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Jaké téma hýbe Lovochemií
a PREOLem?
Nedávno mi kolega Tesařík řekl
úsměvnou poučku: „Chceš-li odvrátit
pozornost od jakéhokoliv problému
firmy, vyměň dodavatele stravy“. Nám
se, myslím, výměnou dodavatele stra
vy, povedlo odvrátit pozornost od ja
kéhokoliv firemního tématu dokona
le. Ne, že by to bylo třeba. Lovochemie
dokončila výstavbu klíčových vý
robních jednotek. Univerzální gra
nulační linka, až na běžné „porodní“
bolesti při uvádění do provozu, jede
díky našemu týmu techniků, mistrů
a operátorů na maximální výrobní
kapacitu. Stejně tak se podařilo zahá
jit výrobu na modernizované výrob
ně KD6, nová energetika funguje bez
problémů, ledek vápenatý se postup
ně daří stabilizovat a letos vyrobíme
a prodáme možná až 80 000 t. PREOL
dokončil investiční rozvoj výstavbou
a zprovozněním jednotky na výrobu
extrudovaných šrotů.
Zásadně jsme zapracovali na ekolo
gizaci celého areálu. Jak do vod, tak do
ovzduší vypouštíme ve srovnání s pře
dešlými roky zlomek látek. Většina na
šeho sortimentu hnojiv je vyprodaná
do konce února, díky zlepšené kvalitě
výrobků nemáme problém s prodejem.
Pravdou je, že z důvodu celosvěto
vého poklesu cen hnojiv v roce 2016
se bude ziskovost Lovochemie dru
hým rokem pohybovat níže, než jsme
byli zvyklí do roku 2015. Ani tak však
všichni naši zaměstnanci nemusí mít
obavu o předvánoční výplatu podílu
na hospodářském výsledku. Ta bude
opět ve stoprocentní výši jako v mi
nulých letech nejen v Lovochemii, ale
i v PREOLu, který je letos značně zatí
žen poklesem cen biopaliv při trvale
velmi vysokých cenách řepky a nebu
de schopen zopakovat dobré hospo
dářské výsledky minulých let.
Pojďme ale zpět ke stravování. Ne
vydařený začátek nás mrzí více, než
si možná myslíte. Vnímám, že dobrá
strava je pro vás klíčovým benefitem,
i to, že za prvních 14 dnů rozhodně
nelze poskytované obědy díky jejich
rozkolísané kvalitě označit za bene
fit. Není naším cílem vás čas od času
uchlácholit moučníkem zdarma.
Denně jednáme s naším novým do
davatelem o kvalitě a požadovaných
změnách. V nejbližších dnech dou
fám zaznamenáte řadu změn. Strava
v jídelně bude ohřívána postupně a ne
najednou na celou dobu výdeje. Vždy
bude k dispozici náhradní příloha
pro případ, že by se nevydařila třeba
bramborová kaše. Budou k dispozici
omáčky a šťávy na dochucení jídel
v množství dle přání každého strávní

pokračování na str. 2 

VÝROBNÍ ÚSEK Josef Douša

Ostrovní provoz KD6 – PREOL
Již v roce 2014 se společnosti Lovochemie a PREOL začaly zaobírat potřebou zajistit spolehlivost dodávky
páry pro provozy ve východní části areálu, hlavně provozů PREOLu a posléze i nově vybudované UGL.
Následovala příprava a návrh celého
systému tak, aby byla zabezpečena
nejenom stabilní dodávka páry, ale
zvýšena celková provozní spolehlivost zásobování areálu technologickými médii. Po zpracování studie za
aktivní účasti obou firem bylo zadáno
projekční firmě (Pento) zpracování
zadávací dokumentace pro realizaci
celého díla.
Celá akce byla rozložena do dvou
etap: první etapa, zakončená v rámci
CZZ 2015, zahrnovala vybudování pří
pojných bodů a osazení uzavíracími

a regulačními armaturami. Realizace
druhé etapy byla zahájena v roce 2016
a v současné době se připravujeme na
odzkoušení „ostrého“ provozu, které
by mělo proběhnout začátkem měsíce
listopadu.
A o co vlastně v „ostrovním provo
zu“ jde? Za normálních okolností, kdy
jsou v chodu výrobny KD, máme dva
zdroje páry – energetiku a výrobny
KD. Na energetice máme v současnosti
v trvalém provozu pouze jediný kotel,
a to fluidní kotel K8. V případě jeho ne
nadálého výpadku dochází k poklesu

Regulační armatura Metso
– nejdůležitější armatura systému

FOTO: Josef Douša
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Pohled na nový most R02
vč. nového potrubí VT páry

tlaku páry, odstavení turbíny TG7 a ná
jezdu záložních plynových kotlů. Pro
tože jde ale o operace v řádu desítek
minut, nastává situace, kdy tlak páry
z energetiky krátkodobě poklesne pod
úroveň 36 bar (výstupní tlak páry z KD).
V tom okamžiku se automaticky pře
směruje dodávka VT páry od KD smě
rem na PREOL a UGL (standardně
směřuje pára na energetiku, kde je
následně redukována na další tlakové
úrovně) a zahájí se regulace tlaku pro

PREOL samostatnou redukční stanicí.
Po obnovení dodávek páry z energeti
ky se začne na základě tlaku regulační
armatura otevírat a systém se přesta
ví automaticky na normální stav. Tak
a nyní máme zabezpečenou VT páru
směrem na PREOL a potažmo na UGL.
Operátor může v případě potřeby také
zadat ručně do řídicího systému povel
zahájit regulaci vysokotlaké páry pou
ze mezi KD6 a energetikou, tomu říká
me řízený ostrovní provoz.

pokračování na str. 2 

PERSONÁLNÍ ÚSEK Anna Šímová

Lovochemie se zúčastnila veletrhu TECHDAYS 2017
Ve dnech 4. – 6. 10. 2017 proběhl již druhý ročník veletrhu Techdays 2017 na výstavišti Zahrady Čech
v Litoměřicích, kterého se zúčastnily i personalistky se stánkem Lovochemie.
Tento veletrh byl určen žákům 8. a 9.
tříd základních škol z okolních měst
a obcí, kteří se mohli seznámit s nabídkou oborů středních škol a zaměstnavatelů z regionu. Letošního ročníku
se zúčastnilo téměř 1 000 žáků.
U stánku Lovochemie čekalo pro
žáky několik novinek – každý si mohl
vyluštit křížovku, za kterou obdržel
reklamní předmět dle výběru nebo
náš nový firemní maskot Fertík, který
přináší pro tento školní rok stipendij
ní program a jeho výhody – měsíční
stipendium až do výše 1 000 Kč, pří
spěvek na dojíždění až do výše 600 Kč,
vybavení pracovními pomůckami

www.lovochemie.cz | www.preol.cz | www.preolfood.cz

Stánek Lovochemie

v hodnotě 3 000 Kč, praxe, stáže, bri
gády v Lovochemii a další.

Velký úspěch sklidily, stejně jako
minulý rok, chemické pokusy, kte
ré prováděli naši stipendisté Lukáš
Holub a Mirek Škola. Pokusy pro nás
připravily kantorky chemie ze SOŠ
technické a zahradnické Lovosice,
kterým tímto děkujeme za spolupráci.
Žáci mohli vidět například chemikovu
zahrádku, modrý efekt, zlatý déšť nebo
modelaci výbuchu sopky.
Pokud máte i vy doma žáka 8. nebo
9. třídy a uvažujete, jakou školu zvo
lit, nezapomeňte na nabídku našeho
stipendijního programu. Pro více in
formací se neváhejte obrátit na perso
nální úsek.

Nový maskot Lovochemie Fertík

www.facebook.com/lovochemie
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Jaké téma hýbe Lovochemií
a PREOLem?
pokračování ze str. 1
ka, jednotlivé složky jídla budou serví
rovány na talíř zvlášť, aby platilo, že
jídlo se má i líbit. Maso bude regene
rováno tak, aby nebylo buď přesušené
anebo tuhé. Na smažené a opékané
přílohy pořídíme novou fritézu, aby
mohly být chystány přímo u výdeje
v jídelně. Zlepší se též popis jídel
a označování alergenů. Nově bude v jídelně instalován vířič na chlazené
nápoje. U chlazené stravy bude sorti
ment rozšířen tak, aby bylo na výběr
vždy alespoň z pěti jídel. Též bude
zvýšen obsah příloh, protože 3 knedlí
ky nebo 4 brambory skutečně nestačí.
Do benefitu stravování patří též kantýna, která prošla částečnou rekon
strukcí. Doufám, že v jejím případě vykročíme pravou nohou a budete jak
s prostředím, tak s poskytovanými službami spokojeni hned od jejího otevření.
Věřím, že se stravování ve firmě
brzo zařadí na špičku hodnocených
benefitů, jejichž škálu jsme v letoš
ním roce značně rozšířili. Vás prosím
o shovívavost a trpělivost. Nakonec
každému z nás se ne vždy vše vyda
ří podle představ. Choďte prosím dál
do jídelny, říkejte nám své podněty.
Nemohu slíbit, že bude chutnat vždy
každému z vás. Mohu ale slíbit, že
s vašimi podněty budeme dále praco
vat a zajistíme kvalitativní posun.

Petr Cingr
generální ředitel

VÝROBNÍ ÚSEK Luděk Jambor

Ohlédnutí za letošní celozávodní zarážkou

Výměna kotle v rámci intenzifikace KD6

Na konci června a začátku července
proběhla celozávodní zarážka. Provedly se při ní hlavní údržbové práce
a revize technických zařízení vyžadující odstavení výroben z provozu
a byly realizovány podstatné montáže
rozvojových investičních akcí.
V loňském roce se namísto celozá
vodní zarážky uskutečnily dílčí zaráž
ky provozů. V dalších letech budeme
ve dvouletém cyklu celozávodních
zarážek pokračovat. V příštím roce se
tedy bude plánovat opět série dílčích
zarážek bez odstavení elektrické ener
gie a páry.
Průběh zarážky řídil, jak je již pravi
dlem, hlavní zarážkový štáb. Pro prove
dení nezbytných revizí a kontroly byla
odstavena provozní média. Určujícím
termínem bylo odstavení elektrické
energie od soboty 24. června do násle

dujícího nedělního poledne. Dodávka
páry byla plánovaně přerušena od úterý
20. června do pátku 29. června. K pro
dloužení doby prací proti původně plá
novanému termínu došlo na redukční
stanici RS1, kde se práce prováděly
v omezeném prostoru a potřebné domě
ření sestavy podle skutečného stavu
bylo možné stanovit až po jejím vy
chladnutí. Cílem bylo zvládnout všech
ny potřebné práce tak, aby se nemuselo
odstavovat v příštím roce.
Klíčové provozy KD5, KD6, LAV3,
LV najely podle harmonogramu. Na
KD6 probíhala především investič
ní akce „Intenzifikace KD6“ spojená
s výměnou kotle. Byla dokončena opra
va potrubního mostu K01 v prostoru
u KD6 a zprovozněn průjezd pod ním.
Průjezd byl uzavřen od listopadu 2016.
Odstavení na nové výrobně UGL neby

OBCHODNÍ ÚSEK Marek Kocánek

lo údržbovou zarážkou v pravém slova
smyslu, protože se linka nacházela ve
stádiu dokončení investice a přecho
du do rutinního provozu.
Před uplynutím záruční doby byla
provedena podrobná revize fluidního
kotle K8 za přítomnosti pracovníka
technické inspekce dodavatele, firmy
Valmet z Finska. Rovněž byla prove
dena revize strojní části turbogenerá
toru TG7 ve spolupráci s dodavatelem,
firmou EKOL.
Na provoze GSH v Městci Králové
proběhla zarážka samozřejmě oddě
leně. Během zarážky se provedly pře
devším opravy ocelových konstrukcí
a bezpečnostních zábran.
Organizace zarážek má za cíl při
pravit provozy k maximálnímu vy

užití jejich výrobních kapacit, opti
malizovat trvání zarážkových prací
a všechny potřebné práce provést bez
zbytečných prodlev. Vývoj trvání za
rážek lze sledovat na výrobně LAV3,
jejíž provoz je už léta stabilizovaný.
V porovnání s obdobím před rokem
2011, kdy trvaly zarážkové práce přes
17 dní, se trvání zarážek ustálilo v po
sledních 4 letech na průměru okolo 10
dní (v rozmezí 9 až 12 dní).
Průběh prací a chování dodavatel
ských firem bylo monitorováno a kon
trolováno zaměstnanci oddělení bez
pečnosti práce a životního prostředí.
Celozávodní zarážka bude uzavřena
závěrečnou zprávou. Opatření z nále
zů při kontrolách budou zařazena do
plánu údržby pro další období.

FOTO: Martin Bulíček
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OBCHODNÍ ÚSEK Vladimír Hieke

V září proběhl největší agropotravinářský
veletrh v Maďarsku

Koncern AGROFERT letos výrazně posílí
soběstačnost ve čpavku

Ve dnech 20. – 24. 9. 2017 se po roční pauze opět otevřely vstupní brány
na budapešťském výstavišti HUNEXPO, aby přivítaly návštěvníky největšího

Veletrh OMÉK má dlouholetou tradici
a v letošním roce oslavil 178. výročí
své existence. Na celkové výstavní
ploše, která činila zhruba 56 tis. m2, se
prezentovalo téměř 900 vystavovatelů.
Jedním z nich byla i společnost IKR
Agrár Kft. z koncernu AGROFERT. IKR
je zároveň hlavním distributorem lis
tových hnojiv z portfolia Lovochemie
v Maďarsku.
Lovochemie se veletrhu zúčastnila
poprvé v roce 2015 a ani v letošním roce
nemohla vzhledem k velkému význa
mu maďarského agrosektoru chybět.

Společná expozice Lovochemie a IKR

Maďarské zemědělství je v posledních
letech na vzestupu a naše hnojiva se zde
již pevně etablovala. Důkazem je kaž
doroční nárůst prodejů listových hnojiv
na tomto vysoce konkurenčním trhu.
V letošním roce se navíc Maďarsko
stalo naším exportním lídrem. Poten
ciál maďarského zemědělství není za
nedbatelný. Rozloha zemědělské půdy
v Maďarsku činí 7,7 mil. ha. Pro srov
nání v ČR máme 4,2 mil. ha zeměděl
ské půdy, což je dokonce méně než činí
samotná rozloha maďarské orné půdy,
která se rozkládá na 4,5 mil. ha.

Ostrovní provoz KD6 – PREOL
pokračování ze str. 1
A jak to funguje na PREOLu, který
potřebuje ke svému provozu všechny
druhy páry – NT (nízký tlak 4 bar), ST
(střední tlak 11 bar) a VT (vysoký tlak
36 bar)? V rámci akce byla nainstalo
vána redukční stanice VT/ST, která
je umístěna na nové propojce mezi
novým přívodním potrubím VT páry
a stávajícím potrubím ST páry. Při po
klesu tlaku v rozvodu ST páry dojde
k uzavření nové dálkově ovládané

www.lovochemie.cz | www.preol.cz | www.preolfood.cz

Regulační stanice VT/ST PREOL

Výrobna KD3 v Dusle

Dva podniky koncernu AGROFERT
– SKW Piesteritz a DUSLO Šaľa, letos realizují významné investice do
navýšení výroby čpavku pro vlastní
výrobu a zásobování Lovochemie, a. s.
Rekonstrukce modernizace zaří
zení na výrobu čpavku II v SKW Pies
teritz, která bude dokončena v říjnu
letošního roku, stála celkem kolem
75 milionů eur a docílí navýšení roční
výrobní kapacity o 100 000 tun ročně.

DUSLO Šaľa dokončuje investiční
akci a plánuje spustit novou výrob
nu čpavku do zkušebního provozu
na konci tohoto roku. Stavba začala
v únoru 2016 a jedná se historicky o nej
větší investici koncernu AGROFERT
v hodnotě 8 miliard Kč. Kapacita vý
roby čpavku ve společnosti DUSLO se
zvýší ze současných 1 300 tun denně
na 1 600 tun denně, což představuje
téměř 20% nárůst produkce.

armatury instalované v potrubí ST
páry z energetiky a k automatickému
najetí redukční stanice, čímž se do
rovná výpadek potřebné ST páry pro
výrobny PREOL. Aby bylo portfolio do
dávky par kompletní, je nainstalová
na taktéž redukční stanice ST/NT, při
poklesu tlaku v rozvodu NT páry dojde
k uzavření nové armatury instalo
vané v potrubí NT páry z energetiky
a k automatickému najetí redukční
stanice. Veškeré provozní stavy jsou
přenášeny do řídicího systému obou
společností, a tak mají operátoři po
třebné množství informací k tomu, aby

vedli aktivní, efektivní vzájemnou ko
munikaci a upravili chody svých pro
vozů dle aktuálních možností.
Tak a máme zabezpečenou páru …
A nejen to, v rámci celé akce byl zrea
lizován nový potrubní rozvod VT páry
(DN200) mezi KD6 až k UGL a vzhledem
k trase celého potrubí byl kompletně
nahrazen potrubní most R02, který byl
již ve špatném technickém stavu.
Na závěr popřejme co nejméně zása
hů do celého systému ostrovního pro
vozu, a pokud už na nějaký ten zásah
dojde, tak přejme co nejhladší a bezpro
blémový nejen chod, ale i průběh.

FOTO: archiv DUSLO

FOTO: Marek Kocánek

agropotravinářského veletrhu v Maďarsku.
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BEZPEČNOSTNÍ OKÉNKO Jan Rusó

Alkohol v zaměstnání a jeho důsledky
Pojem „alkohol“ definuje zákon
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky návykových
látek v ustanovení § 2 písm. f), kde
je stanoveno, že alkoholický nápoj je
lihovina, pivo a víno. Alkoholickým
nápojem se rozumí též jiný nápoj, pokud dosahuje více než 0,5 objemového
procenta alkoholu. Základním práv
ním předpisem, který upravuje zákaz
požívání alkoholických nápojů a zne
užívání jiných návykových látek na
pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště,
nevstupovat pod jejich vlivem na pra
coviště zaměstnavatele však je i na
dále zákoník práce (dále jen ZP). Podle
ustanovení § 106 odst. 4 ZP má zaměst
nanec povinnost podrobit se na pokyn
oprávněného vedoucího zaměstnance
písemně určeného zaměstnavatelem
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu
nebo jiných návykových látek. Způsob
provedení dechové zkoušky při vstupu
do areálu Lovochemie je stanoven metodickým pokynem, který je vyvěšen
na vstupních branách do areálu.
Dále podle ustanovení § 103 ZP ne
smí zaměstnavatel připustit, aby za
městnanec vykonával zakázané práce
a práce, jejichž náročnost by neodpo
vídala jeho schopnostem a zdravotní
způsobilosti. Z toho lze dobře vyčíst
i povinnost zaměstnavatele zabránit
zaměstnanci, který přijde do zaměst
nání pod vlivem alkoholu nebo návy
kové látky, aby vykonával práci. Jde
o preventivní a zakročovací povinnost
zaměstnavatele. Tato povinnost je zá
sadní a pro zaměstnavatele prvořadá,
protože i zaměstnavatel musí chránit
také sebe (před náhradami škody, před

Přehled provádění orientačních dechových zkoušek
na přítomnost alkoholu v dechu ostrahou podniku
za období 1. 1. 2017 – 31. 8. 2017

Orientační dechové zkoušky na alkohol
Za období 1. 1. 2017 – 31. 8. 2017
Glanzstoff Bohemia s.r.o.
3 301 kontrol

Externisté,
10 288 kontrol

Lovochemie a.s.
PREOL a.s.
2 518 kontrol

pokutami a před regresními náhrada
mi). Je to výhradně otázka prevence ri
zik a prevenci rizik musí zaměstnava
tel, resp. jeho vedoucí zaměstnanci na
všech stupních řízení provádět trvale
a nesmí připustit, aby jejich podřízení
pracovali pod vlivem alkoholu.
V případě, že osoba orientační vy
šetření odmítne nebo takové vyšetření
nelze provést nebo úspěšně dokončit,
provede se odborné lékařské vyšetře
ní, v našich podmínkách odběr krve
v Krajské zdravotní, Ústí nad Labem,
odd. toxikologie. Pokud odborné lékař
ské vyšetření osoba odmítne, hledí se
na ni jako by byla pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky.
V neposlední řadě je nutné při
pomenout, že za pozitivní výsledek

orientační dechové zkoušky nebo po
zitivní toxikologické vyšetření hrozí
pokuta ve výši 50 000 Kč (bezpečnost
ní standard společnosti) a zákaz vstu
pu do areálu v případě externí osoby,
v případě zaměstnance možné rozvá
zání pracovního poměru dle § 55 odst.
1 písm. b) ZP.
Bohužel výše popsané povinnosti
a možné sankce neodrazují některé
zaměstnance, kontraktory nebo ná
vštěvy od postihu a „zkoušejí“, zda jim
to projde nebo ne. Je nutné si uvědomit
nejen to, že může dotyčná osoba dostat
osobní postih, ale i to, že svým jednáním může ohrozit nejen svůj život
nebo zdraví, ale i životy a zdraví ostatních kolegů na pracovišti, což může
mít za následek i trestněprávní dohru.

2.30

Pozitivní výsledky orientačních dechových zkoušek
na přítomnost alkoholu v dechu za období 1. 1. 2017 – 31. 8. 2017

1.80
6:00 – 1.16 ‰
1.30

Externisté Glanzstoff
Bohemia s.r.o.
6 případů

Lovochemie a.s.
PREOL a.s.
6 případů

0.80
0.30
19:00

Glanzstoff
Bohemia s.r.o.
13 případů

PREOL Karel Hendrych

Externisté LVCH, PREOL
62 případů

21:00

23:00

1:00

3:00

5:00

7:00

9:00

11:00

13:00

15:00

Čas: 19:00 – 22:00 hod.
Alkohol: 9 x 0,5 l pivo 10o, 3 x 0,4 dcl 40% destilátu
Váha: 90 kg/muž
Výsledek: - nástup do zaměstnání v 6:00 hod. hladina alkoholu 1,16 ‰
- nulová hodnota v 15:00 hod.
Jedná se o orientační příklad, může se jednotlivě lišit v návaznosti na váhu, věk, pohlaví apod.

OBCHODNÍ ÚSEK Miloslav Spěváček

Návštěva vedení firmy Ledek vápenatý prodáváme do více
než 50 zemí
Alfa Laval v Lovosicích
a prohlédnout si tyto instalace. V pří
padě PREOLu se jedná o odstředivku na
bionaftu, a technologii rafinerie jedlých
olejů. Oproti tomu Lovochemie provo
zuje tepelné výměníky Alfa Laval v lin
kách na výrobu dusičnanu amonného
a na výrobně UGL.
Za švédskou stranu na setkání ve
dle regionálních zástupců pro střední
Evropu dorazilo nejvyšší vedení firmy
Alfa Laval, reprezentované viceprezi
dentem pro globální obchod panem
Joakimem Vilsonem a prezidentem
firmy a generálním ředitelem panem
Tomem Erixonem.

FOTO: Vladimír Hieke, David Kylíšek

Začátkem října proběhla v areálu návštěva švédské firmy Alfa Laval. Tato
globální technologická firma, která
operuje v přibližně 100 zemích světa, se již 134 let úspěšně zabývá třemi
základními technologiemi: přenosem
tepla, separací a dopravou tekutin.
Všechny tři technologie hrají vý
znamnou roli při výrobních činnostech
Lovochemie a PREOLu a výrobky Alfa
Laval, patřící ke světové špičce, mají
obě firmy instalované ve většině svých
výroben. To byl také důvod, že vedení
této firmy projevilo zájem setkat se
s vedením Lovochemie a PREOLu

Zástupci kubánských společností
při prohlídce areálu

GUSTAV DE LAVAL
(*9. května 1845, Orsa
† 2. února 1913, Stockholm)

byl významný technický génius,
mezi jehož vynálezy patří odstředivý separátor a první funkční
parní turbína. Během svého života
FOTO: Karel Hendrych

si nechal registrovat 92 patentů.
V roce 1883 společně se svým
partnerem Oscarem Lemmem ml.
Odstředivka BD80
v technologii výroby FAME,
pracující v Ex prostředí.

založil společnost AB Separator,
předchůdce dnešní Alfa Laval.

Prodej ledku vápenatého se v letošním roce úspěšně rozvíjí, za prvních
9 měsíců byl prodej realizován do více
než 50 zemí světa. Velmi slibně se roz
víjí i prodej do Jižní Ameriky, která má
velký potenciál růstu prodeje. Jednou
ze zemí, kam dlouhodobě usilujeme náš
ledek vápenatý prodávat, je Kuba.
Po více jak ročním intenzivním
jednání o prodeji na Kubu se podařilo
v těchto dnech realizovat historicky
první dodávku 33 kontejnerů do ku
bánského přístavu Port Mariel.

Dne 12. 10. 2017 navštívili Lovochemii
zástupci společností GECOMEX, kte
rá sdružuje největší kubánské ob
chodní společnosti, mezi něž patří
i firmy QUIMIMPORT a MAQUIMPORT.
Prodiskutování možností dlouhodobé
obchodní spolupráce s Lovochemií
a ostatními společnostmi koncernu
AGROFERT, které byly stručně před
staveny, bylo pro obě strany přínosné.
Jednání bylo velmi úspěšné a při
spělo ke konkrétním dohodám o dal
ším postupu v prodeji.

Nakládka kontejnerů na Kubu

www.facebook.com/lovochemie
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REDAKCE

Eva Živná

AKTUALITY

Vyhodnocení letní fotosoutěže
Ani letos nechybělo vyhlášení oblíbené letní fotosoutěže tentokrát na téma
„Léto mé“. Do soutěže bylo zasláno
úctyhodných 53 snímků z vašich cest
za sluníčkem, které jste si mohli pro
hlédnout na SharePointu a hlasovat
o nejlepší z nich.
Na prvním místě se umístila fo
tografie s názvem „Jsem malá, ale

PROHLÍDKA UGL
23. 10. od 14:00 hod. připravili kolegové z UGL a personalisté pro zájemce
z řad zaměstnanců Lovochemie mož
nost prohlédnout si provoz univerzální
granulační linky. Přihlášení je možné
na intranetu nebo telefonicky na per
sonálním oddělení. V případě zájmu
bude nabídnut ještě jeden termín.

šikovná, to koukáte!“ od Věry Vaní
kové. O druhé a třetí místo se dělí dva
výherci, a to Martin Fousek s fotogra
fií „Hlídající surikata v ZOO Tábor“
a Věra Vaníková se snímkem „Pak, že
motýl lítá z kytky na kytku“.
Za všechny zaslané fotografie moc
děkujeme a těšíme se na vaše další
příspěvky do Lovochemiku.
Vaše redakční rada

VÝMĚNA PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ
Byla zahájena příprava výměny ply
nových hořáků K6 a K7 za nízko
emisní hořáky dle platné legislativy.

ČERPACÍ STANICE PREOL

2.–3. místo
Martin Fousek – Hlídající surikata v ZOO Tábor

Na čerpací stanici PREOL bylo insta
lováno zařízení firmy FlowMont na
výdej provozních kapalin.

RIZIKOVÉ PROHLÍDKY
Koncem září proběhly opět po roce
rizikové prohlídky, kdy si zástupci
pojišťoven prohlédli provozy za úče
lem stanovení výše pojistných čás
tek na příští období.

OTEVŘENÍ FIREMNÍ KANTÝNY
16. 10. byla opět otevřena firemní
kantýna, která prošla dílčími tech
nickými úpravami a modernizací
prostor. Provozovatelem je společ
nost PMU, a.s.

VÝROČÍ
1. místo
Věra Vaníková – Jsem malá, ale šikovná, to koukáte!

2.–3. místo
Věra Vaníková – Pak, že motýl lítá z kytky na kytku

ŘÍJEN
SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVÍ:

TÝM LOVOCHEMIE Barbora Zemanová

Tuhársky Jozef operátor III, KD5
Musilová Jindřiška laborant II, OŘJ
Růžička Alexandr hasič II
Jandl Jan technolog III, OVH
Hutterová Marie obchodní referent,
silniční váha
Drobný Josef operátor III, VH

Tým Lovochemie hraje golf
„Golf není klasický sport. Hodně se
u něho nachodíte a všechny pohyby,
které děláte, jsou naprosto nepřirozené,“ řekl nám hned v úvodu kurzu náš
trenér Vašek. Podívali jsme se na sebe
s výrazem, že na tom přece nemů
že být nic těžkého a s jistotou Tigera
Woodse jsme nastoupili na odpaliště.
Museli jsme po chvilce trenérovi dát
za pravdu. Hůl jsme drželi jako prase
kost a z deseti odpalů byl úspěch, když
se zadařil jeden, ostatní rány většinou
mířily úplně mimo, leckdy prosviště
ly kolem nic netušících pasoucích se
nutrií, které jsou díky několika vod
ním překážkám stálými obyvateli
golfového hřiště Kotlina v Terezíně.
Trenér nás uklidnil, že při žádném ji
ném sportu nezažijeme tolik pocitu
marnosti a nepředvídatelnosti. Není
tedy naše vina, že se cítíme opakova

ně jako beznadějná nemehla, takový
golf prostě je.
Asi si říkáte, proč by člověk měl
tedy golf hrát. Jediná rada zní: zkuste
to a může se stát, že tomu propadnete
stejně, jako my. Všudypřítomná zeleň
(samozřejmě hnojená naším Lovo
greenem), pohoda, klid a přátelská
atmosféra přímo vybízí k naprosté
mu uvolnění mysli. A společný drink
se spoluhráči je příjemnou tečkou na
závěr a nemusí to být nutně nejdraž
ší whisky, jak je mylná představa. My
doporučujeme třeba jednu ze skvělých
domácích limonád J.
Stejně jako náš amatérský tým mají
všichni zaměstnanci Lovochemie,
PREOL a PREOL FOOD možnost zdar
ma v rámci programu benefitů pro
zaměstnance využít volných vstupů
na tréninkové plochy a v případě, že

PRACOVNÍ VÝROČÍ OSLAVÍ:
5 let zaměstnání v podniku:
Markvart Milan operátor V, EO
Kylíšek David mistr I, EO
Svoboda Marek strojvedoucí, OŽD
Tým Lovochemie

vlastníte tzv. zelenou kartu, lze využít
volných her na hřišti. Zdarma k zapůj
čení je i veškeré vybavení a tak jediné,
co potřebujete, je vhodné sportovní
oblečení a oproštění se od předsudků,
že golf je sport pro snoby a miliardá
ře v důchodu. I naše počáteční obavy
byly ihned rozpuštěny, jelikož složení
návštěvníků klubu je rozmanité, od

dětí po aktivní seniory, od naprostých
amatérů a začátečníků po skutečné
profesionály, kteří Vám vždy s úsmě
vem rádi poradí, pokud si nevíte rady.
Tímto bychom chtěli poděkovat za
městnavateli za možnost vyzkoušet si
něco, co bychom pravděpodobně sami
od sebe nikdy nezkusili a také trené
rovi Vaškovi za trpělivost.

PERSONÁLNÍ ÚSEK Anna Šímová

FOTO: KampusFest

Lovochemie finančně podpořila KampusFest 2017
Lovochemie v letošním roce finančně
podpořila KampusFest 2017, který se
konal ve dnech 22.–23. 9. 2017 v Praze.
Akce spojená s příležitostí oslavy 65.
výročí VŠCHT Praha byla určena pře
devším studentům VŠCHT a ČVUT,
kterým Lovochemie nabízí možnou
spolupráci v rámci stipendijního a ab
solventského programu.

10 let zaměstnání v podniku:
Bělochová Eva železničář, OŽD
Varmuža Vít hasič III
Řehánek Arnošt operátor III, KD5
Houšková Jiřina operátor III, OE
Rysová Marie prodejce, PREOL

15 let zaměstnání v podniku:
Hajnová Pavlína specialista
systémů řízení

30 let zaměstnání v podniku:
Zeman František mistr II, OE

35 let zaměstnání v podniku:
Holan František signalista, OŽD

ODCHODY DO DŮCHODU:
Mikula Libomil dispečer dopravy
směnový
Stiburková Běla laborantka PREOL
Kohl František operátor PREOL

Všem našim spolupracovníkům
přejeme pevné zdraví a hodně úspěchů.
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