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PODPORA PRODEJE / RADEK KOŠÁL

ANKETA

Jak se Vám líbí
školení organizovaná
zaměstnavatelem?
Ivana
HUBIČKOVÁ
oddělení
zásobování

Minulý měsíc jsem se zúčastnila zajímavého školení na téma „Jednání s lidmi“ pod vedením psychologa Daniela Štrobla. Školení bylo zajímavé,
přínosné a hlavně použitelné jak v profesním, tak
i osobním životě. Líbilo se mi, že lektor prokládal
školení příklady ze své praxe. Uvítala jsem možnost poznat ostatní účastníky blíž, než jen jako
kolegy z práce. Příjemné bylo i prostředí Úštěku
a krásné počasí.

Marek
KOCÁNEK
OPM

Školení, která zajišťuje Lovochemie spolu s externími partnery, se rád účastním, neboť je to nejen
dobrá příležitost k rozšíření či upevnění dosavadních
znalostí pod dozorem zkušených lektorů, ale také je
to ideální příležitost k utužení přátelských vztahů
v pracovním kolektivu. Jsem rád, že Lovochemie si
prospěšnost těchto synergických efektů uvědomuje
a školení svých zaměstnanců podporuje.

Marta
RANDÁČKOVÁ
laborantka, PREOL

BYLI JSME NA TECHAGRO 2012
Veletrh Techagro patří k pěti
největším svého druhu v Evropě, v České republice
a středoevropském regionu
je jasným číslem 1. Letošní
ročník se konal na historicky největší výstavní ploše
více než 72 tisíc m2 a zaplnil
celé brněnské výstaviště.
Expozice obsadily 13 pavilonů i všechny volné výstavní plochy, prezentovalo se
755 vystavujících firem z 20
zemí. Během 5 dní konání
(31. 3. - 4. 4.) veletrh navštívilo rekordních 110 tisíc návštěvníků.
TECHAGRO již tradičně patří
k jednomu z vrcholů marketingových
aktivit v rámci zemědělsko-potravinářského komplexu skupiny Agrofert. Logicky tak mezi vystavovateli
nechyběla ani lovosická Lovochemie.
Lovochemie společně s PREOL byly
součástí komplexní expozice skupiny
Agrofert, která, tak jako v roce 2010,
pro svoji prezentaci zabrala celý pavilon G1 i s přilehlými plochami.
Vlastní prezentace portfolia Lovochemie byla rozdělena na tři části – základní
prezentaci společnosti jako spolehlivého
partnera a výrobce dusíkatých hnojiv
doplňovaly „sólo“ prezentace produktů pro mimozemědělský trh (Cererit
a Lovogreen) a doplňkovou výživu, kde
bylo přehledně představeno nejen všech
24 typů kapalných hnojiv uváděných
na tuzemský trh, ale byla i odstartována zákaznická akce na podporu prodeje
těchto výrobků.


Expozici navštívil i ministr zemědělství.

Zdroj: Archiv Lovochemie
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AK TUALIT Y
 Dne 11. dubna provedli auditoři
Duslo v Lovochemii audit na výrobu,
technickou kontrolu a obchodní činností spojené s AdBlue.
 V průzkumu firemního klimatu, který probíhal v březnu, bylo odevzdáno
celkem 215 vyplněných dotazníků.
O výstupech z průzkumu budete informováni v příštím čísle Lovochemiku.
 Byla spuštěna SW aplikace „Cestovní příkazy“, již brzy bude doplněna
i možnost objednání referentských vozidel.
 Nově je také spuštěna aplikace
„Kniha reklamací - úklidové služby“,
která doplnila již dříve spuštěnou aplikaci „Kniha reklamací - stravování“.
Do obou „knih“ mají všichni zaměstnanci možnost zapisovat své připomínky, náměty, ale také pochvaly k oběma
službám.
 Dne 24. dubna se konalo jednání
se zástupci Výzkumného ústavu chemickej technologie k přípravě projektu Revamp výrobny ledku vápenatého
a výstavby univerzální granulační linky. O přípravě obou projektů přinášíme
informace na dalších stránkách.
 První z polních dnů se konal
11. května v Nabočanech pod názvem
Polní den PREOL. Další polní den se
bude poprvé konat 5. června i v našem
regionu, v Radovesicích u Libochovic.
 Probíhá oprava komunikace podél
závodní jídelny a před budovou hasičského záchranného sboru podniku.
 Na druhou polovinu května je připravován „Safety meeting“, který se
bude konat v Račicích.

GRAF MĚSÍCE
Část expozice AGROFERT věnovaná Lovochemii.

Zdroj: Archiv Lovochemie

Vývoj produkce
hlavních výrobků (v t)

ÚDRŽBA / LUDĚK JAMBOR

450 000

HLADKÝ PRŮJEZD HLAVNÍ BRANOU

400 000
350 000
300 000
250 000

Účastním se jednak povinných školení, jako je bezpečnost práce, požární ochrana, SAP apod. Zároveň si
zvyšuji kvalifikaci a odbornou úroveň školeními, které
jsou organizovány firmami, které do laboratoře dodaly přístroje. Například školení plynové a kapalinové
chromatografie od firmy Hewlett Packard.

200 000
150 000
100 000

Petr
Ulčák
vrchní mistr P2,
PREOL

Školení se mi líbí. Kromě povinných školení spojených
s mojí funkcí oceňuji možnost účasti na školení manažerských dovedností a anglického jazyka. Jsou dobře
organizované a určitě přínosem.

50

Začátek.
Zvlněná dlažba a živice na průjezdu
hlavní branou do podniku se staly minulostí. Na konci dubna proběhla oprava
příjezdové komunikace ke hlavní vrátnici Lovochemie, která byla značně namáhána frekventovanou nákladní dopravou. Hlavní vjezd do podniku tak získal
úhlednější vzhled a kvalitní povrch.
Na příjezdové komunikaci od hlav-

Foto: Mroslav Kraut

Polovina je hotová.

ní silnice až za vjezdovou závoru byl
vyměněn povrch, byly osazeny nové
obrubníky, upraveno výškové usazení
odvodňovacích prvků a plynule napojeny plochy přilehlých parkovišť.
Celá oprava byla provedena za plného
provozu dopravy přes hlavní vrátnici.
Během realizace se zachoval průjezdný
vždy jeden jízdní pruh.

Foto: Mroslav Kraut
Po provedení opravy už nebudou
kamiony projíždět hlavní branou.
Pro ty slouží nákladní vrátnice.
Hmotnost projíždějících vozidel je
nyní omezena na 7 tun. Navíc zmizí
louže, které se po dešti před vjezdem
tvořily a které museli zaměstnanci
přicházející do práce s obtížemi překonávat.
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2007

394 021

63 429

21 102

72 829

188 419

2008

366 708

49 237

29 290

63 730

193 146

2009

415 067

6 364

31 709

54 881

153 946

2010

328 446

20 005

43 068

44 414

114 231

2011

445 399

23 894

52 215

53 616

202 837
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BEZPEČNOSTNÍ OKÉNKO / JAN RUSÓ

Doporučení:

TÉMA MĚSÍCE:
ELEKTRICKÁ
POŽÁRNÍ
SIGNALIZACE

Pro efektivní a spolehlivý provoz
EPS jsou nezbytné nutné následující
podmínky:
• výběr vhodného a spolehlivého zařízení podle konkrétních podmínek
instalace
• správné navržení systému, jeho instalace a oživení
• zodpovědné provozování, pečlivá
údržba a servis

Ať se jedná o administrativní budovu, výrobní halu, počítačové centrum,
či jakoukoliv jinou část užívaného objektu, vždy existují určité oblasti mimořádného významu a hodnoty, které
musí být chráněny proti požáru. Ochrana lidí a majetku je tou nejdůležitější
prioritou, ale stejně tak je velmi důležité střežit i nehmotné majetky. Pokud
dojde při požáru i ke ztrátě těchto nehmotných statků, budoucnost a prosperita vlastního byznysu je často velmi

EPS

ohrožená. Povinnost vybavit se EPS
je mimo jiné dána legislativními a také
normativními požadavky. V neposlední
řadě je stanovena povinnost tyto zařízení kontrolovat a revidovat. Zjištěnou
závadu je nutno ihned odstranit. V případě, že závadu nelze ihned odstranit,
je nutno stanovit preventivní opatření
do doby zprovozuschopnění zařízení. V případě porušení této povinnosti
může být fyzická osoba odpovědná
za EPS sankcionována v přestupko-

vém řízení do výše 25 tis. Kč na místě
a podnikající fyzická nebo právnická
osoba ve správním řízení až do výše
500 tisíc Kč.

30 % firmy končící během 3 následujících let
40 % firmy nucené zavřít podnik
30 % ostatní firmy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / MAREK TREFNÝ

Lovochemie při své průmyslové činnosti vyprodukuje kromě svých výrobků i odpady z těchto činností, které je potřeba odstranit, aby nedocházelo k poškozování životního
prostředí. Na to, jak probíhá odstraňování odpadů a jaké
druhy Lovochemie vyprodukuje, odpoví odpadový hospodář Eva Fialová.
Jaké druhy odpadu Lovochemie
vyprodukuje a v jakém množství
za rok?
Odpady můžeme v základním dělení dle legislativy rozdělit na ostatní
a nebezpečné. Každá z těchto kategorií se dá dále dělit na využitelné a nevyužitelné. Pod pojmem využitelné si
můžeme například představit recyklaci a pod pojmem nevyužitelné např.
skládkování.
Mezi ostatní odpady můžeme zařadit např. klasickou produkci každého
z nás, což je komunální odpad v podobě domácích zbytků, PET láhví, obalového materiálu (papír, plastové pytlíky) apod. Dále si pod ním můžeme
představit u nás v podniku například
filtrační plachetky, zbytky vápence,
demoliční odpad, dřevo, průmyslové
plasty (pasová gurta), kalové výlisky z čistírny odpadních vod a mnoho
dalších. Do ostatních odpadů též patří
recyklovatelné odpady - druhotné suroviny, kterými je kartonový i kancelářský papír, plastové fólie od hnojiv,
kovový odpad, sklo. V Lovochemii
vzniká ročně v průměru za dobu mé
působnosti cca 4000 t ostatního odpadu. Nebezpečným odpadem jsou
sorpční prostředky (včetně ušpiněného
oblečení), odpady související s přímou
výrobou hnojiv (např. zbytky Sk fertu, klky z NPK), odpady s obsahem
azbestu (těsnění), znečištěná zemina

CO JE TO ADR?
Evropská dohoda o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných věcí
(z Accord Dangereuses Route)
od chemikálií, všechny tyto odpady
jsou především skládkovány. Do recyklace nebezpečných odpadů spadá asi
nejznámější odpad, kterým jsou vyjeté
motorové a převodové oleje a baterie.
Roční produkce nebezpečných odpadů

závisí na portfoliu vyráběných výrobků
a pohybuje se tedy mezi 50 - 300 t /rok.
Jak probíhá odstranění těchto odpadů?
Odstranění odpadů probíhá samozřejmě dle platné legislativy.  teď
vážně, to by asi moc našim čtenářům
neřeklo. Tedy odpady se odstraňují
dle své povahy a vlastností, a zda pro
ně na trhu existuje další využití. Odpady, které již nelze nijak využít se
většinou skládkují. Malá část z nich
jde spálit ve spalovně, ale to záleží
na podílu organické složky. Část odpadů je ukládána na povrchu terénu tento způsob je využíván pro odpady,
které nejsou nebezpečné a splní ve-

Na EPS není vhodné šetřit, pokud
cokoliv ošidíte, EPS může při požáru
selhat a může se stát, že pojišťovna
nevyplatí plnění. Investice do kvalitní
EPS se v budoucnu určitě vyplatí.

Vývoj firem zasažených velkým požárem:

ZA MĚSÍC DUBEN NEDOŠLO K ŽÁDNÉMU POŽÁRU ANI PRACOVNÍMU ÚRAZU.

O ODPADECH

Opravdu kvalitní a 100% funkční
EPS by měla tedy obsahovat:
• analogový adresovatelný systém
• ohni odolné, bezhalogenové a plamen
nešířící kabely
• audiovizuální signalizační zařízení
(sirény, zvony, majáky)
• možnost napojení na pult dispečera
společnosti nebo operační středisko
HZSP

druhotných surovin (plasty, kovový
odpad, papír), dále pak odpadních
olejů, baterií, elektrospotřebičů. Tento obor se rychle vyvíjí a to, co jsme
před několika lety ukládali na skládky a platili za odstranění těžké peníze,
tak dnes jsme v situaci, že za odpad
dostáváme zaplaceno a hlavně najde
své další využití. Dalším ze způsobů
odstranění je regenerace chemických
látek (např. rozpouštědel). Za zmínku stojí i jedno netradiční nakládání
s odpady - tzv. zpětný odběr výrobku.
Odpad v tomto případě není odpadem, ale je považován stále za výrobek. Určitě jste se s ním již setkali,
např. při koupi nového elektrospotřebiče platíte tzv. recyklační poplatek.
Ten Vám dává právo starý nepotřebný
spotřebič odevzdat prodejci nového
spotřebiče. Nebo je prodejce alespoň
povinen říci, kde je nejbližší možnost
tento výrobek odevzdat. Zpětný odběr výrobku je dnes využíván i pro
tužkové baterie a zářivky.
Který druh odpadu je nejvíce náročný na odstranění - časově, finančně?
Každý druh odpadu vyžaduje individuální přístup a postup odstranění.
Dá se ale obecně říci, že tato dvě kri-

MO TT O : EPS NENÍ PŘEP YCH!
kontrolou vozidlo dle výbavy ADR,
označení kontejneru před samotným
vývozem, předání dokladů dopravci, vzájemné potvrzení přepravních
dokladů. Následně se část dokladů
odesílá na městský úřad, kde probíhá
kontrola dokladů a zaevidování pohybu nebezpečného odpadu po území
republiky.
Která střediska v Lovochemii vyprodukují nejvíce odpadů?
Nejvíce odpadů překvapivě vzniká na čistírně odpadních vod. Jedná se
o tzv. kalové výlisky. Roční produkce
se pohybuje v průměru kolem 3 000 t.
V odpadové terminologii se jedná o tzv.
stabilizovaný odpad. Na čistírně odpadních vod vznikají 2 druhy kalových výlisků, jeden z lovochemické větve a druhý z větve Glanzstoff-Bohemia.
V jaké částce se pohybují náklady
na celkové odstranění všech druhů
odpadů v Lovochemii za rok 2010,
2011?
Náklady se pohybují v rozmezí cca
3 milionů korun, přičemž zisk z prodeje druhotných surovin byl v roce
2010 cca 1,5 mil. Kč a v roce 2011
cca 4,3 mil. Kč. Rok 2011 byl výjimečný v produkci druhotných surovin z důvodu realizace dvou velkých
investičních akcí - výstavba nového
potrubního mostu a výstavba čpavkových koulí. Realizace těchto akcí byla

VAŠE NÁMĚT Y NÁS
ZA JÍMA JÍ!
Schránka na vaše připomínky
a náměty je neustále k dispozici
na hlavní vrátnici. Vaše příspěvky
mohou být i anonymní. Neváhejte
a kontaktujte nás s vašimi názory
a náměty, schránku pravidelně vybíráme!
Váš personální úsek

NOVINY 5 PL US 2
Nový bezplatný týdeník 5+2 je
k dispozici každý čtvrtek na vrátnicích obou společností v těchto stojanech. Kromě zpráv z okresu a regionu v něm také pravidelně naleznete
televizní program.

Ilustrační foto.
lice přísná kritéria. Jedná se převážně o zásyp vytěžených povrchových
dolů, pískoven apod. Může nastat
i otázka, co dělat s odpady, které svou
povahu nelze ukládat na skládky odpadů. Pro tyto případy existují různé
postupy předúpravy, např. biodegradace nebo solidifikace, které zmírní
vliv nebezpečných vlastností a s odpady je dále nakládáno dle aktuálních rozborů a vlastností. Pro mne asi
nejzajímavějším oborem je recyklace

Zdroj: Internet
téria splňují odpady nebezpečné a zároveň podléhající přepravě dle ADR.
Tyto odpady mají náročnější administrativní část. Před odvozem předchází odebrání vzorku odpadu, následně
probíhá analýza u autorizované osoby
(cca 10 dní). Po vyhodnocení analýzy je potřeba vystavit k odpadu doklady - základní popis odpadu, průvodku, evidenční list nebezpečného
odpadu a listy přepravy odpadu dle
ADR. Při samotném vývozu prochází

spojena i s odstraněním starého kovového zařízení.
Kterého odpadu se nejvíce vytřídí
v Lovochemii a jaký je poměr odpadu tříděného k nevytříděnému?
Nejvíce se vytřídí kovového odpadu, dále pak plastových obalů, papíru
a lepenky. V loňském roce produkce
těchto druhotných surovin představovala necelých 8 % z celkové produkce
ostatních odpadů.
Děkuji za rozhovor.
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VÝROBA HNOJIV / MICHAL BAJI

VÍTE, ŽE…

REKONSTRUKCE
VÝROBNY LAV 2

Výrobna DA (bývalá výrobna ledku
amonného stále označovaná jako LAV 2)
dostala alespoň z části nový „kabát“.
Budova výrobny byla postavena kolem
roku 1960, jako budova výrobny LAV 2.
V té době se jednalo o výrobnu ledkového granulovaného hnojiva. Po výstavbě nové výrobní jednotky LAV 3
v roce 1990 byla výrobna LAV 2 přestavěna na výrobnu roztoku DA pro
výrobu kapalných hnojiv a poté hnojiv
typu DASA. Od počátku října 2011 až
do současnosti, kdy probíhají poslední

dokončovací opravy, prošla budova následujícími zásadními změnami:
• výměna okenních výplní, větracích
protidešťových žaluzií, dveří a vrat
• likvidace 3 nepotřebných komínů
(2 ks cca DN 800 izolované, 1 ks DN
200)
• likvidace staré únikové cesty na západní straně
• oprava žebříků, suchovodů a obslužných plošin
• úklidové a desinfekční činnosti
Rekonstrukci provádí firma Amigo. 

DANIEL ZELENKA
… myšáci při vábení samiček zpívají?
Fakt, že myš domácí při vábení samiček používá ultrazvukové
signály, znají vědci již delší dobu.
Pomocí spektrografické analýzy
zjistili vídeňští vědci, že myší serenády jsou dlouhé a po úpravě pro
lidský sluch nemálo podobné ptačímu zpěvu. Zajímavým faktem je,
že „písně“ vypovídají také o rodinných poměrech samců. Samička tak
pozná, že vábící samec není jejím
příbuzným a nedojde tak ke křížení
v rodině.
Zdroj: Koktejl
Nová tvář LAV 2.

Foto: Michal Baji

STRAVOVÁNÍ/ZUZANA A KAREL HRACHOVCOVI

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ VYŽADUJE
VELKOU ODBORNOST

Vážení zákazníci, opět proběhla anketa hodnocení závodního stravování,
tentokrát v režii Lovochemie. Její výsledky nám byly předány a všeobecně
mohu říci, že se příliš neliší od loňských. Již v průběhu ankety jsme se
snažili reagovat na připomínky, které
nám byly průběžně předávány. Byly
zavedeny nové druhy salátů, přidaly
se nové recepty, k jídlům na 4. chodu
se obměnily přílohy, v případě pokrmů z ryb se kromě pangase začala používat treska a další.
Co se týče doplňujících otázek,
rádi bychom se vyjádřili ke kvalitě
příloh, která je hodnocena negativně. Věříme, že tento problém bude
v dohledné době vyřešen. Zajistit
přepravu a následný výdej jídel tak,
aby se tato manipulace podepsala co
nejméně na kvalitě, je někdy skutečně oříšek. Výdej brambor a těstovin
je typickým příkladem. Pokud tyto
přílohy dáte do přepravních nádob
teplé, bude se z nich uvolňovat pára
a logicky jsou potom rozvařené,
lepí se. Ideální je tedy nechat přílohy vychladnout, rozložit v menších
vrstvách do výdejních nádob a tyto
potom postupně ohřívat v konvektomatu. Bohužel stávající konvektomat
svou kapacitou nestačí, proto jsme
nuceni přílohy převážet co nejvíce
teplé, což se podepisuje na kvalitě.
Dobrá zpráva je, že Lovochemie se
rozhodla, přes nemalou investici, pro
koupi nového konvektomatu, takže se
brzy dočkáte pozitivní změny.
Když jsme se dotkli tématu technologie přepravy a přípravy jídel, snad
bychom trochu toto téma rozvedli,
protože souvisí i s dalšími připomínkami. Závodní stravování je vlastně
hromadné stravování, které má svá
specifika. Představte si například jenom to, že v pánvích připravujete
několik desítek kilogramů pokrmu
najednou. Pak dochází k tomu, že se
v podstatě poškozuje struktura přidaných ingrediencí vlastní vahou.
Hovořím například o zelenině, která
se používá jako vložka do omáček
nebo o přílohových fazolích. V takových případech je prakticky nemožné, aby bylo dosaženo stejné kvality
jako v případě přípravy například 15
porcí, jak k tomu bývá v závodní kantýně. Když chceme pokrmy převážet,
je s nimi samozřejmě více manipulováno, což jim všeobecně také neprospívá. Snažíme se postupovat tak,
aby dopad byl co nejmenší. Pokrmy,
které si to vyžadují, jsou vyskládány

do výdejen v jedné vrstvě. Podle povahy jídla jsou některá zchlazována,
jiná naopak udržujeme stále teplá
v termonádobách. Specifika závodního stravování vyřazují mnoho pokrmů z nabídky z důvodu technologie
přípravy, nemožnosti transportu nebo
dlouhého výdeje, který je zničí (příkladem mohou být smažená játra,
která by ve výdejnách úplně ztvrdla). Věřte, že závodní stravování vyžaduje velkou odbornost a nemůže
být srovnáváno s přípravou domácí
stravy a s vařením v jednotkách či
desítkách porcí, jak je tomu v restauracích, zvláště ne v případě, kdy je
jídlo dováženo.

Ilustrační foto.

Zdroj: Internet

Dá se říci, že nejhůře v hodnocení dopadla skladba jídelního lístku.
Snažili jsme se o jeho úpravu. Byly
doplněny nové recepty. Již v anketě
se objevovaly reakce, kdy jste tuto
změnu zaznamenali jako pozitivní.
Vlastně velmi podobná situace byla

i po minulé anketě. A letos se objevily reakce, kdy strávníci hodnotili
zlepšení skladby jídelníčku na začátku minulého roku s tím, že postupně se opět zhoršila. Prošli jsme
tedy jídelníčky z počátku roku 2011
a musíme říci, že jejich skladba byla
ve své podstatě stejná jako doposud.
Rozhodně jsme nezačali zařazovat
jídla, která by snad byla levnější
nebo méně kvalitní. Myslíme si, že
strávníci začali tuto skladbu vnímat
jako stereotypní. Snad se nám bude
dařit jídelní lístky průběžně oživovat.
Rádi bychom trochu osvětlili, jakým způsobem je jídelní lístek stavěn.
Každý den se snažíme zařadit řekněme
českou klasiku, což je obvykle těžší
jídlo. Také by se vždy mělo v nabídce
najít jídlo lehčí, kdy je například přílohou rýže nebo jsou to saláty jako třetí
chod či vegetariánská jídla (palačinky se špenátem, květákové placičky).
Pak se snažíme, aby byly zastoupeny
různé druhy masa, které se většinou
neopakují během jednoho dne. Během
týdne zařazujeme mleté maso většinou
pouze jednou, minimálně jednou týdně hovězí maso, ryba alespoň jednou
za 14 dní, to samé platí o vnitřnostech
a luštěninách. Střídáme krájené maso
a plátky, suchá jídla a omáčky. Sladké jídlo zařazujeme obvykle 1x týdně.
Také se během týdne prostřídávají přílohy tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny. Vedeme si statistiky objednávek

jednotlivých jídel, takže se snažíme
populární jídla zařazovat s větší frekvencí.
To, jestli jídelníček daného dne
vnímá strávník jako vydařený, je
velmi subjektivní. Zatímco jedni kritizují jídla s knedlíkem jako těžká
a jednotvárná, my víme, že si omáčku
s knedlíkem pokaždé vybere zhruba
100 strávníků. Dále jsou typy jídel,
které jsou pro mnohé vyloženě neoblíbené. Jako příklad uvedu vepřové
ledvinky (nebo játra, luštěniny, koprová omáčka). Jedni by si je nikdy
nedali, ale pokud jsou na jídelníčku,
objedná si je nejméně 50 lidí. A to
rozhodně není málo. Myslím si, že závodní stravování by určitě mělo zařazovat tato jídla, i proto, že se obvykle
nevaří v rodinách a jejich příznivci
si je rádi dají. Jelikož se snažíme vyhovět všem a vaše přání jsou velice
rozdílná, stane se, že se občas netrefíme do vkusu některého ze strávníků,
ale snad Vám toto vysvětlení nastíní,
proč tomu tak může být.
A na závěr se budu jako v předešlých ročnících opakovat. V jídelně
je kniha připomínek a nově je zavedena kniha přání a stížností na intranetu Lovochemie. Pokud jste s něčím
nespokojeni, dejte nám vědět. Pokud
o vašich problémech nevíme, nemůžeme je řešit. Jestli naopak něco vnímáte jako pozitivní, také se to rádi
dozvíme, protože to nám ukazuje, zda
jdeme správnou cestou.


ODBORY / VĚRA HOZÁKOVÁ

DOVOLENÁ V ZAHRANIČÍ
Každým rokem nabízí naše ZO
OS ECHO letní dovolenou. Již několik let jezdíme s cestovní kanceláří, která nám nabízí zajímavé ceny.
Na této nabídce je příjemné to, že
termín a místo si vybere každý sám.
Nejedná se o žádné organizované
akce a je jen na volbě a rozhodnutí
každého jednotlivce. Katalogy jsou
k dispozici v kanceláři odborů.
Cena se vztahuje na dospělé,
dětské slevy jsou podle věku a počtu dětí. Není na místě vše podrobně rozepisovat, co cena zahrnuje.
Přijďte, rádi vám poradíme či zapůjčíme katalog dovolených na rok
2012.

JEN NĚKOLIK MÁLO NABÍDEK A SROVNÁNÍ
Katalogová cena

Cena pro nás

12 290 Kč

9 890 Kč

7 490 Kč

6 300 Kč

9 490 Kč

8 290 Kč

8 990 Kč

7 500 Kč

Francie - Port Grimaud

8 990 Kč

7 650 Kč

Španělsko

11 290 Kč

9 190 Kč

10 890 Kč

8 990 Kč

Řecko

Chorvatsko:

… historie čištění zubů sahá až
do starého Egypta?
Ve starém Egyptě si milovníci
čistoty čistili zuby pomocí prášku
z popele kopyt dobytka, myrhy,
rozemletých vaječných skořápek
a pemzy. Tato směs se na zuby nanášela pomocí prstů.
Arabové používali obdobnou
směs, jen místo popela z kopyt dobytka používali popel z jeleního
parohu a předchůdkyni dnešní pasty
nanášeli pomocí dřevěných tyčinek.
Ve 20. letech 19. století doporučoval francouzský šlechtic Josef de
la Maire používání měkkého kartáčku k čištění zubů.
Zubní pasta v tubě se v Americe
objevila kolem roku 1850, do roku
1939 se jako pojivo používalo pouze mýdlo a teprve po roce 1945 se
v zubních pastách objevily vhodnější, méně pěnivé, přísady.
Našli byste odvahu okusit chuť
předchůdkyň dnešních zubních
past?
Zdroj: Internet

PODĚKOVÁNÍ
K 30. dubnu 2012 opustil řady dlouholetých pracovníků oddělení výroby
hnojiv, provozu LAV 3 pan Petr Šnaidauf.
Jeho působení v Lovochemii trvalo cca 44
let a jako technolog provozu se věnoval
zejména LAV 2, LAV 3 a mlýnici vápence.
Pan Šnaidauf nastoupil v roce 1968
na provoz LAV 1 jako neutralizant, kde
pracoval do devadesátých let minulého
století. Po výstavbě nového provozu LAV 3
se podílel na jeho nájezdu. Ze začátku
pracoval jako nájezdový velinář, a v roce
1994 byl jmenován technologem LAV 3.
Zde pracoval na stejné pozici téměř 20 let
až do odchodu na zasloužený odpočinek.
Ač se jedná o člověka introvertního
a trochu uzavřeného, jeho otisk na provoze je velmi významný a jeho podíl
na fungování LAV 3 je nezapomenutelný.
Přes svoji tichost je to člověk energický,
nesmírně vstřícný a konstruktivní.
Děkujeme a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a elánu. Zároveň doufáme,
že se naše cesty opět protnou a budeme
spolupracovat i v budoucnu.
za kolektiv oddělení výroby hnojiv
Zdeněk Šoral

LOVOCHEMIE A PREOL
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JAK SE CO DĚLÁ / MICHAL BAJI

LOVOCHEMIK
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PŘEDSTAVUJEME VÝROBNU ADBLUE
AdBlue je 32,5% roztok super čisté močoviny, který slouží jako činidlo při odstraňování NOx (oxidů dusíku) ve výfukových plynech vznětových motorů. AdBlue a jeho použití bylo blíže představeno v jednom z minulých čísel Lovochemiku. Pojďte se s námi
podívat, jak se AdBlue vyrábí.
Technologie výroby není složitá a spočívá v prostém rozpouštění prilované (granulované) super čisté, tzv. AM močoviny v demineralizované vodě. Demineralizovaná voda
je zbavená rozpuštěných látek. Jednoduchost výroby je však vykoupena právě vysokými nároky na čistotu produktu a tudíž na čistotu surovin a celého procesu výroby.
Foto: Michal Baji

2

3

5

6

9

Tkaninový filtr sloužící ke koncové filtraci produktu.

Tzv. ejektor – zařízení, jímž protéká pod tlakem demineralizovaná voda a strhává
s sebou močovinu, která se volně odsypává z big bagu, visícího nad ním. Všechny
big bagy jsou naplněny na konstantní hmotnost 1 tuny.

7

Obsluha při dávkování močoviny do ejektoru. Vznikající roztok cirkuluje mezi příslušným zásobníkem a ejektorem do doby, dokud nedojde k rozpuštění potřebného množství big bagů na předem určený objem vody.

Čerpadlo, které zajišťuje potřebný tlak proudící vody.

Dotykový panel s řídicím systémem Simatic, který slouží
k ovládání technologie.

4

Zásobníky o objemu 50 m3 slouží pro samotný proces rozpouštění a zároveň skladování produktu.

Čistotu přitékající vody do zásobníků hlídá snímač vodivosti.

8

Močovina je dovážena ze sesterské společnosti Duslo Šaľa, balená v big bazích. Právě jsme zastihli
obsluhu výrobny při její vykládce.

Expediční čerpadlo. Expeduje se do autocisteren nebo do IBC kontejnerů o objemu 1 000 l.

10

11

Stáčecí místo do autocisteren.

Vzorek AdBlue před odvozem do laboratoře.

LOVOCHEMIK

LOVOCHEMIE A PREOL

PODPORA PRODEJE / DAVID BOUMA

AGROFERT ROZŠÍŘÍ NABÍDKU
INHIBOVANÝCH HNOJIV
Akciová společnost Agrofert Holding měla pro sebe na brněnském
veletrhu Techagro vyhrazen celý
pavilon G1. I když většinu zabrala zemědělská mechanizace, našlo
se místo i pro hnojiva, potraviny
a další produkty. V expozici jsme
se zeptali Ing. Radka Košála, jaké
novinky připravuje společnost pro
tento rok.
Co na stánku představujete?
Techagro je tradičním setkáním
skupiny Agrofert, kde můžeme zemědělcům ukázat doporučované postupy
v oblasti výživy rostlin. Například
technologii produkce řepky od počátku až po zpracování v PREOL. Dále
také zemědělskou techniku, produkci
a využití biopaliv, nebo třeba využití
vedlejších produktů z PREOL, tedy
náhrady sojových šrotů řepkovými.
Jaké máte novinky?
České zemědělství se věnuje tématu stabilizovaných hnojiv, ochrana
životního prostředí přestává být jen
pojmem. Z pohledu legislativních tlaků právě tato věc zemědělce trápí, neboť musí tyto podmínky plnit. Nová
hnojiva se již řadu let tímto směrem
zaměřují. Vývoj hnojiva trvá pět až
deset let. K tomu je třeba připočíst
čas na provozní zkoušky a zavedení
do výroby.
U inhibovaných hnojiv máme
představené dva projekty, jeden je
pokračováním spolupráce s dceřinou
společností SKW Stickstoffwerke
Piesteritz GmbH. Na český trh jsme

přinesli kapalné hnojivo se sírou Alzon S 25/6, což je v podstatě DAM
s přídavkem síry ve formě thiosíranu
a inhibitorem nitrifikace. Obsahuje
celkem 25 % dusíku, z toho je 11 %
ve formě močoviny, 5 % v nitrátové a 11 % v amonné formě. Síry je
v hnojivu 6 %.
Svým poměrem optimálně odpovídá potřebě rostlin. Hnojivo si přitom
zachovává stejné vlastnosti, které
známe od minulých hnojiv s inhibitory nitrifikace, jako byla stabilizovaná
močovina ve formě Alzonu.
Výrobek je zajímavý možností licenční výroby v rámci Lovochemie.
Vozit z Německa kapalné hnojivo je
nákladově dražší a bylo by pro český
trh drahé.
Pro jaké užití je hnojivo vhodné?
Alzon S 25-6 je podle mě zajímavý
pro pozdní přihnojení řepky na podzim. Poslední roky máme velmi dlouhé podzimy, řepka dlouho vegetuje
a potřebuje živiny v době, kdy je
dávno zákaz hnojení. Tímto způsobem tam ale dokážeme koncem října
dostat 40 kg N/ha včetně síry, která
tam díky inhibitoru vydrží do půlky
ledna, kdy reálně v posledních letech
pro rostliny začíná vegetační klid.
V Německu se toto doporučuje jako
jednorázová aplikace pro regenerační
přihnojení, což český trh bude velmi
složitě akceptovat. Nejsme obecně
zvyklí pro regenerační hnojení používat kapalná hnojiva a kvůli výkyvům
počasí je tam výrazně větší riziko po-

škození porostu. U obilnin bude mít
ale uplatnění v sušších oblastech, kde
se tak sloučí dohromady kvalitativní
a kvantitativní hnojení a překlene se
kritické suché období, a tím pomůže
porostům.
Podobně by to mohlo fungovat
i v řepce, kdy by hnojení na jaře začínalo dávkou 2 q/ha ledku a pak by
společně s pesticidy následovalo toto
kapalné hnojivo. Výhodou je, že hnojivo obsahuje 25 % dusíku, aplikuje
se poměrně velké objemové množství, a není proto nutné jej dořeďovat vodou a lze bez problémů přidat
pesticid.
A druhá novinka?
Druhou novinkou je pevné hnojivo ENSIN, což je vlastně DASA
s přídavkem stejného inhibitoru jako
v předešlém případě. Mělo by to fungovat podobně jako dříve používaná
směs Alzonu se síranem amonným.
Vyrábí ho akciová společnost Duslo Šaľa, což je tradiční producent
pro český trh, který je pro ni jedním
z hlavních pilířů. Skladování a logistika pevného hnojiva je navíc jednodušší než u kapalného.
Zisk u tohoto hnojiva je dán především slučováním dávek. Pěstitel se
může rozhodnout, zda zvolí jednorázovou aplikaci plné dávky a zvýšení
výnosu, nebo snížení dávky dusíku
o 10–20 % a zachování výnosové
úrovně. Navíc je tam oproti klasickým hnojivům přidána síra, což je
kvůli odsíření a ozdravení ovzduší.

Jaký očekáváte vývoji cen zemědělských komodit?
Necítím se odborníkem v tomto
tématu, ale lze říct, že cena komodit
je ovlivňována faktory, které nikdo
z nás neumí předvídat. Ovlivňují to
věci jako krize v Řecku, Francii či
konflikty na Blízkém východě. Podmínky na českém trhu a okolních zemích mají minimální vliv. Dnes jsou
komodity na vysoké cenové úrovni,
většina zemědělců měla možnost prodat podstatnou část svojí úrody, zajistit obchody a z tohoto pohledu by
neměly být obavy z toho, že by tento
rok mohl být problematický.
Projeví se na cenách hnojiv rostoucí cena ropy?
Ceny hnojiv na světových trzích
jsou dány především cenou suroviny, což je ropa a zemní plyn u dusíku, a dostupností surovin. U draslíku
a fosforu je dostupnost dána chováním několika málo zemí, resp. firem,
které je mají ve svém portfoliu a mohou využívat situace.
Občas se hovoří o tom, že během
zhruba čtyřiceti let dosáhneme
tzv. fosforového zlomu, tedy období, kdy nabídka surovin pro výrobu fosforečných hnojiv nedokáže
uspokojit poptávku. Co si o tom
myslíte?
Jsou dvě hlavní oblasti, o kterých
nic nevíme, Čína a Rusko. Pokud někdo bude umět zmapovat, jaké jsou
reálné zásoby v těchto zemích, tak si
budeme moci udělat reálný obrázek.
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MALÝ SL OVNÍČEK
CIZÍCH SL OV
ZDENĚK ŠRÁMEK
JIDÁŠ – proradný, falešný člověk,
zrádce
JOCKEY – profesionální jezdec
na závodních koních
JOGA – indické hledání dokonalosti v rozjímání
JOLA – lehký člun se seříznutou
zádí
JOVIALITA – dobromyslnost,
dobrosrdečnost
JUBILEUM – oslava význačného
výročí
JUDAISMUS – židovství
JURTA – mongolský kožený stan
JUSTICE – soudní úřady, orgány
spravedlnosti
JUTA – lýková vlákna z východoindické rostliny
Zdroj: Internet

Nicméně fosfor a draslík se vyskytují na několika málo světových lokalitách. Kromě toho se mění situace
na trhu, dálný východ je motorem
spotřeby a do určité míry i cenotvorby. Například Indie byla před několika lety významným exportérem hnojiv, dnes je to na světě dovozce hnojiv
číslo jedna. Další roli hraje politika
Ruska, které si uvědomuje potřebu
potravinové soběstačnosti a upřednostňuje vlastní produkci, což se projevuje v cenách komodit a hnojiv.
Co plánujete v letošním roce?
Budeme pořádat polní dny, máme
založeno mnoho pokusů. Návštěvníci
uvidí, jak odrůdy přestály zimu a poradily si s počasím. V Nabočanech
na dni PREOL jsme vytvořili nové
systémy výživy, nasadili jsme nová
hnojiva. Hlavní hodnotící faktor je
nicméně stále výnos, takže na definitivní hodnocení bude čas až po žních.
Převzato z časopisu Úroda.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ/MILOŠ VODIČKA

OHLÉDNUTÍ ZA 33. ROČNÍKEM
„JARNÍHO PUTOVÁNÍ OKOLÍM LOVOŠE“

I letošního ročníku jarního putování se zúčastnil hojný počet zástupců Lovochemie.
Foto: Přemysl Živný
Konec dubna nabídl horké letní počasí a organizační tým KČT Lovosice
řešil otázku, zda půjdou lidé raději
na koupaliště anebo s nimi rozkvetlým
Středohořím.
Sraz pořadatelů byl v sobotu
28. dubna 2012 na náměstí v šest
hodin. Právě tak, aby stihli připravit
upoutávky, stolky, vybalit startovní
agendu a vylepit mapy. Letos navíc
velkou tabuli s informacemi k chatě

na vrcholu Lovoše, která slaví 120.
výročí otevření. První nedočkavci
mohli vyrazit již před sedmou hodinou – jak jinak než na 50km trasu.
Pak ještě chvilka napětí, zda slíbené
autobusy na sedmou dorazí. Všechno
klaplo a ve čtvrt na osm vyjížděl první
autobus ke Kletečné.
Letošní ročník věnovali pořadatelé
neobvyklým výhledům na královnu
Středohoří - Milešovku - a její komor-

nou - Kletečnou. Všechny trasy, jak je
již tradicí, končily v chatě na vrcholu
Lovoše. Nejkratší, téměř sedmikilometrová trasa vedla 92 účastníků pochodu
z Velemína podél Milešovského potoka kouzelným Opárenským údolím.
Nejvíce navštívená trasa 10 km vedla
od pomníku H. Kudlicha u Kletečné
přes Dobkovičky k Černodolskému
mlýnu. Všech 163 pochodníků mělo
možnost si zblízka prohlédnout velkolepé mosty rozestavěné dálnice. Klasickou šestnácku si vybrala rovná stovka
účastníků a určitě nelitovali. Trasa vedla většinou rozkvetlými lesy na úbočích Kletečné a Milešovky do Velemína a dál Opárenským údolím. Na 21km
trasu, která vedla přes Milešovku,
kolem Ostrého přes Režný Újezd se
vydalo 53 turistů. Ještě méně (21) jich
využilo 31 km dlouhé trasy, která sice
obešla Milešovku a Kletečnou, ale zavedla účastníky až pod Lipskou horu.
Na nejdelší – 50km trasu vyrazilo brzy
ráno pouhých 6 opravdových drsňáků,
neboť v téměř třicetistupňovém vedru
to bylo opravdu náročné. I tentokrát
byly připraveny trasy pro cyklisty (35
a 70 km), kterých se zúčastnilo celkem
třináct jezdců.
Jako již tradičně je pohyb v přírodě
milejší ženám (54 % všech účastníků).
Zajímavé, že tento poměr je téměř stálý (v r. 2009 - 52 %, r. 2010 - 56 %,
r. 2011 - 52 %). Podle věku byly

nejpočetněji zastoupeny kategorie
51 – 60 (83 účastníků) a 61 – 70 roků
(82 účastníků). Obdiv zaslouží všech
47 účastníků starších 70 let. Nejstaršímu pochodníkovi bylo úctyhodných
89 let (nejstarší ženě 82 let). Lovosických a z nejbližšího okolí se Jarního
putování zúčastnilo 160, účastníků

z bydliště vzdáleného více než 100 km
bylo 29.
Pořadatelé tímto děkují všem 448
přátelům pohybu v přírodě, kteří svou
účastí potvrdili, že energie členů KČT
Lovosice na přípravu 33. ročníku „Jarního putování okolím Lovoše“ nebyla
vynaložena zbytečně.


Je již tradicí, že v květnu vyráží „cykloparta“ Lovochemie na první jarní výlet. Ten letošní byl mimořádně dlouhý - z německého Kurort Rathen, kam se
skupina dopravila vlakem, do Ústí nad Labem. A nebýt deště, cílem by se staly
Lovosice. Výlet byl moc hezký, a tak příště neváhejte a jezdíte-li rádi na kole,
vyražte také!
Foto: kolemjdoucí fotograf
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SPORT / MAREK TREFNÝ

PROBĚHL X. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE
LOVOCHEMIE A PREOL V SÁLOVÉ KOPANÉ.
V sobotu 12. května 2012 se ve sportovní hale Chemik
uskutečnil již X. ročník fotbalového turnaje Lovochemie
a Preolu v sálové kopané. Poprvé v jeho historii se turnaje
zúčastnilo družstvo složené pouze z žen. To sehrálo exhibiční utkání s výběrem zúčastněných hráčů.
Foto: Marek Trefný

Vítězem turnaje se stalo družstvo
Galacticos, které nenašlo v turnaji
přemožitele a získalo plný počet bodů.
2. místo obsadil tým PREOL, který
svoje soupeře přehrával pohlednou
hrou v útoku a nastřílel nejvíce branek, v přímém souboji o vítězství se
mu ale nepodařilo družstvu Galacticos vstřelit branku. Na 3. a 4. místě
se umístilo družstvo zaměstnanců
Energetiky, kteří postavili do turnaje
2 družstva. V průběhu turnaje byl sehrán exhibiční zápas mezi ženským
týmem a družstvem výběru, složeného
z hráčů všech družstev.
Hrálo se 2x15 minut a i letos padlo
spoustu branek, což bylo jistě atraktivní
pro diváky. Turnaj proběhl v přátelské
atmosféře a v duchu fair play za hojné
účasti diváků a rodinných příslušníků. 

Všichni účastníci turnaje po zápase.
VÝSLEDKY

Bojovalo se.

Vítězný tým GALACTICOS.

Družstvo PREOL získalo druhé místo.

POŘADÍ

TÝM

ODEHR. ZÁPASY

VÝHRY

REMÍZY

PROHRY

BRANKY

BODY

1.

GALACTICOS

3

3

0

0

10:3

9

2.

PREOL

3

2

0

1

21:9

6

3.

ENERGETIKA

3

1

0

2

8:15

3

4.

ENERGETIKA II

3

0

0

3

7:19

0

Podpora týmu PREOL je vždy výrazná.

Ženy si zahrály exhibiční zápas.

TURISTIKA / DANIEL ZELENKA

ODPOLEDNÍ PROCHÁZKA NA DOUBRAVKU
Pojďme zas společně po delší odmlce vyrazit na příjemnou procházku,
tentokrát do lázeňského města Teplice.
Pokud očekáváte promenádu po lázeňském areálu s ochutnávkou vody léčivých pramenů, jste ale na omylu. Při
našem dalším putování vyrazíme totiž
nejprve do nadmořské výšky 251 metrů
na Písečný vrch a později dokonce na
392 metrů vysokou baštu radioamatérů
– hrad Doubravku.
Dnešní pochod zahájíme na nená-

Doubravka.

padné železniční zastávce Prosetice na
trati 097. Od zastávky mírně klesáme
a sestoupíme kolem městského útulku
pro opuštěná zvířata a moderního dopravního hřiště do středu panelového
sídliště. Přejdeme silnici s trolejbusovou dopravou, projdeme mezi domy a
zamíříme směrem vlevo ke zdejší restauraci Frito, odkud stoupá nenápadná
pěšina.
Budeme-li se na cestě držet vpravo,
zanedlouho vystoupáme až nad úroveň

Foto: Daniel Zelenka

panelových domů a přijdeme k odpočinkovému altánku Písečného vrchu,
odkud doprava vede zelená turistická
cesta lemovaná lavičkami. Vydáme se
po ní, ale brzy ji opět opustíme v okamžiku, kdy dorazíme k silnici, po které
se vydáme směrem doleva. Projdeme
kolem řady tenisových kurtů a najednou stojíme u trolejbusové točny nedaleko restaurace Panorama.
Ještě před točnou znovu narazíme
na zelenou značku, po které začneme
zvolna stoupat k našemu dnešnímu
hlavnímu cíli. Půjdeme po cestě značené jak zelenou, tak žlutou cestou,
abychom se u vodojemu se zelenou
cestou rozloučili a dále stoupali již
jen po žluté značce. Asi po čtvrthodině potom spočineme pod vrcholem
Doubravky.
Restaurace i rozhledna na hradě
Doubravka je sice zavřená, v provozu
je zde pouze příjemné rychlé občerstvení, ale většina z nás raději zamíří přímo na hradní terasu, která nabízí úžasný pohled nejen na lázeňské město, ale
jako na dlani se před námi rozprostřou
celé Krušné hory. Na protějším kopci
naší pozornosti jistě neunikne barvami
zářící sídliště v teplické čtvrti Nová ves
s dominantním vodojemem. A ani se
nechce věřit, že tento vodojem nikdy
neplnil svoji funkci – vodu byste v něm
hledali marně, měl totiž zajišťovat dostatečný vodní spád pro sídliště, k jehož
realizaci nakonec nedošlo.
Potom, co si vše prohlédneme, po-

kračujeme po žluté cestě, tentokrát
vedoucí po silnici, která nabízí další
zajímavé pohledy, například na naši
oblíbenou Milešovku. Asi 100 metrů
za serpentinou tvaru S je na stromě
namalovaná další žlutá turistická značka, za kterou objevíme po levé straně
nenápadnou pěšinu. Potom, co nás tato
pěšina zavede na lesní cestu, vydáme se
znovu vlevo do lesa přes mírné křoví
a asi po 20 metrech narazíme na další

ETIKETA
EVA ŽIVNÁ

cestu lemovanou zeleným turistickým
značením.
Zelená cesta nás zavede zpět k altánku na Písečném vrchu, odkud se můžeme vrátit kolem sídlištní restaurace zpět
na vlakový spoj, nebo se dál po zelené
značce nechat odvést ke hvězdárně, či
botanické zahradě. Návštěva hvězdárny,
botanické zahrady, ale i restaurace se tak
může stát velmi zajímavou tečkou za
dnešní odpolední procházkou.

stolu, ruce s příborem máme zvednuty
nad desku stolu, s lokty u těla. Mezi
chody, když nemáme v ruce příbor, se

Jak správně stolovat
U jídelního stolu sedíme zpříma,
nehrbíme se, ani neskláníme hlavu
k talíři. Ženy sedí jen v první třetině
židle, tělo drží zpříma, neopírají se
o opěradlo židle, muži sice mohou sedět „na plný sed“, ale ne tak, aby byli
nahrbeni nad deskou stolu. Není vhodné křížit nohy pod židlí, ty by měly
spočívat vedle sebe pod stolem. Lokty
držíme u těla, abychom neomezovali
své sousedy. Je velkým společenským
přestupkem strkat do sousedů lokty.
Ve šlechtických rodinách dávali dětem do podpaží knihy, aby se naučily
během jídla tlačit lokty co nejtěsněji
k tělu.
Při jídle se nedotýkáme lokty hrany

opíráme o hranu stolu lokty v rozmezí mezi zápěstním a polovinou loketní kostí, raději ne více, protože lokty
na stůl nepatří. Ruce ovšem nemají být
ani v klíně, to je nespolečenské. Vycházíme z tradice, že spolustolovníci
mají své ruce stále vidět. Gestikulujeme uměřeně, a nikdy ne s příborem
v ruce.
Zdroj: Internet

LOVOCHEMIE A PREOL
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ZAMĚSTNANECKÝ DEN

Z ARCHIVU ALEXANDRA VOPATA

SOUTĚŽIVÉ MLÁDÍ
Na fotografii z roku 1981 vidíte
vítězné družstvo mladých pracovníků SCHZ jednoho z tehdejších
vědomostních kvízů. Cenu předává

pracovník OV KSČ, za ním stojí
JUDr. Bauer, p. Hozák a Ing. Klitsch
jako gratulanti a vítězové Ing. Kukal
a Ing. Horčic.
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Vedení Lovochemie a PREOL zve srdečně všechny zaměstnance na Zaměstnanecký den,
který se bude konat v pátek 15. června 2012 od 14:30 hodin na podnikovém parkovišti.

OBČERSTVENÍ:
gril a zabijačka – 2 poukázky, 3 alko nápoje, 2 nealko nápoje, káva, čaj

PROGRAM:
14:30 h Slavnostní zahájení - hudba
14:45 h Zahájení zaměstnaneckého dne úvodním slovem generálního ředitele Lovochemie a PREOL
15:00 h Volná zábava, hudba, tanec, soutěž na Bungee Running
22:00 h Ukončení Zaměstnaneckého dne

K tanci a poslechu Vám bude hrát skupina Relax, točí se Zlatopramen, Březňák a Radler,
pro zpestření jsme pro Vás připravili atrakci zvanou „Bungee Running“

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
JUBILEA
Své životní jubileum v květnu oslaví

35 let zaměstnání v podniku
Naděžda Povová,
strojník vodohospodářských zařízení, VH
Josef Makrlík,
provozní elektrikář, EÚ+ASŘTP

Miloš Novák,
mistr, EO
Ludmila Plačková,
technik přípravy, EÚ+ASŘTP

Do invalidního důchodu odešla
v dubnu

Pracovní výročí oslaví

Liduška Johanovská,
vedoucí hlavního skladu

10 let zaměstnání v podniku
Marta Trsková,
směnový mistr, KMC

Všem našim spolupracovníkům
přejeme pevné zdraví
a hodně úspěchů!

V dubnu nastoupili
Ing. Václav Kaška,
projektový manažer, VÚ
Jan Markvart,
strojvedoucí, ŽD
Zdeněk Michel,
operátor, překladiště Ústí nad Labem
Bc. Lenka Šulerová,
controller - finanční účetní, EÚ
Drahuše Medová,
chemik výroby chemických vláken,
KMC a LH
Michal Henych, hasič, HZSP
Mnoho úspěchů v novém zaměstnání!

ZAJÍMAVÉ KONÍČKY / MARTIN HŘEBÍK
KULTURNÍ STŘEDISKO „LOVOŠ“ LOVOSICE KVĚTEN 2012
Čtvrtek 17. května
SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál „Lovoš“ – vchod průjezdem z ulice 8. května v 17:00 hodin, vstup volný.
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových a českých orchestrů
a zpěváků.

Pátek 18. května
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.

Pátek 25. května
MÁJOVÁ VESELICE
Sál „Lovoš“ ve 20:00 hodin, vstup volný.
Hraje hudební skupina SEVERKA.

Sobota 26. května
KONCERT SKUPINY KATAPULT
Areál Osmička, vstupné 200 Kč.
Open Air koncert legendární skupiny KATAPULT, areál přístupný od 16:00 hodin

Čtvrtek 31. května
SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál „Lovoš“ – vchod průjezdem z ulice 8. května v 17:00 hodin, vstup volný.
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových a českých orchestrů
a zpěváků.

Změna programu vyhrazena.

KOŠÍKÁŘSTVÍ
Košíkářskému řemeslu se věnuji 9 let.
Pletení z proutí, alespoň základy, jsem se
naučil v KARKO (společnost zaměstnávající tělesně postižené). Necelé 2 roky
jsem buď v náhradním volnu anebo
v rámci dovolené docházel do košíkářské
dílny, abych se řemeslu alespoň zčásti
naučil.
V současné době je košíkářství
na ústupu (např. v již zmíněném KARKO zanikla výroba před 6 lety), o to více
se na tuzemských trzích bohužel prosazuje nekvalitní asijská konkurence.
Teď maličko o samotné výrobě.
Pro pletení se zpravidla používala sláma, loubek (plochý pásek kůry z větví),
orobinec (vodní rostlina). Nyní se nejvíce využívá vrbové proutí (zejména vrba
košíkářská „konopina“, vrba trojmužná
„mandlovka“ a vrba americká).
Pro práci v naší dílně využíváme
všechny tři druhy a takzvané loupané
proutí (zbavené kůry). Proutí je zčásti
z lounských prutníků (vlhké pole, kde se
proutí pěstuje) a zčásti z mého vlastního
prutníku.
Nejdůležitější pro výrobu košíků je
dobře připravená surovina. Znamená to,
že proutí musí být dostatečně namočené,
aby bylo pružné (pokud není proutí čerstvé, tak se s kůrou namáčí až 14 dní, loupané proutí 30 minut).
Pro příslušný koš musí být zvolena
vhodná délka proutí. Například pro přidavačky a nůše (tedy vyšší koše) se používají dvoumetrové pruty, naopak pro
košíky menší se používají zbylé špičky
dlouhých prutů nebo pruty o délce jednoho metru.
Na menší košík (například česák
na ovoce) se spotřebuje okolo 50 - 55
prutů a váha koše po vyschnutí je cca

všech možných tvarů a velikostí apod.,
tak i velké užitkové koše jako jsou nůše,
přidavačky, koše na dřevo, pradláky, koše
pro psy apod. Samozřejmě i koše na objednávku, tedy jakýchkoliv rozměrů.
Košíkařina je pro mne na jednu stranu
starost, ale na druhou relaxace. Vždy se
těším na setkání se známými řemeslníky
na „historických“ trzích, ať je to v Chomutově, Praze či Třebíči.
Naše výrobky jsou k vidění i ke koupi v naší dílně, která je umístěna přímo
v našem domečku na návsi v Telnici
u Ústí nad Labem.
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.

Košíkařina – zábava nebo obživa?
Zdroj: Archiv M. Hřebíka
0,5 kg. Uplést takovýto košík lze za 1,5
hodiny. Na „koleně“ (bez podložky, pokud např. předvádím) je to něco málo
přes 2 hodiny.
V našem, řekněme „minikošíkařství“,
zpracujeme ve dvou lidech (včetně mé
maličkosti) přibližně 1 tunu proutí za rok.
Vyrábíme jak klasické koše, jako jsou
česáky, houbáky, demižonky, misky

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
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BSP – BINEC SPOLEČNĚ POKLIDIT / EVA FIALOVÁ

UŽ MÁME UKLIZENO!
Motto:
"Kdo 15. května bude chtít
Binec Společně Poklidit,
ať dorazí ve dvě hoďky,
má kalhoty a pevné botky,
s sebou dobrou náladu,
dost sil a dost elánu.
Zameteme, poklidíme,
stmelíme se, pobavíme,
nejdřív budem pracovat,
pak se trochu radovat.
Těšíme se na Tebe
Tvoji LOVO i PREOL přátelé."
A tím to všechno začalo,
možná jako divadlo.
Byla to však těžká dřina,
než se uklidila špína.
Sešla se nás hromada,
hned byla dobrá nálada.
Dostali jsme velké pytle
a pak už šlo všechno rychle.
Vozíčky jsme tlačili,
na večer se těšili.
U Kašpárka jsme se sešli,
znovu všechno ústně prošli.
A jestli jsi správný muž (nebo žena),
příště taky přijdeš už,
neb s LOVO a PREOL přáteli,
panuje vždycky veselí.
Ať žijí LOVO a PREOL přátelé,
nejen když jsou „šťastné a veselé“.

LOVOCHEMIK

