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ANKETA
Jak vzpomínáte na předávání
vysvědčení?
Klára
Petrášová,
referent

Na předávání vysvědčení jsem se vždy
těšila. Se známkami jsem neměla starost,
ve škole nás drželi zkrátka a venku už bylo
krásně. Po vysvědčení se mohl člověk nacpat s kamarády zmrzlinou až k prasknutí (za odměnu!) a těšit se na dva měsíce
absolutní pohody, které si zasloužil☺.
Alexandr
Vopat,
brigádník

Své poslední vysvědčení jsem obdržel téměř před padesáti lety (!) na bývalé
Střední průmyslové škole chemické v Lovosicích. Vždy jsem se těšil na prázdniny,
i když první měsíc ve studentském věku
jsem trávil na různých brigádách, jako přivýdělek k poměrně skrovné gáži od rodičů na můj studentský život. Druhý měsíc
byla jen zábava a radovánky, i když čas
tam neúprosně letěl…

Foto: archiv Lovochemie

Na únik čpavku je Lovochemie připravena
Ve společnosti Lovochemie dne 26. 5.
2016 proběhlo taktické cvičení složek
integrovaného záchranného systému
s cílem ověřit zvládnutí mimořádné
situace – v tomto případě fiktivní únik
čpavku mimo areál Lovochemie. Po tříhodinovém cvičení se zástupci hasičů,
policistů i zdravotníků shodli na tom, že
jsou na podobnou událost připraveni.
Cvičení předcházela již od počátku roku
celá řada příprav, počínaje zpracováním
dokumentace, přes společné porady se zúčastněnými složkami a nácviky až do čtvrtečního rána, kdy přípravy vyvrcholily
vlastním provedením celé akce. Již od ranních hodin probíhaly na místě samém
praktické přípravy k zahájení cvičení.
Cvičení se soustředilo na zásah
během simulovaného úniku čpavku
z cisterny přímo v areálu společnosti
Lovochemie. Tuto situaci jsme navíc
cvičně upravili i o několik fiktivních
úrazů – 3 těžká a 3 lehká zranění. Jejich
hlavním smyslem bylo zapojit do cvičení i zdravotníky. Akce probíhala od 9
do 12 hodin a zúčastnilo se jí téměř 90
hasičů, policistů a zdravotníků. Převážnou část zapojených osob tvořili hasiči
z Lovochemie, hasičského záchranné-

Přeprava zraněných osob a předání ZZS.
ho sboru Ústeckého kraje z Požární stanice Lovosic, Litoměřic i Ústí nad Labem a z jednotek dobrovolných hasičů
z okolních obcí (Litoměřice, Terezín,
Třebenice a Chotiměř).
To, že v Lovochemii probíhá cvičení,
poznala i veřejnost. Informovali jsme
Městský úřad v Lovosicích, přilehlé
obce i firmy sídlící v okolí našeho areálu. Snažili jsme se tím předejít možným
nedorozuměním, protože toto cvičení obsahovalo také výstražné zvukové signály,
uzavírku silnice první třídy u Lovochemie
a také rozsvícení výstražných světel.

Otvírání kapalné fáze na cisterně za použití ochranných
oděvů a detektoru.
Celé cvičení probíhalo podle plánovaného programu. Během celé akce
nebyla nijak narušena bezpečnost
provozu areálu Lovochemie, nedošlo
k přerušení výroby ani k ohrožení života či zdraví osob. Všichni pracovali
tak, jak měli. Kromě toho, že jsou tato
cvičení povinná ze zákona, je dobré pravidelně procvičit zásah téměř
v reálných podmínkách. Lépe se tím
připravujeme na případné mimořádné situace. Při dnešním cvičení jsme
si ověřili funkční spolupráci hasičů,
zdravotníků a policistů.

Václav Paur,
elektrikář

Spuštěny deflektory, kontrola přečerpávání.

Na předávání vysvědčení jsem se vždycky těšil i přesto, že jsem byl průměrný žák,
protože druhý den začínaly prázdniny.
Prázdniny jsem trávil u babičky a dědy,
kde jsem měl hodně kamarádů a kamarádek a společně jsme hráli spousty her.
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Výstavba Univerzální Granulační Linky (UGL)
Květen 2016

Andrea
sikorová,
asistentka

Jsem „Husákovo dítě“ z hnědouhelné
pánve, takže všechno probíhalo masivně
a unifikovaným způsobem, ale převážně
vzpomínám na úsměvy soudružek učitelek, na střední škole pak i paní učitelek☺.
Taky se těšily na prázdniny, bývalo nás
ve třídách 35… Dále si pak vybavuji plnou katedru karafiátů a asparágusu☺…
a ten skvělý pocit, když se pak šlo ze
školy!  Za vysvědčení jsem se nemusela
nikdy stydět, vždy byla kromě maminčiny pochvaly také sladká tečka v cukrárně
a něco do kasičky, takže takový dětský ráj.

Vyhodnocení cvičení.

Celkový pohled na staveniště.

Od 8. dubna, kdy došlo ke vztyčení
prvního sloupu ocelové konstrukce, se
staveniště rapidně změnilo. V objek-

Foto: Václav Havlík

tu UGL konstrukce dosahuje úrovně
18 m, v objektu DA pak 20 m, tedy
do úrovně 4. pracovního podlaží. Jak
vidíte na obrázcích, výstavba pokračuje nepřetržitě a je to znát. „Nicméně,
několik přestávek jsme tento měsíc
zaznamenali. Jednak bylo několik dní
větrno a dokonce i s bouřkami, to znamenalo odstávku práce jeřábů, jednak
se 26. května stavba zapojila do cvičení IZS. Při simulovaném úniku čpavku
ze železniční cisterny byli evakuováni
všichni pracovníci stavby a přerušení prací trvalo několik hodin. Ale jak
vidíte, výstavbu to nijak nezpozdilo,“
uvedl Petr Stuchlý.  
Květen znamenal pro dodavatele stavby splnění dalšího důležitého milníku.
Tím je zahájení prací na technologických
částech díla. Jak přiblížil O. Pacholík,
jednalo se o zahájení prací na zásobnících dusičnanu amonného a kyseliny
Pokračování na straně 2

Taktické cvičení Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje
v kostce:
• Fiktivní únik čpavku z železniční cisterny v areálu společnosti Lovochemie.
Do ovzduší se simulovaně uvolnilo
přibližně 200 kg čpavku a ten se dostal
mimo areál společnosti Lovochemie.
• Při události došlo k hranému zranění 6 osob, z toho 3 zranění vážná
a 3 lehká.
• Po oznámení fiktivního úniku čpavku
uzavřeny silnice I/15 a II/247 v okolí areálu Lovochemie. Komunikace
byly uzavřeny zhruba na 40 min.
• Proběhla cvičná evakuace 146 osob
z výrobních provozů v areálu společnosti Lovochemie.
• Samospráva, podnikatelské subjekty,
okolní obce a občané byli včas upozorněni na cvičení formou automatických SMS dispečinku, prostřednictvím
osobních návštěv, informovaností regionálního tisku, hlášením městského rozhlasu v Lovosicích a zasíláním
informačních mailů společnostem
v okolí Lovochemie.
• Zásahu se zúčastnilo 88 osob – 63
hasičů, 18 policistů a 7 zdravotníků.

AK TUALIT Y
ä Ve dnech 22. - 24. 9. 2016 proběhne 1. ročník veletrhu TECHNODAYS
na výstavišti Zahrada Čech  v Litoměřicích pro žáky základních a středních
škol, kde se mohou inspirovat pro další
vzdělání v technických oborech. Mezi
vystavovateli budou i zaměstnavatelé
z regionu a vysoké školy s technickým
zaměřením. V sobotu 24. 9. 2016 bude
veletrh otevřen i pro veřejnost.
ä Koncem května bylo uzavřeno
výběrové řízení na výrobu nových
webových stránek PREOL i PREOL
FOOD. Vítězem se stala firma Poski
a novou podobu webu očekáváme
v září 2016.
ä V rámci výstavby skladů kyseliny dusičné a kyseliny sírové byla
úspěšně zkolaudována část Úprava
na vlečce.
ä Bylo dokončeno VŘ na generálního dodavatele rekonstrukce mostů C01-C02, zahájení prací na samotném díle očekáváme v průběhu
06/2016.

2 strana

LOVOCHEMIE a PREOL

LOVOCHEMIK

V ý r o b n í ú sek / V á cla v H a v l í k

Foto: Václav Havlík

Výstavba Univerzální Granulační Linky (UGL)
Pokračování ze strany 1
dusičné. Na druhém obrázku jsou
zachyceni pracovníci společnosti
MAKS-D při práci na svařování dna
a stěn zásobníků. „Realizací zásobníků začíná další náročná etapa výstavby. Již počátkem června začnou
na stavbu docházet jednotlivé aparáty, které budeme buď přímo instalovat na pozice, nebo je dočasně
uskladníme v areálu a instalovat se

Základy budoucích zásobníků.

budou později. Jeden z nejkomplikovanějších úkonů zahájíme první týden
v červenci. To je avizováno dovezení
granulačního bubnu na stavbu, který
bude svou velikostí největším zařízením tohoto druhu v Lovochemii,“
doplnil Václav Havlík.
A s jakými potížemi se stavba potýká nyní? Tou největší komplikací
je aktuálně plný sklad hnojiv. Objekt bývalé haly zrání, sklad LAV

a LAD, je plný výrobků a v červenci v něm mají začít stavební úpravy
a následně od října instalace nové
technologie dopravy, třídění a expedice nových výrobků. Za účasti
pracovníků úseku expedic byl projednán harmonogram prací včetně
podmínek souběhu výstavby a expedice produktů. „Prakticky půl roku
bude probíhat v jedné polovině haly
normální provoz skladu a v dru-

Trafokobky objektu UGL.

Prodej v jarní sezóně 2016
nedůvěrou v cenový vývoj. V prodeji
hnojiv DASA se nám podařilo uspokojit veškeré potřeby na dodání v čase.
Podzimní příprava v naskladnění
na externí sklady se vyplatila. Bohužel
jsme se opět setkali s připomínkámi
ke kvalitě, kdy byla negativně hodnocena prašnost výrobku v tuzemsku
i v zahraničí. Ve větší míře také došlo
k nárůstu reklamací u hnojiva LAD/
LAV v tuzemsku i zahraničí z důvodu
prašnosti a spékání hnojiva.
Po celou dobu jarní sezóny jsme se
na základě výše uvedených skutečností potýkali s vysokou skladovou

zásobou LAD/LAV neobvyklou pro
toto období. I přes hraniční stav 50-55
tis. t se nám podařilo udržet výrobu.
Hlavním cílem pro nadcházející období je připravit prostor ve skladu Hala
zrání, který je podmínkou realizace investičních akcí spojených s výstavbou
nového provozu UGL a navazujícími
logistickými cestami.  
Stejně jako v roce 2015 jsme v období 1-4/2016 nemohli plně využít
labskou vodní cestu pro exportní přepravy. Zastavení plavby pro nákladní
dopravu bylo vyhlášeno již v 5/2016.
Celkem bylo vyexpedováno cca 25 tis. t

Pohled z výsuvné plošiny na poloprovozní pokusy.

Foto: Markéta Hlavsová

hnojiv. V případě nesplavnosti Labe
realizujeme dodávky hnojiv kombinovanou dopravou železnice/plavidla
přes přístavy v SRN na Středozemním
kanále.
Velice pozitivně lze hodnotit prodej
listových hnojiv. Přestože očekávání
před novou sezónou nebyla vzhledem
k ceně agrárních komodit optimální,
došlo za prvních pět měsíců letošního roku k navýšení prodeje listových
hnojiv o více jak 5 % proti stejnému
období loňského roku.   Hlavními výrobky zůstávají Borosan Forte spolu
s Borosanem Humine. Po loňském
výpadku se nám podařil návrat na trh
s výrobkem Lovo CaN. Trh přijal i letošní novinku, výrobek Lovo CaN T
s vyšším obsahem dusíku. Vysoce
úspěšný byl prodej listového hnojiva
Lovohumine, kde došlo k násobnému
zvýšení obratu proti roku 2015.
Nárůst prodeje jsme zaznamenali
i v segmentu hnojiv pro hobby sektor, zejména v prodeji hnojiva Cererit
a travních speciálů z řady Lovogreen.
Výsledku napomohl i zájem ze strany
golfových hřišť o letošní novinku Lovogreen micrograde, který je primárně
určen k výživě greenů.
Jarní sezóna zůstala u hlavních hnojiv pod naším očekáváním. Nová naskladňovací sezóna 2016/2017 byla
již zahájena. Podle současného vývoje
na trhu hnojiv lze reálně předpokládat,
že období, které je před námi bude
složité. Vysoká nabídka hnojiv, úspory
nákladů na hnojení u zemědělců, i to
vše bude ovlivňovat úspěšnost našeho
prodeje. O dalším vývoji vás budeme
rádi informovat…

Proběhl polní den v Radovesicích
3. 6. 2016 byl prostor letiště mezi
obcemi Radovesice a Chotěšov dějištěm již šestého ročníku tradičního
polního dne. Celkově se polního dne
zúčastnilo na 400 osob, nebýt proměnlivého počasí, tak se účast mohla
pohybovat na úrovni okolo 600 osob.
Účastníci polního dne se mohli seznámit kromě obvyklých pokusů
s pšenicí ozimou, řepkou ozimou či
kukuřicí setou i s hrachem setým.
Závěrem je potřeba poděkovat všem
organizátorům za obrovské penzum
práce odvedené v průběhu mnoha
měsíců za účelem přípravy tohoto
polního dne.

ce zase kvalitu a množství výrobků,
které jsou skladem vydávány.
„Nyní nás všechny čekají letní měsíce, odstávky a dovolené. I to je předmětem intenzivních koordinačních jednání,
na stavbě nesmí dojít k situaci, kdy takzvaně nebude „velení“. Plány jsou ale
již dohodnuty a věříme, že v dalším čísle
budeme moci konstatovat, že toto období je zdárně za námi a stavba pokračuje
dle plánu,“ uzavřel Václav Havlík.

Rozestavěnost objektu logistiky.
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Vzhledem k vývoji počasí v jarních
měsících došlo k posunu jarní sezóny
o cca 1 měsíc proti loňskému roku.
Tato skutečnost společně se stagnací
trhu, který reagoval na negativní cenový vývoj komoditních trhů (obilí, mléko, vepřové maso atd.), vedla ke snížení zájmu zemědělců o naskladnění
a nákup hnojiva před jarní sezónou.
Strategie zemědělců byla v tuzemsku
i zahraničí stejná – počkat s nákupem
do poslední chvíle a nakoupit pouze
objem určený ke skutečné spotřebě.
Celkově bylo v období 1-4/2016
prodáno 230 tis. t tun hnojiv včetně
granulovaných
směsných
hnojiv
z Městce Králové. Ve srovnání s rokem 2015 byl tento objem o 8 % nižší.
Po ročním výpadku se Lovochemie
snaží vrátit na trh ledku vápenatého.
Přes maximální úsilí se nám bohužel
nedaří získat zpět tržní pozice na dříve
pro naši společnost tradičních trzích.
Hlavními důvody jsou agresivní politika konkurentů, pokles cen a nesplnění očekávání z kvality výrobku po realizaci investice.
Kde se nenaplnila naše očekávání?
Bylo to hlavně v prodeji kapalného
hnojiva LOVODAM. Spotřeba tohoto
kapalného hnojiva je vždy nejsilněji
ovlivněna průběhem počasí a v letošní jarní sezoně nám počasí z tohoto
hlediska nepřálo. Dále pak v prodeji
LAD/LAV, který byl ovlivněn také

hé pak bourání, výstavba a montáž
nové technologie. Náročné to bude
pro obě strany a věřím, že se dokážeme na všem včas a v klidu dohodnout,“ uvedl Pavel Čubenko. Jak
doplnil Petr Stuchlý, je to skutečně
další z mnoha náročných momentů
výstavby a úzká spolupráce investora a dodavatele je podmínkou úspěchu. A to na obou stranách, stavba
potřebuje dodržet termíny a expedi-

Koncernové logo z hrachu (v pozadí Hazmburk).
Foto: Markéta Hlavsová

Expozice Lovochemie.

Foto: Marek Kocánek

VÍTE, ŽE…
... Timan větší má pestrobarevně
zbarvená vejce?
Timan větší je hrabavý pták
z deštných pralesů Střední a Jižní
Ameriky. Ač je tento pták velikosti
krocana v deštném pralese poměrně
nenápadný, jeho velká vejce hrají
všemi duhovými barvami. Jejich
povrch navíc vytvoří optický efekt,
který mění barvu vejce při pohledu
z různých úhlů. Tento efekt nebyl
na vejcích žádného jiného ptačího
druhu dosud zaznamenán.
... Malstróm na rybníku nepotkáte?
Malstróm je silný mořský vír, který na rozdíl od drtivé většiny jiných
vírů nevzniká v zátokách a průlivech, ale na otevřeném moři. Vír
se utváří vlivem proudění vod přílivu a odlivu a nerovností mořského dna a pro malá mořská plavidla
může být zkázonosný. V minulosti
se s ním často setkávala plavidla
rybářů, neboť vír přitahuje malá
mořská zvířata, k nimž připlouvají
tresky, které je využívají jako potravu a hejna tresek potom vyhledávají
rybáři za účelem lovu. Na našich
vodních plochách naštěstí tento jev
nehrozí a tak se po přečtení povídky
„Pád do Maelstrómu“ od E. A. Poe
nemusíte bát vyrazit k letním vodním radovánkám.
… o masové rozšíření zmrzliny se
zasloužili Mongolové?
Ve starém Egyptě nebo Řecku
bylo možné ochutnat ovocnou šťávou, ochucený led nebo sníh. O původu zmrzliny, jak ji známe dnes,
existuje několik teorií, jedna z nich
považuje za autory tohoto legendárního osvěžovadla právě Mongoly.
Ti vyráběli z kozího, velbloudího,
či jačího mléka ochucené nápoje,
které jim vzhledem ke klimatu často zmrzly a první zmrzlina tak byla
na světě. Jejich recepty se do Evropy dostaly ve 13. století díky expedici Marca Pola.
První zmrzlinový kornout se objevil v roce 1903 a v roce 1921 dodnes populární zmrzlina na dřívku.
(Zdroj: www.21stoleti.cz)
DANIEL ZELENKA
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Pracovní úrazy 5/2016

Nezapomeňte na cestovní lékárničku

Sledované kritérium

Blíží se doba dovolených a plánování, co vše s sebou vzít. Záleží
určitě na zvolené
lokalitě a způsobu
strávení volných
dnů. Někdo je
zastáncem adrenalinových sportů (sjíždění divoké řeky, zdolávání hor)
a jiní volí relaxaci v podobě kola, turistiky
a opalování se na prosluněných plážích.
Ať už vyrážíte kamkoliv, do vašeho zavazadla by se měly vtěsnat alespoň základní
léky a zdravotnické potřeby. Zvláště pokud cestujete s dětmi, i když pravidelně
neužívají žádné léky. Nikdy totiž nevíte,
co vás může potkat. Lékárnička se přitom
vždy hodí, obzvláště při cestách do míst,
kde je nedostupná kvalitní lékařská péče.
Lékárnička na dovolenou nemusí být
velká, spíš dobře promyšlená. Přesné
složení je individuální, platí ale několik
obecných zásad a tipů, které se mohou
hodit každému.
1. Bolest a horečka. Na boj s horečkou
a bolestí vám bohatě postačí léčiva
ve volném prodeji, vybavit se můžete ibuprofenem, aspirinem nebo
paralenem.

2. Zažívací obtíže. Cestovatelský průjem je tak trochu folklorem cestování.
Na léčbu nezávažných forem průjmu vystačíte se živočišným uhlím,
nifuroxazidem nebo diosmektitem.
S překyseleným žaludkem si poradí
antacida. Jestli naopak trpíte zácpou,
nemělo by ve vašem kufru chybět
projímadlo.
3. Pálení žáhy, překyselený žaludek.
Na problémy tohoto charakteru je celá
řada přípravků Rennie, jedlá soda.
4. Nemoci dýchacích cest. Pokud trpíte alergií, vybavte se nějakým antihistaminikem. Podpůrná léčba kašle
a nachlazení sestává z kapek do nosu
a léků proti kašli.
5. Cestování dopravním prostředkem.   Při nevolnosti na cestách
nezapomeňte na takzvané léky
proti kinetóze.

6. První pomoc. Do každé lékárničky
přibalte náplast, obvazy a elastická
obinadla, nůžky, pinzetu, sterilní jehlu, dezinfekční roztoky, gumové rukavice a teploměr.
7. Ochrana očí. Písek, prach a slunce
nedělají vašemu zraku příliš dobře.
Řešením jsou antiseptické kapky
a takzvané umělé slzy, které provlhčují namáhané oči.
8. Ochrana sluchu. Nechte si raději předepsat ušní kapky, let může spustit zánět středního ucha. Kapky, jako třeba
Otobacid, ho mohou rozehnat, pokud
například ucho jen mírně pobolívá.
9. Ochrana před sluncem. Ať už putujete kamkoliv, vždy se vybavte opalovacím krémem s příslušným faktorem.
V případě spálenin používejte krémy
s obsahem panthenolu nebo aloe vera.
10. Otravný hmyz. Komáři, klíšťata či
mouchy přenášejí mnoho infekčních
nemocí. Před jejich otravným dotíráním vás ochrání repelenty. Dalším
způsobem obrany je vhodné oblečení
a moskytiéry. Příznaky poštípání zmírní krémy s obsahem antihistaminik.
11. Osobní ochrana. Pokud se budete stravovat rukama, myslete na očistu pomocí antibakteriálních ubrousků nebo dezinfekčních roztoků na bázi alkoholu.

Pracovní úrazy LTI3+

Počet
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0
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Kontraktoři OST
Vysvětlivky:
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13.
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Královnou mladých chemiků se stala
Jana Spurná
ze ZŠ Kryry u Loun
1. června v Pardubicích proběhlo
4. kolo celostátního finále soutěže „Hledáme nejlepšího mladého
chemika“, do které se probojovalo
37 nejtalentovanějších z 12 000 žáků
základní části soutěže 9. tříd z celé
České republiky. Soutěž se skládala z písemné části a laboratorních
prací. Nejlépe si vedla Jana Spurná,
kterou chemie velmi baví, pro budoucí studium ale uvažuje i o psychologii či medicíně. Všichni finalisté obdrželi za vykonanou snahu
a úsilí v průběhu roku atraktivní
ceny, první tři získali příslib stipendia pro studium chemie na pardubické univerzitě. Oceněni byli rovněž učitelé chemie žáků umístěných
na prvních 5 příčkách. Navýšení
účasti o 2000 žáků v tomto ročníku
dokládá unikátnost soutěže a zvý-

Vítězka soutěže se senátorkou Miluší Horskou.
šení zájmu o chemii. Doufejme, že
v příštích letech soutěžící naplní
střední a vysoké školy s chemic-

Foto: Libuše Tomanová
kými obory a zajistí základnu pro
generační obměnu v chemickém
průmyslu.

28. 5. 2016

Systém spočívá v tom, že kompetentní zaměstnanci písemně zformulují hlášení, zodpovědní pracovníci údržby se s ním seznámí,
provedou opatření, znamenají jeho
provedení a ten, kdo událost ohlásil,
řešení akceptuje.
Od poloviny dubna je na intranetovém portálu v sekci Projekty
a týmy umístěn soubor Report kvality údržby pro zapisování připomínek, do kterého mají právo zapisovat připomínky mechanici údržby,
vrchní mistři a vedoucí oddělení výrobního úseku a expedičního oddělení. Na požadavek lze rozšířit tento
okruh i na další osoby. Do souboru
mohou zapisovat průběžně připomínky a stížnosti. Připomínky se
mohou týkat externí i vlastní údrž-

Trpíte nějakým chronickým onemocněním,
které vyžaduje pravidelné užívání léků?
Pak si před cestou vytvořte dostatečné zásoby konkrétních léčiv. Lidé s chronickým
onemocněním by na cesty měli vzít i dokumentaci o svém zdravotním stavu.
Jedno staré přísloví říká, že prevence je půl
zdraví, neboť nemocem je třeba předcházet. Při cestování vás může potkat mnoho
příjemných, ale i nepříjemných zážitků.
Buďte připraveni na případné strasti své
cesty a nezapomeňte vybavit svou cestovní
lékárničku. Štěstí totiž přeje připraveným.

LOVOFERT CN 15/15,5
LOVOFERT CN 15/15,5 (ledek
vápenatý) je dusíkaté hnojivo
s obsahem 15 %, resp. 15,5 % dusíku. Tvoří jej granule o velikosti
2 – 5 mm obsahující dusičnan vápenatý s hydrátovou vodou a asi
8 % dusičnanu amonného. Na vzduchu rychle vlhne a dobře se rozpouští v malém množství vody.
Ledek vápenatý je typickým hnojivem „na list“ s rychlým účinkem. Velmi příznivě působí na kyselejších půdách, neboť vápník
z hnojiva zmírňuje účinek půdní
kyselosti.
Doporučuje se především k regeneračnímu hnojení ozimů, k pozdnímu (kvalitativnímu) přihnojení
obilnin, k přihnojení zesláblých
porostů jetelovin, k přihnojení

cukrovky, krmné řepy, máku, kukuřice, směsek na zeleno, lučních
porostů, zeleniny i operativnímu
odstranění nedostatku vápníku
ve výživě rostlin.
Nová výrobna ledku vápenatého
je ve zkušebním provozu a vyrábí dle potřeb trhu tři varianty
ledku vápenatého: Agricultural
Grade (AG) s 15 % dusíku na celoplošné hnojení; Fertigation
Grade (FG) pro polní závlahové systémy a Greenhouse Grade
(GG) na skleníkové aplikace, oba
s 15,5 % dusíku.
Zajímavostí je, že ledek vápenatý
z naší produkce prodáváme nejen
v Evropě ale po celém světě, včetně zemí Středního východu, Střední a Jižní Ameriky nebo Asie.

Podrobnější informace:
http://www.lovochemie.cz/cs/produkty/detail-produktu/lovofert-cn-15-4
http://www.lovochemie.cz/cs/produkty/detail-produktu/lovofert-cn-15-5-3

Sledujeme kvalitu údržby
ným opatřením. Důvodem je to, že
takové stížnosti bývají buď zcela
obecné, nebo popisují sice zdánlivě konkrétní případ, ale chybí údaje pro jeho identifikaci, např. kdy,
kde, komu se to stalo. Při dotazech
na konkretizaci stížnosti se také setkáváme třeba s tím, že se traduje
jeden případ a opakovaně se prezentuje, ačkoliv od té doby došlo
k nápravě nebo zmiňovaný dodavatel nebo zaměstnanec u nás již
nepracují.
Bez konkrétních údajů není možné oddělit pověsti od věcných podnětů. Abychom mohli na stížnosti
a připomínky účinně reagovat a dosáhnout nápravy, zavedli jsme pravidelné projednávání a hodnocení
kvality údržby.

Při kompletaci lékárničky je dobré zkontrolovat:
•  dobu expirace
•  při jaké teplotě léčiva skladovat
•  zda máte ke všem lékům návod k užívání

N AŠE PRODUK T Y
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Setkáváme se s tím, že činnost
údržby bývá předmětem kritiky
a stížností. Připravili jsme nástroj, který má tyto připomínky
řešit a přispět ke zvýšení kvality
práce údržby.
Na různých schůzkách, debatách
a mítincích se pravidelně objevují
stížnosti zaměstnanců na činnost jak
vlastních údržbářů, tak externích
dodavatelů. Předmětem bývá špatná kvalita práce, nekvalitní použité
materiály, nedostatečná kvalifikace,
nezkušenost, neprofesionální přístup, chování, nepořádek, nedodržování bezpečnosti, nedochvilnost,
nedostatečné kapacity a další věci.
Bohužel, způsob prezentování těchto stížností v drtivé většině
neumožňuje na ně reagovat účin-

LCH – Expedice LAV, při úklidu materiálu došlo
k tržnému poranění hlavy o uzávěr váhy.

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

Nedílnou součástí lékárničky by měly
být i kondomy, které vás ochrání před
sexuálně přenosnými chorobami.
Alergické reakce. Jedinci s jakýmkoliv druhem alergie by neměli opomenout antihistaminika nebo kortikoidy.
Pro klid duše. Cestování přináší i určitou míru stresu. Po domluvě vám
lékař může předepsat léky na spaní
nebo proti úzkosti.
Proti infekci. V případě, že cestujete do oblasti s nízkým hygienickým
standardem, konzultujte se svým lékařem možnost předepsání antibiotik.
Na cesty. Do exotických oblastí přibalte ještě antibiotika, která si necháte
předepsat od lékaře, antimalarika rovněž na předpis.

S P RÁV N Í Ú S E K / L i b u š e T o man o v á

Stručný popis událostí

Datum

Kontrola čerpadla.

Foto: archiv

by. Zápisy obsahují konkrétní informaci o času, místě, zakázce, zhotoviteli a také popis události.   Pro
přehled o rozpracovaných zakázkách se každý čtvrtek na stejné místo umísťuje výpis rozpracovaných
zakázek údržby za uplynulých 30
dní. Stížnosti se pravidelně projednávají v pátek na společné schůzce
údržby a provozů. Ze schůzky se
pořizuje zápis. Zodpovědná osoba
za řešení stížnosti ke každému zápisu uvede, jak byla stížnost vyřízena.
Autor stížnosti nakonec zapíše, zda
toto řešení akceptuje.
Tento systém samozřejmě nezbavuje mistry a mechaniky jejich
povinností ani nenahrazuje komunikaci mezi techniky údržby a mistry
provozů při provádění a předávání
práce.
Využívejte této možnosti řešit nekvalitu v oblasti údržby průběžně
a účinně. Pozdní vzpomínaní na to,
co se jednou kdysi stalo, s odstupem času ztrácí na důvěryhodnosti.

LOVOCHEMIE a PREOL
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LOVOCHEMIK
Foto: Eva Živná

Lovochemie pomáhala seniorům v Domově sv. Zdislavy
V rámci spolupráce s Farní charitou a podpory Domova Sv. Zdislava v Litoměřicích pomáhali zaměstnanci Lovochemie seniorům
s Alzheimerovou chorobou. Počasí
předchozí večer ani ráno nenapovídalo, že se bude pracovat dle domluveného požadavku na údržbě
zahrady. Náhradní plán vymalovat
prostory 2 pokojů a následný úklid
byl ale odložen, počasí se umoudřilo a zahrada byla naše. Během 5 hodin výrazně prokoukla, parta dobrovolníků vyčistila záhony od plevele,
zastřihla keře a odstranila z chodní-

Skupina dobrovolníků z Lovochemie.

ků trávu, mech a plevel. Mužskou
posilu z týmu jsme využili na montáže elektropřístrojů, práce s pilou,
rytí záhonů a v závěru pracovního
odpoledne na grilování buřtů. Akce
byla zakončena společným posezením s klienty při vystoupení harmonikáře. Senioři nezaváhali a provedli ženskou část týmu několikrát
parádně dokola☺.
Ráda bych poděkovala za dobrovolnictví a účast na dni Evě Ž.,
Ivě L., Anně A., Petře Š. a Oldřichu
M., věřím, že další ročník bude co
do počtu lidí bohatší.

Došlo i na taneček.
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Foto: Hospic sv. Štěpána

PREOL běžel, myl a opravoval jak o život
Stejně jako loni, kdy se konal
historicky první ročník, zúčastnila jsem se i letos 28. května bene-

fičního běhu či chůze na podporu
činnosti Hospice sv. Štěpána. Bylo
krásné počasí a běžet či užít si pěk-

Dobrovolníci z PREOLu čistili okna.

nou procházku přišel oproti loňsku
téměř dvojnásobek účastníků, tj.
600 lidí. V nabídce byly opět běžec-

Běží PREOL i Lovochemie.

Sport/IVAN GALIA

O 3 dny později se v Bílině představili mladší žáci v úvodním kole KP
družstev. Lovosická děvčata si bojovným závěrem vybojovala konečné druhé místo v konkurenci 11 celků, když
mezi nimi a čtvrtými v pořadí byly
pouhé 4 body! Nejlepší výkony: v hodu
kriketovým míčkem zvítězila Eliška
Šorfová za 47,70 m, třetí místa obsadily Tereza Fibichová na 150 m a Anna
Slámová na 800 m časy 22:57 s resp.
2:56,67 min, čtvrté skončily Elen Pémová na 1500 m výkonem 5:55,06 min
a štafeta na 4x60 m za 35:11 s.
Dalším podnikem, i když v netradičním termínu ve středu 25., byl krajský
přebor mužů a žen, konaný opět v Bílině. Pro atlety lovosického ASK skončil
úspěšně, když vybojovali 2 zlaté, 3 stříbrné a stejný počet bronzových medailí.
Tituly přeborníků ÚK získaly Kirbsová
v běhu na 400 m a Malířová ve výšce,
ta přidala stříbro za skok daleký. Druhá

Část družstva žen s trenérem Miroslavem Pavlíkem.

přátel a známých nasbíraly dohromady neuvěřitelných více než sto
tisíc korun. Srdečný dík všem, kdo
naším prostřednictvím takto významně hospic finančně podpořili!
Je zřejmé, že akce získává na popularitě a kdo ví, třeba se nás příští rok
sejde na startovní čáře tisícovka! ☺
A opět stejně jako loni, pokračovaly mé kolegyně v benefiční
činnosti pro hospic, a to 3. června
mytím oken v celém jeho areálu.
A pozor – letos se zúčastnili i páni
kolegové, kteří zastali funkci údržbářů a tým PREOLáků se tak stal
skvěle sehranou smíšenou pracovní
partou o čtrnácti členech, což bylo
o dva více než minulý rok a práce
jim šla sama od ruky ☺.
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Atleti zahájili
letní sezónu úspěšně
Květen byl na atletiku mimořádně
bohatý. Lovosičtí atleti zahájili sezónu účastí družstva žen v 1. kole 2. ligy
skupiny A 14. května v Bílině. Oproti
loňsku je tým oslaben o Michaelu Červínovou, která hostuje v 1. lize v Pardubicích a její bodový přínos bude
letos citelně chybět. Děvčata bojovala
a skončila na 6. místě. Nejvíce se dařilo
tradičně výškařkám, které obsadily 1.
a 2. místo, zvítězila Kristýna Malířová
výkonem 171 cm před Terezou Hellerovou za 162 cm, druhá skončila v běhu
na 400 m časem 61:81 s Karolína Kirbsová, třetí byly Malířová v dálce výkonem 516 cm a Denisa Gunarová v hodu
kladivem za 26,80 m, čtvrtá trojskokanka Hellerová za 10,58 m, páté místo patřilo štafetě v běhu na 4x100 m časem
52:69 s, a konečně šestá místa obsadily
Bára Heřmánková na 400 m překážek
časem 72:44 s a Veronika Čutíková
v hodu oštěpem za 31,70 m.

ké popř. chodecké varianty na 1,3
a 9 km, dražily se házenkářské dresy za účasti kapitána extraligového
týmu Jiřího Motla a poprvé sem
přišli protáhnout tělo i litoměřičtí
ligoví hokejisté.
Běh měl pro hospic významný
finanční efekt i proto, že byl podpořen grantem Zdravého města Litoměřice a řadou sponzorů, kteří
věnovali své výrobky či finanční
podporu na zajištění konání akce  
a ceny pro vítěze. V neposlední řadě
bylo šťastnou aktivitou ze strany
hospice vyhlášení doprovodné akce
s názvem „Nakopni svého běžce“,
které jsem se i já zúčastnila a stala
se tak jednou ze sedmi tváří, které
za vydatné podpory svých kolegů,

Foto: Ivan Galia

místa obsadili také Hellerová ve výšce
a Jaroslav Smělý v hodu diskem, třetí
skončili Petr Posel a Jakub Kafka v bězích na 400 resp. 1500 m a Hellerová
v trojskoku. Výsledky: 400 m Kirbsová
61:92 s a Posel 51:99 s, 1500 m Kafka 4:25,00 min, výška Malířová 168
a Hellerová 161 cm, dálka Malířová
v osobním rekordu 536 cm, disk Smělý
41,48 m a trojskok Hellerová 10,82 m.
2. liga pokračovala dalším kolem
28. 5. 2016 na stadionu Slavie v Praze.
Po bojovných výkonech obsadila děvčata
5. místo, nejvíce bodově přispěly výškařky, které obsadily první 3 pozice a ještě
pátou v pořadí Malířová, Tereza Kaplanová, Hellerová a Hieková skoky 170,
162, 159 a 153 cm. Druhé místo přidala
Kirbsová na hladké čtvrtce časem 61:76
s, třetí skončily Heřmánková na čtvrtce s překážkami za 69:83 s a Hellerová
v trojskoku výkonem 10,72 m, čtvrtá
doběhla štafeta na 4x400 m výsledným
časem 4:19,15 min, na pátém místě se
umístila Šárka Horáková na 1500 m
za 5:38,29 min a na šestém v dálce Malířová skokem 500 cm.
O den později se na lovosickém stadionu konalo úvodní kolo KP družstev
mužů a žen. Lovosičtí muži se umístili
na 4. místě, nejvíce se dařilo Smělému,
který ovládl hod diskem a vrh koulí
a byl druhý v hodu oštěpem výkony
38,68; 12,25 a 39,01 m, výborně si
vedli běžci: Martin Topš byl 2x druhý –
v bězích na 100 a 400 m a třetí na dvoustovce časy 11:79, 52:96 a 23:92 s,
Posel byl třetí na stovce časem 11:80
s a druhý v trojskoku za 11,89 m, druhá
místa obsadili v bězích na 800 a 3000 m
Šimon Weniger a Kafka časy 2:03,28
resp. 9:41,84 min.

Pracovní snídaně a brunch
Snídaně začíná kolem deváté, může
i dřív, brunch v sobě spojuje snídani
(breakfast) a oběd (lunch), proto se
k němu scházíme později, kolem desáté až v půl jedenácté.
Snídaně je méně formální půlhodinový až hodinový formát setkání, podávají se vajíčka v různé úpravě, müsli
s jogurtem, párečky, sladké pečivo
s džemem, džus, káva, čaj. Pestrost nabídky a méně formální pojetí stolování
nabízejí prostor pro přátelské setkání,
nekonfliktní rozhovor, přípravu na vážné jednání na půdě firmy.

Brunch je bohatší o položky, které
suplují lehký oběd, podávají se sendviče, saláty, polévky. Ani brunch neskýtá
lepší prostor pro projednávání důležitých témat než snídaně, oba formáty
jsou vhodné spíše pro seznamovací,
sondážní a informativní setkání.
U snídaně a brunche se počítá s hodinou společného času, proto je možné
„jít přímo na věc“ a omezit formality
typické pro stolování na úvodní pětiminutový rozhovor a hned pak začít jednat o tématu, aby se neztrácel čas.
Zdroj: Internet

Procvičte si s námi angličtinu
Barbora Zemanová
Interesting travel facts

Zajímavá fakta o cestování

The amount of time that people
spend on travel has been consistent at
1,1 hours per person per day. The average
distance traveled is 12 000 km per year.
In total, the world population travels
more than 23 trillion km per year, 53 %
of which is by car, 26 % by bus, 9 % by
rail, 9 % by high-speed transport such as
airplanes, and 3 % by bicycle, boat and
other means. The world’s worst traffic
jam occurs during the summer on the
road from Paris to Toulouse, France. In
2000 the jam was 604 km long; in 2001
holiday makers jammed up for 661 km.

Množství času, který lidé stráví cestováním je konzistentní na úrovni
1,1 hodiny denně na osobu. Průměrná
ujetá vzdálenost je 12 000 km ročně. Celkem světová populace cestuje více než
23 bilionů km ročně, z čehož 53 % autem, 26 % autobusem, 9 % vlakem, 9 %
vysokorychlostní dopravou jako jsou
letadla a 3 % na kolech, lodích a jiných
prostředcích. K nejhorší dopravní zácpě
světa dochází v průběhu léta ve Francii
na cestě z Paříže do Toulouse. V roce
2000 byla zácpa dlouhá 604 km a v roce
2001 dovolenkáři zablokovali 661 km.

Slovníček pojmů

Distance - vzdálenost
Traffic jam – dopravní zácpa
To occur – objevit se, docházet k
Holiday maker – rekreant,
                              dovolenkář

To spend – strávit (čas),
                    utratit (peníze)
Average – průměrný
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Cizinec v PREOLu,

VÝROČÍ V ČERVNU

aneb jak to vidí David Garcia,
manager technického rozvoje PREOL, a.s.
V tomto vydání Lovochemiku přetiskujeme rozhovor s Davidem Garcíou, který
poskytl pro vydání magazínu PETROL.
Magazín PETROL je odborným médiem zaměřeným na zajištění podpory tradiční i alternativní  mobility. Vychází šestkrát do roka,
oslovuje celé spektrum profesionálů, odborníků i laickou veřejnost z oboru petrochemie,
pohonných hmot, čerpacích stanic, dopravy.
David Garcia zahájil studia na vysoké škole v Malaze a v rámci výměnného programu
Erasmus vystudoval chemické inženýrství
na pražské VŠCHT. Od roku 2008 pracuje
v lovosickém PREOLu. V současné době se
zabývá technickým rozvojem společnosti,
zvláště pak hledáním možností rozvoje produkce bionafty, jejíž uplatnění prochází bouřlivým obdobím spojeným s projednáváním
nové evropské legislativy na podporu užití obnovitelných zdrojů energie v dopravě po roce
2020. Ale o této složité problematice nám
Ing. Garcia poví až někdy jindy. Dnes tedy pár
osobních dotazů na téma chemický inženýr ze
Španělska a jeho život a práce v Lovosicích.  
Jak jste se dostal k práci v Česku?
Po dobu studia na VŠCHT jsem pracoval
na diplomové práci, kterou jsem pak ve Španělsku v Malaze obhajoval. Po měsíci jsem si
v tisku všiml, že v Lovosicích se staví nový
závod na produkci bionafty, což bylo téma

mojí diplomky. Poslal jsem do Čech životopis a vzápětí přišlo pozvání na pohovor.
Po čtrnácti dnech mi zavolali – a to už jsem
do Česka letěl za prací. Bylo to pro mě velmi
zajímavé, protože jsem do PREOLu nastoupil
v červnu 2008, ještě v době jeho budování,
spuštěn do provozu byl v roce 2009.
A Vy jste se tu nějakým způsobem někde
usídlil? Bydlíte v Lovosicích?
Já teď bydlím už třetím rokem v Lovosicích, před tím jsem bydlel v Litoměřicích.
Jak se Vám tady vlastně pracuje? V Česku
je poměrně jiné prostředí pro Španěla, jak
se Vám tu pracuje a žije?
Musím říct, že v zimě, když mrzne a je mínus
10, mínus 15, to vůbec není pro mě. Ale s prací
jsem velmi spokojený. Tady všichni hodně intenzívně pracujeme od šesti/sedmi hodin do čtyř,
někdy i déle, když je třeba, ale odpoledne jste
zpátky doma a máte volný čas. To ve Španělsku
je úplně jinak. Tam se začíná pracovat později,
okolo osmi, devíti, ve dvě máte hodinu nebo dvě
přestávku na „siestu“, a pak zpátky do práce až
do osmi do večera. A celý den je pryč.
Jak vycházíte s Čechy?
Musím říct, že velmi dobře. Skoro
všichni jsou přátelští a otevření. Jsem velmi spokojený.
Mluvíte velmi dobře česky...
Ale vůbec ne. Čeština je fakt těžká a ještě

Své životní jubileum oslaví:

David Garcia.
to bude trvat dlouho. Na jazyk spotřebuji hodně energie každý den. Nejlepší škola je mluvit
každý den, udělat tisíc chyb, ale to nevadí…
Jak trávíte volný čas, máte rodinu?
Rodinu zatím ne. Ale mám psa, ohaře,
a jeho výcvik zabere hodně času.
A nestýská se Vám po rodině, po domově?
Trošku jo, samozřejmě. Chybí mi sluníčko a hezké počasí. Já létám do Španělska asi
jednou za rok, maximálně dvakrát ročně. Moji
rodiče jsou starší a nemohou moc cestovat.
Takže tady byli jen jednou. Moje maminka
si Česko zamilovala! Říkala, že všechno je tu
krásně zelené, od května do září nebo do října
je všechno úplně jiné, než ve Španělsku, kde
je vedro. U nás dole v Malaze je všechno suché, žluté, hnědé.
Jak plánujete svoji další budoucnost?
Já jsem fakt velmi spokojený tady a nemám
plán jít zpátky do Španělska. Líbí se mi moje
práce, to je pro mě velmi důležité. Samozřejmě
mám kamarády ve Španělsku a oni přijedou jednou za rok, taky já tam jezdím 1-2x ročně, takže
jsme v kontaktu. Není nic, co by mi tu speciálně
chybělo. Asi už jsem „polo - Čech“. ☺

Ing. Vladmíra Tuhárská
vrchní mistr, expedice
Miroslav Grejták
operátor, PREOL
Václav Novák
operátor velínář, PREOL

Pracovní výročí oslaví:
5 let zaměstnání v podniku:
Marie Rejfová
operátor, KMC
Patrik Hetke
mechanik loko a motor, OŽD   
Zuzana Berková
obch. referent, Prodej a marketing
Příkopová Věra
laborant specialista, PREOL
10 let zaměstnání v podniku:
Václav Merhaut
operátor, DAM                       
Miloslava Nováková
operátor, KMC                     
Petr Svatoš
operátor, LAV  

Jak uběhnout 10 km nebo ujet 50 km

15 let zaměstnání v podniku:
Ing. Pavla Pašková
controller, finanční úsek     
             
20 let zaměstnání v podniku:
Vladimír Kajzr
hasič, HZS      

Na loňské úspěšné sportovní podniky navazují také letošní seriály běhů
AGROFERT Run a cyklistických závodů
Kolo pro život s partnerstvím AGROFERTu.
Uběhnout 10 km nebo ujet 50 km na kole
v terénu ve svižném tempu není nic snadného. S běžnou chůzí či turistickou vyjížď-

30 let zaměstnání v podniku:
Petr Landa
zámečník, strojní údržba                    
Ing. Otakar Lustik
vedoucí oddělení manipulace, LaN

S p o r t / L u d ěk J am b o r

AGROFERT Run Lovochemie 2015 Foto: Archiv

kou se to srovnat nedá. Mnohým se takové
počínání může dokonce jevit jako bláhové
a beze smyslu. Nicméně pro ty, kteří mají
sportovního ducha a chtějí své fyzické
schopnosti posouvat dál, je to výzva.
Neobejde se to bez cílené přípravy, to se
ví. Návod, jak trénovat a jak se vybavit, si
každý dokáže opatřit. Pak už je to rutina,
na jejímž konci je dobře odvedený výkon
při závodě a pak při dalším a dalším…
Vhodnou příležitostí je už druhý ročník
běhu Lovochemie AGROFERT Run. Bez
cestování za závodem a speciálního vybavení se můžete pobavit při běhu i po běhu.
Už jenom, když se přijdete podívat, tak vás
ta atmosféra chytne. S negativní náladou se
tu sotva setkáte. Ještě lepší než se dívat, je
běžet, a pokud vás povzbudí cizí člověk, je
to super pocit. Kde jinde se vám to stane?
Pro vyznavače cyklistiky z řad zaměstnanců skupiny AGROFERT se nabízí
možnost účasti na seriálu závodů horských
kol Kolo pro život. Zúčastnil jsem se dvou
ze čtyř letos zatím odjetých závodů. Atmo-

sféra byla motivující. Organizace ze strany
Agrofert týmu klapala lépe než vloni.
Dokonce na obou závodech v Hustopečích a Mladé Boleslavi byla příležitost
setkat se s panem Andrejem Babišem.
Když si vyjedete na závod, můžete poznat

Jiří Ludačka
vrchní mistr, energetika                                          
Všem našim spolupracovníkům
přejeme pevné zdraví a hodně
úspěchů.

V květnu nastoupili:
Mgr. Klára Petrášová
referent, finanční úsek
Marek Svoboda
vlakvedoucí, OŽD
Petr Musil
vlakvedoucí, OŽD
Marek Tomi
operátor, expedice
Oldřich Štor
operátor, výroba hnojiv
Lukáš Jindřich
operátor, KD
Martin Smetana
operátor, KMC
Naděžda Zichová
laborant, OŘJ
Kateřina Křížová
operátor, PREOL FOOD
Veronika Steinová
operátor, PREOL FOOD

V červnu nastoupili:
Pavel Kučera
operátor, výroba hnojiv
Jaroslav Hořejší
operátor, výroba hnojiv
Lucie Lahovská
operátor, PREOL
Jaroslav Bubanec
operátor, PREOL          
Přejeme mnoho úspěchů
v novém zaměstnání!

VÝROČÍ V ČERVENCI
Své životní jubileum oslaví:

Na Kole pro život v Hustopečích.
Foto: Luděk Jambor
nová místa, zajímavé trasy, pozitivně naladěné lidi. Doporučuji zkusit si to, ať je jméno
Lovochemie ve výsledcích častěji než jednou.
Tedy jak uběhnout 10 km nebo ujet
50 km? Vlastně stačí jenom chtít…

Jaroslava Novotná
operátor, KMC
Marie Rejfová
operátor, KMC
Miroslav Král
zámečník, údržba
Jana Předotová
laborantka, PREOL
Jitka Nezbedová
finanční ředitelka, PREOL

Pracovní výročí oslaví:
Redakční rada opět vyhlašuje letní fotosoutěž!
Letos máme pro vás nové téma, a to:

„GURMÁNI NA CESTÁCH“

10 let zaměstnání v podniku:
Josef Novák
operátor, expedice
Jiří Trojan
vedoucí oddělení žel. vlečky          
15 let zaměstnání v podniku:
Jaroslav Skácel
vedoucí výroby, Útvar malotonážních výrob                  

Těšíme se na vaše zajímavé, poutavé i vtipné fotografie ze svých
cest za gastronomií, kuchařským či kulinářským uměním, vařením,
grilováním, párty, prostě vaše nápadité letní fotografie o jídle. ☺
Fotografie s uvedením jména autora včetně jeho oddělení
a stručným popisem snímku nám zasílejte na elektronickou adresu
lovochemik@lovochemie.cz, a to nejpozději do 30. září 2016.
Každý účastník fotosoutěže může zaslat maximálně tři fotografie. Hodnocení dodaných snímků proběhne stejně jako v předchozích letech prostřednictvím SharePointu. Nejzajímavější fotografie
budou zveřejněny v Lovochemiku a odměněny.
Na vaše fotografie se těší a krásné letní dny s Lovochemikem
přeje vaše redakční rada!

20 let zaměstnání v podniku:
Stanislav Šuma
technik MaR, MaR  
              

35 let zaměstnání v podniku:
Jaroslav Koubín
operátor, mlýnice
Jindřich Seifert
zámečník, strojní údržba                    
Petr Niederle
operátor, energetika       
40 let zaměstnání v podniku:
Miroslava Gurellová
referent, personální oddělení
Václav Mareš
operátor, mlýnice  
Jaroslav Masák
zámečník, údržba                   
Jaroslav Chvapil
operátor, vodní hospodářství                     
Josef Malík
operátor, expedice                     
Jiří Maličký
zámečník, údržba                    
        
45 let zaměstnání v podniku:
Jaroslav Smetana
operátor, DAM              
Všem našim spolupracovníkům
přejeme pevné zdraví a hodně
úspěchů.

LOVOCHEMIK, podnikový měsíčník, vydává akciová společnost Lovochemie pro interní potřebu zaměstnanců podniku. Výtisk zdarma.
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Zaměstnanecký den Lovochemie,
PREOL a PREOL FOOD se opět vyvedl
Zaměstnanecký den Lovochemie, PREOL a PREOL FOOD pro zaměstnance a jejich
rodiny se po dvou letech opět konal v lesoparku Osmička v Lovosicích. Účast byla hojná
i přes to, že se počasí měnilo a během dne i zapršelo. V sobotu 11. 6. 2016 přišlo celkem 1428
účastníků, bohatý celodenní program zajistil zábavu pro každého. Setkání zahájili úvodním slovem pánové Andrej Babiš, Petr Cingr a Richard Brabec. Následoval program pro
nejmenší, který zajistila agentura Dance Mission, děti soutěžily, zpívaly písničky, hrálo se
divadlo, malovalo na obličej a děti vyráběly v tvůrčích dílničkách. Ratolesti hojně využily
skákací hrad a zaměstnaly i naše hasiče stříkáním vody z hadic na terčíky. Některé z dětí
si daly práci a kreslily obrázky Lovochemie. „Výtvarná díla“ Vašich dítek budou k vidění
na výstavě v budově jídelny. Pro malé sportovce byla připravena dětská olympiáda, pěti
disciplín se zúčastnilo celkem 140 chlapců a dívek, soutěžilo se o zajímavé ceny. Celý den
také probíhala výstava zvířat zajištěná panem Jetenským, chovatelé měli mezi návštěvníky
řadu příznivců. V  odpoledních hodinách vystoupila taneční skupina Rinceoirí s irskými
tanci a workshopem pro nejmenší, kteří se mohli naučit krátkou choreografii.
Občerstvení zajišťovaly společnosti IMOBA a Kasal. Ochutnávku výrobků zdarma dodaly sesterské společnosti ze skupiny AGROFERT - PENAM a Papei.
Odvážnější kolegové a kolegyně mohli změřit své síly na atrakcích Bizon a Páka, v soutěži o nejdelší jízdu na divokém býkovi překvapili svými výkony a odvahou nejen muži, ale
i ženy. Večerní program zakončila skupina Timbre music, která v rámci svého programu
vyhlásila soutěž o nejlepší revival kapelu z účastníků akce. Vítěznou kapelou se stali „Kids
band“, kteří svým výkonem získali největší potlesk publika.
Organizační tým by tímto také rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě této
vydařené akce!

