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CHRONOLOGIE
VÝVOJE
POVODNĚ 2013
NEDĚLE 2. 6.
▪ V 10:00 hod. se konala první schůzka protipovodňové komise Lovochemie/Preol/Glanzstoff.
▪ Z důvodu záplav na jiných místech v ČR a z důvodu nepříznivé předpovědi počasí byla preventivně přerušena výroba v Lovochemii, Glanzstoff-Bohemia a Preol.
▪ Byla zahájena demontáž zařízení z nejníže
umístěných částí provozů.
▪ Byl zahájen odvoz výrobků a surovin mimo
areál společnosti nebo jejich přemístění do vyšších
pater výroben.
▪ Záchytné jímky skladů chemických látek
a prázdné nádrže jsou preventivně zaplaveny čistou
vodou.
▪ V odpoledních hodinách zahájena stavba provizorní protipovodňové stěny v chybějícím úseku
Modly.

PONDĚLÍ 3. 6.
▪ Kromě povolaných zaměstnanců, zůstávají
všichni doma a očekávají další informace.
▪ Byl odstaven poslední provoz - energetiky
a vodního hospodářství, byla ukončena výroba
a dodávka vod a přerušeno čištění vod na ČOV.
▪ Pokračuje stavba valu v chybějícím úseku
Modly a jeho zpevňování.
▪ Do areálu dojely na pomoc i HZS jednotky ze skupiny Agrofert (Synthesia, Fatra, DEZA) a Unipetrol RPA.

Poděkování
zaměstnancům

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

když v srpnu roku 2002 odešla povodeň a továrna po 21 dnech opět
najela, asi málokdo věřil, že obdobná
povodeň přijde po necelých 11 letech
znovu. Letošní povodeň byla v mnoha
ohledech odlišná. Téměř kolem celého průmyslového areálu Lovochemie
je postavená protipovodňová hráz.
Téměř je v tomto případě důležité
slovo, dá se říct že má existenční význam. Téměř na poslední chvíli se totiž podařilo díky úsilí několika firem
a desítek našich a jejich zaměstnanců za 24 hodin dobudovat provizorní
140 m dlouhou hráz a tím zachránit
od pohromy roku 2002 nejen areál,
ale i 5 obcí, které tato hráz též chrání.
Díky velkému úsilí vás, našich zaměstnanců, jsme stačili během nece-

lých 36 hodin připravit všechny provozy na možnost, že by se do továrny
voda přece jen dostala. Zaměstnanci
expedice a železniční dopravy odvezli maximum surovin a zboží mimo
areál a zachránili ho před znehodnocením. Všechny úseky provedly
bezpečnostní opatření pro případ, že
by došlo k nejhoršímu, tedy k zaplavení areálu.
Díky dobré spolupráci s Povodím
Labe a rozhodnutí ministra zemědělství o zpomalení odtoku z vltavské
kaskády se naštěstí nenaplnila předpověď kulminace, která byla několik
dní predikovaná na vyšší úrovni, než
proti jaké nás protipovodňová hráz
chrání.
Dík zaslouží bezesporu i naši hasiči a všechny hasičské jednotky ze
skupiny Agrofert i okolních chemiček

AK TUALIT Y
 Poděkování za pomoc při povod-

Unipetrol RPA, Synthos či České Rafinérské a dobrovolní hasiči. Všichni
zmínění intenzivně pracovali při čerpání průsaků, kontrolách protipovodňové hráze a řešení všech mimořádných událostí, které během povodně
nastaly. Díky jejich práci a štěstí tak
nedošlo k zaplavení areálu a škody ve
firmě jsou řádově nižší než byly v roce
2002.
Nedávnou povodeň je třeba brát
velmi vážně a s respektem. Není tomu
ani měsíc a znovu stavíme protipovodňové stěny. Dnes naštěstí už víme,
jak protipovodňová stěna funguje,
kde a jaké jsou její slabiny a jak ji
lépe obsluhovat. Postupně odstraňujeme zjištěné závady a jsme přesvědčeni, že příští zvýšení hladiny Labe
zvládneme s vaší pomocí ještě lépe.
Petr Cingr, generální ředitel

ÚTERÝ 4. 6.
▪ Přístup do areálu je velmi omezen, vydán
zákaz neřízeného pohybu po areálu, vjezd do areálu umožněn pouze se souhlasem Protipovodňové
komise či podnikového dispečinku.
▪ Protipovodňová hráz prosakuje – přijata další
opatření ke zpevnění.
▪ Hráz u Modly (směr Lovosice) je nepřetržitě
kontrolována a zároveň stavěna (za touto hrází)
hráz druhá.
▪ V samotném areálu Lovochemie došlo k realizaci všech kroků, které směřovaly k co největšímu
zamezení případných škod a rizik.

ni 6/2013: Ve dnech 2. až 9. června
postihla okolí průmyslového areálu
povodeň, která se přiblížila úrovni
stoleté vody. Rádi bychom tímto poděkovali všem zaměstnancům a firmám, kteří se podíleli na dobudování
nedodělané části protipovodňové hráze za jejich pomoc. Bez jejich úsilí by
celé území o rozloze cca 200 ha, několik obcí a desítky firem v současné
době sčítalo daleko větší škody. Celé
území totiž zůstalo jako jedno z mála
před velkou vodou ochráněno.
 Lovochemie bude mít nový energetický zdroj: Dne 3. června 2013
podepsali zástupci Lovochemie
a zhotovitelů smlouvy na výstavbu
nového moderního cirkofluidního
kotle na uhlí včetně pomocných provozů a instalaci nové účinnější turbíny s výkonem 25 MW. Zahájení prací
je plánováno na srpen tohoto roku
s ukončením v polovině roku 2015.  
Nový kotel nahradí dva stávající
práškové uhelné kotle. Za zhotovitele
byly ve veřejné soutěži vybrány tyto
firmy. Pro kotel: ČKD Praha DIZ, a.s.  
a pro turbínu: Královopolská RIA,
a.s. Oba projekty jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU a po
jejich realizaci dojde k výraznému
snížení emisí do životního prostředí.
 Dne 30. 5. 2013 proběhly již tradiční polní dny v Radovesicích, kde
se představili významní partneři
a dodavatelé místních zemědělců ze
skupiny Agrofert. Vedle PREOLu
a Lovochemie se zde prezentovaly
zemědělcům společnosti Agrona,
Zepos či Oseva.

GRAF MĚSÍCE
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ČTVRTEK 6. 6.
▪ Hladina vody klesá, areál stále není zaplaven.
▪ Lovochemie organizuje rychlou pomoc zaměstnancům postiženým povodní.

PÁTEK 7. 6.
▪ Nastupuje část provozních zaměstnanců.
▪ Začíná příprava úklidu kolem zdí a zpětné
montáže zařízení.
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▪ Labe kulminovalo ve 22:00 hod - Ústí nad Labem: výška 1068cm, průtok 3680 m3/s.
▪ Areál nebyl zaplaven.
▪ Situace je řešena ve spolupráci s Povodím
Labe a záchrannými složkami, zvažují se možné
scénáře pro případ dalšího růstu hladiny Labe.
▪ Areál navštívil Andrej Babiš.
▪ Na prohlídku areálu přijíždí premiér Nečas
a ministr zemědělství Bendl.

srpen 2002

Letecké foto Lovochemie se zatopeným okolím.

Foto: zdroj Agrofert
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Chemičky raději končí
s výrobou
4.6.2013 Mladá fronta DNES
Kvůli povodním jsou v pohotovosti
i tři největší chemické závody v Ústeckém kraji, které leží v dosahu řeky

Labe. V lovosické Lovochemii a přilehlé firmě Preol už se nevyrábí vůbec,
ústecká Spolchemie pak s největší
pravděpodobností odstaví všechny své
provozy kvůli očekávané kulminaci
Labe dnes.
„Od neděle došlo ke kompletnímu

odstavení všech provozů a probíhá
demontáž zařízení z nejníže umístěných částí provozu, kde hrozí zaplavení vodou,“ uvedl Karel Hanzelka,
mluvčí skupiny Agrofert, pod níž
Lovochemie a Preol spadají. DoplPokračování na straně 3
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Jarní sezóna 2013
V ývoj cen LAV/LAD v SRN (EUR/t)
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Celkově lze jarní sezónu 2013 hodnotit jako slabší ve spotřebě hnojiv
proti roku 2012. Negativní vliv počasí
se odrazil na nižších objemech prodeje,
které se i přes dodávky na jiné trhy, nepodařilo plně nahradit. Pokles objemu
byl současně doprovázen i poklesem
cen, a to naprosto nově přímo v období
hlavní sezóny aplikace hnojiv. V SRN
se ceny drží již po dva roky na přibližně stejné úrovni (viz graf). Pokud se
ceny zemědělských produktů dramaticky nepropadnou, zůstane poptávka
po hnojivech dle odhadu německého
hospodářského svazu vysoká.
Na podporu prodeje nitrátových hnojiv Lovochemie spolupracuje na nově
spuštěném projektu evropského sdru-

žení výrobců průmyslových hnojiv
Fertilizers Europe s názvem DAN.
Tento projekt je zaměřen na podporu
nitrátových hnojiv v celé EU. Lovochemie se na projektu DAN aktivně podílí
prostřednictvím pracovní skupiny, která komunikuje se všemi oblastmi státní
správy, vědci a zejména zemědělci.
Rozsáhlé povodně v produkčních
oblastech na území SRN a ČR se mohou v některých oblastech promítnout
do snížené poptávky po hnojivech.
Skutečnost, že areál Lovochemie nebyl
zaplaven a nájezd výroby je na „dohled“, dovolím si vyslovit přesvědčení,
že prodej v objemu na tuzemský a zahraniční trh ve 2. pololetí bude zajištěn.
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Vážení čtenáři,
každá sezóna je jiná a ta letošní
jarní potvrdila, že tomu tak skutečně
je. Sezóna byla krátká a intenzivní.
Dlouhá zima a chladné počasí poznamenalo zpožděné zahájení aplikace
hnojiv. Největší citlivost na průběh počasí v jarní sezóně má kapalné hnojivo
LOVODAM 30, kde prodeje zejména
v 1. čtvrtletí byly rekordně nízké, oživení nastalo až od 20. dubna a ukončení sezóny nastalo cca 15. května.
Takto krátká jarní sezóna se promítla
do poklesu prodeje LOVODAM 30,
ve 2. pololetí se pokusíme tento výpadek dohnat.
Dařilo se v prodeji hnojiv se sírou
GSA, LOVODASA 25+12S a LOVODASA 26+13S, kdy došlo proti
stejnému období roku 2012 k nárůstu prodeje nejen díky vyšší poptávce
na tuzemském a zahraničním trhu, ale
také vyšším objemem zdrojů disponibilního zboží v důsledku zvýšení počtu
kampaní pro výrobu hnojiv LOVODASA (bezporuchová výroba a zajištění
surovin).
U ledkových hnojiv LAD/LAV došlo v meziročním porovnání k poklesu
prodeje, pokles byl u jarních dodávek
do tuzemska, objem prodeje do zahraničí byl na stejné úrovni jako v roce
2012, a to i přes skutečnost, že u dusíkatých hnojiv došlo v SRN k poklesu
spotřeby.
U ledku vápenatého se celý objem
prodeje přesunul vlivem výrobního
programu na UVH (ukončení výroby
NPK) do LV1. Pouze jeden typ výrobku v sortimentu znamenal složitější
situaci na trhu, ale prodej byl zajištěn.

... paměťová karta přežije i šest
let v oceánu?
Jistá Američanka v roce 2007
ztratila při potápění na Havaji fotoaparát. Jaké bylo její překvapení,
když se po šesti letech našel v osm
tisíc kilometrů vzdáleném Tchaj-wanu. Nálezce zjistil, že datová karta je neporušená a kde byly
snímky vytvořeny. Nechal proto v
televizi odvysílat reportáž a překvapená autorka, která se již dávno smířila se ztrátou fotoaparátu a
hlavně snímků z celé dovolené, se
brzy našla. Vy ale pro jistotu své
fotografie i jiná data na pouť oceánem neposílejte.
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… Skandinávci mají nejzdravější mléčné zuby?
Vývoj dětského chrupu začíná
již ve 3. měsíci těhotenství. Dokončení vývoje korunky (viditelné
části zubu) probíhá již v 5. měsíci
po početí, ale z dásní se prořezávají
teprve asi po půl roce od narození.
Během následujících 25 měsíců
života se prořeže celkem 20 mléčných zubů.
Zdravý a dobře postavený mléčný
chrup je základem pro vývoj trvalého chrupu a je proto nutné o něj
důsledně pečovat. Mezi největší nepřátele zubů patří cukr, různé kyseliny a chemikálie, které se přidávají
do moderních potravin. Nevhodné
jsou také koncentrované ovocné
šťávy a džusy.
Naše děti mají v pěti letech zdravý chrup pouze ve 42% případů, ve
Francii, Británii, či Nizozemsku dosahuje zdravost zubů pětiletých dětí
téměř 56%. Zcela nejlépe jsou na
tom malí Skandinávci se zdravým
úsměvem v 70% případů. Čím to
může být?
Zdroj: Internet
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Biopaliva Čechům jídlo neberou
– potvrzeno čísly
Klišé, že biopaliva produkovaná v České republice zabírají plochu pro pěstování potravin, není pravdivé. Na tiskové konferenci to dokázali zástupci Českého sdružení pro
biomasu a Sdružení pro výrobu bionafty. Naopak se díky
číslům ukazuje, že již za rok – po zrušení „Zelené nafty“,
mohou biopaliva významně přispět k omezení skokového
zvýšení cen potravin, které dnes Ministerstvo zemědělství
předpokládá. Navíc již dnes přináší do státního rozpočtu
stovky milionů korun.

Politici v celé Evropě dnes používají
vděčné klišé, že biopaliva 1. generace zabírají místo potravinám, čímž je
zdražují. Při bližším pohledu na situaci
v České republice však dojdeme k závěru, že zemědělské půdy máme dostatek,
aby stačila na stoprocentní potravinovou bezpečnost a ještě k tomu nabídla
přibližně 1 milion hektarů pro pěstování
biopaliv. „Zajímavým zjištěním je navíc
fakt, že pravděpodobně díky biopalivům se v letošním roce stane české zemědělství energeticky soběstačné – spotřebuje se v něm stejně velké množství
energie, jaké se v něm vyrobí,“ vypočítal výkonný ředitel Sdružení pro výrobu
bionafty Petr Jevič.
Obdobná situace je i v ostatních zemích střední Evropy. „Pod tíhou těchto
argumentů již začíná couvat i Evropská
komise, která ještě v loňském roce přišla s tím, že výrobu 1. generace biopaliv
omezí jen na 5 % a podpoří moderní
biopaliva z odpadů. Ta však v Evropě
chybí, a proto nyní irské předsednictví
navrhuje toto omezení pro konvenční
biopaliva zrušit,“ informoval o nejno-

vyrobená biopaliva ztrátová nejsou –
naopak díky nim stát vybere 0,55 – 0,7
miliardy Kč čistého příjmu. „Zkrátka
biopaliva nejenže nezabírají plochu
pro potraviny, ale navíc státu pomáhají
plnit rozpočet. Česká republika na produkci E85, SMN 30 a B100 rozhodně
netratí. Naopak,“ doplnil Jevič.

Díky bionaftě bude
možno zabránit
výraznému vzrůstu cen
potravin.

Již v roce 2014 skončí podpora
takzvané Zelené nafty. Zemědělci
tak přijdou o možnost využít vratky spotřební daně na naftu. Tím
se zvedne cena za litr o přibližně
3,50 Kč (oproti roku 2012, kdy byla

vratka ještě vyšší dokonce o více jak
6,5 Kč).
“Použití B100 přináší zemědělcům
možnost, toto skokové zvýšení nákladů alespoň částečně zredukovat. Místo
27 korun za konvenční naftu by platili
jen 23 korun za bionaftu. To je výrazná
úspora čtyř korun na litr. Ta může pomoci zabránit výraznému vzrůstu cen
potravin,“ vysvětlil Karel Hendrych ze
společnosti PREOL.


vějším vývoji na evropském legislativním poli ředitel CZ Biom Jiří Trnka.
Biopaliva státu vydělávají
Z čísel je zřejmé také to, že výroba biopaliv přináší socioekonomická pozitiva.
S výrobou MEŘO – FAME a bioethanolu je spojeno přibližně 7 100 pracovních
míst, z čehož 6 450 spadá pod zemědělskou výrobu. „Zajímavá jsou v této souvislosti čísla přínosu do státní pokladny.
Jeden pracovník pohybující se v biopalivářském sektoru do ní přinese za rok
225 až 250 tisíc korun (platba sociálního
a zdravotního pojištění a zdanění přepočtených příjmů). To vše znamená celkový
přínos 1,7 – 1,85 miliardy Kč za rok,“
vypočítal pozitiva pro „státní kasu“ Jevič.
Díky jednoduchým počtům se můžeme následně dobrat k překvapujícím
závěrům. Daňová podpora pro FAME
(B100), SMN 30 (B30) a E85 v roce
2011 totiž byla celkem 1,068 miliard Kč.
Pokud tuto částku porovnáme s tou, která ukazuje přínos zaměstnanců do státního rozpočtu, vychází nám, že v Česku

Kvetoucí řepka zdobí nejedno okolní pole.

Foto: Eva Živná
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Praktický výcvik zaměstnanců zařazených
do preventivní požární hlídky
Pravdivé rčení praví „Štěstí přeje připraveným“. Proto se hasiči
neustále vzdělávají. Ten, kdo je připraven, dělá minimum chyb.
Proto se naše jednotka školí a cvičí i v praxi ve spolupráci se zaměstnanci společnosti.
V tomto a následujícím měsíci bude za odborného výkladu
a dozoru členů HZSP prováděno školení a praktický výcvik zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky. Tohoto
výcviku se mohou zúčastnit i ostatní zaměstnanci společnosti.
Zaměstnanci budou školeni a prakticky zacvičeni ve správném použití
přenosných hasicích přístrojů, jejich
době použití (např. doba činnosti práškového přístroje o hmotnosti
6 kg hasiva je pouhých 15 sekund),
metodice hašení apod. Prakticky si

vyzkouší jak správně spustit přenosný
hasicí přístroj a také zjistí, jak velké
může být ohrožení od sálavého tepla
vzniklého požáru. Vliv sálavého tepla
je velmi často podceňovaný, proto je
důležité vědět, jaké jsou jeho účinky.  
Toto vše slouží k získání potřebných

návyků při možném zásahu. Věřím,
že i tento výcvik bude přínosem ke
zvýšení povědomí jak postupovat v
případě vzniku požáru.    
I přes získané informace a praktické dovednosti mějte v povědomí, že
ne vždy je nutné zasahovat při požá-

ru osobně. V areálu je profesionální
hasičský záchranný sbor, který má
potřebné znalosti, dovednosti, techniku a výcvik. Proto, pokud případný
požár bezprostředně neohrožuje vás
nebo ostatní zaměstnance na zdraví
nebo životě, přivolejte hasiče.  


Pracovní úrazy v květnu 2013
Sledované kritérium

Počet událostí
za měsíc

Datum

Pracovní úrazy LTI3+

1

7. 5. 2013

Pracovní úrazy MTC
Pracovní úrazy OST

0
0

Požáry

1

Kontraktoři
Vysvětlivky:

9. 5. 2013

Stručný popis událostí
Expedice NPK – při sestupování
z nákladního vozu a našlápnutí
na podlahu nakládací rampy došlo k pádu a následnému utržení
stehenního vazu PDK

Energetika – požár ze zařízení
odsávání uhelného prachu. Příčina je v šetření komise.

0
LTI3+ = pracovní úraz s neschopností delší než 3 kalendářní dny
MTC = pracovní úraz s lékařským ošetřením
OST = ostatní pracovní úraz bez lékařského ošetření

Malý slovníček cizích slov
RABAT
sleva, srážka z ceny
RAFINACE
čistící proces, kdy se odstraňují
nežádoucí příměsi
RATIFIKACE
závazné potvrzení platnosti zvláště
důležitého dokumentu
RECENZE
písemný kritický posudek
uměleckého nebo vědeckého díla

O praktický nácvik použití přenosných hasících přistrojů je mezi zaměstnanci velký zájem.

Foto: Lenka Hozáková

REDUKCE
zmenšení, snížení, omezení
REFERENDUM
přímé hlasování občanů o zákonných
opatřeních

NAPSALI O NÁS

Pokračování ze strany 1
nil, že ze všech nádrží už jsou odčerpané nebezpečné látky, aby se při
možném zaplavení areálu nedostaly
do řeky.
Kolem závodů jsou také vztyčené
protipovodňové stěny, jež mají ochránit areál před stoletou vodou. Zda to
bude dnes při kulminaci Labe stačit,
je otázka. Pro zhruba 500 pracovníků firem současný stav znamená, že
mají volno. Zbylých 250 lidí se podílí
na přípravě protipovodňových opatření.
Lovosice jsou
bez teplé vody
4.6.2013 Litoměřický deník

Lovosice jsou bez teplé vody,
kterou městu dodává centrálně Lovochemie. Energetika Lovochemie
je po dohodě s městem Lovosice
zastavena. Výroba v Lovochemii je
kompletně zastavena. V areálu je
jen nejnutnější počet pracovníků,
kteří demontují technologie. Voda
v areálu v pondělí nebyla. Vedení
firmy čeká, jak se osvědčí nová protipovodňová ochrana. Problematické
místo je u Modly, kam stále nákladní
auta navážejí materiál na stavbu provizorního valu.

Premiér Petr Nečas, ministr zemědělství Petr Bendl, generální ředitel Povodí Labe Václav Beránek a generální ředitel Lovochemie
a PREOL Petr Cingr při tiskové konferenci dne 5.6.2013 u protipovodňové hráze.
Foto: AGF Media

Zdeněk Šrámek

REFORMA
úprava, změna, náprava, přeměna
REFUNDACE
náhrada, vrácení částky
REGENERACE
obnovení, obrození, uvedení do
původního stavu
REHABILITACE
snaha navrátit poškozeného člověka
do předchozího tělesného stavu či
sociální a právní pozice
REJSTŘÍK
seznam, soupis, zpravidla abecedně
uspořádaný
REKAPITULACE
náhrada, přehledné shrnutí

Paniku vystřídala úleva
6.6.2013 Děčínský deník
Připomíná to boj o ochránění pevnosti.
Na areál lovosické chemičky u břehu Labe
je zaostřena pozornost. Do Lovochemie
přijel včera odpoledne i premiér Petr Nečas. „Člověk jde na úrovni terénu továrny
a ví, že vedle za tou stěnou je voda, která
je vyšší než já. A já nejsem zrovna malý,“
pronesl Nečas těsně u protipovodňové zdi.
Pár metrů za ním hasiči nepřetržitě odčerpávají vodu, která prosakuje. Kdyby se bariéra prolomila, zatopila by celý průmyslový areál včetně Glanzstoff -Bohemia.
Odpoledne po 16. hodině byla na vedení firmy znát úleva. Stačilo jen 77
centimetrů, a voda by se přelila. „Pokud se hráz neprotrhne, Lovochemie
je snad z nejhoršího venku, zůstane
suchá,“ řekl generální ředitel Petr Cingr. „Všechny chemikálie a nebezpečné látky jsou odvezeny do bezpečí,
ekologická havárie nehrozí.“ Premiér
Nečas si pochvaluje protipovodňovou
zeď. „Opatření se ukázala jako účinná.“ Hráze se začaly budovat po povodni v roce 2002, kdy v Lovochemii
byly škody za 300 milionů korun.
Od té doby v areálu vyrostla ale nová
chemička Preol za 1,7 miliardy korun,
a škody by tentokrát při stejném zaplavení byly několikanásobně vyšší. 
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Fotoseriál - PovodEŇ 2013
„Od 2. do 9. června postihla povodeň i velkou část Litoměřicka,
lovosický průmyslový areál včetně Lovochemie a PREOL zůstal naštěstí ochráněn.
Uvedené fotografie nepotřebují žádný komentář…“

LOVOCHEMIK

LOVOCHEMIE a PREOL

Rozhovor s vedoucím oddělení
strojní údržby Tomášem Pošvou
Od března vede oddělení
strojní údržby Tomáš Pošva.
Po dvou měsících jeho působení na nové pozici jsme ho
požádali o rozhovor.
Představ se prosím kolegům, kteří
Tě neznají. Jaká je Tvoje profesní
minulost? Jaká je oblast působnosti
tvého oddělení?
Jsem rozený Lovosičák, jsem ženatý
a mám 2 děti. V roce 1992 po vystudování SPŠ strojní v Ústí nad Labem
jsem začal hledat práci a tu jsem našel
na výrobně LAVIII jako obsluha suché
strany. Po pár měsících mne oslovila naše armáda a na rok jsem kroutil
vojnu. Po návratu z vojny bylo využito mých schopností přečíst technický
výkres a nastoupil jsem jako dělník
do strojní údržby oddělení LAV. Zhruba po roce oznámil stávající mechanik
výrobny, že odchází a jeho práce mi
byla nabídnuta. Dodnes obdivuji odvahu tehdejších vedoucích jak strojní
údržby pana Křehnáče, tak i provozu
pana Huce, že 20letému klukovi bez
praxe nabídli udržovat výrobnu, která
dodnes vyrábí nosný produkt Lovo-

O bchodn í ú s e k

Tomáš Pošva, vedoucí oddělení strojní údržby.
chemie. Klobouk dolů. Takže od roku
1994 do roku 2013 jsem působil jako
mechanik strojního zařízení výroben
oddělení LAV. Bylo to krásných 19 let
spolupráce s výbornými pracovníky,
techniky a lidmi, kterým šlo vždy o zajištění maximálních výkonů výrobních
jednotek při udržení dobrých mezilidských vztahů. Jelikož člověk stráví
v práci velkou část svého života, tak se
jedná o velmi důležitý aspekt. Začátkem roku 2013 mi bylo nabídnuto mís-

Foto: Eva Živná
to vedoucího strojní údržby. Vzhledem
k nestabilitě této pozice a zapuštěným
kořenům na LAV jsem se nemohl rozhodnout. Na druhou stranu věřím, že se
situace ve vedení údržby již stabilizovala a práci jsem přijal. Mým hlavním
úkolem jako vedoucího strojní údržby
je koordinovat práci strojních mechaniků. Snažit se o to, aby úkoly pro
mechaniky byly jasně specifikované
a na druhou stranu, aby jejich výstupy
měly správnou formu.

Jak využiješ svou dlouholetou praxi a znalost prostředí v Lovochemii?
Spolu s mým vedoucím máme za cíl
vytvořit „údržbářské standardy“. Jedná se o dokumenty, které budou jasně
specifikovat určité oblasti či činnosti
údržby, a tím usnadní jejich zadávání
a následnou kontrolu. Příkladem je nátěrový systém údržby, který je používán již několik let a svou náplní jasně
popisuje danou činnost údržby. Dále
se snažím účastnit schůzek týkajících
se plánované výstavby UGL a skladů
kyselin. To je obdobná oblast zařízení
jako byl „můj“ ledek, kde jsem nasbíral určitě hodně zkušeností, které se
budu snažit uplatnit a zpříjemnit tak
údržbu těchto nových zařízení.
Jak hodnotíš spolupráci s kolegy
z provozů a z nevýrobních oddělení?
Vzhledem k tomu, že s kolegy spolupracuji hodně dlouhou dobu a všichni mají snahu, aby Lovochemie byla
úspěšným podnikem, neměl jsem nikdy žádný problém, který bych nevyřešil ze své pozice a zcela v pohodě.
Jaký vidíš přínos pro údržbu v novém systému schvalování faktur?
Schvalování faktur převedených
do elektronické podoby má přínos
v tom, že nikdo nemusí nosit papíry

strana 5

po fabrice a faktury se mohou schvalovat rychleji. V době, kdy budou chodit
všechny doklady od dodavatelů v elektronické formě a se správným obsahem, bude to OK. V současné době ale
tento systém zatěžuje jak účtárnu, tak
naše oddělení. V účtárně je nutno doskenovávat faktury v papírové formě
a schvalovatelé faktur musí velmi často komunikovat s dodavateli a získávat
od nich chybějící doklady, které je nutné naskenovat a doplnit k faktuře. Jelikož se ale situace zlepšuje, tak věřím,
že za pár měsíců bude vše fungovat bez
problémů.
Co Tě v poslední době při práci
potěšilo? Zažil jsi také nějaké zklamání?
Každý den mne něco potěší a občas
i zklame, ale jedná se o běžné činnosti
denní operativy.
Co děláš pro obnovení energie
po práci? Při čem se dokážeš odreagovat?
K odreagování mi slouží rodina,
hudba a sport. Rodinu snad komentovat ani nemusím. Co se hudby týče
tak miluji kytaru „ze všech stran“.
Hraji na akustickou kytaru ve dvou
kapelách. S kamarády z Hašmaru
pořádáme country festival Hašmar
country Lovosice a s kamarády z kapely Red Leaf pořádáme bluegrassový festival Horovna. Ze sportu mi
zbylo ze zdravotních důvodů už jen
kolo, ale pustit to z kopce na „celopéru“ nemá chybu.
Ptal se Luděk Jambor

/ J I Ř Í V A L E N T A , č á s t e č n ě p ř e v z a t o z A grof e rt m a g a z í n u

Lovochemie, a.s. se zúčastnila mezinárodní
výstavy v Maďarské BÁBOLNĚ
Součástí obchodních aktivit v Maďarsku je prezentace nabízených výrobků. Jednou z významných akcí, které jsme se pod záštitou IKR Agrár Kft. zúčastnili, byl mezinárodní zemědělský veletrh
NEMZETKÖZI GAZDANAPOK ve dnech 22. – 25.5.2013 v Bábolně.

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY IKR V MAĎARSKU
Koncem listopadu loňského roku
začlenila skupina Agrofert do své
zemědělské divize maďarskou společnost zabývající se distribucí vstupních
materiálů do zemědělství od maďarské firmy IKR Zrt. (v překladu IKR
a.s.). Společnost IKR sídlí v malém
městečku Bábolna nedaleko slovensko-maďarských hranic a hraničního
přechodu Komárno/Komárom a patří
mezi nejznámější maďarské podniky

působící v zemědělství. Její distribuční a obchodní aktivity pokrývají celé
území Maďarska.
Společnost se během své 40leté
existence stala průkopníkem a svého
času i lídrem na trhu tzv. integrátorských činností, které zahrnují předfinancované pěstování rostlin formou  
dodávek zemědělských vstupů (hnojiva, osiva, agrochemikálie, pohonné
hmoty) s možností následného odFoto: Regina Čornejová
koupení vypěstovaných plodin. Krátce po svém vzniku společnost rozšířila pěstování kukuřice, které bylo
jejím základním programem, o pěstování slunečnice, pšenice a řepky
a pustila se i do výroby vlastních
osiv pod obchodní značkou Bábolna
Mag. Společnost začala  zákazníkům
zároveň nabízet agrotechnické služby. V 80. letech se společnost  začala
zaměřovat také na vlastní vývojové
činnosti v oblasti technologií sušení,
čištění a skladování plodin. Ve stejném časovém období   IKR úspěšně
rozvinula aktivity v oblasti distribuce a prodeje zemědělských strojů -  
zpočátku především značky CLAAS
a po ukončení spolupráce s CLAAS
se od roku 2001 stala výhradním
distributorem značky New Holland
v Maďarsku.  
IKR si postupně vybudovala širokou síť středisek a distribučních skladů po celém Maďarsku a stala se tak
předním subjektem v zemědělském
byznyse. Jako velký hráč na trhu se
ve svých aktivitách obrátila i na okolní zahraniční trhy a před více než

10 lety se stala odběratelem hnojiv
z Dusla Šaľa. Postupně se vypracovala na největšího odběratele a distributora hnojiv z Dusla na maďarském
trhu.  Slibně se rozvíjející spolupráci
však na konci první dekády nového
milénia utlumila celosvětová ekonomická a finanční krize. Dopady se
projevily v horší platební schopnosti
společnosti a neochotě bank poskytovat nové úvěrové zdroje. Tím došlo
k poklesu obchodování především
s osivy a agrochemikáliemi a ztrátě
tržního postavení.
V zájmu zabezpečení a pojištění pohledávek Dusla a pokračování
spolupráce v oblasti dodávek hnojiv  
byla už v roce 2009 zahájena intenzivní jednání o formě další spolupráce. Byla přijata dohoda o převzetí
části podniku IKR Zrt., týkajícího se
obchodování s input materiály a plodinami. Strany se zároveň dohodly,
že kvůli komplikovanosti transakce
bude až do jejího zakončení probíhat další spolupráce při dodávkách
hnojiv z Dusla přes nově založenou  
100% dceřinou společnost Dusla  
v Maďarsku s obchodním názvem
IKR Agrár Kft. (v překladu „IKR
Agrár s.r.o.“). Celá transakce byla zakončena 30.11.2012 a od 1.12.2012
tak vznikla nová struktura IKR Agrár Kft.   Na konci roku 2012 došlo
ve společnosti ke změně jediného
společníka, a tedy k převodu 100%
obchodního podílu z Dusla a.s., Šaľa
na společnost AGROFERT HOLDING, a.s.   Na dodávky granulovaných hnojiv z Dusla navázala i společnost Lovochemie. Ve spolupráce
s IKR Agrár Kft. jsme v loňském roce
uvedli na maďarský trh hnojiva ZINKOSOL Forte a BOROSAN Forte.
V roce 2013 jsme v Maďarsku nabízeli již celou výrobkovou řadu Lovomikro a pracujeme na rozšíření nabídky o NPK listová hnojiva, jejichž
Pokračování na straně 6
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RADOVESICE HOSTILY POLNÍ DEN
SKUPINY AGROFERt

Po č as í vydrž e lo , z e mědělci s e d e ště ob á vali zbyt e č ně / V L A D I M Í R Š K A L O U D

Foto: redakce týdeníku 5+2
RADOVESICE – „V Lounech už
prší, přijde to i sem,“ kolovalo mezi
účastníky třetího Polního dne pořádaného skupinou Agrofert nedaleko
Radovesic. I když zakaboněné nebe
hrozilo pořádnou sprchou, nakonec
se nad zhruba třemi stovkami farmářů smilovalo a nechalo je v suchu.

„Jezdíme sem pravidelně. Je dobré, že si tady můžeme prohlédnout
nové hybridy řepky a pšenice. Kdo
váhá s volbou, kterou odrůdu zvolit, má potom ulehčené rozhodování. Vždycky je lepší vidět ukázky osobně než získávat informace
pouze z odborných příruček,“ dodal
zástupce společnosti hospodařící
přibližně na tisíci hektarech řepky
a jarního ječmene.
Čím hnojit? I tento rébus pomohl
polní den farmářům vyřešit. Evropská unie se jasně postavila na stranu
nitrátových hnojiv v souboji s močovinovou konkurencí. „Odpovídá
to současnému trendu kladoucímu
v zemědělství důraz na životní prostředí,“ přiblížil Marek Kocánek
ze společnosti Lovochemie, člena
evropského sdružení výrobců průmyslových hnojiv a jejich největšího producenta u nás. Nová evropská
politika společnosti jen nahrává. Její
sortiment je totiž zaměřený právě
na nitráty. „Naše ledková hnojiva
jsou vůči životnímu prostředí šetrnější, zanechávají menší ekologic-

kou stopu než močovinová hnojiva,
a to už během výroby, při které vzniká mnohem méně emisí,“ vysvětlil
člen pracovní skupiny, která zajišťuje propagaci nitrátového programu
v rámci České republiky. „Chystá se
multilaterální skupina, která se bude
zabývat právě nitráty. Budou v ní
zástupci ministerstva zemědělství,
životního prostředí i výrobní sféry
včetně naší společnosti,“ doplnil.
O účinnosti nitrátových hnojiv
se mohli návštěvníci polního dne
přesvědčit přímo v terénu. „Všechny ukázkové porosty byly hnojeny
našimi výrobky,“ potvrdil Kocánek.
„Zemědělci je dobře znají, teď je
seznamujeme s celoevropským programem na jejich podporu. Můžu
říct, že zájem z jejich strany je velký, což nás samozřejmě těší,“ uzavřel jeden z ambasadorů nitrátového programu v Česku.
I když tentokrát, na rozdíl od loňského roku, farmářům populární Čmelák nad hlavami nepřelétal, polní den se vydařil. Tak zase

za rok…

4000/24, samochod Berthoud či
příslušenství od Great Plains.
„Stroje to jsou krásné. S naším
rozmetadlem, které jsem také přivezl na ukázku, si mezi těmi kolosy připadám jako trpaslík,“ říkal
s úsměvem Milan Kvapil ze společnosti Lope Třebívlice.

Foto: redakce týdeníku 5+2
V klidu tak mohli obhlížet nablýskanou zemědělskou techniku
jako traktory CASE IH PUMA 180,

Odborníky na pěstování užitkových plodin zase více zajímaly ukázkové lány různých odrůd

Foto: redakce týdeníku 5+2

Lovochemie, a. s.

se zúčastnila mezinárodní
výstavy v Maďarské BÁBOLNĚ

Foto: redakce týdeníku 5+2
MAXXUM A FARMALL, kombajn
CASE IH 8010, cisternu WIELTON
AGRO 14000L, rozmetadlo Amazone, tažený postřikovač MGM

pšenice a řepky. „Pro každého zemědělce je takováto akce určitě
přínosem,“ pochvaloval si Ladislav Vosmík, agronom firmy Lope.

Pokračování ze strany 5
složení by mělo zohlednit potřeby
maďarských zemědělců.
IKR Agrár Kft. je dnes obchodní společností, v jejímž čele stojí
výkonný ředitel, pan Nagy Lajos,
dlouholetý obchodní ředitel společnosti IKR Zrt.  Společnost se zaměřuje především na obchodní činnost
a v jejím rámci na předfinancování
pěstování plodin, ale také na poradenskou činnost a služby pro zemědělce.   Obchodní úsek je rozdělený
do čtyř divizí – hnojiva, osiva, agrochemie, komodity. Koupí části
podniku byla převzata distribuční síť
skládající se z 25 středisek po celém
Maďarsku.
Po velmi hektickém roce 2012 je
cílem společnosti   IKR Agrár Kft.
stabilizace vnitřních poměrů a upev-

nění vztahů s dodavateli a odběrateli.
Nový jediný společník, AGROFERT
HOLDING, a.s., představuje v Maďarsku známého, odborně a finančně silného a spolehlivého investora,
s jehož podporou bude společnost
bojovat o důvěru svých obchodních
partnerů především v oblasti agrochemikálií a osiv. Prioritou je nadále spolupráce v prodeji a distribuci
hnojiv z výroby Dusla na maďarském
trhu. Dalším cílem společnosti je stát
se spolehlivým dodavatelem zemědělských plodin pro zpracovatelské
podniky skupiny AGROFERT, a to
především pro mlýny a má zájem
o aktivní zapojení se do komoditního
byznysu s jinými odběrateli, především zpracovateli v technickém sektoru (výroba biopaliv) v Maďarsku
a blízkém zahraničí.


Foto: Regina Čornejová
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/ MIROSLAV KRAUT

OPRAVA MLÝNICE VÁPENCE

Původní stav - severní fasáda k 5. 4. 2012.

Stav opravy k 13. 12. 2012.

Stav opravy k 29. 3. 2013.

Mlýnice - dokončená oprava k 29. 4. 2013.

Jistě jste si někteří všimli, že stará
dobrá budova Mlýnice vápence doznala určitých změn ve svém vzhledu.
Prvotním impulzem k této opravě byla
tzv. plánovaná jmenovitá akce roku
2012, a to výměna sklobetonových výplní okenních otvorů na budově. Vzhledem k těsné blízkosti vlečkové koleje
a vibracím, které sám provoz mlýnice
vyvozuje, bylo podle mého názoru použití sklobetonů v oknech už historicky
špatným řešením. V průběhu let logicky
docházelo k vnitřnímu pnutí v těchto
konstrukcích a následně k praskání luxferových prvků těchto oken a mnohdy
i k vypadávání a „vystřelování“ kousků skla do prostoru budovy a do jejího
bezprostředního okolí. To může být samozřejmě samo o sobě velmi nebezpečné pro zde se pohybující zaměstnance.
Novým řešením tedy bylo nahrazení
těchto oken okny plastovými, která jsou
méně choulostivá na vibrace, pružnější,
mnohem lépe prosvětlují prostor a přitom i dobře zvukově izolují. V případě
poměrně velmi vysokých oken v přízemním podlaží byla tato vyrobena jako
dělená na dvě sekce. Vrchní sekce byla
dodána a osazena jako pevná a spodní
sekce jako otevíravá a výklopná, čímž
se podařilo ušetřit určité náklady za nadbytečné kování vrchních oken, které by
stejně nikdo nepoužíval. Navíc jsme si
mohli, díky mnohem lepšímu novému
prosvětlení prostoru, dovolit polovinu
starých oken zazdít a tím celou fasádu více ztužit a zodolnit vůči vibracím
a vlastně tím pádem i více odhlučnit.
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V průběhu doby, kdy se rodilo zadání na tuto plánovanou opravu a v době
probíhajícího tendru na zhotovitele,
vyvstal ze strany vedení a provozu
požadavek, aby budova po opravě
i lépe vypadala a byly pro toto řešení uvolněny další finanční prostředky.
K opravě oken jsme tedy přidali i celkovou základní opravu fasád a části
střech. Obě hlavní střechy budovy
byly opraveny systémem střešní folie
Fatrafol již v roce 2011. Vyspraveny
byly tedy i vnitřní omítky a nově omítnuty samozřejmě zazděné části oken.
Opravena a zateplena byla například
také vrata do provozu v jižní části
budovy. Dále byly provedeny opravy
krycích vrstev výztuže na nosných
železobetonových sloupech a průvlacích budovy. Režné cihelné zdivo
bylo lokálně vyspraveno a ponecháno
v původním vzhledu, neboť jsem se
domníval, že by si provozní budova
tohoto druhu měla nadále ponechat určitý industriální vzhled. Z důvodu další ochrany proti povětrnostním vlivům
bylo zdivo opatřeno dvojnásobným
transparentním hydrofobizačním nátěrem. Zbývající plochy fasády budovy
byly opatřeny dvojnásobným fasádním nátěrem v bílém odstínu a doplněny modrým podřímsovým pruhem tak,
aby celá budova korelovala s barvami
Lovochemie použitými na ostatních,
dříve již opravených, budovách.
Opravu prováděla firma Fireclay Litvínov a odvedla ji v dobré kvalitě včetně
zapracování všech našich připomínek.

Termín opravy nám bohužel trošku prodloužila díky nevhodným klimatickým
podmínkám poměrně dlouhá zima, nicméně výsledek opravy se mi jeví v da-

Mlýnice - dokončená oprava k 29. 4. 2013.

ných provozních podmínkách poměrně
uspokojivý. Chtěl bych tak poděkovat
za odvedenou práci nejen zhotoviteli,
ale také mým kolegům z Lovochemie,

Foto: Miroslav Kraut

kteří se na chodu opravy významně
podíleli, jmenovitě vrchnímu mistrovi
Radkovi Topolovi a mechanikovi provozu Tondovi Plačkovi. 
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/ MAREK TREFNÝ, MARCELA KYLICHOVÁ

LISTOVÁ HNOJIVA V LOVOCHEMII
V posledních několika letech došlo k výraznému nárůstu v nabídce
a prodeji produktů listových (kapalných) hnojiv. O několik základních informací o listových hnojivech jsem požádal paní Marcelu Kylichovou,vedoucí oddělení listových hnojiv a KMC.
Ve výrobkovém portfoliu listových
hnojiv Lovochemie je v současné době
52 typů hnojiv a pomocných rostlinných přípravků. Na trhu ČR je Lovochemií registrováno 28 typů listových
hnojiv a přípravků, které jsou zařazeny
do 3 produktových řad. Dále vyrábíme
na zakázku 24 typů listových hnojiv
pro tuzemské i zahraniční distributory.
FERTI – je produktová řada kapalných hnojiv, do které patří hnojiva,
která se vyznačují vysokým obsahem
hlavních živin (dusík, fosfor, draslík),
obsahem stopových živin (bór, měď,
železo, mangan, molybden, zinek)
v chelátové formě ve vyváženém
poměru a u některých typů přítomností druhotných živin (síra, hořčík,
vápník). K dalším účinným složkám
těchto hnojiv patří aminokyseliny, fytohormony a látky s adhezivním účinkem ke stimulaci růstu rostlin.
LOVOMIKRO – je produktová
řada vysoce obsažených koncentrátů stopových živin. Živiny v hnojivech této řady jsou většinou vázány
v organominerálním komplexu, který urychluje jejich příjem rostlinou
a též zvyšuje účinnost jejich využití rostlinou. Hnojiva této řady při
správném použití účinně odstraňují
deficity konkrétních stopových živin
v rostlinách i půdě.
NPKMgSOL – je produktová řada
kapalných a suspenzních hnojiv, která obsahují hlavní a případně druhotné živiny v optimálním poměru

a ve formě umožňující rychlé a efektivní využití rostlinou.
Listová hnojiva jsou vodné roztoky hlavních a druhotných živin - pro
jejich výrobu na skladě udržujeme
zásobu 30 typů surovin. Největší
objemy se nakupují kyseliny borité,
která je dodávána z různých částí
světa, např. z Peru. Nejmenší množství se nakupuje kyseliny nikotinové, ta se dávkuje v řádech gramů. Při
výrobě zpracováváme např. thiosíran
draselný, uhličitan draselný, kyselinu fosforečnou, dusičnou a sírovou,
hydroxid draselný a velké objemy
síranů – zinečnatý, manganatý, mědnatý. Nedílnou součástí některých
typů listových hnojiv jsou cheláty – zinečnatý, železitý, manganatý
a sodný.
Listová hnojiva, která jsou stabilní
při teplotách pod  - 10 st. C skladujeme ve venkovních zásobnících, jedná
se pouze o 6 výrobků, ostatní musíme
skladovat v temperovaném skladu,
což je v současné době, kdy výroba
běží na plné obrátky, kapacitní problém. Expediční obaly používáme
od lahví o objemu 1 litr, přes kanystry 5, 10, 20 litrů  až po 1000 litrové
kontejnery, expedujeme i do cisteren a vlastních obalů zákazníků. Pro
propagační účely jsou plněny i obaly
o objemu 0,1 litru. Každá obalová
jednotka, každý výrobek musí být
označen příslušnou etiketou v jazyce zákazníka. Vzhledem k tomu, že

Listová hnojiva jsou nabízena i v prodejně Lovomarket. 

Foto: Marek Trefný

expedujeme do Německa, Polska,
na Slovensko a do Maďarska, máme
pro naše hlavní výrobky připraveny
etikety i v těchto jazycích.

ně o 100  % na 5 až 6 kt/rok. Za tímto
účelem je uvažováno s dílčí modernizací stávající výrobny i s výstavbou
nové výrobní a stáčecí linky na nosné

GRAF MĚSÍCE
VÝROBA LISTOVÝCH HNOJIV v tunách

Listová hnojiva - sklad obalů.	

Foto: Marek Trefný

V minulém měsíci byla ve vedení
podniku projednána strategie výrobny
listových hnojiv do roku 2018. Objem
výroby LH plánujeme navýšit minimál-

produkty Borosan Forte a Borosan
Humine. S tím souvisí i plánované
rozšíření a modernizace skladových
prostor.


nout zlepšení týkající se bezpečnosti
práce na svém pracovišti, respektive
v celém areálu naší společnosti. Tyto
návrhy mohou podat dvěma způsoby:  
• Zlepšení popsat na formuláři
a vhodit ho v papírové podobě do jakékoliv schránky na náměty nebo
osobně doručit na OTBS.                                 
• Elektronicky poslat vyplněný
formulář na adresu: bezpečnost@lovochemie.cz.
Podané návrhy budou posouzeny a každý zrealizovaný návrh bude
formou projektové odměny finančně

ohodnocen. Výši navrhované odměny
stanovuje vedoucí oddělení ve spolupráci s vedoucím OTBS. Schvalování
projektové odměny podléhá standardnímu schvalovacímu procesu. Předem
všem našim zaměstnancům chceme
poděkovat za spolupráci a uvědomění si, že jejich zdraví i zdraví kolegů
na pracovišti berou zodpovědně a nepodceňují rizika, která by mohla způsobit jakékoliv jeho poškození. Věříme, že motivační systém Vás zaujme
a přispějete ke zvýšení bezpečnosti
v naší společnosti.


PE R S O N Á L N Í Ú S E K / L e nka H oz á kov á

Motivace v oblasti BOZP

  V tomto článku bychom chtěli našim zaměstnancům představit novou
motivační směrnici k BOZP. Prvotním zájmem společnosti Lovochemie,
a.s. je především zabezpečit a zlepšit
podmínky pro bezpečnou práci všech
zaměstnanců i kontraktorů, kteří se
v areálu pohybují po absolvování
vstupního školení BOZP, ať už sami,
či v doprovodu zaměstnance Lovochemie. Mnozí zaměstnanci podce-

ňují v průběhu právě vykonávané
práce možné následky a tím ohrožují
své zdraví, riskují život při nedodržování pracovních technologických postupů a nepoužívání OOPP. Prioritou
se v praxi musí stát to, abychom se
vrátili ze zaměstnání do svých domovů bez jakékoliv újmy na zdraví.
Pro zvýšení motivace našich zaměstnanců jsme připravili nový motivační
program pro účely lepšího zabezpe-

čení pracovních podmínek na všech
našich pracovištích. Každý zaměstnanec, který zjistí nedostatky, kdy
dochází k porušení pravidel BOZP,
PO je povinen na tento fakt upozornit. Ve srovnání s minulostí obdrží
zaměstnanec, který upozorní na rizikovou situaci nebo skoronehodu,
od OTBS drobný věcný dar v hodnotě do 200 Kč. Jednotlivec nebo
skupina zaměstnanců může navrh-

LOVOCHEMIE a PREOL
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Nejlepší mladí chemici
změří své síly v Pardubicích
Pardubice; Největší oborová soutěž svého druhu vrcholí: ve čtvrtek 30. května se v prostorách Fakulty
chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskuteční celostátní finále soutěže Hledáme nejlepšího
mladého chemika ČR.
Soutěž je určena žákům osmých
a devátých tříd základních škol. Původně vznikla na Střední průmyslové škole
v Pardubicích, ale pro velký úspěch se
rychle rozrostla napříč celou republikou. V letošním roce kromě pardubické
průmyslovky pořádaly regionální kola
i střední odborné školy v Praze, Brně,
Ústí nad Labem, Lovosicích, Hranicích, Olomouci a Litvínově. Celkem se
chemického klání zúčastnilo na 5 000
žáků z deseti krajů za podpory řady firem a společností.
„Chemie má v našem regionu tradici
a zájem o soutěž rok od roku stoupá,“
říká Petr Kalenda, proděkan pro pedagogiku Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. „Rozhodli
jsme se proto ve spolupráci se Svazem
chemického průmyslu ČR uspořádat
nadstavbu krajských kol a zrealizovat
první ročník celostátního finále. Tam
už se probojuje jen skutečná elita, z níž
se rekrutují naši budoucí studenti,“ vysvětluje profesor Kalenda.
Do celostátního kola postoupilo 27
finalistů ze všech regionů, kde soutěž
probíhala. Na mladé chemiky čeká nejprve test teoretických znalostí, který
sestavila pardubická SPŠCH, a poté
zkouška laboratorních dovedností, jejíž
zadání je dílem pořádající fakulty. Součet bodových zisků z obou částí soutěže rozhodne o vítězi, který se stane

Ředitel SCHP ČR Ladislav Novák předává cenu vítězce celorepublikové soutěže o nejlepšího chemika.
pomyslným mistrem České republiky
v chemii. „V době, kdy technické školy příliš netáhnou a kdy se chemický

průmysl potýká s nedostatkem kvalifikovaných odborníků, je zapojení 5 000
žáků do soutěže, která je baví a motivu-

Foto: Czech marketing

je k dalšímu studiu, nesporným úspěchem. V tom spatřuji smysl podobných
aktivit: ukázat žákům, že předmět,

který se na první pohled jeví jako nudný a nezáživný, může být nejen hravý
a zábavný, ale i zajímavý a perspektivní z hlediska pracovního uplatnění,“
konstatuje Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR, který je
generálním partnerem soutěže.
Slavnostní vyhlášení výsledků
a předání cen proběhne na akademické půdě za účasti vedení fakulty a významných hostů z řad partnerů soutěže. Díky podpoře SCHP ČR se všichni
finalisté mohou těšit na nadstandardní
ceny. S velkorysou nabídkou přišla
také pořádající fakulta: pro prvních
pět finalistů připravila certifikát na stipendium během 1. roku studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v celkové hodnotě
téměř 30 000,- Kč.
„Slavnostním vyhlášením výsledků
ale finálový den ještě nekončí,“ upozorňuje Gabriela Čebišová z agentury
Czech marketing, která soutěž realizuje. „Finalisté a hosté se po slavnostním vyhlášení a předání cen přesunou
do Hotelu Zlatá štika, kde jsme pro ně
připravili společenský večer. Jeho součástí bude i malé pohoštění - jako důkaz, že chemie dokáže být velmi chutná,“ uzavírá Čebišová.
Podrobné informace o soutěži najdete na www.mladychemikcr.cz
Czech marketing, s.r.o.

S p ort / M ar e k T r e fn ý

XI. ročník fotbalového turnaje Lovochemie
je úspěšně za námi

Foto: Marek Trefný
připravena malá odměna a pro týmy
na 1. – 3. místě poháry a šampaňské.
Kvalita letošního ročníku byla jednoznačně nejlepší za celou dobu konání
turnaje a ve stejném duchu bychom
rádi pokračovali i v dalších letech
a zvali firmy z našeho okolí na sportovní setkání v přátelské atmosféře.

Foto: Marek Trefný

V sobotu 19. května 2013 se uskutečnil v prostorách haly Chemik v pořadí již XI. ročník fotbalového turnaje
Lovochemie a Preol v sálové kopané. Na poslední chvíli se z turnaje odhlásilo družstvo Preolu, ale i tak byla
konkurence dostatečná, účast na turnaji přijala družstva z podniků, které se nachází v Lovosicích.
Vítězství v turnaji si odneslo družstvo zaměstnanců ze společnosti ACZ,
které za celý turnaj nepoznalo hořkost
porážky v základní hrací době a diváky bavilo pohlednou hrou a kombinací
na jeden dotek. Na 2. místě se umístilo
družstvo společnosti Glanzstof – Bohe-

mia, které nečekaná porážka s týmem
Lovochemie I připravilo o celkové
1.  místo. Na 3. místě skončilo družstvo
NCH D, nováček v našem turnaji, které
dokázalo porazit obě družstva složená
za zaměstnanců Lovochemie. Na nepopulárním 4. místě se umístilo družstvo

Lovochemie II, které dokázalo zdolat
družstvo Lovochemie I, o jehož 5. místě rozhodla právě porážka s družstvem
Lovochemie II a ani překvapivé vítězství nad  družstvem  GB na tom nemohlo nic změnit.
Hrací doba byla 1x20 minut a stej-

ně jako v loňském roce padalo do sítí
spousty branek. Turnaj byl odehrán
ve velice přátelské atmosféře a v duchu
fair play. Pro každého účastníka byla

Výsledky a celková tabulka turnaje
v sálové kopané:
ACZ – Lovochemie I 6:1, Lovochemie II 4:0, NCH D 4:3, GB 1:1 (1:2
po penaltách)
GB – NCH D 1:0, Lovochemie I 0:1,
Lovochemie II 6:1
NCH  D – Lovochemie I 5:1, Lovochemie II 4:0
Lovochemie I – Lovochemie II 0:1

1.

ACZ

4

3

1

0

2.

GB

4

2

1

3.

NCH D

4

2

0

4.

LOVOCHEMIE II

4

1

5.

LOVOCHEMIE I

4

1

15:5

10

1

8:3

7

2

12:8

6

0

3

2:14

3

0

3

3:12

3
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Přebory atletů
ústeckého kraje
Krajský přebor dospělých pro rok
2013 se konal v neděli 26. května
na stadionu v Bílině. Za krajně nepříznivého počasí, v chladu a za vytrvalého
deště, se na něm představila i skupinka lovosických atletů, a v rámci možností si nevedla špatně. Vybojovala 2
první, 3 druhá, jedno třetí, 3 čtvrtá, 4
pátá a 3 šestá místa. Tituly přeborníka kraje získaly Veronika Bartušková v běhu na 400 metrů, která přidala
i druhé místo na poloviční trati, a Kristýna Malířová ve skoku vysokém, další
stříbrné medaile pak přidali diskař Jaroslav Smělý a výškař Ondřej Lacko,

7. ročník atletické Velké
ceny Lovosic
Již tradičně zahajují lovosičtí atleti novou sezonu na dráze v polovině
května. Letošní akce proběhla v sobotu 11. 5., a přestože počasí nebylo
právě nejlepší, na startu se objevilo
celkem 99 atletů a atletek z 36 oddílů, z toho 6 bylo ze sousedního Saska.
Obětaví pořadatelé z domácího oddílu v čele s Mirkem Pavlíkem a Járou
Smělým udělali vše pro zajištění
hladkého průběhu mítinku, což se jim
nakonec podařilo. Ozdobou letošního ročníku byl start několika našich
nejlepších atletů, mistrů republiky
jak v hale, tak na dráze – koulařky
Jany Kárníkové, dále kladivářky Terezy Králové, která vytvořila rekord
mítinku, nebo vícebojaře Adama Helceleta, který obsadil na halovém ME
2013 4. místo v sedmiboji. 


Pozv á nka / J itka Š midrkalov á

Pojďte s námi do ZOO

bronz vybojoval další výškař Maxmilián Mlenský. Úspěch zaznamenala
i půlkařka Sokola Roudnice n.L. Michaela Kučerová, která skončila třetí.
Za zmínku stojí i úspěch odchovankyně
lovosické atletiky Markéty Slavíkové,
která v dresu USK Ústí n.L. získala 3
zlaté medaile ve vrhu koulí a v hodech
diskem a kladivem.
Výsledky medailistů:
200 m: Bartušková 27.31 s; 400 m:
Bartušková 63.87 s; 800 m: Kučerová 2:35.89 min; výška ženy: Malířová
153 cm; muži: Lacko 178 cm a Mlenský 175 cm; disk: Smělý 42,12 m. 

S p ort / I van G alia

Ochočená gepardice Mzuri.
Foto: internet

Dnešní pozvánka na výlet je určená především rodinám s malými dětmi předškolního nebo čerstvě školního věku. Jestli nevíte, kam vyrazit o prázdninách
se svými ratolestmi nebo vnoučaty na výlet, tento článeček je určen právě Vám.
Zkuste zajet do Chleb!
ZOO Chleby je jedna z nejmenších českých zoologických zahrad, nacházející
se asi 5 km severovýchodně od Nymburka. Je velmi populární, a to hlavně díky
tomu, že si návštěvníci mohou užít užšího kontaktu se zvířaty. Spousta zvířat je
krotká nebo dokonce ochočená a hosté je tak mohou vidět i zblízka. V ZOO mají
například ochočenou gepardici Mzuri, kterou si mohou lidé pohladit, rodinku
gibonů nebo krotkého dikobraze Járu.
Pro malé děti je však největším lákadlem dětský koutek s domácími zvířátky,
ke kterým si mohou vlézt a pohrát si s nimi. Kromě koz a ovcí jsou tady také
lamy alpaka a samička indického buvola, na níž se děti často fotí.
Pro fotografování jako stvořený je také papoušek ara Aruš. Ačkoliv je krmení
zvířat bez dozoru ošetřovatelů přísně zakázáno, pro zvířata v dětském koutku si
můžete koupit speciální krmení v prodejně u pokladny.
ZOO chová více než 140 kusů živočichů v 50 druzích a specializuje se na vzácné a ohrožené druhy ptactva. A ještě upozornění! Pejsky nechte doma, do zahrady nesmějí!
Zdroj Internet

JUBILEA
Svá životní jubila oslavili v červnu:
Vlasta Kubešová,
laborantka, OŘJ
Jaroslav Koula,
hasič, HZS
Milan Lexa,
strojvedoucí, železniční doprava
Jan Kubáč,
vedoucí provozu 01, PREOL
Darina Mazurová,
vedoucí laboratoře, PREOL

Pracovní výročí oslaví
Na 1. místě v hodu kladivem se umístila
rekordmanka mítinku Tereza Králová.
Foto: Ivan Galia

LOVOCHEMIK

10 let zaměstnání v podniku
Věra Mikulová,
technik laboratoří, OŘJ
Roman Kiraly,
operátor, oddělení energetiky

40 let zaměstnání v podniku
Ivana Krejčová,
mistr, železniční doprava
Dušan Krimmer,
mistr, strojní údržba

V květnu nastoupili

Do důchodu odešli

Anton Štefkovič,
provozní zámečník, strojní údržba
Jiří Moravec,
operátor, mlýnice
Jiří Vlček,
mechanik MaR zaříz., údržba EaMaR
Karel Jelínek,
Operátor velínář, PREOL
Všem našim spolupracovníkům
přejeme pevné zdraví
a hodně úspěchů!

Jakub Nesvadba,
operátor, KD 5
Petra Jentschová,
finanční účetní, PREOL
Zdeněk Příkopa,
operátor, PREOL

V červnu nastoupili
Pavel Rokoš,
operátor, PREOL
Markéta Brůžová asistentka,
obchodního oddělení, PREOL
Mnoho úspěchů v novém zaměstnání!

www.kuresrodokmenem.cz
ˇ
Vyrůstalo jsem v Cesku,
na ceské
farme,
ˇ zobání mám
ˇ
jen od ceského
výrobce a jsem
ˇ
pod stálou veterinární kontrolou.
Pro Vás mne vyrobil ceský
zpracovatel.
ˇ
UPEČTE SI KUŘÁTKO
S VLASTNÍM BYLINKOVÝM
MÁSLEM!
Potřebujete k tomu jen máslo
a bylinky, které máte rádi.
Máslo nechte změknouta poté
ho dokonale utřete s bylinkami.
Poté máslo zabalte do fólie
a nechte v lednici ztuhnout.
Zda dáte bylinkové máslo vně
či dovnitř kuřátka už necháme
jen na Vás.
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Před slunečním zářením je potřeba se chránit

Po dlouhé zimě jsme se už moc těšili na slunce. Slunce pozitivně působí
na psychiku člověka – vylepšuje náladu. Působení slunce je také důležité pro
tvorbu vitamínu D v kůži a ten potřebujeme pro pevné kosti. K tvorbě potřebného množství vitamínu D stačí vystavení obličeje dennímu světlu každý den
po dobu 10 minut.
Je potřeba myslet i na negativní
stránky působení slunce. Slunce vysílá
na zemský povrch ultrafialové záření.

Tím, jak došlo ke ztenčení ozónové
vrstvy, proniká na Zemi více UV záření, které má negativní vliv na naší kůži.
Rozlišují se dva typy UV záření: UVB
záření způsobuje hnědnutí (opálení)
kůže, ale také spálení kůže a zvyšuje riziko vzniku rakoviny kůže. UVA záření proniká do hlubších vrstev pokožky
a při dlouhodobém působení narušuje
kolagenová a elastická vlákna v kůži, to
znamená, že kůže ztrácí svou pružnost,
vysychá – čili předčasně stárne.

Měli bychom tedy svou kůži před
sluncem chránit. Jednak oděvem a kůži
bez oděvu pak ochrannými prostřed-

se doporučuje faktor minimálně 15,
u moře a na horách nejméně 30.
Důležité je, namazat se přibližně

Redakční rada i v letošním roce vyhlašuje
letní fotosoutěž tentokráte na nové téma, a to:

„CESTUJEME
S LOVOCHEMIKEM“
Ilustrační foto

Těšíme se na Vaše zajímavé, poutavé, vtipné i nápadité fotografie z cest ať
tuzemských či zahraničních. Podmínkou je však, aby každý snímek obsahoval
jakýkoliv výtisk vydaných podnikových novin Lovochemik.
Fotografie s uvedením jména autora včetně jeho oddělení a stručným popisem
snímku nám zasílejte na elektronickou adresu lovochemik@lovochemie.cz, a to
nejpozději do 15. září 2013. Každý účastník fotosoutěže může zaslat maximálně
tři fotografie. Hodnocení dodaných snímků proběhne stejně jako v předchozích
letech prostřednictvím Intranetu. Nejzajímavější fotografie budou zveřejněny
v Lovochemiku a odměněny.
Na Vaše fotografie se těší a krásné letní dny s Lovochemikem přeje Vaše
redakční rada!

KULTURNÍ STŘEDISKO „LOVOŠ“ LOVOSICE ČERVENEC 2013
FILMOVÉ LÉTO NA „OSMIČCE“

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ – Areál „Osmička“ vždy od 22 hodin.
Pátek 26. července
Signál
Režie: Tomáš Řehořek
Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polívka, Karel Roden, Kateřina Winterová, Jiří Menzel, Eva Josefíková, Norbert Lichý, Hynek Čermák, Karel Zima,
Viliam Čonka, Jiří Jelínek ml., Josef Bradna
Sobota 27. července
Probudím se včera
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Nela Boudová, Petr Nárožný, Zlata Adamovská, Svatopluk Skopal, Milan
Šteindler, Boris Hybner, Ljuba Krbová, Martina Válková, David Matásek, Bohumil Klepl, Martin Zounar, Tomáš Váhala, Jakub Štáfek,Karel Šíp, Filip Cíl,
Michael Foret, Michal Hruška, Tomáš Matonoha, Dana Černá, Eliška Křenková, Simona Postlerová, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Petr Forman, Zdena
Hadrbolcová, Jana Doleželová, Martin Donutil, Jana Pidrmanová, Jan Hraběta,
Ladislav Ondřej, Jan Vondráček, Roman Šebrle, Zdeněk Barták, Richard Nedvěd,
Zdeněk Hruška, Barbora Červenková
Neděle 28. července
Perfect Days
Režie: Alice Nellis
Hrají: Ivana Chýlková, Vojtěch Kotek, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová,
Ondřej Sokol, Bohumil Klepl, Jan Vondráček, Vladimír Škultéty, Jiří Zeman, Martha Issová, Igor Chmela, Rebeka Lizlerová, Zuzana Čapková, Pavel Mašek, Michaela Mrvíková, David Rauch, Olga Schmidtová, Marie Spurná, Kamil Švejda,
Gašper Šnuderl, Prokop Králíček
Pondělí 29. července
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka
Režije:  Jan Prušinovský
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, Jaroslava Pokorná, David
Novotný, Jakub Kohák, Pavel Kikinčuk, Leoš Noha, Jan Hartl, Pavla Beretová, Václav Neužil ml., Ladislav Hampl,Petr Franěk, Norbert Lichý, Jaroslav Plesl, Marika
Procházková, Alena Mihulová, Jarmil Škvrna,Lukáš Langmajer, Petr Pěknic
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !
Změna programu vyhrazena.

ky. Kůže disponuje i vlastní ochranou
a doba jejího trvání záleží na fototypu
člověka. Lidé se světlou pokožkou,
zrzavými nebo blond vlasy a světlou
barvou očí mají dobu vlastní ochrany
jen 5-10 minut. U lidí se světle hnědou
pletí, hnědými vlasy a hnědýma očima
trvá doba vlastní ochrany 20 až 25 minut.
Síla ochranného účinku prostředků proti UV záření se označuje jako
„faktor“. Číslo faktoru udává násobky
doby, po kterou můžete být na slunci,
aniž by došlo ke spálení pokožky. Pokud se natřete krémem s faktorem 20
a máte světlou pokožku a blond vlasy,
pak ochranná doba je 5x20 minut, takže
bez spálení je možné se slunit cca 1,5
hodiny. V našich zeměpisných šířkách

ODBORY

půlhodiny předtím, než se vystavíte  
slunci. Dále by se nemělo přípravkem
šetřit – je potřeba aplikovat poměrně
velké množství, aby byla účinnost faktoru zaručena. Měla by se nanést větší
souvislá vrstva tak, aby byla kůže bílá
a nechat krém vstřebat, takže 200ml
lahvička pak vystačí pro jednu osobu na dva dny. Opakovaná aplikace je
nutná, zvláště po koupání nebo když
se zpotíte při sportu. Při delším pobytu  
na slunci obnovujte vrstvu asi jednou
za dvě až čtyři hodiny. Pak se také nedoporučuje pobývat na slunci, obzvláště u moře, mezi 11. a 15. hodinou, kdy
je UV záření nejsilnější.
Kůže si totiž všechny spáleniny „pamatuje“ a čím častěji k tomu během života došlo, tím více stoupá riziko vzniku ra-

koviny kůže, riziko je také v budoucnosti
vyšší, čím mladší dítě se spálí. Chraňme tedy důsledně i své děti – do dvou
let by se neměly vystavovat přímému
slunci vůbec, pak by měly být mazány
přípravkem speciálně vyrobeným pro
děti s faktorem nejméně 30. Pamatujte
na to, že UV záření v menším množství
proniká i skrz mraky, přes slunečník, cca
do 40 cm pod vodní hladinu, odráží se
od písku (v zimě od sněhu) a ve stínu se
k pokožce dostane až 50 % UV záření.                                                                                                 
Zhnědnutí barvy kůže při opálení je vlastně zoufalým pokusem kůže ochránit se
před poškozením vyprodukovaným pigmentem. Proto není ostuda, ale vlastně
výhra pro naši kůži, vrátit se z dovolené
se světlou pokožkou.
Proti UV záření je důležité chránit si
i oči, abychom si nezvyšovali pravděpodobnost předčasného šedého zákalu.
V horkých slunečných dnech se také
vyplatí nosit pokrývku hlavy jako prevenci před úžehem – o tomto tématu si
přečtete příště.
V horkých dnech pak také nezapomínejte na dostatečný pitný režim!
Krásné léto všem zaměstnancům
a čtenářům přeje            
MUDr. Šárka Drbalová

ANKETA
Jaké nejvyšší místo
jste zdolal či navštívil?
Jaký to byl zážitek?
Kateřina
Proftová,
právní oddělení

/ VĚRA HOZÁKOVÁ

KLUB SENIORŮ

Klub seniorů při Lovochemii, a.s.,
uspořádá  v měsíci červenci autobusový zájezd do Mariánských Lázní s  prohlídkou města a návštěvou několika zajímavostí v přilehlém okolí. Informace
o průběhu, respektive o navštívených

ETIKETA

Eva Živná

Jak líbat a nepolíbit
Nejen u klasické šlechty, ale i mezi
mladými muži se stále udržuje zvyk políbit dámě ruku. Jakmile tedy žena cítí,
že muž její nabídnutou ruku nestiskl,
ale uchopil jen za konečky prstů a otáčí
si ji hřbetem ruky nahoru, neklade odpor a podvolí se mužovu záměru. Muž
ruku jen mírně nadzvedne, nezvedá ji ke
svým ústům, naopak sám skloní hlavu a
svými rty se přiblíží k ruce dámy. Pozor,

místech a fotografie zveřejníme v příštím vydání Lovochemiku.
Dále na září připravujeme tradiční
„Setkání důchodců“. Všichni naši důchodci budou včas písemně informováni a pozváni.

jen přiblíží! Ruky se ve skutečnosti nedotkne; jeho rty se zastaví centimetr nad
hřbetem ruky a vrátí se zpět.
Něco jiného je polibek na přivítanou.
Společenské políbení je, podobně jako
líbání ruky, jen náznakové gesto. Ve
skutečnosti nejde o políbení v pravém
slova smyslu, jde jen o náznaky doteků,
maximálně lehké doteky tváří. Rty se do
akce vůbec nedostanou a uslyšet hlasité
mlasknutí je znamením společenského
selhání. „Líbáme“ se obvykle na obě
tváře. Líbání na rty je ve společnosti
nevhodné, patří do soukromí a jen mezi
lidi sobě nejbližší.
Zdroj: Internet

LOVOCHEMIK, podnikový měsíčník, vydává akciová společnost Lovochemie pro
interní potřebu zaměstnanců podniku. Výtisk zdarma.
Redakční rada:
Vladislav Smrž, Michal Baji, Karel Hendrych, Luděk Jambor, Dagmar Kubáčová,
Andrea Sikorová, Zdeněk Šrámek, Marek Trefný, Renáta Veselá, Daniel Zelenka,
Eva Živná, Lenka Hozáková, Miroslava Gurellová.
Adresa:
Lovochemie, a.s., redakční rada Lovochemiku, Terezínská 57, 410 02  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

Nejvýše položené místo, které jsem
spolu se synem navštívila, byla lanovka s největším převýšením na světě,
Aiguille du Midi 3842 m.n.m, odkud
je nádherný pohled na Mont Blanc. Ale
nejvyšší   bod, kam jsem si došla „po
svých“, byl Grossvenediger, 4. nejvyšší hora Rakouska, 3662 m.n.m.
Miroslava
Viltová,
obchodní úsek

Nejvýše jsem došla do nepálské vesničky Thame ve výšce 4000  m. Zapůsobilo
na mě moc, že i v takových drsných podmínkách žijí lidé a jak málo jim stačí k životu. A samozřejmě taky krásná příroda.
Lenka
Fockeová,
finanční úsek
PREOL

Pokud si dobře vzpomínám, nejvyšším
místem, které jsem navštívila, byl Praděd, a to v srpnu 2010. Byl to opravdu
nezapomenutelný zážitek, protože v Karlově Studánce bylo relativně pěkné počasí, ale nahoře na Pradědu byl obrovský
vítr a padal sníh. Cesta byla opravdu dobrodružná, ale nenechali jsme se s manželem odradit a vydali jsme se tam za tři
dny znovu, a to už bylo opravdu krásné
letní počasí a výlet jak má být.
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