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20:00 zahájení plesu

20:15 pŘedtančení
20:30 nO headaChe

7

Hudba k tanci a poslecHu

22:00 pŘekVapení Večera
23:00 Vyhlášení tOmbOly
02:00 ukOnčení plesu

úvodník
Vážení zaměstnanci, čtenáři
Lovochemiku,
rok 2016 je za námi, odstartovali jsme další životní a pracovní etapu. S novým rokem
přicházíme i se změnou podoby
Lovochemiku, která se promítá
jak do vizuálu novin, tak
do obsahové části. V 2017
Vám chceme ve větším rozsahu zprostředkovat aktuální dění
ve firmách, informace o plánovaných investicích, chování
trhu, obchodní situaci společností a novinky z chemického
segmentu ve skupině. V rubrice
Víte, že… bychom se rádi věnovali zajímavostem z oblasti
chemie a technologií, dávali vysvětlení k odborným pojmům.
Pravidelně bychom Vám chtěli
zprostředkovat slovo vedení
společnosti v podobě příspěvků odborných ředitelů či generálního ředitele na konkrétní
téma. Zájmové a hobby rubriky budou vycházet v periodě
2 měsíců ve střídavém režimu
tak, aby každá získala prostor
pro své čtenáře. Redakční rada
uvítá ze strany čtenářů další
náměty a podněty k tématům.
Vizuální podobu Lovochemiku
měníme do formátu A4 s vazbou, doufáme, že obsahová
struktura i podoba novin Vám
bude vyhovovat a zachováte nám přízeň i v tomto roce.
Na závěr mi dovolte, abych
Vám do nového roku popřála
vše nejlepší v soukromém i profesním životě a pevné zdraví.
Věřme, že rok 2017 bude pro
nás a společnosti Lovochemie,
PREOL a PREOL FOOD rokem pozitivním a úspěšným.
Libuše Tomanová, šéfredaktor

O b c h o d n í ú s e k / M i l os l av S p ěv á č e k

Nově se můžete těšit Na Happybox
a bar s mícHanými nápoji.

sál
spOlečnOstI
lOVOChemIe

Prodej hnojiv v roce 2017
tereZínská 57,
lovosice

Vstupenky je možné vyzvednout na personálním odd.
od 15.2.2017. Cena vstupenky je 150 Kč.
Dress code: společenský oděv

Vážení spolupracovníci,
V roce 2016 jsme oproti roku
2015 prodali o 10 % více hlavních výrobků a podařilo se nám
uspokojit požadavky zákazníků
v objemu a čase. V uplynulém
roce však bohužel došlo k dramatickému propadu cen hnojiv,
nejvyššímu od roku 2009. Hlavním důvodem tak výrazného
snížení cen byl skokový pokles
cen agrárních komodit na trhu
a zhoršení ekonomické situace
zemědělského sektoru. Vyvolaná
úsporná opatření v aplikaci hnojiv na jaře a vyšší skladové zásoby hnojiv u distributorů z minulé
sezony vyvolaly silný tlak na snížení ceny, na který jsme museli
ve stále tvrdším konkurenčním
prostředí reagovat.

Sklad big bagů.
Ekonomické a politické vlivy
v globálním světě vyvolávají stále
rychlejší reakce chování trhu, našeho trhu hnojiv nevyjímaje.
Příprava prodejního plánu na rok
2017 nebyla jednoduchá, a to zejména s ohledem na pokračující

„nedůvěru zemědělského sektoru“
k cenovému vývoji agrárních komodit a stabilitě cen hnojiv pro jarní
aplikaci 2017.
Pro prodej hlavních výrobků
v tomto roce jsme si stanovili priority - zajistit objem prodeje s využitím
max. kapacit výroben LAV III, LV,
UGL (stará výrobna + nová výrobna) a výroby z Městce Králové, navýšit objem prodeje listových hnojiv
a udržet objem výroby KMC.
U ledkových hnojiv LAV/LAD/
LAS předpokládáme, že se v jarní sezoně nebude opakovat situace
z minulého jara, kdy jsme bojovali
s vysokými skladovými zásobami
v důsledku snížené spotřeby. Věříme, že zvládneme zajistit plynulé
fyzické expedice na již uzavřené
kontrakty bez výraznějších omezení,

Foto: Eva Živná
a to i za přispění nově dobudovávaného logistického zázemí v podniku.
U hnojiv N+S již s určitostí můžeme konstatovat, že naše výrobní kapacity jsou pro jarní sezonu
vyprodány a věříme, že kolegové
na výrobním úseku objemy výroby

zajistí v požadované kvalitě. Klíčovou událostí roku 2017 bude nájezd
nové jednotky UGL. Nezbytná podpora prodeje pro zavedení nových
výrobků N+ S z UGL na trh bude
vyžadovat vysokou osobní angažovanost pracovníků prodeje a celého
prodejního systému koncernu.
U kapalného hnojiva DAM je situace obdobná jako v minulých letech.
Budeme reagovat na vývoj počasí
a jarní sezonu a celý rok v prodeji
zajistíme podle potřeby trhu.
U ledku vápenatého z nové výrobny, která najela v 08/15, jsme se
společně za nemalého úsilí kolegů
z výrobního úseku dostali do situace,
kdy s optimismem hledíme na nadcházející jarní sezonu a celý rok.
Od 2. čtvrtletí 2017 dojde k výraznému nárůstu objemu výroby a prodeje.
Kvalita všech tří výrobků LV dosahuje velmi dobré úrovně a postupně
se vracíme do trhu po celém světě,
kde jsme si vybudovali v minulosti
významné pozice. S ohledem na dynamický nárůst konkurence výrobců
především z Číny do cílových trhů
po celém světě to bude pro prodej
a podporu prodeje nemalý úkol.
V listových hnojivech chceme
navázat na rostoucí trend prodeje
a jeho celkovou úspěšnost. Na hlavní jarní sezonu jsme dobře připraveni a v rámci jarních seminářů se
nám jistě podaří přesvědčit koncové
zákazníky, že právě naše LH jsou
tou správnou volbou v obrovské
konkurenci na trzích v Evropě, kam
dodáváme naše LH.
V hnojivech pro hobby sektor
jsme optimističtí, daří se nám udržet
naše pozice na trhu. I nadále sázíme
na zavedenou značku CERERIT
a další výrobky z řady GSH NPK.
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Jak se dařilo PREOLu a PREOL FOODu
v roce 2016?
Závěr roku je tradičně obdobím bilancování a hodnocení
uplynulého období. O krátké
zhodnocení právě skončeného
roku z pohledu hospodaření
firmy a o výhled do roku 2017
jsme nejprve požádali Ing. Jitku Nezbedovou, finanční ředitelku.
„Pokud se na rok 2016 podíváme v kontextu let minulých, nezbývá než konstatovat, že nebyl
příliš úspěšný. Dosáhli jsme nejnižšího zisku a poprvé v historii
PREOLu nám chybí několik procent ke splnění podnikatelského
plánu. Pokud však uplynulý rok
zhodnotíme z pohledu situace
na trzích komodit a v segmentu
biopaliv, musíme letošní hospodářský výsledek považovat
za úspěch. Dosažení letošního výsledku v době propadu cen komodit nás stálo velké úsilí a za něj
patří dík všem Preolákům.
V nadcházejícím roce neočekáváme výrazné zlepšení tržní
situace, cena komodit je nadále
projektována jako velmi nestálá,
očekává se změna intervenční politiky ČNB, a tím i změna kurzu
koruny. Za dané situace je pro nás
cestou k prosperitě maximální využití kapacit a optimalizace výrobního procesu. K tomuto cíli bude zaměřena i většina investic roku 2017
např. předčištění řepky na příjmu,
čištění plnomiscely a jiné.
Ing. Jan Lisa, technický ředitel a Ing. Stanislav Jiřík, výrobní ředitel, zhodnotili rok 2016
z pohledu technicko-výrobních

Jednotka EŘŠ.
aktivit. Co se tedy událo během
posledních dvanácti měsíců?
„Nejvýznamnějším projektem
roku 2016 byla z pohledu celé
společnosti výstavba linky na výrobu extrudovaného řepkového
šrotu (EŘŠ), který doplní portfolio našich výrobků. Tento projekt
se nepodařilo uvést do kontinuálního provozu do konce minulého roku, jak bylo v plánu, a to
hlavně z důvodu nečekané poruchy na části zařízení. Následkem
tohoto stavu nebylo možné proměřit a vyhodnotit všechny závazné parametry v plánovaných
termínech a projekt jako takový
nemohl být zatím ve své realizační fázi dokončen a převzat od dodavatele. S dílem bylo samozřejmě spojeno i poměrně velké úsilí
všech pracovníků PREOLu počínaje výrobou, přes laboratoře,
údržbu a v neposlední řadě úsek
obchodní a finanční. Všem našim
kolegům i přes zatím nedokončený projekt patří velké díky. Samozřejmě výstavba EŘŠ nebyla

Výhled na budovu lisovny a sklady řepkových šrotů.

Foto: Archiv PREOL
jedinou náplní technického úseku, rozvoj se intenzivně zabývá
další strategií v oblasti vývoje biopaliv, a to nejen ve společnosti,
ale i v celé skupině AGROFERT.
Údržba zvládla zajišťování stavu
již stárnoucího zařízení ve stadiu
schopném výroby a poprvé v celozávodní odstávce jsme se pustili do realizace časově náročných
generálních oprav. Na investicích
probíhala realizace plánovaných
akcí a hlavně příprava pro projekty plánované v roce 2017. Zde
se již neočekává tak masívní investiční rozvoj a ruch, ale v plánu je několik akcí, které jsou pro
společnost velmi důležité. Budeme o nich určitě více informovat
v průběhu letošního roku.
Rok 2016 znamenal také první
rok plného provozu rafinerie jedlých olejů ve společnosti PREOL
FOOD. Tuto investici můžeme
hodnotit jako velmi úspěšnou.
Rafinerie dosahuje bezproblémového projektovaného výkonu,
který se podařilo při splnění všech

Foto: Archiv PREOL
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AK TUALIT Y
ä Od 1. 2. 2017 zahajuje
MUDr. Jan Třešňák provoz ordinace praktického lékaře v budově
zdravotního střediska v ul. Terezínská (vedle Lovochemie). Současně se stává novým poskytovatelem pracovně lékařských služeb
pro společnosti Lovochemie,
PREOL a PREOL FOOD. Od února 2017 bude probíhat postupné
předávání agendy pracovně lékařských služeb mezi MUDr. Drbalovou a MUDr. Třešňákem ve spolupráci s odd. odměňování. O plném
přechodu agendy pracovně lékařských služeb na MUDr. Třešňáka
budou zaměstnanci informováni.
ä 4. ledna 2017 proběhl za účasti auditorské firmy Ernst & Young
Audit, s.r.o. audit vybraných výrobků, surovin a náhradních dílů.
V PREOL proběhla inventura 1. 1.
2017, a to na výrobky a suroviny.
ä Již od 13. 2. bude možné
čerpat rozpočet na benefity prostřednictvím e-shopu benefitů tzv.
CAFETERIE Benefit Plus. Bližší
informace naleznete v informační
kampani na intranetu a v tištěných
materiálech, popřípadě kontaktujte
personální oddělení Lovochemie
a PREOL.
ä Firma ILD Kladno zahájila
stavební práce na akci „Rekonstrukce vodní pračky za sušárnou
v GSH Městec Králové“.
ä Vrcholí práce na rekonstrukci
mostu C01 a C02 s reálným termínem dokončení 31. 1. 2017.
ä Ve dnech 10. - 12. 1. proběhly plánované odstávky za účelem údržby zařízení v provozech
PREOL a PREOL FOOD.

požadavků na kvalitu výsledného
produktu a při nízkých spotřebách
energií navýšit o 30 procent.
Ostatní provozy PREOL vyráběly celý rok bez významných
provozních problémů a běžné
poruchy byly řešeny včas a bez
zásadního vlivu na plnění plánovaných kapacit.
Děkujeme všem kolegyním
a kolegům za dobrou práci
v loňském roce a přejeme do nového roku pevné zdraví a hodně
optimismu k plnění náročných
úkolů.“
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FIREMNÍ PRODEJNA OTEVŘENA
Prodej zahájen
Celkem 11 týdnů nepřetržitě trvaly stavební práce a úpravy prostor v budově obchodního úseku
a navazujícího přístavku. Společnosti Feschu se podařilo dodržet
časový harmonogram a v souladu
s projektovou dokumentací realizovat přestavbu bývalého skladu
a dílčích kanceláří OÚ na novou
prodejnu potravin pro zaměstnance areálu Lovochemie. Prostory
byly 14. 12. 2016 úspěšně zkolaudovány, pod dohledem kolegů
z OAS a BOZP byly dokončovány

Podniková prodejna.

drobné nedodělky a odstraněny
dílčí nedostatky v souběhu s přípravou na otevření prodejny personálem PMU.
Dne 19. 12. 2016 prodejna přivítala první zákazníky. Její provozní doba je stanovena na pondělí – pátek od 5:30 do 16:00
hod. Zákazníci z řad zaměstnanců
Lovochemie, PREOL, PREOL
FOOD a Bluechem mohou využít možnosti bezhotovostního
nákupu na čip za podmínky, že
uzavřeli novou dohodu o srážkách ze mzdy. Stav svého konta,
aktuální čerpání a výši zbývající

částky měsíčního limitu 2500 Kč
pak zaměstnanci mohou sledovat průběžně na intranetu. V kategorii pro zaměstnance, oddílu
objednávání jídel v záložce „Historie účtu“ je kompletní přehled
transakcí bezhotovostního čerpání na čip ze všech odběrných míst
(tj. včetně závodní jídelny, kantýny a nově i prodejny).
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Všem zaměstnancům, kteří nám
zprostředkovali své připomínky
a dali podněty k prodejně a jejímu
sortimentu v knize připomínek zaměstnanců, velmi děkujeme. Rubrika prodejna zůstává i nadále aktivní, proto neváhejte a pište nám.
S provozovatelem Vaše postřehy
a náměty aktivně komunikujeme, průběžně řešíme připomínky
k sortimentu, cenám a pracujeme
na úpravách koncepce prodeje pro
zvýšení spokojenosti zaměstnanců. O připravovaných akčních nabídkách Vás budeme informovat
na firemním intranetu.

Foto: Luděk Jambor, Libuše Tomanová

S P R Á V N Í Ú S EK / A nna A d amcov á

Lovochemie získala ocenění za spolupráci
s partnerskou školou Lovochemie, a.s. získala oce- praxi v Lovochemii, při které se

Zlatá pečeť.

Foto: Adamcová Anna

nění za dlouhodobou spolupráci
se Střední průmyslovou školou
v Ústí nad Labem. „Zlatá pečeť“
byla naší společnosti udělena
za aktivní přístup, podporu technického vzdělávání a intenzivní
spolupráci zaměstnavatele a školy na odborné přípravě žáků pro
budoucí povolání. Nástrojem je
Stipendijní program společnosti,
který na partnerské škole SPŠ Ústí
nad Labem úspěšně realizujeme
čtvrtým rokem. Žáci z oboru Mechanik elektrotechnik a Elektrikář
silnoproud ze Střední průmyslové školy vykonávají pravidelně

seznamují s budoucí pracovní náplní. V květnu 2017 budeme mít
první tři absolventy těchto oborů.
U dvou stipendistů předpokládáme nástup do pracovního poměru
v Lovochemii, jeden žák projevil
zájem o pokračování studia na VŠ.
Tímto děkujeme garantům praxí
panu Miroslavu Chromému, Eduardu Havlíčkovi, Janu Olšákovi,
Stanislavu Dopitovi a Petru Peterkovi za spolupráci, ochotu podílet
se na odborné přípravě budoucích
zaměstnanců a předávání pracovních zkušeností mladé generaci
během praxí.
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Foto: Václav Havlík

Výstavba Univerzální Granulační Linky (UGL)
prosinec 2016

Konec roku 2016 představuje pro
výstavbu UGL jeden z důležitých
milníků, zahájení zkoušek systémů
na výrobně dusičnanu amonného.
V prosinci byly na stavbu dodány

vlevo je jednotka UGL na kterou
navazuje administrativní budova.
Vedle ní jsou pak sklady kyselin
a jednotka DA, zcela vpravo pak
přesýpací věž u kruhových skladů a v popředí nový dopravníkový most. Stavební subdodavatel

Pohled na staveniště UGL.
všechny klíčové aparáty s jedinou
výjimkou, tou je ohřívač roztoku
DA od společnosti ALFA-LAVAL.
„Většina zařízení je momentálně

od technologií UGL a DA. Tam
jsou práce ovlivňovány počasím
a nízkými teplotami, proto je současnou prioritou realizace střech
a opláštění.“
A jak to vypadá s OFF-SITE projekty? Podzemní rozvod požární

jení a instalovat záložní dieselagregát. Práce v rozvodně superfosfátu,
odkud bude celá výrobna napájena,
jsou dokončeny a probíhají zkoušky. Napojovací potrubí páry všech
tlakových úrovní a kondenzátu je
v realizaci, napojovací body jsou

Technologie jednotky DA.
zahájil práce na opláštění objektu UGL.
V administrativní budově nové
jednotky se dokončují jednotlivá

vody byl dokončen a je po úspěšné
tlakové zkoušce. Rovněž tak byla
instalována posilovací stanice, zbývá dokončit vnitřní potrubní propo-

dokončeny, potrubní most C02 je
instalován a probíhá instalace potrubí. Situaci shrnul Ing. Havlík
konstatováním, že z dosavadního
průběhu lze usuzovat, že OFF-SITE
projekty nebudou příčinou jakéhokoli zpoždění uvedení jednotky
do provozu.
Závěrem se ještě zmíníme
o úseku expedice hnojiv. V hale
superfosfátu bylo demontováno
původní zařízení a a zhotovitel zahájil montáž nové technologie. Dopravníkové mosty jsou dokončeny
a probíhá instalace dopravníků,
elevátorů a finalizace objektu nakládky na osobní automobily. I zde
očekáváme v průběhu příštího měsíce zahájení zkoušek.

Nová přesýpací věž, dopravníkové a potrubní mosty.
již namontována na pozicích, okolí
staveniště se tak postupně uvolňuje. Uvolněné plochy se ale využívají pro uložení prefabrikovaných
potrubních dílů a posledních částí
ocelových konstrukcí, takže celkově se situace s volným prostorem
příliš nezlepšila, to lze očekávat až
v březnu,“ sdělil Ing. Stuchlý.
Na obrázcích můžete vidět záběry ze staveniště z konce roku.
Na celkové fotografii vidíte staveniště ze strany labské vodárny,

patra budovy včetně budoucího
velínu. „Na místě jsou rozvaděče
řídicího systému a ve velínu je již
pracovní stanice. To umožní budoucí obsluze výrobny zahájit zaškolování a být tak v přímém kontaktu s výstavbou a probíhajícími
zkouškami. Postupně se dokončí
i zasedací místnost a první kanceláře, takže budova začne reálně
plnit svoji funkci,“ řekl Ing. Pacholík a dodal: „Práce uvnitř budovy
pokračují bez omezení, na rozdíl

Jednotka UGL a administrativní budova UGL.
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Ježdění na kole v zimě?
Jde to, ale opatrně.

Pracovní úrazy 12/2016
Sledované kritérium

Počet
událostí
za měsíc

Pracovní úrazy LTI3+

0

Pracovní úrazy MTC

0

Opatrnosti není nikdy dost

Jízda na kole
v zimě přece jen
není tak bezstarostná, jako v létě. Silnice jsou za pěkného počasí většinou
suché, problém může být v různých
místech na nezpevněných plochách.
Zde totiž mohou číhat zledovatělá či
zasněžená místa. Při oblevě se budete více potýkat s blátem. Pozor také
na vyjeté koleje a další nerovnosti,
které byste v nánosu poloroztátého sněhu mohli přehlédnout. Jízda
na kole po areálu vyžaduje trvalou
pozornost, v zimě je ale zkrátka potřeba být ve střehu daleko víc.
Pokud příliš sněží, tak raději
na kole nevyjíždíme. Roztátou pro-

solenou břečkou se ale jezdit s opatrností docela dá. Pozor ale na koleje, kanály a další drobné překážky.
Vrstva téměř roztátého sněhu a soli,
ovšem škodí kolu – hlavně plášťům.
Občas kolo proto opláchneme čistou
vodou.
Počasí cyklistu v zimě samozřejmě limituje více. Nejezdíme,
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Datum

2. 12. 2016
Pracovní úrazy OST

2

Požáry

0

Kontraktoři OST
Vysvětlivky:

10. 12. 2016

Stručný popis událostí

LCH – OŽD, při svěšování cisternového
vozu a odebírání zarážky došlo k naražení
pravého ramene o vozovou kotvu pro
posunovací zařízení.
LCH – OŽD, při manipulaci s nožem došlo
k povrchové řezné ráně na ukazováku levé
horní končetiny.

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

když příliš sněží, když je na silnici vrstva sněhu, nebo pokud
příliš mrzne. Zdá se to jako velké
omezení, ale není tomu tak. V případě, že nastanou podmínky pro
omezení, vydá podnikový dispečer zákaz jízdy na kole, který platí v celém areálu.
Pozor také na to, že v zimě je
dříve tma. Šero je už okolo čtvrté

odpoledne, nezapomeňte na důkladnou kontrolu povinné výbavy svého
kola. Vhodné je používání reflexních prvků.
A na závěr obvyklá rada pro
všechny cyklisty. Rychlost si ponechte třeba na nedělní výlet, nebo
nejbližší triatlonové závody. V areálu se na kole jezdí pomalu a pro zimní období to platí dvojnásob.

Proměny d o b y / A l e x an d r V o p at

Osud výroben kyseliny dusičné KD I – IV

Celkový pohled na výrobní areál KDI-IV včetně selektivní redukce (vpravo) v roce 1992.

Uvolněný prostor po demolici výroben v roce 2003.

V Z O O S E C H O / V ěra Hoz á k ov á

Aktiv dárců krve
V předvánočním čase dne 14. 12.
2016 proběhl v salonku podnikové jídelny „Aktiv dárců krve“, jak zaměstnanců Lovochemie tak, i Preolu.
Určitě všichni přítomní si za tuto
dobrovolnou a velice prospěšnou
akci zaslouží naše poděkování.
Mezi přítomnými dárci byli jak

začínající (1 odběr), tak i ti, kteří si
zaslouží, abychom se o nich zmínili.
Za 80 odběrů patří dík Luďku Linajovi a Petru Laubovi. 40 odběrů
dovršila Dana Bartůňková a Leoš
Kozel.
Všem za tuto záslužnou činnost
patří velký dík.

Aktiv dárců.

Foto: Petra Peřinová
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Z aj í mav é k on í č k y / M ic h a l a M in č á k ov á
Dnes vás seznámíme se zálibou
pro ženu možná poněkud netradiční. V automobilových veteránech a v péči o ně se zhlédla paní
Michala Minčáková, technik
údržby v PREOL.
Míšo, kdo Vás k tomuto koníčku
přivedl a jak se rodí vášeň pro stará auta?
Společně s přítelem jsme se dostali k zálibě ve starých automobilech
(a i jiných dopravních prostředcích)
postupně sami již od počátku, kdy
jsme začali řídit. Zná to asi každý, kdo
v ruce drží čerstvý řidičský průkaz
a chce jezdit. Pořídí si na obouchání něco staršího. V našem případě to
byl tzv. maluch, Fiat 126 Polák, který
byl naším prvním vozem. Tento automobil nemohl být jednodušší a zažili

Fiat 850 – Prodávaný v 70. letech
i v ČSSR.
jsme s ním spousty legrace. Poté jsme
měli novější a lepší auta, ale postupem
času jsme zjistili, že ta stará auta mají
úplně jiný „feeling“ a v dnešní stresové době je to výborný lék.
Prvního veterána jako hobby jsme
si pořídili před šesti lety. Je to stařičký Volkswagen Brouk. Pro start nového koníčka není lepší prvotina nežli tato legenda mezi automobily. Jeho
odolnost a jednoduchost je příkladná
a je jen málo lidí, kterým se nelíbí.
Proč máte raději stará auta než
nová?
Ten pocit z jízdy starým automobilem je nepřekonatelný. V dnešní
době si člověk v automobilu připadá
jako v počítačové hře. Spousty věcí
dělá za něj. Ve starých autech je řidič řidičem a to se mi na tom líbí. Ta
auta jinak voní, jinak se v nich sedí,
ovládání není tak přesné, pořád něco
nefunguje. Možná si mnozí ještě
vzpomenou na léta s „hundrtkami“ či
„stodvacítkami“.
Takové hobby jistě zabere hodně
času…
O technickou stránku se stará pří-

tel. Já občas něco přidržím, pomůžu,
nebo třeba šlapu na brzdy, když se
odvzdušňují. Záleží na tom, jak se
s auty jezdí často. Technická kontrola je stejná jako u ostatních, takže
údržbu potřebují. Ale mnoho času to
nestojí. Myslím, že občasné vyjížďky jsou dokonce časově náročnější.
Však teď máme v rekonstrukci Fiata
850 a ten si žádá mnoho času. Jen příprava pro nový lak vyžaduje desítky
hodin práce.
Preferujte nějakou značku?
Máme rádi italské vozy, převážně
Fiaty. Je to značka, která v Čechách
za totality zdomácněla jako jedna
z mála zahraničních. Naší srdcovou
záležitostí je Brouk, protože je úplně
jiný než ostatní novější Volkswageny.
Co se Vám na starých autech nejvíc líbí?
Jejich design, který je kus od kusu
jiný. Taková rozmanitost tvarů se
dnes již nevidí. Líbí se mi i komunita
lidí, která se k veteránům váže. Lidé
se stejným nebo podobným zájmem
jsou přátelští a na srazech se člověk
oprostí od starostí všedních dnů.
A co údržba, je náročná jak manuálně, tak i finančně?
Máme doma veterány, které jsou
tzv. „masovky“. Ty se udržují vcelku
snadno, díly se dají sehnat a nejsou
drahé. Dokonce levnější než na nová
vozidla. Již zmíněný Fiat 850 ale nebyl vyráběn až tak masově (jen přes
milion kusů), tam je situace s díly
horší. Pořád se ale najdou lidé, kteří mají doma zásoby z let minulých
nebo autovrak.
Jsou všechna auta ihned pojízdná
a jestli nikoliv, kolik času a úsilí
Vás stojí uvést auto do provozu?
To záleží na konkrétním případu.
My jsme si pořídili auta, která byla
ihned pojízdná. Samozřejmě každé

Motor Brouka – čtyřválcový plochý
boxer, vzduchem chlazený. Tento
motor se používal i v jiných zařízeních než v autech, např. v hasičských čerpadlech, kompresorech,
kombajnech, letadlech, lodích, hokejových frézách apod.

Volkswagen Brouk – nejprodávanější auto světa, vyrobeno 21,5 milionu kusů
od r. 1938 do 2003.
mělo a má své mouchy, které se dají
odstranit nebo jinak vychytat. Asi
nejhorší věcí je koroze, se kterou
stále svádíme boj. Každé staré auto
má minimálně jednu neodstranitelnou vadu.
Bez toho vybíjení much by Vás to
jistě ani nebavilo ☺ Kde sháníte
náhradní díly?
Prakticky kde se dá. Po známých,
na burzách, na srazech, na internetu,
v aukcích. Některé nové díly v obchodech, popřípadě v zahraničí.
Kde máte Vaše koně ustájeny? ☺
Máme je doma. Kde jinde by se
člověk mohl těšit z jejich přítomnosti
více. ☺
Nyní uveďme pár přesných čísel
ohledně výkonu, to bude jistě zajímavé čtení ….
Nejslabší je Fiat 850, ten má motor
843 ccm a výkon 34 koní. Ovšem jeho
hmotnost je 670 kg, takže malý výkon
nevadí. Nejsilnější je Mazda MX-5,
motor 1840 ccm a výkon 130 koní.
Máte ke všem autům stejný vztah,
nebo je tu nějaký favorit?
Momentálně je nejoblíbenější
Mazda MX-5, však jen proto, že je
to kabriolet a nejnovější přírůstek
do rodiny ☺.
Znáte nějaké podrobnosti o původu
Vašich aut?
Brouk je dovoz z Německa, Fiat
měla jedna paní celý život, a když
zemřela, zdědil ho její syn a prodal
nám. Mazda je také dovoz, původně jí
měl ředitel jedné firmy, poté dvě ženy
na léto. Teď je u nás. Více detailů neznám.
Kam nejdále jste za potenciálním
úlovkem cestovali?
Ve fázi reálného uvažování o koupi
jsme nejdále jeli do Hradce Králové.

Ale jen se kochat jsme jezdili i různě
po republice. Do zahraničí za veterány jezdíme jen na srazy.
Studujete návody, literaturu?
Samozřejmě, bez toho to nejde.
V dnešní době se dá snad vše najít
na internetu, protože komunita kolem
veteránů je veliká. Mít ale dobovou
literaturu je velká přidaná hodnota
k vozidlu, stejně jako dobové doplňky.
Mezi veteránisty se velice cení i dobové oblečení.
A jakou zatím nejdelší cestu jste
urazila se svým nejstarším autem?
Nejstaršího mám Fiata, toho jsem
poprvé a nejdéle řídila, když jsme si ho
pořídili. Z Hradce Králové až do Mostu, po okreskách a v noci. Byla to výjimečná jízda se 45 let starým autem,
které jsem neznala. Skvělý zážitek.
Míšo, děkuji Vám za rozhovor
a přejeme Vám ještě spoustu šťastných
kilometrů za starými volanty, které ani
léty neztrácejí svůj půvab a lesk.
Andrea Sikorová

Zimní přechod
Dlouhého vrchu
TJ Lbín, z.s., zve všechny příznivce zimní turistiky na tradiční akci, jejíž
42. ročník se koná v neděli
12. února 2017. Odjezd autobusů je z parkoviště v ulici
Na Valech v 10 hodin, odkud budou všichni přepraveni
na start pochodu u Ovčárny
nad obcí Rýdeč. Účastníci
obdrží čaj a pamětní diplom
v areálu TJ ve Skalici, odkud
zamíří do cíle pochodu v Litoměřicích.
Ivan Galia
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V Z O O S E C H O / V ěra Hoz á k ov á

Poděkování

Setkání s jubilanty.

Foto: Karel Novotný

VZO OS ECHO každý měsíc organizuje slavnostní sezení s odboráři, kteří mají nějaké životní jubileum, nebo se loučí z odcházejícími na zasloužený
odpočinek.
V loňském roce se celá akce uskutečnila až ke konci roku. Sešlo se zde 12 zaměstnanců. Velké překvapení bylo, že mezi nás přišli generální ředitel Ing. Petr
Cingr a ředitel správního úseku Mgr. Michal Kurka.
Pro čtyři odcházející zaměstnance to byla opravdu
velká pocta, že za dlouholetou odvedenou práci jim
poděkovali ti nejvyšší.
Jsme si vědomi toho, že vytíženost našich ředitelů je
značná a nemohou se vždy uvolnit. O to více nás to těšilo.
Jménem všech zúčastněných moc děkujeme.

Busin e ss e ti k e ta / Eva Ž ivn á

Firemní ples

Kde jinde máme ideální příležitost projevit náklonnost druhému
pohlaví než na plese? Ples je stále
vrcholnou společenskou událostí
a je třeba si nejprve zvolit vhodné oblečení. Žena má výhodu:
na ples si může vzít velkou večerní jak k partnerovu smokingu, tak
k jeho černému obleku.
Na ples nemusíme přijít přesně
v čase, kdy začíná, ale určitě ještě
před předtančením, tím je obvykle
ples zahájen.
Při příchodu do sálu obvykle
vítá hosty představitel vyššího managementu. Podává ruku
všem, protože je v pozici hostitele. Nezdržujeme dlouhými

řečmi, jen poděkujeme za pozvání
a představitel firmy nám popřeje
dobrou zábavu.
Ples firmy bývá zahájen předtančením, které naladí účastníky
do plesové atmosféry. Pak moderátor uvede předsedu představenstva nebo generálního ředitele, aby
ples zahájil. Jeho proslov musí být
krátký a vtipný – hosté se přišli
bavit. Pak se rozbíhá taneční rej.
První tanec patří naší partnerce,
ty další pak můžeme rovnoměrně
rozdělit mezi ni a jiné ženy v sále.
Tančíme ohleduplně, a jakkoli
„muž vede“, dělá vždy jen to, co je
jeho tanečnici příjemné. Nemusíme držet dámu křečovitě jako ado-

XVIII.

reprezentaČní pLeS
LOVOCHeMIe a preOL
10. bŘezna 2017

Program
20:00 zahájení plesu

20:15 pŘedtančení
20:30 nO headaChe

Hudba k tanci a poslecHu

22:00 pŘekVapení Večera
23:00 Vyhlášení tOmbOly
02:00 ukOnčení plesu
Nově se můžete těšit Na Happybox
a bar s mícHanými nápoji.

sál
spOlečnOstI
lOVOChemIe
tereZínská 57,
lovosice
Vstupenky je možné vyzvednout na personálním odd.
od 15.2.2017. Cena vstupenky je 150 Kč.
Dress code: společenský oděv

lescent na první prodloužené, ale
důvěrné tisknutí se na partnera si
necháme do nočního baru.
Kdy odejít z plesu? Společensky
vhodné je odcházet v okamžiku,
kdy odešly dvě třetiny účastníků.
Můžeme se s přáteli skvěle bavit,
ale neměli bychom podlehnout
klamnému dojmu, že jsme na domácím večírku. Muž si nemůže
povolit kravatu a rozepnout knoflíček u košile ani v půl druhé ráno,
o odložení saka nemluvě, a žena si
nesmí zout pod stolem boty, aby
si odpočinula. Z plesu odcházíme
tak, jak jsme na něj přišli: důstojně, s noblesou, dokonale upraveni.
Zdroj: Internet

LOVOCHEMIK, podnikový měsíčník,
vydává akciová společnost Lovochemie
pro interní potřebu zaměstnanců podniku.
Výtisk zdarma.
Šéfredaktor: Libuše Tomanová.
Redakční rada: Miroslava Gurellová, Karel
Hendrych, Lenka Hozáková, Luděk Jambor,
Dagmar Kubáčová, Andrea Sikorová, Marek
Trefný, Renáta Veselá, Barbora Zemanová,
Daniel Zelenka, Eva Živná.
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
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VÝROČÍ V LEDNU
Pracovní výročí oslaví:
5 let zaměstnání v podniku:
Segečová Milena
vedoucí právního oddělení, SÚ
Gujda Michal
vlakvedoucí, OŽD
Štěpánek Radek
vlakvedoucí, OŽD
Kamaryt Jakub
operátor, DAM
Sikorová Andrea
asistent, PREOL
10 let zaměstnání v podniku:
Švanda Zdeněk
Mechanik, Údržba
Házlová Šárka
Obchodní referent, OPM
Janďourek Tomáš
Operátor, DASA
20 let zaměstnání v podniku:
Šmíd Václav
Technolog, KD
Všem našim spolupracovníkům
přejeme pevné zdraví a hodně
úspěchů.

V prosinci nastoupili:
Poucha Jiří
operátor, Expedice
Lupínek Marek
operátor, Expedice
Mráček Antonín
operátor, OVH
Matouš Milan
operátor, OVH
Šafránek Ondřej
operátor, LAV
Gerstberger Lukáš
vlakvedoucí, OŽD
Matějíčková Tereza
absolvent, OVH
Svatopluk Lokšan
specialista MaR
a DCS PREOL
Přejeme mnoho úspěchů
v novém zaměstnání!
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Co nového
v Nadaci AGROFERT?
Nadace rozdělila
více než 98 milionů korun

A kam přidělené nadační
příspěvky putovaly?

Nadace AGROFERT oslavila 5. prosince 2016 přesně pět let od svého založení. Za tu dobu jsme vybudovali nadaci,
která se zařadila mezi nejvýznamnější
v České republice. V žebříčku firemních nadací a nadačních fondů za rok
2015 /publikován 28. 11. 2016/ jsme
se umístili na 4. místě s celkovým objemem rozdělených příspěvků ve výši
přes 29 miliónů Kč. Velký posun ovšem
očekáváme až v žebříčku za rok 2016,
kde se zobrazí skutečně nebývalé navýšení nadačních darů rozdělených
z rozpočtu nadace – ke dni uzávěrky
Agrofert magazínu to bylo více než 98
milionů Kč.

Tak jako v minulých letech jsme i letos
přispívali na zdravotní a kompenzační
pomůcky pro hendikepované spoluobčany, na upravené automobily pro lidi
s hendikepem a na životní náklady dětí
rodičů samoživitelů. Novinkou bylo
odstartování stipendijního fondu pro
studenty jak středních, tak vysokých
škol nebo příspěvky na sportovní pomůcky pro lidi s hendikepem. Celoročně také podporujeme hasičské sbory
a hasičský sport.
Pro neziskové organizace jsme během
roku 2016 vypsali 9 grantových řízení,
celkem jsme na podporu jejich činnosti
vyplatili téměř 51 miliónů Kč.

Grantové řízení

Počet podpořených
organizací

Celková výše
rozdělených darů

Podpora dětí hendikepovaných mentálně,
fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají

90

8.138.259,- Kč

Podpora neziskových organizací poskytujících
služby rodičům samoživitelům a jejich dětem

26

3.727.120,- Kč

Podpora domácí hospicové péče pro děti
a dospělé (1. část)

14

3.956.944,- Kč

Podpora péče o seniory v domácím prostředí

33

6.485.866,- Kč

Podpora osob s mentálním
a kombinovaným postižením

38

7.055.439,- Kč

Podpora projektů směřujících k budování
dlouhodobých vztahů mezi seniory a mladými
lidmi/dětmi

18

1.087.965,- Kč

Podpora domácí hospicové péče pro děti
a dospělé (2. část)

21

5.133.516,- Kč

Podpora amatérských folklorních souborů

132

11.467.698,- Kč

Podpora sportu lidí s hendikepem

21

3.878.065,- Kč

Celkem

50.930.872,- Kč

Sbírka vánočních dárků
pro děti rodičů samoživitelů
Chtěla bych upřímně poděkovat všem zaměstnancům koncernu, kteří se i letos zapojili do sbírky vánočních dárků pro děti rodičů samoživitelů.
Společně jsme udělali radost 220 dětem, kterým
jsme pod stromeček nadělili více než 800 dárků!

