkrétně 
z Brna. Největší množství stromů, cel-
kem 625, se podařilo vysadit v  Jese-
níku nad Odrou v Moravskoslezském 
kraji. Nejpočetnější sázecí skupinou 
zase byli občané Kojetína, sešlo se 
jich 171," shrnula mluvčí projektu 
Adéla Badáňová.

Dodala, že lidé nejčastěji sázeli 
ovocné stromky a uchytily se i zvlášt-
ní krajové odrůdy. Hojně byla zastou-
pena také okrasná japonská třešeň.

"V rekordu šlo hlavně o lidi a stro-
my, i když někde se do sázení zapo-

jili také psi nebo skřítci. Chtěli jsme, 
aby si lidé při sázení užili krásné 
chvíle. Podle desítek nadšených 
reakcí se náš cíl podařil. Zapsání 
nového českého rekordu už je jen 
příjemnou třešničkou na  dortu," 
sdělila Lenka Vodičková z  Nadace 
Partnerství.

Podle Báry Kotkové z  agentu-
ry Dobrý den je rekord výjimeč-
ný i  tím, že byl vytvořen souběž-
ně na  mnoha místech republiky. 
Všichni lidé, kteří se sázecí akce 
účastnili a přihlásili se do ní, dosta-
nou e-mailem certifikát o ustavení 
rekordu.

JAKÁ BYLA LETOŠNÍ ATLETICKÁ 
SEZÓNA - MALÁ REKAPITULACE

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

Na archivní fotografi i z V. olympiády jsou nejlepší závodnice v běhu na 60 metrů 
mladších žákyň, lovosická atletka Kateřina Bartošová je vlevo. Zdroj: Archiv autora

Atletická sezóna 2011 je u konce. 
Jak se dařilo lovosickým závodní-
kům? Na první pohled by se zdálo, že 
úspěchů nebylo tolik jako v minulosti. 
Ubylo těch na nejvýznamnějších sou-
těžích, mistrovství ČR v hale i na drá-
ze. Na stupně vítězů se prosadil jenom 
Jakub Živec, který obsadil třetí místo 
v běhu mužů na 5 km na šampioná-
tu v Brně. Mnohem lépe si lovosičtí 
atleti vedli na krajských přeborech, 
jak v hale, tak na dráze, a to nejenom 
mezi dospělými, ale, což je obzvláš-
tě potěšitelné, neztratili se zástupci 
mládežnických kategorií. Na únoro-
vých halových přeborech na pražském 
Strahově vybojovali zástupci lovosic-
ké atletiky dohromady 20 medailí, 6 
zlatých, 9 stříbrných a 5 bronzových. 
V květnu proběhly přebory na dráze, 

muži a ženy soupeřili v Bílině, kde 
lovosičtí atleti získali 10 medailí (2 - 
3 - 5), mladší žactvo závodilo v Me-
ziboří s výsledkem 8 cenných kovů (2 
- 3 - 2). V červnu se na dráze v Děčíně 
představili junioři, dorost a starší žac-
tvo; lovosičtí atleti získali 8 medailí, 
z toho 5 zlatých, 2 stříbrné a bronzo-
vou. Povzbudivým faktem bylo, že 
se někteří dokázali prosadit i ve vyš-
ší věkové kategorii, což je příslibem 
do budoucna. Asi největším úspěchem 
lovosických atletů, kromě již zmíně-
ného 3. místa Živce, byl výkon mladší 
žákyně Kateřiny Bartošové, která re-
prezentovala Ústecký kraj na Hrách 
V. letní olympiády dětí a mládeže 
ČR v Olomouci. Její stříbrná medaile 
v běhu na 60 metrů a třikrát vylep-
šený osobní rekord až na konečných 

8,17 sec byla jednou ze dvou, které 
atleti kraje získali. V pozadí úspěchů 
lovosických atletů se skrývá obětavá 
práce trenérů Drahomíra Venclíčka 
a Miroslava Pavlíka. Lovosický oddíl 
uspořádal rovněž 2 mítinky, v květ-
nu se konal již 5. ročník Velké ceny 
Lovosic za účasti 59 závodníků z ČR 
i ze sousedního Německa, v září na lo-
vosickém stadionu vyvrcholila letošní 
Vrhačská Tour závěrečným podnikem. 
Také zde se mezi více než 40 závodní-
ky představili přední atleti z ČR spolu 
s atlety z Německa a dokonce jedním 
až z dalekého Tádžikistánu. Součástí 
posledně jmenovaného podniku byly 
závody hendikepovaných atletů. Le-
tošní sezona tedy skončila, atleti začí-
nají s přípravou na tu příští. Přejeme 
jim, aby byla ještě úspěšnější. 

Z A J Í M A V É  K O N Í Č K Y  /  P A V E L  K Á N S K Ý ,  K A R E L  H E N D R Y C H

GOLF

Jak dlouho golf hraješ a jak ses 
k němu dostal?

PK: Golf hraji tři roky. Před tím 
jsem se o něj vůbec nezajímal a jako 
na sport a zábavu jsem na něj pohlížel 
spíše s despektem. Pak jsem jako dárek 
dostal dvanáct hodin v golfové akade-
mii v Golfovém Clubu Teplice. První tři 
dvouhodinovky probíhaly v hale a hroz-
ně jsem se trápil. Na tu čtvrtou jsme 
ale vyrazili na hřiště na Cínovci. Tohle 
hřiště je opravdu mimořádně krásně 
posazeno do krajiny. A když jsem se 
rozhlédl kolem sebe z odpaliště první 
jamky, něco se v mém vztahu ke golfu 
změnilo. A když se mi pak povedla na-
prosto výjimečně první rána, bylo roz-
hodnuto.

KH: Golf hraju nepravidelně od roku 
2005, kdy mě vzal jeden známý na hřiš-
tě a půjčil mi svoje hole k odpalům. Do-
cela mě to chytlo a poté, co jsem zjistil, 

že potřebuju hole na opačnou stranu, to 
začalo i „létat“.
Která jsou Tvoje oblíbená hřiště 
a proč?

PK: Každé hřiště je něčím krásné 
a každé hřiště je něčím zajímavé. Je 
celá řada hřišť, na kterých pro mě bude 
vždycky svátkem si zahrát. Kdybych 
ale měl jmenovat opravdu jenom jedno, 
pak bych asi zůstal patriotem a vybral 
bych terezínskou Kotlinu. Hřiště je hez-
ké a výborně udržované. A atmosféra 
je velmi příjemná nejen na hřišti, ale 
i mimo něj

KH: Měl jsem možnost hrát cca 20 
různých hřišť a nejvíc se mi líbilo hřiš-
tě v Ostravici, v Beskydech. Je kvalitní, 
v krásném prostředí mezi beskydskými 
„velikány“ a za rozumné peníze. Oblí-
bené hřiště je to, kde zahraji dobrý vý-
sledek . Sám hraji z 90 % na terezín-
ské Kotlině, což je velmi kvalitní hřiště 
s domáckou atmosférou.  
Od kdy do kdy trvá golfová sezóna? 
Jak trénuješ v zimě?

PK: To je velice individuální záleži-
tost. Obvykle první nadšenci vyrážejí 
na hřiště v polovině března. A konec 
sezóny je zhruba v polovině listopadu. 
To už ale taky hrají jen opravdoví nad-
šenci. Na spoustě hřišť jsou ale udělány 
tzv. zimní greeny a hrát se dá, dokud ne-
napadne sníh. Řada hřišť otevírá podle 
počasí. Možná si vzpomenete, že letos 
byl v první polovině ledna jeden mimo-
řádně teplý týden. Takže jsem hrál golf 
v Benátkách (nad Jizerou) 10. ledna. 
A dokonce na letních greenech.

Jinak chodím jednou až dvakrát týdně 
trénovat do teplické haly a čas od času si 
doma v chodbě roztáhnu patovací kobe-
reček. V hale chodím jenom na driving, 
tedy pálím míčky proti síti a snažím se 
nezapomenout přes zimu a případně 
trošku vylepšit švih. Nehraji proti si-
mulátoru. Této dneska docela rozšířené 
odrůdě golfu jsem rozhodně nepropadl.

KH: V našich zeměpisných šířkách 
trvá sezóna někdy od konce břez-
na do poloviny listopadu v závislosti 

na počasí. Pochopitelně květen až říjen 
je hlavní sezona, kdy si golf člověk nej-
víc užije. V zimě golf nehraju vůbec. 
Pro mě je to aktivita spojená s pozdním 
jarem a hlavně létem.   
Jaký máš handicap a co tento výraz 
v golfové terminologii vlastně zname-
ná?

PK: V druhé polovině letošní sezóny 
se můj handicap (HCP) ustálil zhru-
ba kolem osmnáctky. Vysvětlit pojem 
HCP není úplně jednoduché, ale když to 
hodně zjednoduším, pak význam HCP 
je zhruba tento: od hráčem dosaženého 
počtu ran se odečte jeho HCP a získá se 
tak upravený počet ran, který určí vítě-
ze turnaje. Takže např. hráč A s HCP 18 
zahraje 90 ran. Jeho upravený výsledek 
je tedy 90 - 18 = 72 ran. Hráč B s HCP 
15 zahraje 88 ran. Jeho výsledek je tedy 
73 ran. Přestože hráč B zahrál nižší po-
čet ran, zvítězil hráč A. HCP přidává 
golfovým turnajů na atraktivitě tím, že 
nevyhrává ten, kdo zahraje nejlepší vý-
sledek, ale ten, kdo se nejvíce zlepší pro-
ti svému HCP. Takže na rozdíl od jiných 
sportů, kde obvykle nejlepší hráč vyhra-
je všechny turnaje, v golfu se vítězové 
turnajů střídají, protože vítěz obvykle 
příští turnaj hraje s nižším HCP.

KH: V současnosti mám handicap 
13,9. To by mělo, zjednodušeně řečeno, 
vyjadřovat mojí úroveň hry, ale sám této 
úrovně dosahuji málokdy. Proto to číslo 
pomalu stoupá. Platí, že čím je číslo niž-
ší, tím by měl hráč lépe hrát. Celý sys-
tém výpočtu HCP, jak se ve zkratce han-

Tentokrát jsme oslovili 

bývalého a  současného 

kolegu z  redakční rady, 

Pavla Kánského a  Karla 

Hendrycha, oba golfi sty, 

aby nám přiblížili tento 

„zelený“ sport.

Pavel Kánský při turnaji. 
 Foto: Archiv P. Kánského

Foto: Miroslav Hvorka
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KULTURNÍ STŘEDISKO „LOVOŠ“ LOVOSICE LISTOPAD 2011

Z ARCH IVU ALEXANDRA VOPATA

KOMISE ŽEN ZV ROH I
Tato komise tvořila významný podíl 

pracovníků, neboť si musíme uvědomit, 
že prakticky každý pracovník byl odbo-
rář a ženy tehdy tvořily nemalé procento 
celkových zaměstnanců. Jednou z mno-

ha aktivit byly i zdravotní družiny při 
Československém červeném kříži. Naše 
skupiny dosahovaly vždy velmi dobrých 
výsledků, což přibližuje pohár pro vítěz-
né družstvo z roku 1979. 

JUB ILEA

Úterý 22. listopadu
SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál „Lovoš“ - vchod průjezdem z ulice 8. května, v 16:00 hodin, vstup volný.
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových a českých orchestrů 
a zpěváků.

Pátek 25. listopadu
NEJOBLÍBENĚJŠÍ EVERGREENY 30.–50. LET 
Sál „Lovoš“, v 19:00 hodin, vstupné 50 Kč.
Swingový koncert v netradičním podání Clarinet society, řídí Petr Kašpar.

Středa 30. listopadu – sobota 3. prosince
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Sál „Lovoš“, ve středu od 13:00 do 17:00 hodin, ve čtvrtek a v pátek od 9:00 
do 17:00 hodin a v sobotu od 10:00 do 17:00 hodin, vstupné dobrovolné.
Betlémy, výroba vánočních ozdob, vizovického pečiva, adventních dekorací, zdo-
bení perníčků a další.

Změna programu vyhrazena.

dicap vyjadřuje, zde nebudu popisovat, 
protože je složitější a naštěstí ho za nás 
po každém turnaji dělají počítačové pro-
gramy. Ale primárním účelem používání 
HCP je, kromě vyjádření herní úrovně 
amatérského golfi sty, hlavně možnost 
soutěžení amatérských golfi stů s různou 
úrovní hry mezi sebou v rámci turna-
jů. Méně zkušení hráči mohou porazit 
i dobré golfi sty bez ohledu na celko-
vý počet ran odehraných v turnajovém 
kole. Dalo by se říci, že díky handicapu 
jsou si hráči různých herních schopností 
na turnajích rovni. V televizi se s tímto 
výrazem nesetkáte, protože handicap se 
v profesionálním golfu nepoužívá. Tam 
platí to poctivé - dostat míček do jamky 
na co nejméně ran.
Golf je vnímám jako poměrně fi nanč-
ně náročný sport. Jak to vidíš Ty?

PK: Nemyslím si, že by byl golf 
dražší než ostatní sporty běžně provo-
zované pro zábavu, jako třeba lyžování, 
tenis, squash, apod. Vyžaduje základní 
investici do pořízení tzv. Zelené karty, 
která bude hráče opravňovat ke vstupu 
na hřiště, členství v nějakém golfovém 
klubu a pořízení výstroje. Výběr klu-
bu a výstroje je na každém hráči. Jsou 
kluby se vstupním poplatkem přes 
200 000 Kč, ale také kluby se vstupním 
poplatkem 1 Kč. A mohu si pořídit hole 
za 100 000 Kč nebo si mohu plnohod-
notně zahrát s půlsetem za 5 000 Kč. 
Na hřišti se potom platí tzv. fee, tedy 
poplatek za hru. V průměru se pohybuje 
kolem 1 000 Kč za 18 jamek. Hra pak 
trvá kolem čtyř hodin. Nevím, na kolik 
vyjde pronájem tenisových kurtů na čty-
ři hodiny nebo permanentka na sjez-
dovce, ale myslím, že to vyjde zhruba 

nastejno. Hráč si ale může pořídit různá 
celoroční či zvýhodněná fee a hra pak 
vyjde mnohem laciněji. Záleží na tom, 
jak často chce hrát a kde. Mě například 
letos vyšla jedna hra v průměru na ne-
celých 200 Kč. Tolik zaplatím, i když si 
u nás v Děčíně půjdu na stejnou dobu 
zaplavat do bazénu. Myslím, že má 
slova potvrzuje i to, že celosvětově je 
golf druhým nejrozšířenějším sportem 
a u nás byl koncem roku 2010 pátým 
nejrozšířenějším s více než padesáti ti-
síci registrovanými členy.

KH: Tato představa pochází asi z mi-
nulosti, kdy zde bylo pár hřišť, a hrát 
golf byla exkluzivní záležitost. Dnes je 
široký výběr jak hřišť, tak druhů členství 
a hrát golf vyjde levněji než provozová-
ní mnoho jiných sportů. Taktéž golfové 
vybavení je dnes v ceně lepších lyží či 
horšího kola, ale na rozdíl od nich vy-
drží na věky. 
Co považuješ za svůj největší úspěch 
v golfu?

PK: To je těžké, vzhledem ke způ-
sobu hodnocení golfových turnajů, jak 
jsem ho popsal výše. Bez vyrovnání 
HCP se hrají pouze mistrovské soutě-
že. Hrál jsem zatím jenom jedno mist-
rovství golfového klubu u nás v Janově 
(u Děčína), kde se hrálo na skutečný po-
čet ran, a skončil jsem devátý. Tak mož-
ná to. A asi všechny mé letošní výsledky 
pod 90 ran.

KH: Každou povedenou ránu, která 
letěla a dopadla tak, jak jsem si před od-
palem představoval. 
Máš nějaký cíl, čeho bys chtěl v golfu 
dosáhnout?

PK: Když jdu na hřiště, mám jediný 
cíl: dobře si zahrát. Být se svou hrou 
spokojený. I když to asi člověk nebude 

nikdy. Takže alespoň nejít ze hřiště ot-
rávený vlastní neschopností. To je to, 
co člověka nutí si jít občas zatrénovat. 
A pak taky touha zahrát to dneska líp, 
než jsem to hrál minule.

KH: Slušelo by se říct třeba vítězství 
na US Open, ale mé golfové ambice se 
tímto směrem neubírají. Beru golf jako 
báječný relax v přírodě s prima lidmi 
(někdy). S dvěma malými dětmi, prací 
a dalšími aktivitami golf prakticky ne-
trénuju, pouze se občas přihlásím na tur-
naj s cílem si ho užít a někdy si i zasou-
těžit. Takže můj cíl v golfu není toliko 
sportovní, nýbrž spíše přání hodně slu-
nečných dní a bláhové snění o ranách, 
které nikdy nebudu schopen zahrát.   

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
dobře zahraných her a slunečných 
dní. 

Rozhovor připravila Renata Veselá

Své životní jubileum 
v listopadu oslaví
Miroslav Čalkovský, 
chemik, GSH 
Pavel Capouch, 
vlakvedoucí, ŽD
Ing. Miroslav Pařízek, 
technik přípravy a realizace investic, 
investiční oddělení

Pracovní výročí oslaví
30 let zaměstnání v podniku
Pavel Červinka, 
chemik, KD 6
35 let zaměstnání v podniku
Miroslav Komůrka, 
provozní zámečník, strojní údržba

Do starobního důchodu 
odešel v říjnu
Jaroslav Podzimek, 
mechanik MaR zařízení

Do starobního důchodu 
odchází v listopadu
Václav Boudník, 
provozní zámečník

Všem našim spolupracovníkům 
přejeme pevné zdraví 
a hodně úspěchů!

V říjnu nastoupili
Jan Rusó, 
vedoucí, OTBS
Vladimír Nešněra, 
chemik, GSH
Ing. Oldřich Hotový, 
absolvent, OE
Tomáš Tóth, 
chemik, KD
Jakub Záruba, 
strojník energetických zařízení, OE
Michal Procházka, 
chemik, LH
Václav Imbr, 
chemik výroby chemických vláken, 
KMC a LH
Lukáš Macek, 
chemik, NPK

Přejeme mnoho úspěchů 
v novém zaměstnání!

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. Lu-
děk Jambor, Ing. Zdeněk Šrámek, Marek Trefný, Bc. Renáta Veselá, Ing. Daniel 
Zelenka, Eva Živná.
Adresa: Lovochemie, a.s., redakční rada Lovochemiku, 
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U Chemičky 18, 400 01 Ústí n. L.
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T IRÁŽ

PODĚKOVÁN Í

Děkujeme všem, kteří nám přispěli na pořízení zdravotního kočár-
ku pro našeho syna Adámka.               Manželé Jírovi

Zveme děti zaměstnanců 

Lovochemie a Preolu

na 

MIKULÁŠSKOU MIKULÁŠSKOU 

BESÍDKUBESÍDKU
která se koná v pátek 2. prosince 2011 

od 16:00 hodin v sále Lovochemie

Program připravilo 

Divadlo V Pytli Petra Stolaře

Vstupenky lze vyzvednout 

v kanceláři odborů.

Dovolujeme si Vás pozvat na předvánoční koncert naší přední 

operní pěvkyně DANY KRAUSOVÉ,

POZVÁNKA NA PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTPOZVÁNKA NA PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT

která vystoupí se svým programem 

za doprovodu kláves Ester Godovské

v pátek  2. prosince 2011 v 17:00 hodin 

v kostele obce Církve československé husitské 

(evangelický kostel) v ulici Krátká v Lovosicích.

ZVEME ZAMĚSTNANCE NA TURNAJ V BOWLINGU A SQUASHI

Termín: sobota 26. listopadu 2011 od 10:00 hodin
Místo: Bowlingové, squashové a fi tness centrum v Lovosicích

Startovné: 30 Kč

Družstva na bowling: tříčlenná družstva (ženy, muži a smíšená družstva)

Zájemci se mohou hlásit u paní Hozákové (l. 3733).

Výsledky fotosoutěže vám přineseme 

v příštím vydání Lovochemiku.
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