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V Hořanském 
koridoru stěhují 
elektrické vedení

S ostrahou 
budov pomůže 
technika

Za pecí 
v zimě sedět 
nebudou

Barborka 
vyrazila za 
předškoláky

Vánoční 
inspirace nejen 
do kuchyně
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Milým hostem mikulášské-
ho setkání byla Ivana Tykač, 
ředitelka nadace Women for 
Women, která společně s pa-
tronkou nadace Hanou Heř-
mánkovou předala primáto-
rovi města Mostu Janu Papa-
regovi knihu pohádek Zlatý 
poklad. 
Jejími autory jsou ekonomo-
vé Markéta Šichtařová a Vla-
dimír Pikora a nenásilným 

způsobem dětem vysvětlu-
jí základní pojmy  inanční 
gramotnosti. Její vznik nada-
ce Women for Women pod-
pořila a kniha by se postupně 
měla dostat do všech mostec-
kých základních škol. Již tra-
dičně si odnesly vánoční dá-
rek v podobě šeku na 50 ti-
síc korun i ředitelky dětského 
domova v Mostě a mostecké-
ho kojeneckého ústavu.   (red)

„Třináctý plat a jeho vypláce-
ní vychází z platné kolektiv-
ní smlouvy. Je složen ze dvou 
částí, přičemž ta první slou-
ží pouze pro případ neplnění 
závazku z kolektivní smlouvy. 
Jinými slovy to znamená, že 
první část třináctého platu se 

vyplácí jen tehdy, pokud spo-
lečnosti nenaplňují svůj zá-
vazek růstu mezd dohodnutý 
v kolektivní smlouvě během 
roku standardními mzdový-
mi nástroji, jako je například 
zvyšování základních platů 
a podobně. 

Společnosti ve skupině si své 
závazky růstu mezd průběžně 
plní a pouze Vršanská uhelná 
a Coal Services vyplatí k napl-
nění svého závazku minimální 
hodnoty I. části 13. platu. Me-
zi jejich zaměstnance se tak 
v první části třináctého platu 
rozdělí pouze zhruba 1,6 mili-
onu korun,“ vysvětlil personál-
ní ředitel Vršanské uhelné Pe-
tr Mrvík. 
Druhá část 13. platu je, zjed-
nodušeně řečeno, nadstan-
dard. 
Pokračování na straně 2

Na výplatní pásce byl opět třináctý plat
Zaměstnanci společností skupiny Czech Coal 
dostanou i v letošním roce společně s listopa-
dovou mzdou také třináctý plat. V  celkovém 
součtu bylo na výplatu této bonusové mzdy 
vyčleněno přibližně 38 milionů korun. 

„Odbor správy majetku se v po-
sledních dvou letech soustře-
dil na detailní analýzu majet-
ku, který přímo nesouvisí s hlav-
ními činnostmi Coal Services. 
A právě z těchto dokumentů vy-
plynulo, že jednou z cest dalšího 
nakládání s majetkem v areálu 

lokality Ležáky by mohl být je-
ho  prodej,“ vysvětlil personální 
ředitel Coal Services Jiří Zogala. 
Úvahy o prodeji byly podpoře-
ny i postupným omezením vý-
roby ve zdejším středisku spo-
lečnosti Renogum. 
Pokračování na straně 2

Areál Ležáky změní majitele
Areál bývalého závodu Ležáky v  Kopistech 
pravděpodobně už zanedlouho změní majite-
le. Společnost Coal Services, do jejíhož majetku 
a správy areál patří, už jedná o prodeji s kon-
krétním zájemcem.

Dětským domovům nadělovala nejen Barborka

editelka nadace Women for Women Ivana Tyka  p edala kojeneckému ústavu v Mostě symbolický šek od 
Vršanské uhelné. Foto: D. Šeiner

Mikulášskou s  Barborkou, Prokůpkem a  také 
Majdou z  Kouzelné školky připravila Vršan-
ská uhelná pro děti zaměstnanců společností 
skupiny Czech Coal. 

Příjemné prožití 
vánočních svátků
a mnoho úspěchů 
v roce 2016 
přeje 

redakce Důlních novin
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Jak bude v letošním roce 
probíhat kolektivní vyjed-
návání?
Ve většině společností by-
la v loňském roce uzavře-
na takzvaná velká kolek-
tivní smlouva, která pla-
tí na období tří let. Letos 
tedy budou odbory jednat 
se zástupci zaměstnavate-
le pouze o dodatcích ke ko-
lektivní smlouvě, které se 
každý rok aktualizují a tý-
kají se například tarifní ta-
bulky a sociálního fondu. 

V DTS Vrbenský a Slovác-
kých strojírnách, kde kolek-
tivní smlouvy končí, ale za-
hajujeme vyjednávání zcela 
„od začátku“. 
Termíny uzavření kolektiv-
ního vyjednávání ještě v tu-
to chvíli nejsou známy, ale 
je pravděpodobné, že se 
tak stane až po novém ro-
ce. Stávající ustanovení ko-
lektivních smluv jsou však 
platná až do jednatřicátého 
března. 

(pim)
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Pomalu se…
…blíží konec roku 2015. 
To bývá vždy příležitostí 
k ohlédnutí se za uplynu-
lými měsíci. Je toho hodně, 
na co by se dalo vzpome-
nout, ale já bych vám všem, 
milé kolegyně, kolegové, 
chtěl zejména poděkovat. 
Poděkovat za to, co se spo-
lečně podařilo. Za to, že Vr-
šanská uhelná je takovou 
společností, jakou je. Jak je 
vnímána v odborných kru-
zích, ale i širší veřejností na 
Mostecku.
A co je neméně důleži-
té, chtěl bych všem popřát 
především zdraví. Mnohdy 
si neuvědomujeme, jak čas-
to a možná občas jen for-
málně používáme některá 
slova. Přejeme si navzájem 
zdraví, ale teprve když nás 
nebo někoho blízkého po-
tká nemoc, dojde nám, co 
takové přání znamená.
Matně si vzpomínám na 
jednu scénu z ilmu, je-
hož název si už nevyba-
vím. Probíhala volba krá-
lovny krásy a všechny pří-
padné missky v závěru své 
řeči vyslovily: „…a světový 
mír.“  Až na jednu jedinou, 
která se aplausu dočkala 
až poté, když dodala totéž. 
V onom ilmu šlo o ironizo-
vání vyjadřovacích schop-
ností krásek. Ale v kontex-
tu s tím, co se v ne tak velké 
vzdálenosti od nás odehrá-
vá, by tvůrci scénáře tako-
vé zlehčení už zcela jistě 
nepoužili.
Občas také slýchávám po-
vzdechy nad přílišným 
množstvím práce. Jedna 
z mých spolupracovnic to 
komentuje vždycky slovy: 
lepší hodně práce než žád-
ná práce.
Zkrátka, spousta věcí ne-
ní samozřejmých, a bo-
hužel nám to dochází, až 
když o ně přicházíme. Tak-
že ještě jednou. Zdraví, klid 
a pracovní pohodu. Právě 
takový rok 2016 vám všem 
moc přeji.

EDITORIAL

OTÁZKA PRO...

Jaromíra Frantu, 
předsedu SOO 
skupiny Czech Coal

Za normálních okolností by podobné obrazce vytvá el t eba mráz na oknech. Tyto ale pocházejí z labora-
to í Vršanské uhelné. Tuhle krásu, která evokuje p icházející zimu, vytvo ila vykrystalovaná kyselina citro-
nová. Její roztok slouží v laborato i k ištění platiny, která se používá p i prvkových analýzách. Foto: (pim)

Na neobvyklou překážku na-
razili při přestavbě linky 235 
dálkové pásové dopravy za-
městnanci úseku přestaveb 
a ostatních činností. 
V cestě jim totiž stál odvod-
ňovací vrt STE8. V minulos-
ti se sice využívala i možnost, 
že byl vrt zasypán a následně 
opět zprovozněn, nyní ale byla 
zvolena jednodušší cesta, tedy 
v jednom místě dopravníkovou 
linku rozebrat, přes vrt ji „pře-
nést“ a následně opět spojit. Vrt 
byl po celou dobu přestavby na 
nezbytně nutnou dobu odpojen 
a nyní už opět pracuje v běž-
ném režimu. 
S neobvyklou překážkou se 
přestavbáři dokázali vypořádat 
během jedné směny, ovšem vy-
pomoci jim musela i technika. 
Na místě se v průběhu směny, 
během níž přesun dopravníko-
vé linky probíhal, vystřídaly pá-
sová rýpadla, buldozer, překla-
dač a jeřáb. Celková přestavba 
linky 235 dálkové pásové do-
pravy probíhala zhruba tři dny 
a posunula se o zhruba padesát 
metrů.                                        (pim)

Dopravníková linka musela překonat vrt

P estavbá i zvládli p enést dopravníkovou linku p es vrt STE8 během jedné směny. Foto: (pim)

Tou nejvýznamnější bude, že 
se o hlídání administrativních 
budov začne starat více tech-
nika než lidé. Během podzimu 
proto bylo postupně doplňo-
váno a rozšiřováno technické 
zabezpečení objektů.  „V tom-
to případě nejde o snižování 
nákladů, snažíme se naopak 
udržet náklady na ostrahu na 
zhruba stejné úrovni jako do-
posud. Jde o změnu systému 
poskytování. Zároveň chce-
me, aby byl zachován maxi-

mální komfort, na jaký byli za-
městnanci společností skupi-
ny Czech Coal, Sev-en i dalších 
společností zvyklí,“ vysvětlil 
Jiří Brádka, vedoucí útvaru 
správy majetku Coal Services.   
„I nadále budeme spolupraco-
vat se společností Securitas. 
V pracovních dnech budou její 
zaměstnanci  jako doposud od 
časných ranních hodin až do 
večera zajišťovat fyzickou os-
trahu, stejně tak zůstanou od 
šesti do patnácti hodin zacho-

vány i služby recepce,“ doplnil 
Brádka.
V nočních hodinách, o víken-
dech a svátcích bude funk-
ci ostrahy plnit technika. Ta-
ké proto došlo ke stavebním 
úpravám a například banko-
mat byl přemístěn tak, aby 
k němu měli lidé přístup bez 
toho, že by vstupovali do bu-
dovy. „Tyto změny samozřej-
mě znamenaly i doplnění ně-
kterých bezpečnostních prvků, 
jako jsou kamery nebo čidla. 

Vše bude samozřejmě napo-
jeno na systém bezpečnostní 
agentury. Část činností přejde 
i na náš dispečink, který síd-
lí přímo v budově. V době, kdy 
nebude v objektu přítomna fy-
zická ostraha, bude mimořád-
né záležitosti, které se týkají 
například provozu parkoviště 
nebo výtahů, řešit dispečink,“ 
doplnil IT manažer Coal Ser-
vices Jan Pivko. 
Zaveden bude i nový systém 
přístupu do budov v době mi-
mo pracovní dobu. V současné 
době mají zaměstnanci nasta-
vené své ID karty například na 
ranní pracovní směny, existují 
oprávnění pro vstup pouze na 

oběd, část lidí má ale i výjimku 
a do budovy mají vstup kdyko-
li, včetně večerních hodin a ví-
kendů. „Ti, kdo toto oprávně-
ní měli, ho budou mít i nadále 
a nic se pro ně nezmění.  V mi-
mořádných případech bude stá-
le existovat možnost dostat se 
do objektu i v době, kdy nebu-
de přítomná fyzická ostraha. 
V tomto případě tuto službu za-
stane dispečer,“ doplnil Brádka.
Nový režim ostrahy by měl za-
čít naplno fungovat od ledna 
2016. Další informace, které se 
změn týkají, se k zaměstnan-
cům budou dostávat mimo jiné 
také prostřednictvím intrane-
tu.                                             (red)

Sídlo skupiny Czech Coal pohlídá také technika
K  zásadním změnám dojde od ledna příštího roku v  systému ostra-
hy budov sídla společností skupiny Czech Coal v ulici Václava Řezáče 
v Mostě. 

Celá přeložka linky vysoké-
ho napětí, která zachová pro-
pojení rozvoden Líšnice, ČSA 
a lokality Dolu Centrum, mě-
ří zhruba pět kilometrů. Re-
alizace přeložky je rozděle-
na do dvou etap. V současné 
době je dokončována první 
část přeložky v délce zhruba 
jednoho kilometru v oblasti 
Saxonie. „Tato část prací by-
la důležitá hlavně proto, aby 

bylo možné provést terénní 
úpravy, kdy budou za pomo-
ci kolové technologie odtěže-
ny stovky tisíc kubíků zeminy. 
Až poté budou moci být v bu-
doucnu uloženy do prosto-
ru severně od Slatinické vý-
sypky přeložky produktovodů 
a trubních sítí,“ vysvětlil Ra-
dek Vitvar, specialista pro-
jektu výstavby inženýrských 
sítí Hořanského koridoru. 

Vše je navíc koordinováno 
například s odstraňováním 
a sanací starých důlních děl 
Hořanského dolu a dolu Wa-
shington. 
Práce na přeložce začaly 
v červnu a skončí v polovi-
ně prosince. Náklady dosáh-
nou výše zhruba 9,5 milio-
nu korun a hradí je Vršanská 
uhelná z prostředků na důlní 
škody. V budoucnu tato linka 

zajistí napájení nejen zaří-
zení Vršanské uhelné v pro-
storu Slatinic, ale i zařízení 
dalších provozovatelů tech-
nické infrastruktury v tom-
to území, například napájení 
armaturní stanice přeložek 
inženýrských sítí, produkto-
vodů v Hořanském koridoru 
či stanice katodické ochra-
ny v prostoru Slatinické vý-
sypky. 
Zbývající část přeložky této 
linky vysokého napětí v délce 
více než čtyři kilometry bude 
zahájena  v příštím roce a do-
končena by měla být s ohle-
dem na báňské postupy lomu 
Vršany nejpozději do polovi-
ny roku 2017.                (pim)

V Hořanském koridoru se stěhuje elektrické vedení
V plném proudu jsou přípravné práce v takzvaném Hořanském korido-
ru, kde se v příštích letech chystají přeložky inženýrských sítí nezbyt-
né pro pokračování těžby Vršanské uhelné. V polovině prosince skončí 
třetí etapa přeložky linky vysokého napětí 35 kV V4/309 společnosti 
Coal Services, která zásobuje elektřinou mimo jiné i Důl Centrum. 

  Ke změně obchodního 
názvu společnosti HUMECO, 
a.s. na Sev.En WT dojde od 
1. ledna 2016. Adresa spo-
lečnosti, IČO, DIČ i bankovní 
spojení zůstávají beze změn. 
V případě jakýchkoli nejas-
ností se mohou zájemci obra-
cet na Dášu Krtičkovou na tel:  
476 207 211, 725 251 310, e-
mail: d.krtickova@humeco.cz  
případně na Šárku Sedleckou 
476 207 233, e-mail: s.sedlec-
ka@humeco.cz.

KRÁTCE

O sto metrů se kvůli po-
stupu těžby musela posu-
nout také hlavní čerpací 
stanice v lokalitě Vršany. 
Letos ale práce probíhaly 
trochu jinak než v uplynu-
lých letech. 
„Oproti předešlým létům by-
la letos přestavba hlavní čer-
pací stanice trochu atypic-
ká. Byla totiž rozdělena na 
strojní a elektro část. Stroj-
ní část prací, například pře-
sun čerpadel a potrubí, za-
jišťovala společnost Hume-
co. Elektro část, tedy přesun 

zařízení, které stojí na hraně 
jímky čerpací stanice, si za-
bezpečovala Vršanská uhel-
ná sama,“ vysvětlil hlavní 
inženýr společnosti Hume-
co Petr Sigmund. Pro Hu-
meco se i přesto přestavba 
hlavní čerpací stanice sta-
la jednou z nejdůležitějších 
akcí, kterou pro Vršanskou 
uhelnou v letošním roce za-
jišťovali. „Přestavba měla tr-
vat deset dní, ale nakonec ji 
naši zaměstnanci zvládli za 
poloviční čas,“ uzavřel Sig-
mund.                               (red)

Pokračování ze strany 1
Ta byla poslední ze společ-
ností skupiny Czech Coal, 
které v Kopistech působily, 
a patřila k největším nájem-
cům, respektive vlastníkům 
nemovitostí v areálu. 
„Kromě Renogumu, který od 
roku 2016 omezuje svůj vý-
robní program, působí v are-
álu ještě jeden větší nájem-
ce a několik menších sub-
jektů.  Ekonomicky je však 
provoz areálu o rozloze té-
měř třináct a pů hektaru, 
kde se nachází přibližně 30 
stavebních objektů, pro naši 
společnost dlouhodobě nevý-
hodný.  V současnosti probí-
hají jednání o prodeji s kon-

krétním zájemcem, který již 
v areálu působí a má s celým 
tímto majetkem, po jeho na-
bytí, dlouhodobý podnika-
telský záměr,“ doplnil Zoga-
la. Jednání o prodeji celého 

areálu už dospěla do finál-
ní fáze. Pokud dospějí do 
úspěšného konce, mohlo by 
sídlo bývalého závodu Ležá-
ky změnit majitele ještě do 
konce letošního roku.  (red)

Areál závodu Ležáky změní majitele
Pokračování ze strany 1
O tom, zda bude vyplacena 
a v jaké výši, rozhoduje akci-
onář v návaznosti na hospo-
dářské výsledky. Letošní rok 
byl pracovně i ekonomicky ná-
ročný, a proto bylo rozhodnu-
to o výplatě druhé části třinác-
tého platu. 
„Zhruba 1700 zaměstnanců 
společností skupiny Czech Coal 
si mezi sebe rozdělí jako dru-
hou část třináctého platu ví-
ce než 36,5 milionu korun. Vy-
placen bude zhruba stejný ob-
jem inančních prostředků jako 
v loňském roce, a proto věří-
me, že zaměstnanci budou se 
13. platem spokojeni,“ dodal 
personální ředitel.    
Stále ovšem platí, že třinác-
tý plat není nároková slož-
ka mzdy, takže jeho výše se 
může nejen mezi společnost-
mi, ale i mezi jednotlivými za-
městnanci lišit. Výši 13. pla-
tu na úrovni jednotlivce ovliv-
ňuje jeho tarifní mzda i počet 
odpracovaných hodin a záro-
veň příslušní vedoucí zaměst-
nanci mohou přerozdělením 
„ocenit“ individuální výkon-
nost a přínos každého za-
městnance.                          (red)

Na pásce 13. plat

Čerpací stanice ustoupila rýpadlům 

Areál Ležáky v Kopistech 
Původně zde bylo sídlo závodu Doly Ležáky, postupně 
s útlumem a následně i zánikem podniku byl areál vyu-
žíván dceřinými společnostmi tehdejší Mostecké uhel-
né společnosti, sídlily tu mimo jiné společnosti Hume-
co a Renogum.  Postupně v areálu ze společností skupiny 
Czech Coal zůstalo jen středisko Kopisty společnosti Re-
nogum, kde se renovovaly dopravní pásy a vyráběly  vý-
robky tzv. gumového programu.

Vladimír Rouček
generální ředitel 
Vršanské uhelné
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ANKETA
Jak daleko jste 
s domácími 
přípravami na 
Vánoce? 

René Nezbeda
Vršanská uhelná
Většinu dárků už mám 
nakoupenou, i když to ne-
chávám až na prosinec. 
Úklid v domácnosti je ale 
z valné většiny na man-
želce. 

Lenka Kailová
Vršanská uhelná
Péct cukroví začínám, 
úklid nechávám až na do-
bu tak týden před Váno-
cemi. Zvládnu ho bez pro-
blémů sama, pomoc od 
nikoho nechci.

Jaroslav Písařík
Vršanská uhelná
Dárky nakupuji až na po-
slední chvíli, ale u nás si 
dáváme dárky celý rok, 
takže to nijak zvlášť ne-
prožíváme. A při vánoč-
ním úklidu samozřejmě 
také přiložím ruku k dílu.

Dáša Krtičková 
Humeco
Vánoční úklid doma už 
mám z 90 procent hotov, 
když potřebuji, pomáhá 
mi i manžel. Skoro hotové 
je už i cukroví, jen dárky 
ještě nakoupené nemám, 
i když mám rozmyšleno, 
co to bude.

KDYŽ SE ŘEKNE
Housenka a autobus
Stroje na šachtách dostá-
vají názvy i podle naprosto 
běžných věcí z každodenní-
ho života nebo přírody. Ob-
líbeným strojem na šachtách 
jsou housenky. Samozřej-
mě nejde o zvířata, ale pá-
sové buldozery.  Přitom ten-
to termín se nepoužívá všu-
de, na různých šachtách měli 
pro buldozery různá pojme-

nování, někde používali na-
příklad termín planter. Hou-
senky a jejich řidiči, housen-
káři, ale byli na severu hodně 
rozšíření.
Podobné je to i s autobusem. 
Dodnes si mnozí vzpome-
nou, že když je na velkostroji 
K54 někdo poslal do autobu-
su, marně začali v jeho oko-
lí hledat zastávku hromadné 
dopravy. Autobus se přitom 

říká protizávaží na rýpadle, 
šedé kabině, která svým tva-
rem může při troše fanta-
zie autobus skutečně připo-
mínat. Pojmenování různých 
částí stroje speciálními jmé-
ny pomáhá i osádce v orien-
taci. Některá zařízení jsou 
rozmístěna na různých mís-
tech stroje, a když pak kole-
gy pošlete do autobusu, vědí, 
kam se mají vydat. 

„Brigadýr odpovídá za všech-
ny lidi, které na bagru má, 
stejně tak i za samotný stroj 
i za jeho okolí. V podstatě tak 
není nic, za co by kolem vel-
kostroje neodpovídal,“ říká 
s úsměvem Jindřich Purč. 
Ten je brigadýrem na rý-
padle K800/K54 od roku 
2000. Přitom skupina lidí, 
kteří na velkostroji pracují, 
není nijak malá, je jich ko-
lem jednadvaceti. Navíc se 
tu potkávají lidé, kteří pra-
cují ve dvanáctihodinových 
směnách s těmi, kdo pra-
cují v ranních osmihodino-
vých směnách a připočítat 
je potřeba i střídače, kte-
ří jsou k dispozici v ranních 
„dvanáctkách“. „Za normál-
ních okolností tvoří osádku 
velkostroje sedm až osm li-
dí. Řidič velkostroje, klapkař, 
zámečník, elektrikář, stroj-
ník a brigadýr, když je potře-
ba tak i řidič PVZ,“ vysvětlil 
Purč.  Všechny tyto profese 
musí brigadýr koordinovat 
a zadávat jim práci. „Někte-
ré profese, třeba elektriká-
ři, mají své mechaniky. Ti jim 
rovněž zadávají práci, ale na 
velkostroji musí všechno bě-
žet v součinnosti a musíme 
se umět i vzájemně zastou-
pit, když je potřeba,“ dopl-
nil brigadýr. Práce na velko-
stroji je prý vlastně pořád 
stejná. Úkolem rýpadla je tě-
žit a úkolem osádky, včetně 
brigadýra, je, aby vše probí-
halo bez problémů. Na dru-
hou stranu každodenních 
činností je takové množství, 
že každý den a každá směna 

jsou jiné a rozhodně to není 
rutina. 

Den začíná kontrolou 
A jak vlastně vypadá běžný 
pracovní den brigadýra? Zlí 
jazykové tvrdí, že první, co 
po příchodu do práce mu-
sí brigadýr udělat, je všem 
v nejbližším okolí vyna-
dat, aby měli dostatečný re-
spekt.  Tak to rozhodně ne-
ní. Obvykle začíná pracovní 
den méně dramaticky, kon-
trolami. Nejprve dokumen-
tace, kam se musí většina 
činností zapisovat. „Násled-
ně si celý bagr projdu, abych 
věděl, co mne během dne ne-
mine. Kontroluje se vlast-
ně všechno. Čistota na pra-
covišti, části stroje vyžadují-
cí údržbu, přístupové cesty ke 
stroji, požární technika a sa-
mozřejmě nejrůznější doku-
mentace. Pak následuje roz-
dělení práce, kterou je během 
směny potřeba udělat. Musím 
dohlížet na to, jestli všechno 
běží tak, jak má a samozřej-
mě i brigadýr musí přiložit 
ruku k dílu,“ dodal Purč. A že 
občas musí brigadýr rozdat 
i práce, které nejsou oblíbe-
né, protože jsou třeba špina-
vé nebo těžké, k tomu patří.  
O popularitu ale v téhle pro-
fesi nejde, dokonce se prý ří-
ká, že špatný brigadýr je ten, 
se kterým se všichni kama-
rádí. „Už jsme tu po těch le-
tech na sebe tak zvyklí, že ví-
me, co můžeme jeden od dru-
hého čekat. A v posledních 
letech máme štěstí i na nové 
šikovné kluky, kteří nám sem 

chodí,“ dodává s úsměvem 
Jindřich Purč. 

Bez lidí to nejde
Sám Jindřich Purč před ná-
stupem do pozice brigadý-
ra pracoval jako řidič velko-
stroje, tedy bagrák. Původ-
ně je sice profesí elektrikář, 

ovšem ke strojařině měl 
vždycky blízko a měl pro ni 
vlohy, což mu v dalších le-
tech na šachtě také pomoh-
lo. A dnes „svůj“ velkostroj 
K54 zná do posledního šroub-
ku. Při práci brigadýra ne-
jde jen o techniku, ale hlavně 
o práci s lidmi. „Práce s lidmi 

je to nejdůležitější. Musíte být 
i trochu psycholog a vědět, že 
každý je jinak šikovný a schop-
ný, ale také třeba to, že do 
práce si lidé nosí i své staros-
ti z domova. Technika je jedna 
věc, ale bez lidí, kteří ji ovlá-
dají, by nefungovala,“ uzavřel 
Purč.                                   (pim)

Brigadýr sice není voják, ale disciplínu vyžaduje
Správně by se mu mělo říkat vedoucí řidič 
velkostroje, ale na šachtě téhle profesi neřek-
ne nikdo jinak než brigadýr. Vojenský slang 
v  tomto případě není náhoda, protože jde 
vlastně o „velitele velkostroje“, který od svých 
podřízených musí vyžadovat často až vojen-
skou disciplínu. 

„Postupně končíme s výsadbou 
dřevin, během podzimu jsme 
vysadili přes 350 tisíc sazenic,“ 
informoval Tomáš Šolar, ředi-
tel Rekultivací. Právě podzim-
ní měsíce, období od konce 
října do začátku prosince, jsou 
nejlepší pro výsadbu. „Obecně 
platí, že ideální je sázet dřevi-
ny v době, kdy sazenice sho-
dí listí. A nejlépe v měsících, 
kdy přijdou první mrazy, ale 
půda ještě není příliš promrz-

lá, takže se stromky dají dob-
ře usadit do země,“ doplnil ře-
ditel.  Právě proto je podzim-
ních výsadeb více než jarních. 
Přes zimu navíc dokážou dře-
viny přijmout vláhu ze země, 
což na jaře, zejména pokud je 
tak suché, jako bylo to letošní, 
může být problém. Na rekulti-
vovaných plochách se vysazu-
je mix dřevin, nejčastěji duby, 
jasany, lípy a olše, ale také ja-
vory a břízy. Z jehličnanů jsou 

nejvíce zastoupeny borovice 
a modřín. 
Po skončení výsadby je ná-
sledně nezbytné ještě většinu 
sazenic mimo oplocené plo-
chy natřít speciálním nátěrem 
proti okusování zvěří. Takto 
ošetřit je potřeba zhruba mi-
lion sazenic. A před koncem 
roku jsou v plánu ještě mul-
čování a tvarové ořezy. Sou-
běžně probíhají kácení stromů 
v předpolí lomu Vršany a pro-

řezávky dřevin pod vedením 
vysokého napětí. 
„Připraveni jsme už i na zimní 
údržbu, kterou také pro skupi-
nu Czech Coal zajišťujeme. Má-
me k dispozici tři sněžné plu-
hy, sypač a skupinu pracovní-
ků pro ruční úklid,“ dodal Šolar. 
Většinu zimní údržby dělají 
Rekultivace v takzvaných ne-
výrobních areálech skupiny 
Czech Coal v lokalitách Obrán-
ců míru nebo Ležáky. Kro-
mě ní ale také například ko-
lem budov ředitelství spo-
lečností skupiny Czech Coal 
v ulici Václava Řezáče v Mos-
tě.                                            (red)

Za pecí v zimě rozhodně sedět nebudou
Do tepla pod střechu se v zimních měsících určitě neschovají  zaměst-
nanci společnosti Rekultivace. K péči o zeleň jim totiž přibude ještě po-
vinnost postarat se o zimní údržbu. 

Vítězný tým ty hry turnaje O pohár výrobního editele Severní ener-
getické Lubomír Gallo (vlevo) a Stanislav Krška, který byl zárove  vy-
hlášen nejlepším hrá em turnaje. Foto: (pim)

Jind ich Pur  je brigadýrem na velkostroji K54 od roku 2000. Foto: (pim)

Po generální opravě se totiž do 
provozu vrátila drezína, přes-
něji řečeno motorový univer-
zální vozík MUV 69.1 s hydrau-
lickou rukou HR 3001. Jedná se 
o další ze strojů, který si kolejo-
vá doprava opravila vlastními 
silami v dílně železničních ko-
lejových vozidel. Vůbec poprvé 
se ale zdejší zaměstnanci pusti-
li do generálky drezíny s tímto 
zařízením. 
„Jde o zařízení vyrobené v ro-
ce 1993. I v tomto případě šlo 
o kompletní rekonstrukci, při níž 
se měnily motor, převodovka, ko-
la a další důležité součásti stro-
je. Hydraulická ruka byla použi-
ta repasovaná. Během generální 
opravy se měnily i další hydrau-

lické komponenty,“ uvedl Bo-
humír  Šproc, mechanik kole-
jových vozidel na ŽKV.  I ten-
tokrát hrála hlavní roli cena, 
protože generální opravu jsou 
zaměstnanci kolejové dopra-
vy schopni zvládnout za zlo-
mek ceny, než kdyby podobné 
zařízení opravoval externí do-
davatel. Podobné stroje se po 
kolejích Coal Services pohybu-
jí dva, jeden využívá úsek tra-
ťového hospodářství, další pak 
elektrikáři ze správy zabezpe-
čovacího zařízení. Slouží ze-
jména k přepravě materiálu 
na místa, kde probíhají opravy 
a hydraulická ruka umožňuje 
zaměstnancům převážet i větší 
břemena.                                       (pim)

Hydraulická ruka se opět vrátila 
Jednu pomocnou, navíc ještě hydraulickou 
ruku mají opět od listopadu k  dispozici za-
městnanci úseku traťového hospodářství ko-
lejové dopravy Coal Services.

Hydraulická ruka na drezíně pomáhá zaměstnancům tra ového hospo-
dá ství s nakládáním materiálu. Foto: (pim)

Posledním turnajem v se-
zoně sportovních klání, 
která pořádá Sdružení od-
borových organizací sku-
piny Czech Coal, bývá tur-
naj ve stolním tenise 
O pohár výrobního ředitele 
Severní energetické.  V tra-
dičně velmi silně obsazené 
soutěži v kategorii nad 50 let 
mezi neregistrovanými hráči 
zvítězil Petr  Lipiner, stříbr-
nou příčku obsadil Ladislav 
Bohuněk a o třetí místo se 
podělili Josef  Ulrich a Vác-
lav Roud starší. V katego-
rii registrovaných hráčů do 
50 let vybojoval pohár pro 
vítěze Ladislav Bencz, druhý 
skončil Václav Fiška a na tře-
tím společném místě Vlasti-
mil Dubský a Radomír Ber-

nas. Nejlepším hráčem tur-
naje se stal vítěz kategorie 
neregistrovaných mužů bez 
věkového omezení Stanislav 
Krška. Za ním na druhém 
místě skončil Lubomír Gal-
lo, bronzoví skončili Václav 
Roud mladší a Josef Harvan. 
Čtyřhře kralovala dvojice Krš-
ka – Gallo, která ve inále po-
razila dvojici Fiška – Ulrich. 
Třetí skončily dvojice Václav 
Roud mladší a starší a Bohu-
mil Stejskal - Vlastimil Dub-
ský. V ženské kategorii bez 
omezení věku si pohár pro ví-
tězku odnesla Anna Houdko-
vá, na druhé příčce se umísti-
la Helena Fišková, společnou 
třetí příčku obsadily Michae-
la Krejčová a Helena Křížo-
vá.                                     (red)

Stolnímu tenisu vládne Stanislav Krška
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Narodil se 19. prosince v Olo-
mouci, odkud se jeho rodina 
hned po I. světové válce pře-
stěhovala do Prahy. Tady po 
absolvování reálného gymná-

zia nastoupil na studia práv na 
Karlovu univerzitu. Ještě v do-
bě protektorátu, v roce 1939, 
složil 2. státní zkoušku. Titul 
doktora práv ale získal až po 
složení rigorózních zkoušek 
po skončení 2. světové války 
v roce 1945. 
Během války pracoval v děl-
nických profesích u Českomo-
ravských drah, konec války ho 
zastihl na protektorátním mi-
nisterstvu dopravy. Po dosaže-
ní doktorátu získal místo práv-
níka na ministerstvu školství. 
V roce 1948 vstoupil do man-
želského svazku a se svou ce-
loživotní manželkou Věrou, vy-
chovali syna. V roce 1951 začal 

pracovat na Kladně v Čsl. sta-
vebních závodech, po reorga-
nizaci podniku mu bylo nabíd-
nuto místo u nově vzniklých 
Bytových staveb v Mostě. Zde 
setrval až do roku 1954, kdy 
byl podnik zrušen.  
Prvního ledna 1955 nastoupil 
jako právník do investičního 
odboru ředitelství SHD v Mos-
tě a v následujících letech v té-
to profesi pracoval i na dal-
ších pracovištích komořanské 
oblasti SHR až do roku 1986, 
kdy odešel do penze. Proble-
matice těžby uhlí se věnoval 
celkem 31 let. V době jeho ná-
stupu na ředitelství byl vyví-
jen velký tlak na zvyšování těž-

by uhlí pro potřeby průmyslu. 
To vyžadovalo masivní nárůst 
investic do vybavení stávají-
cích lomů výrazně výkonněj-
ší těžební technologií a právě 
při přípravě a realizaci těchto 
investic mohl Václav Šťovíček 
uplatnit své právnické znalosti. 
Po přestupu na Důl Jan Šverma 
se v letech 1958 až 1962 takto 
podílel na výstavbě nového zá-
vodu, což zahrnovalo výstavbu 
správní budovy, skladů, dílen, 
trafostanice, bytovky pro za-
městnance, sociálního a zdra-
votního zázemí. Současně pro-
bíhaly montáže výkonnějších 
těžebních strojů a zakladačů.  
Po vzniku n. p. Doly V. I. Leni-
na k prvnímu lednu 1962 ja-
ko právník investičního od-
boru a později i jako vedoucí 
tohoto odboru řešil podobné 
problémy při přípravě a rea-

lizaci rozsáhlé investice, spo-
jené s přechodem lomu ČSA 
z kolejové na pásovou dopra-
vu. Podílel se také na investi-
cích v Úpravně uhlí Komořa-
ny a při výstavbě cihelny For-
tuna. V roce 1976 přešel do n. 
p. Ležáky jako právník inves-
tičního odboru. V této funkci 
se mimo jiné podílel na inves-
ticích souvisejících s přestav-
bou malolomu Vršany na vel-
kolom s technologií s dálko-
vou pásovou dopravou. V roce 
1986 odešel Václav Šťovíček 
po jedenatřiceti letech prá-
ce v hnědouhelném průmyslu 
na Mostecku, ve věku 71 let do 
zaslouženého důchodu. Za lé-
ta kvali ikované a poctivé prá-
ce si zaslouží nejen obdiv, ale 
také úctu a přání prožití dal-
ších krásných let se svou man-
želkou a synem.                      (red)

Legendě severočeského hornictví JUDr. Václavu Šťovíčkovi je sto let
Je jen málo těch, kteří měli štěstí a dožili se sta let. Patří k nim JUDr. 
Václav Šťovíček, jedna z  osobností, které spojily svou profesní dráhu 
s hornictvím. 

Vzpomínka na 
Štarmanovce
Řekněte, komu z nás se po-
štěstí, aby se po něm jmeno-
valo město, ulice či irma, ne-
bo alespoň kousek té irmy. 
Já jsem během své dlouhole-
té práce na uhelných lomech 
jednoho takového člověka 
poznal. Byl jím pan Vlastimil 
Štarman, vyhlášený elektro-
technik a elektronik, s vroze-
ným nadáním pro tyto obo-
ry. A abych nezapomněl – ta-
ké láskou k nim. Myslím, že 
to jsme měli společné, a snad 
právě proto jsme si rozuměli. 
My trochu starší si jistě vzpo-
meneme, že jeden úsek cen-
tralizované údržby těžební 
technologie nesl, sice neo i-

ciální, název ŠTARMANOVCI. 
Tam, kde nestačily zkušenosti 
a vědomosti celé řady elektro-
techniků, zejména při odstra-
ňování poruch, často zazně-
la věta… „…zavolejte Štarma-
novce…“; a když přijel sám 
Vlastík, byl úspěch zaručen. 
To platilo především od přelo-
mu sedmdesátých a osmdesá-
tých let, kdy se na velkostro-
jích v uhelných lomech zača-
la uplatňovat první složitější 
elektronická zařízení. Bohu-
žel, čas se nás většinou ne-
ptá, co dobrého jsme v živo-
tě učinili, komu jsme pomoh-
li, co se nám nepovedlo, který 
stroj jsme opravili – koneč-
né vyúčtování je vždy stejné. 
Pan Vlastimil Štarman zemřel 

ve věku 78 let v listopadu to-
hoto roku. Moc mě mrzelo, že 
jsme se - přes daný slib - ne-
stačili  po mnoha letech sejít. 
Neviděli jsme se více než de-
set let. Ale takové již bývají na-
še osudy. Na setkání jsem mu 
chtěl také připomenout epi-
zodu, která nemusela skončit 
dobře ani pro rýpadlo, ani pro 
jeho osádku, a to díky mé je-
šitnosti. Možná nebude od vě-
ci, když se o vzpomínku po-
dělím i se čtenáři a pamětní-
ky. Vlastík by se jistě nezlobil, 
spíše naopak. Bylo to někdy 
v roce 1978, kdy jsem pra-
coval jako elektromechanik 
skrývkových rýpadel na teh-
dejším dole J. Šverma. Na stro-
ji K1000 došlo k poruše nové-

ho elektronického zdroje (mě-
niče), který nahradil zastaralá 
dynama napájející motor zdvi-
hu kolesového výložníku. Vo-
lal jsem sice Štarmana, ale ten 
byl zrovna na školení v Pra-
ze. Rozhodl jsem se tedy, že 
se na poruchu se svými elek-
trikáři podívám sám, že ji jistě 
odstraníme. Myslím, že jsem 
byl dobrý elektrotechnik, ale 
„nikdo není dokonalý“. Na rý-
padle jsme se chvíli „hraba-
li“ v deskách s elektronikou 
a jednu jsme špatně vsunu-
li zpět do příslušného místa. 
Když jsem bagrákovi zavelel 
„...tak to zkus…“, výložník, kte-
rý byl naštěstí jen asi tři me-
try nad provozní plání, za-
čal nekontrolovatelně klesat, 

až na ni s úderem dosedl. Ce-
lý stroj se zakymácel, někteří 
mí elektrikáři zbledli a z kabi-
ny bagráka se ozvalo několik 
sprostých slov. Sebe jsem ne-
viděl, tak nevím. Kdo kdy na 
rýpadle byl, ví, o čem mluvím. 
A výsledek – za třicet minut 
jsem již byl na cestě do praž-
ského ČKD; tam jsem vyzve-
dl Vlastíka a za pár hodin bylo 
vše v pořádku…     
A závěrem: Nechť nás elektro-
techniky těší, že podobných li-
dí nadále v našich provozech 
mnoho pracuje. Mnoho těch, 
kterým pan Vlastimil Štarman 
nezištně předával své zkuše-
nosti a vědomosti… a tak to 
má být.

Ing. Tomáš Zálešák 

NAPSALI JSTE NÁM

V podvečer svátku svaté Bar-
bory, patronky horníků, se 
na mosteckém hradě Hněvín 
opět po roce předávala báň-
ská ocenění. Z rukou předse-
dy Českého báňského úřadu 
nejvyšší poctu přebírali báň-
ští záchranáři. 
Nejvyšší ocenění, zlatý zá-
chranářský záslužný kříž pře-
vzal Jan Mašek, hlavní mecha-
nik Hlavní báňské záchranné 
stanice (HBZS) Most. Společ-
ně s ním byli oceněni i další 
záchranáři z mostecké HBZS. 
Stříbrný záchranářský kříž 
obdržel směnový technik To-
máš Vácha, bronzový kříž Ra-
dek Klicpera a Miroslav Mráz. 
Od Martina Kaderky, předse-
dy ČBÚ, přebírali záchranář-

ská ocenění také Luděk Kadlec 
(stříbrný kříž) a Pavel Rodanič 
(bronzový kříž) z Dolu Kohino-
or a ještě další záchranáři no-
minovaní báňskými instituce-
mi a organizacemi Petr Balín, 
Václav Krob, Filip Tlustý a Ka-
rel Vetterle. 
Slavnostního večera na Hně-
víně se u příležitosti udělová-
ní záchranářských ocenění zú-
častnili také nominovaní na 
další významná báňská oceně-
ní. Resortní medaili Jiřího Ag-
ricoly za zásluhy o české hor-
nictví získali Jiří Kašpar za Vr-
šanskou uhelnou, Jiří Vojtěch 
a Petr Sigmund ze společnos-
ti Humeco a Milan Daneš, An-
tonín Dymák a Jan Chejn ze Se-
verní energetické.                (red)

Záchranáři převzali ocenění
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„Jen do lomu Vršany letos zamí-
řilo třiapadesát plánovaných 
exkurzí a také řada mimořád-
ných výprav, mimo termíny 
určené pro veřejnost,“ uvedla 
Růžena Martínková, koordi-

nátorka Uhelného safari. Mi-
mořádné exkurze byly stejně 
jako v loňském roce připrave-
ny pro učitele, třikrát letos za-
vítali pedagogové do Vršanské 
uhelné. „Zajímavostí je, že se le-

tos zvýšil zájem o Uhelné safa-
ri mezi učiteli z chomutovského 
regionu,“ doplnila Martínková. 
Uhelné safari už se během let 
stalo oblíbenou zastávkou tu-
ristů, kteří na Mostecko přijíž-

dějí. „Je to dáno i tím, že spo-
lupracujeme například s mos-
teckým informačním centrem, 
které Uhelné safari propagu-
je na veletrzích cestovního 
ruchu,“ vysvětlila Martínko-
vá. Dlouhodobě funguje spo-
lupráce i s dalšími instituce-
mi zaměřenými na turistic-
ký ruch v regionu, například 
s Podkrušnohorským tech-
nickým muzeem. Na rozdíl 
od předešlých ročníků se ale 
v letošním roce neuskutečni-
ly specializované exkurze pro 
tělesně postižené. „Vůbec to 

totiž nebylo nutné. Ve spolu-
práci s rodinnými příslušníky, 
průvodci i řidiči terénních vo-
zů se nám podařilo po vzájem-
né dohodě, která byla vítána 
i z jejich strany, všechny hen-
dikepované, včetně vozíčkářů, 
začlenit do běžných exkurzí,“ 
připomněla Martínková. 
Ačkoli jeden ročník Uhelného 
safari právě skončil, už nyní 
je jasné, že i v příštím roce se 
od května do října mohou zá-
jemci těšit na více než pade-
sát pevných termínů exkur-
zí.                                           (red)

Uhelné safari přilákalo už na 20 tisíc návštěvníků
Další, v  pořadí již šestý ročník oblíbeného Uhelného safari se pro le-
tošní rok uzavřel. Některou ze tří tras, které nabízejí Vršanská uhelná 
a Severní energetická, si letos vybralo 3600 zájemců z celé republiky 
i zahraničí. Od spuštění projektu před šesti lety si těžební lokality a re-
kultivované plochy na Mostecku přijelo prohlédnout už ke 20 tisícům 
návštěvníků doslova z celého světa. 

Po krátkém bezpečnostním 
proškolení jsme se rozdělili 
do dvou skupin a vydali se na 
prohlídku lomu Vršany a lomu 
ČSA. Vybaveni přilbami jsme 
se ve skříňovém nákladním 
autě přepravili do areálu. Ob-
divovali jsme unikátní těžební 
stroje – novodobé dinosaury – 
kolesové rýpadlo, korečkové 
rýpadlo, zakladač. Vyslechli si 
fundovaný výklad o technolo-
gii těžby, o těžebních limitech, 
viděli jsme, jak se jáma blí-
ží k Hornímu Jiřetínu, které-
mu hrozí zánik, pokud budou 
těžební limity prolomeny,…

Horní zákon nařizuje těža-
ři obnovit krajinu po těžbě, 
a i to jsme si mohli na vlast-
ní oči ověřit. Hipodrom, je-
zero Most, vinice, pole, lou-
ky, lesy – za posledních 60 
let bylo na Mostecku obnove-
no a k užívání navráceno více 
než 7 000 ha ploch. Exkurze 
končila u děkanského koste-
la Nanebevzetí Panny Marie. 
Tento kostel byl v roce 1975 
o 841 metrů přesunut z důvo-
du těžby uhlí. Od roku 2010 je 
národní kulturní památkou. 
(převzato z webu KČT Krásná 
Lípa)

Napsali o svých zážitcích
V  sobotu 25. července se vydal z  Krásné Lípy 
autobus plný turistů, aby se zúčastnili mimo 
jiného exkurze po mosteckých povrchových 
lomech a části rekultivační trasy.

„Pro učitele je dnes celá řa-
da vzdělávacích kurzů a pro-
gramů. U nás máme šachtu 
nedaleko od školy a ne všich-
ni učitelé ji znají. Takže mne 
napadlo vyzkoušet Uhelné sa-
fari a vydat se s učiteli podí-
vat přímo na místo, jak to 
na šachtě vypadá,“ vysvětlila 

svůj nápad ředitelka. Samo-
zřejmě vše s kolegy nejprve 
probrala ve sborovně, ovšem 
myšlenka se setkala s vřelým 
přijetím, už proto, že za tím-
to účelem bylo vyhlášeno ře-
ditelské volno. „Jsme malá 
škola, takže na Uhelné safari 
mohl vyrazit kompletní uči-

telský sbor včetně asistentů 
pedagogů, což je dohromady 
sedmnáct lidí. Nemuseli jsme 
proto ani řešit omezenou ka-
pacitu terénních vozidel,“ do-
dala ředitelka, která nako-
nec byla jediná, kdo se do lo-
mu Vršany nedostal. Kvůli 
chystané kontrole místo na 
exkurzi zamířila jako jedi-
ná z učitelů do školy. „Ovšem 
pokud mohu usuzovat z reak-
cí svých kolegů, vrátili se spo-
kojení a exkurze se jim moc lí-
bila,“ dodala na závěr Miško-
vá.                                          (red)

Na šachtu dostali ředitelské volno
Když máte školu nedaleko šachty, proč tam ne-
vyrazit na exkurzi. Přesně tohle si řekla ředitel-
ka strupčické základní školy Jana Mišková a na 
Uhelné safari poslala v září celý učitelský sbor. 

Víte, co je největším nepříte-
lem průvodce Uhelného sa-
fari? Nejsou to ani neukáz-
nění studenti, ani technika, 
ale mlha. Alespoň to tvrdí  
ti, kdo návštěvníky po šach-
tách doprovázejí. 
„Déšť, chladno, horko, to se 
zvládnout dá, ale s mlhou si 
neporadíte,“ pokrčil rameny 
Josef Gerthner, jeden z prů-
vodců. Naštěstí se letos prů-
vodci setkali s neprostupným 
závojem, který zahalí veške-
rou technologii na šachtě, jen 
dvakrát. 
„Úplně nejlepší jsou specializo-
vané exkurze. Přijíždějí s tím, 
že se chtějí něco dozvědět a ma-
jí spoustu zajímavých dotazů,“ 
připomněl Václav Hájek, kte-
rý měl štěstí, že na lokalitu 
Vršany doprovázel například 
studenty zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity z Led-
nice nebo zástupce Energetic-
kého institutu. Rád vzpomíná 
i na exkurzi neslyšících, kteří 
byli i s tlumočníkem do znako-
vé řeči návštěvou šachty nad-
šení. „Je sympatické, že sem jez-
dí i skupiny, pro které je Uhel-
né safari jen jednou ze zastávek 
a pokračují po dalších zajíma-
vých místech v regionu,“ dopl-

nil kolegu František Jochman 
a přidal vzpomínku, jak sku-
pina z krásnolipského Klubu 
českých turistů po absolvování 
Uhelného safari rovnou zamí-
řila na výšlap na nedaleký vrch 
Bořeň. Dosud se žádný z prů-
vodců nesetkal s vysloveně 

negativní reakcí na návštěvu 
Mostecka. Naopak většina lidí 
prý odjíždí překvapená, že mě-
síční krajina, za níž jsou Most 
a jeho okolí často označované, 
ani zdaleka nesplňují předsta-
vy místa, kde se nedá žít. Spí-
še naopak.                              (red)

Každá exkurze je jiná, tvrdí průvodci

Lenka Měsková rozší ila tým průvodců Uhelného safari na rekultiva -
ní trase. Foto: Archiv DN

Rýpadla vypadají impozantně i z kabiny terénního automobilu. Foto: 
Archiv K T Krásná Lípa

Na resortní medaili Ji ího Agricoly byl za Vršanskou uhelnou navržen Ji í Kašpar (vlevo), na setkání na hradě 
Hněvín mu blahop ál generální editel Severní energetické Petr Kolman. Foto: (ds)
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A už je to tady - BENEFITY a.s. tímto vyhlašují  
Velkou předvánoční soutěž pro všechny zaměstnance 

společností Vršanská uhelná a.s.,  
Coal Services a.s., RENOGUM a.s. a Infotea s.r.o. 

 
Do novoročního slosování o velmi atraktivní ceny budou 

zařazeni všichni, kteří budou mít  
k 31.12.2015 zůstatek 0 bodů na svém  

benefitním kontě!

Můžete se těšit například na mobilní telefony 
Samsung, poukazy od cestovních kanceláří, nebo na 

volné vstupenky do kina Cinemacity!

VELKÁ PŘEDVÁNOČNÍ 
SOUTĚŽ

Pojďte si nakoupit vánoční dárky 
pro své nejbližší ze svých benefitních bodů!

Most  
Chomutov

 

SLEVA AŽ 

18 % 

Řecko

2016

SYMI HALKI PATMOS
SIFNOS MYKONOS

THASSOS

www.firotour.cz

nově

nověatraktivní ceny nově

nově nově

Španělsko 
Portugalsko

Itálie, Korsika

2016

SLEVA AŽ 

18 % 

COSTA BRAVA / DEL MARESME / DORADA  / DEL GARRAF  / 

KORSIKA

www.firotour.cz

nově odlety z Prahy

nově odlety z Prahy 

do Barcelony nově nově

SLEVA AŽ 

18 % 

Turecko, Kypr 
Albánie, Malta
Tunisko, Egypt

2016

Kusadasi , Bodrum, Fethiye

BULHARSKO

www.firotour.cz

nově

SLEVA AŽ 

14  % 

Chorvatsko, Itálie

Španělsko, Francie

Rakousko, Ma�arsko

2016

SLOVINSKO

www.firotour.cz

Poznávací 
zájezdy

2016

ZÁBAVNÍ PARKY

www.firotour.cz

FIRO- tour zájezdy do celého světa
již od roku 1990 

SLEVA AŽ 

14 % 

Exotika
a Egypt

ZIMA 2015 / JARO 2016

ZANZIBAR 
BALI

www.firotour.cz

SLEVA  13 % + 3 % 
SLEVA  9 % + 3 % 

 ZDARMA 

DOVOLENÁ  
LÉTO 2016

 

FIRO-tour

S NADSTANDARDNÍM BONUSEM + 3 %

Podporujeme | 9

Dobré listy studentům
Posedmé ocenila Okresní 
hospodářská komora Most 
znalosti a dovednosti absol-
ventů vysokých škol takzva-
ným Dobrým listem komory. 
Ocenění v obřadní síni mos-
teckého magistrátu převza-
lo sedm absolventů vyso-
kých škol, které v regionu 
působí, partnerem akce byla 
i Vršanská uhelná. Vršanská 
uhelná nepodporuje pou-
ze udělování Dobrých listů, 
ale také další akce hospo-
dářské komory zaměřené na 
vzdělávání. V letošním roce 
to byl například další ročník 
veletrhu středních, vyšších 
odborných a vysokých škol 
Sokrates.                          (red)

Podpora mužské házené
Dres se symbolickou jednič-
kou a svým jménem na zá-
dech si odnesl z posledního 
domácího utkání házenkář-
ských dorostenců HK Baníku 
Most generální ředitel Vršan-
ské uhelné Vladimír Rouček. 
Jednalo se o symbolické po-
děkování klubu za podporu, 
kterou mu v letošním roce 
těžební společnost poskytla. 
HK Baník Most získal od Vr-
šanské uhelné 120 tisíc ko-
run.                                    (pim)

Partnerská lípa zdobí náves ve Vrskmani

KRÁTCE

Tradi ní setkání Vršanské uhelné se starosty partnerských obcí se tentokrát konalo ve Vrskmani a p ipomínalo blížící se Vánoce. P ed nově vysa-
zeným stromem partnerství proto starostové pózují s prskavkou. Vrskma ská lípa je v po adí již t etím stromem partnerství, který Vršanská uhel-
ná nechala vysadit již v Mostě a ve Strup icích. Typicky eský strom si obec vybrala sama, netypicky se musel dovézt až z Holandska.  Zdobí obecní 
náves, kde se koná ada slavností a spole enských akcí. Ve svém váno ním a novoro ním p ání p edstavitelům partnerských měst a obcí generální 
editel Vršanské uhelné Vladimír Rou ek zmínil, že by tradice sázení stromu partnerství měla pokra ovat i v p íštím roce. Foto: (pim)

„Beru to jako samozřejmost. 
Sídlí tady naše firma, těžíme 
tady uhlí. Je podle mě obec-
nou povinností každé větší 
firmy angažovat se v regio-
nu, kde zaměstnává spoustu 
lidí a kde podniká,“ uvedl při 
otevření nových prostor Pa-
vel Tykač.
Peníze od Vršanské uhel-
né umožnily Krajské zdra-
votní, pod kterou mostec-
ká nemocnice i s porodnicí 
spadá, rekonstrukci gyne-
kologicko – porodnického 
oddělení včetně význam-
ných dispozičních změn 
a celkové modernizace po-
rodnice a porodních sálů.  
Od jara, kdy se zde s úpra-
vami začalo, došlo ke změ-
nám stavebního uspořádá-
ní porodního sálu, obměně 
osvětlení, výměně veške-

rých povrchů v celém pro-
storu. „Rekonstrukcí a pře-
stavbou porodního sálu, po-
kojů i ostatních provozních 
prostor se zlepšil komfort 
nejen pro nastávající ma-
minky a jejich doprovod, ale 
i pro lékaře, zdravotní sest-
ry a ostatní nemocniční per-
sonál,“ připomněl generál-
ní ředitel Krajské zdravotní 
Petr Fiala. 
Vršanská uhelná pomoh-
la mostecké nemocnici již 
v roce 2014. Tehdy bylo za 
1,5 milionu korun nakoupe-
no přístrojové a další vyba-
vení. Oddělení rehabilita-
ce díky tomu mohlo rozšířit 
své možnosti péče o pacien-
ty v podobě vakuo - kom-
presní terapie a lékařům 
chirurgického oddělení do-
slova uvolnil ruce při ope-

racích retraktorový systém 
nahrazující tzv. „háky“, což 
je přínosem zejména u del-
ších operací. Na urologic-

kém oddělení mají k dispo-
zici laparoskopickou pumpu 
a další vybavení a v nepo-
slední řadě umožnily daro-

vané peníze obnovit zasta-
ralé vybavení na oddělení 
tuberkulózy a respiračních 
nemocí.                                 (red)

Vršanská uhelná pomohla s rekonstrukcí porodnice
Úplně nový kabát dostala během letoška 
mostecká porodnice. Rozsáhlou rekonstrukci 
podpořila částkou 4,2 milionu korun Vršan-
ská uhelná finančníka Pavla Tykače, který se 
s  manželkou osobně zúčastnil listopadového 
slavnostního otevření. 

Maminky už budou moci p ivádět na svět děti v nově zrekonstruované mostecké porodnici. Foto: (pim)
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Jste zase erný anděl. Co 
může být víc?
Jsem zase doma, opět v do-
mácím prostředí. Vyzkouše-
la jsem jen krátce jedno an-
gažmá v zahraničí a dvě se-
zony hrála za Jindřichův 
Hradec. To, že se stále vra-
cím, je jasná odpověď.

Jak probíhal i probíhá 
návrat do mosteckého týmu? 
Bylo to jen vplutí do starých 
kolejí? Sice jste byla pry  jen 
krátce, ale hodně se toho 
změnilo - trenér, kapitánka, 
hrajete te  o něco méně...

Tým se trochu obměnil, ale 
filozofie tohoto klubu je stá-
le stejná, a to je mi sympa-
tické. Celková péče o hráč-
ky je v Mostě na velmi vyso-
ké úrovni, od rehabilitací po 
jednání s každou z nich.

Odcházela jste po absolutně 
nejúspěšnějších sezonách 
andělů. Je tým na za átku 
nové sezony stejně silný?
Je těžké říci, zda je silnější, 
nebo ne. Příchodem trené-
ra a nových hráček se trochu 
změnil herní systém. Uvidíme 
na konci sezony, zda to bude 
fungovat. Teď je ještě brzy dě-
lat závěry. 

Ve Zwickau jste měla mož-
nost vyzkoušet si plně pro-
fesionální hraní. Bylo to pro 
vás to pravé, být sportovcem 
na 100 procent? 

Být profesionálním sportov-
cem není pro mě. Vždy jsem 
měla házenou jen jako koní-
ček a v Německu se to změni-
lo v povinnost, což mi nesedlo. 
V Mostě jsem měla vždy něja-
kou práci, například jsem pra-

covala u mládeže, a házená by-
la odreagování, i když vždy na 
prvním místě. 

Tým ze Zwickau ale nakonec 
na vysněnou první ligu 
nedosáhl. Vracíte se tedy 
zpátky bojovat o další tituly?
Od postupu do první ligy nás 
dělil jeden vyhraný zápas, což 
mě moc mrzelo. Ale když se 
ohlédnu zpět, jsem moc ráda, 
že jsem tam mohla být a vy-
zkoušet si jinou ligu než tu 
českou. Vždy usilujete o ten 
nejvyšší cíl, takže samozřej-
mě si přeji s Mostem opět zís-
kat nějaký titul a mít ve sbírce 
další medaili.

Most v posledních letech há-
zenou žije, málokterý sport 
nebo tým tu má takovou 
podporu jako erní andělé. 
Můžete to srovnat s atmosfé-
rou a podporou v Německu?
Na to, že jsme hráli druhou li-
gu, byli fanoušci výborní. Jen 
škoda, že jsme měli malou ha-
lu. V Mostě, když se hala napl-
ní, je to nepopsatelný zážitek. 

Se zahrani ním angažmá jste 
skon ila. Nebo „nikdy ne íkej 
nikdy“?
V mém věku už se nikam ne-
poženu. Jsem vděčná, že jsem 
si to mohla vyzkoušet. Stálo 
to za to. 

Hodně sportovců, jako by 
toho neměli dost, ještě 
pěstují nějaký ten sportovní 
koní ek. Někte í jsou v něm 
i hodně dob í. Žijete jen 

házenou, nebo máte také 
svůj rekrea ní sport?
Ráda jezdím na in-linech. 
V Mostě jsou hezké dráhy 
a člověk je rád, že vypadne 
z městského ruchu a odre-
aguje se v lepším prostředí. 
Od malička jezdím na lyžích 
a později jsem začala také se 
snowboardem. Ale bohužel 
posledních pár let je to u nás 

trochu horší se sněhem a ta-
ké času pro výlety do hor moc 
není. Dále mám moc ráda jíz-
du na kole či turistiku.

Byla házená první a jasná 
volba? Nebo jste za ínala ji-
nými sporty? P i vaší postavě 
mě napadá t eba basketbal...
Basket mě tedy nikdy nelákal. 
V první třídě jsem ještě hrála 
na klavír, ale házená to vyhrá-
la.                                               (kat)

Hana Martinková je zase Černý anděl
Na svém dresu nosí nápis „Jsem zase Černý 
anděl. Co může být víc?“ Po roční pauze v ně-
meckém angažmá se jedna z hvězd mostecké-
ho házenkářského týmu vrátila do Mostu. Tři-
cetiletá spojka Hana Martinková stála u zrodu 
velkého vzestupu Černých andělů, postoupila 
s nimi do nejvyšší ženské česko-slovenské sou-
těže a vybojovala mistrovské tituly. A teď chce 
znovu s černooranžovým týmem bojovat o ti-
tuly.

„Vždy jsem měla házenou jen jako koníček 
a v Německu se to změnilo v povinnost, což 
mi nesedlo.“

„Vždy usilujete o ten nejvyšší cíl, takže sa-
mozřejmě si přeji s Mostem opět získat ně-
jaký titul a mít ve sbírce další medaili.“

Hana Martinková
  30 let

  házenkářka A týmu DHK Baník Most – Černí andělé

  spojka s číslem 17

  s týmem Černých andělů získala tituly mis-
tra WHIL, mistra ČR i vítěze Českého poháru

  jako profesionálka působila v německém týmu BSV 
Sachsen Zwickau, hrála také za Jindřichův Hradec

Hana Martinková pat í k oporám mosteckých erných andělů. Foto: (eš)

Takhle znají fanoušci t icetiletou spojku mosteckých házenká ek nejlépe. Foto: (eš)
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„Chtěli jsme dětem zábavnou 
formou her, písniček a soutě-
ží představit profesi, která je 
s Mosteckem spojena a také  je 
naučit, co všechno práce hor-
níka obnáší a k čemu se pou-
žívá uhlí,“ vysvětlila Milena 
Vágnerová, vedoucí ekologic-
kého centra. Během pořadu 
si děti mohly obléknout hor-
níka do pracovního oblečení, 
zasoutěžit si o to, kdo nasbí-
rá nejvíc uhlí, ale měly také 
uhádnout, čím správně zato-
pit v domečku, aby to neubli-
žovalo životnímu prostředí. 
Pořad I když není sluníčko, 
máme doma teplíčko, nava-
zuje na jiný projekt Cesta za 
poznáním uhlí aneb Uhelná 

maturita, který v letošním ro-
ce společně připravily eko-
logické centrum a Vršanská 
uhelná pro studenty mostec-
kého gymnázia. Ti měli šan-
ci během podzimu navštívit 
například hlubinný důl Cen-
trum, elektrárnu v Počera-
dech, Výzkumný ústav pro 
hnědé uhlí nebo mostecké 
pracoviště Vysoké školy báň-
ské. Na základě nově získa-
ných informací pak studenti 
ve tříčlenných týmech zpra-
covali prezentaci, kterou na 
závěr předvedli odborné po-
rotě. Vítězný tým obdržel 
hodnotné ceny, všichni účast-
níci Cesty za poznáním uh-
lí dostali certi ikát o složení 

Uhelné maturity. „Cílem toho-
to projektu není udělat z vás 
propagátory a zastánce těž-
by uhlí. Jsme toho mínění, že 

nejlepší názor si člověk udě-
lá, když se o něčem přesvěd-
čí na vlastní oči,“  připomněl 
studentům Vladimír Rouček, 

generální ředitel Vršanské 
uhelné, s nímž měli možnost 
gymnazisté na závěr projek-
tu besedovat.                      (red) 

Barborka vyrazila za předškoláky
Pod názvem I když není sluníčko, máme doma 
teplíčko, představuje Ekologické centrum Most 
pro Krušnohoří dětem v mateřinkách hornické 
řemeslo a význam uhlí. Zábavný pořad, který 
viděla zhruba stovka dětí ze šesti mateřských 
škol v Mostě, podpořila Vršanská uhelná. 

Ovšem sbírka úspěchů na mis-
trovství tím ani zdaleka nekon-
čí, protože mostecké studio si 
domů přivezlo i čtyři tituly vi-
cemistrů světa a kromě toho ta-
ké titul druhého vicemistra svě-
ta. „Upřímně řečeno, to pro nás 
bylo trochu překvapení, ale o to 
větší máme radost. Báli jsme se 
hlavně zahraničních hostů, kon-
kurence byla velká a mistrov-
ství se zúčastnily i týmy z Rus-
ka, Rumunska, Polska nebo Itá-
lie,“ řekla Kamila Hlaváčiková. 
A do Ruska už na základě svých 

úspěchů dostali mostečtí taneč-
níci pozvání. Rádi by se tam vy-
pravili na mistrovství Evropy 
v březnu, ovšem záleží také na 
tom, zda budou mít dostatek 
prostředků na cestu.  
A právě na dopravu na mistrov-
ství do Liberce využilo taneč-
ní studio podporu od Vršan-
ské uhelné. „Peníze od Vršanské 
uhelné šly na úhradu cestovné-
ho pro děti, což je nezanedba-
telná částka, i s ohledem na to, 
kolik dětí cestovalo. Pro nás je 
to velmi vítaná podpora, proto-

že za normálních okolností tyto 
náklady hradí rodič,“ vysvětlila 
Hlaváčiková. 
Taneční studio navštěvuje 
v současné době zhruba 150 
dětí, které jsou rozdělené od 
nejmladší kategorie děti mi-
ni až po nejstarší. Tu navštěvu-
jí patnáctileté a starší.  Speciali-
tou tanečního studia je i taneč-
ní skupina rodičů – maminek. 
 Kouzlo úspěchu Tanečního stu-
dia Kamily Hlaváčikové je pod-
le jejích vlastních slov mimo ji-
né i v přísnosti. „Víme, že je to 
pro děti náročné, ale na druhou 
stranu když se dostaví úspěch, 
tak to ocení. Nejde ale samozřej-
mě jen o dril, snažíme se, aby si 
děti tanec užívaly a za odměnu 
si mohly zatančit i něco, co je sa-
motné baví, nebo si zahrát spo-
lečně hry,“ doplnila Hlaváčiko-
vá.                                                 (pim)

Za peníze od Vršanské si zajeli pro titul

Tane níci Kamily Hlavá ikové vybojovali na mistrovství dva světové tituly. Foto: (pim)

Doslova medailové žně mělo v listopadu mos-
tecké Taneční studio Kamily Hlaváčikové, kte-
ré se vrátilo z mistrovství světa v Liberci. Dva 
světové mistrovské tituly si odtud přivezla 
skupina Diamonds v kategorii juniorů a skupi-
na Angels v kategorii mini kids. 

Do pětadvacáté koncertní 
sezony letos vstoupil Festi-
valový orchestr Petra Mac-
ka. Příznivci vážné hudby 
na Mostecku se také díky 
přispění Vršanské uhelné 
mohou těšit na pravidelná 
Mostecká hudební setkání. 
„Tentokrát jsme si společně 
s naším publikem chtěli při-
pomenout, že zde působíme 
pětadvacet let. Za tu dobu už 
máme svůj osobitý styl, má-
me i své posluchače, kterým se 
snažíme vycházet vstříc. Drží-
me se klasické hudby, ale vý-
hodou festivalového orchestru 
je, že může zahrát prakticky 
cokoli. Od opery, přes operetu, 
muzikálové a ilmové melodie 
až po swing,“ vysvětlil Petr 

Macek, kapelník a umělecký 
vedoucí orchestru. 
„Dramaturgie se během let 
také příliš nemění. Snažím se 
mosteckému publiku přivážet 
legendy české vážné hudby, 
ale zároveň jim na každém 
večeru představit i někte-
ré mladé, talentované sólis-
ty, kteří si také zaslouží po-
zornost,“ doplnil Macek.  Le-
tošní rok uzavře na prknech 
mosteckého městského di-
vadla tradiční Česká mše vá-
noční Jakuba Jana Ryby. Na 
stejném místě se budou mo-
ci příznivci klasiky sejít opět 
v příštím roce, když je zde 
18. ledna čeká Hudební so-
aré aneb Zimní romantika 
a klasika.                            (red)

Čtvrt století s vážnou hudbou

Druhý díl publikace Obča-
né Mostecka v řadách čes-
koslovenské zahraniční ar-
mády na Západě slavnostně 
pokřtili členové Severočes-
kého leteckého archivu 
v mostecké knihovně. Na 
vznik brožury přispěla Vr-
šanská uhelná. 
„Tento díl je přímým pokračo-
váním publikace, kterou jsme 
veřejnosti představili před ne-
dávnem a je dokončením se-
znamu více než tří stovek ob-
čanů z Mostecka, kteří za II. 
světové války bojovali v jed-
notkách západních spojenců,“ 

vysvětlil Edvard D. Beneš, kte-
rý publikaci společně s Kar-
lem Otto Novákem připra-
vil. „Víme, že náš seznam není 
kompletní, už nyní máme infor-
mace o další přibližně desítce 
občanů z Mostecka, kteří v na-
šem výčtu nejsou. Jejich jmé-
na by se měla společně s další-
mi dobovými materiály objevit 
v posledním, třetím díle publi-
kace,“ dodal Beneš. Její vydá-
ní ale autoři chystají na příští 
rok, protože předpokládají, že 
se objeví i další pamětníci, kte-
ří jim pomohou osudy vojáků 
z Mostecka ještě doplnit. (red)

Publikaci pokřtili v  knihovně

Děti z mate ských školek se mohly formou písni ek, her a soutěží dozvědět o práci horníků. Foto: (pim)
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Cisterna pro strupčické 
hasiče
Dobrovolní hasiči ve Strupči-
cích mají nového pomocníka. 
Cisternu CAS Tatra Phoenix, 
která vyšla na pět a půl mili-

onu korun. Dva a půl milionu 
získali jako dotaci od minister-
stva vnitra, 900 tisíci koruna-
mi přispěla Vršanská uhelná. 
Cisternu na podvozku Tatra 
vyráběli v Poličce a vybave-
ní je přizpůsobeno přímo po-
třebám strupčických dobro-
volných hasičů. Kromě větší 
kapacity vody má cisterna na 
čelní masce instalované zaří-
zení pro zavlažování. Hasiči 
totiž nezasahují jen u požárů, 
ale například i při likvidaci po-
lomů nebo pomáhají s krope-
ním zeleně v obci. 

Zasahují v nových oblecích
Do nového se mohli oblék-
nout dobrovolní hasiči z Ma-
lého Března. Na nákup zása-
hových obleků a helem pro 
výjezdní jednotku obec vyu-
žila 150 tisíc korun, které do-
stala v rámci spolupráce s Vr-
šanskou uhelnou. Zdejší dob-

rovolní hasiči jsou známí také 
pořádáním Hasičení. Akcí, jejíž 
hlavní částí je soutěž v takzva-
ném hasičském fotbale. Pro-
ti sobě stojí dva týmy, z nichž 
každý má svou hadici a prou-

dem vody se snaží dostat míč 
za soupeřovu gólovou čáru. Na 
Hasičení Malé Březno rovněž 
využívalo inanční příspěvky 
od Vršanské uhelné.

Speciální hřiště na 
Benediktu 
Most má od konce srpna 
vlastní street workout hřiště. 
Za přispění Vršanské uhelné 
vyrostlo v rekreačním areá-
lu u jezera Benedikt. Náklady 
na vybudování dosáhly zhru-
ba 700 tisíc korun, 250 tisíc 
korun přidali těžaři. Hřiště 
je speciálně uzpůsobené pro 
cvičení s vahou vlastního tě-
la. Cvičebními prvky jsou žeb-
říky, hrazdy, trojitá freesty-
lová bradla, tyč na pole dan-
ce a další. Stojí na betonové 
desce o rozměrech 10 krát 
13 metrů s tartanovým po-
vrchem pro větší bezpečnost. 
Zacvičit si na něm mohou jak 

milovníci posilování, tak pou-
ze rekreačního pohybu. 

Houpadla pro děti 
z Havraně
Za peníze z partnerské 
smlouvy s Vršanskou uhel-
nou se v Havrani rozhodli do-
plnit novými atrakcemi stá-
vající dětské hřiště. Pořídili 
kryté pískoviště a dvě pruži-
nová houpadla. Jedno skon-
čilo u nového pískoviště, dru-
hé na novém odpočinkovém 
místě s atrakcemi v dolní čás-
ti obce. Obec má dětská hřiš-
tě i v Moravěvsi a Saběnicích 
a i na jejich vznik v minulosti 

Havraň využila peníze od Vr-
šanské uhelné. 

V Lišnici ochutnávali 
štrúdly
Devatenáct závinů všech chu-
tí a tvarů hodnotili letos v Liš-
nici na čtvrtém ročníku Liš-
nického štrúdlování. Oblíbe-
nou prázdninovou akci obec 
pořádá i za podpory Vršanské 
uhelné. Původně bylo štrúdlo-
vání zábavou hlavně pro míst-
ní, nakonec si ale získalo obli-
bu i u okolních obyvatel, takže 
obec rozšířila program. Přiby-
ly například předvedení vý-
cviku policejních psovodů ne-
bo ukázka techniky dobro-
volných hasičů z nedalekého 
Malého Března. 

Místo, kde se zabaví malí 
i velcí
Novým dětským hřištěm se 
mohou od prázdnin pochlu-
bit v Poleradech. Výrazně při 
tom pomohla Vršanská uhel-
ná, která poskytla sto tisíc ko-
run z celkových čtvrtmiliono-
vých nákladů. Hřiště s novými  

atrakcemi obklopuje uprave-
né okolí s pergolou, která po-
skytuje zázemí rodičům hlída-
jícím své děti.  Místo tu našla 
i jedna ze tří soch z letošní-
ho řezbářského sympozia, la-
vička ve tvaru jezevčíka od Ja-
na Sládka. Představil ji na Po-
leradských slavnostech, na 
jejichž organizaci, stejně jako 
na každoroční řezbářské sym-
pozium, obec využívá peníze 
z partnerské smlouvy s Vršan-
skou uhelnou. 

Malíři na Benediktu již 
posedmé
Letos již posedmé mohli Mos-
tečané na Benediktu sledovat, 
jak se bílá plátna mění v nej-
různější výtvarná díla. Malíř-
ské sympozium každoročně 
pořádá společnost Obex, tra-
dičním partnerem je i Vršan-
ská uhelná.  Do Mostu se ten-
tokrát sjelo jedenáct malířů, 
kteří tu společně týden tvo-
řili. Výsledky své práce před-
stavili na závěrečné výstavě, 
kde si zájemci mohli díla nejen 
prohlédnout, ale v neformální 

Desítky milionů z Vršanské uhelné 
Vršanská uhelná se dlouhodobě snaží pomáhat v regionu, ve kterém působí. Spolupracuje s městy, obcemi, školami, 
sportovními kluby, přispívá na kulturní akce i sociální projekty. Jak tato pomoc pokračovala v letošním roce, ukazuje 
následující výběr.  

Těžaři dlouhodobě pomáhají 
realizovat projekty, na které ve 
veřejných rozpočtech scházejí 
peníze. Regionu od roku 2010 
věnovali  více než 45 milionů 
korun. 

Dva miliony korun rozdělila Vr-
šanská uhelná mezi účastní-
ky 6. ročníku grantového pro-
gramu Chytré hlavy pro Sever 
2015. Částka věnovaná do pod-
pory vzdělávání na Mostecku 
se za dobu existence grantu za-
okrouhlila na deset milionů ko-
run.

Peníze od Vršanské uhelné pomohly v Poleradech p i rekonstrukci dětského h iště. Foto: Archiv DN

Grant z Chytrých hlav zajistil novou u ebnu t eba mostecké st ední průmyslové škole. Foto: Archiv DN
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dražbě také zakoupit. Ze 108 
obrazů a 9 kreseb se prodalo 
devatenáct obrazů. Novinkou 
letošního ročníku byl dopro-
vodný program, kdy návštěv-
níci mohli diskutovat s výtvar-
níky nebo vyrazit na vycházku 
po Mostě s architektem. Kro-
mě malířského sympozia se na 
Benediktu konají také oblíbe-
né Dny vína, jejichž partnerem 

je rovněž Vršanská uhelná. 

Jirkovští senioři cvičí na 
zahradě
Pravidelná cvičení v tělocvič-
ně mohou senioři v Jirkově 
rozšířit o posilování pod ši-
rým nebem. Od září mají na 
zahradě Senior klubu v Cho-

mutovské ulici k dispozici sa-
du venkovních itness prvků, 
navržených speciálně pro cvi-
čení starší generace. Město za 
ně zaplatilo necelých sto tisíc 
korun a jejich nákup podpoři-
la svým darem Vršanská uhel-
ná.  Jirkov patří k partnerským 
městům těžební společnosti 
a peníze od ní letos využil také 
na pořádání kulturních akcí na 
zámku Červený Hrádek. 

Matylda dostala pochvalu
Bruslařský okruh kolem jeze-
ra Matylda se už podruhé stal 
dějištěm mezinárodně obsa-
zených mistrovských in-line 

závodů, které se konají pod 
hlavičkou Vršanské uhelné. 
Letos závody korunovala účast 
devítinásobné německé olym-
pijské medailistky v rychlo-
bruslení Claudie Pechstein, 
která si dráhu na rekultivova-
né ploše velmi pochvalovala. 
I přes chladné počasí převýšila 
účast v hlavním závodě  Open 
Vršanská uhelná – Mistrovství 

ČR v silničním in-line marato-
nu loňských 120 závodníků.

Klíč k srdcím má Clavis 
cordium už 20 let
Pěvecké sbory mají v Mostě 
dlouholetou tradici. Také čis-
tě ženský sbor Clavis cordi-
um už přes dvacet let šíří krá-

su sborového zpěvu nejen po 
vlastech českých. S osmatřiceti 
členkami je jediným takto vel-
kým pěveckým sborem dospě-
lých, který pravidelně koncer-
tuje pro mosteckou veřejnost. 
Činnost sboru letos podpořila 
i Vršanská uhelná.

Zpátky na stromy? 
Je název výukového ilmu, kte-
rý pro mostecký Institut kom-
binovaného studia Vysoké ško-
ly báňské natočili mostečtí il-
maři. Jeho vznik byl inancován 
z grantového programu Vršan-
ské Chytré hlavy pro Sever. Bě-
hem zhruba pětatřiceti minut 

ukazuje, jak se lidstvo chová 
k surovinám a nerostnému bo-
hatství. Název odkazuje k to-
mu, že zdroje jsou omezené 
a lidé by se měli zamyslet nad 
tím, co se stane, až dojdou. Film 
poslouží jako výuková pomůc-
ka pro vysokoškolské studenty, 
ale zajímavé informace v něm 
najdou také středoškoláci nebo 
jen zvídaví laici. Vidět ho může 
úplně každý, stačí zadat název 
do internetového vyhledávače. 

Móda a hvězdy pomáhaly 
dětem 
Seznámit se s nejnovějšími 
módními trendy, pokochat se 
krásnými těly modelek a mo-
delů, ale také přispět na dob-
rou věc mohli už podruhé ná-
vštěvníci charitativní přehlíd-
ky Móda a hvězdy. Jedním 
z partnerů akce, jejíž výtěžek 
šel na podporu Dětského do-
mova ve Vysoké Peci a teplic-
kého Klokánku, byla také Vr-
šanská uhelná. Na přehlídko-
vém mole se v netradiční roli 
modelek představily i hráčky 
mistrovského házenkářského 
týmu DHK Baník Most, jehož 

generálním partnerem je Vr-
šanská uhelná.

Pražský hrad zdobila Země 
znovuzrozená   
Představit Mostecko jako re-
gion, který už dávno není mě-

síční krajinou, si kladla za cíl 
výstava Země znovuzrozená. 
V Tereziánském křídle Praž-
ského hradu se o tom na jaře 
mohli přesvědčit návštěvníci 
na více než dvou stovkách fo-
togra ií Stanislava Štýse, nes-
tora české rekultivační školy.
 Autor zde na dvojicích foto-
gra ií představil stejná místa 
vždy po ukončení těžby uhlí 
a následně po jejich rekultiva-
ci. Jeho fotogra ie zahrnují ob-
dobí téměř šedesáti let. Vznik 
výstavy podpořila také Vršan-
ská uhelná. 

Třetihorní tisovec skončil 
v muzeu
Zkamenělý strom, přesně-
ji torzo jeho kmene, objevi-
li při těžbě meziložních pís-
ků v lokalitě Vršany.  Jednalo 
se o dosud nejmohutnější po-
zůstatek doby dávno minu-
lé. V průměru měl kolem 130 
centimetrů a jeho odkrytá  
část dosahovala výšky zhru-
ba pěti metrů.  I tentokrát se 
s největší pravděpodobnos-
tí jedná o tisovec Taxodium, 
jehličnatou dřevinu s každo-

ročně opadavými větvičkami. 
Pochází z třetihor, období mi-
océnu, jeho stáří se odhadu-
je na 17 až 20 milionů let. Od 
jara byl kmen atrakcí pro ex-
kurze Uhelného safari. Odvezl 
se až na podzim, kdy se k ně-
mu přiblížilo rypadlo. Za sym-
bolickou korunu jej získalo do 
svých sbírek Muzeum měs-
ta Ústí nad Labem. Pracovní-
ci z přírodovědného oddělení 
ústeckého muzea s Vršanskou 
uhelnou spolupracují dlouho-
době. Třeba na ochraně pta-
čích společenstev a  monito-
rování vzácných druhů živoči-
chů v těžební lokalitě.

Těžní stroj září i díky 
Uhelnému safari
Opravený unikátní parní těžní 
stroj se stal jednou z novinek, 
na něž v letošní sezoně lákalo 
návštěvníky Podkrušnohor-
ské technické muzeum. Na je-
ho úpravu do podoby z roku 
1891, stejně jako na rekon-
strukci strojovny, muzeum 
využilo peníze ze vstupného 
na Uhelné safari a dotaci od 
Ústeckého kraje.

mířily do regionu také v roce 2015

Mezi osm partnerských obcí a měst z Mostecka a Chomutovska 
Vršanská uhelná rozdělila letos 7,4 milionu korun. Za posledních 
pět přesáhla podpora obcí v regionu 23 milionů korun. S Ústec-
kým krajem těžební společnost spolupracuje od roku 2013. Kaž-
doročně kraji poskytuje částku 5 milionů korun, která pomáhá 
školství, kultuře, sportu a sociální sféře. Letos navíc Vršanská 
uhelná přispěla více než čtyřmi miliony korun Krajské zdravotní 
na rekonstrukci mostecké porodnice.

Vršanská uhelná je generálním 
partnerem mistrovského há-
zenkářského klubu DHK Baník 
Most. Letos od ní Černí andělé 
získali další tři miliony korun. 
Od roku 2010 se podpora mos-
tecké házené blíží 13 milionům 
korun. 

Parní těžní stroj v Podkrušnohorském technickém muzeu dostal původní podobu díky výtěžku z Uhelného 
safari. Foto: (pim)

Olympijská medailistka v rychlobruslení Claudia Pechstein byla hos-
tem letošního in-line maratonu na Matyldě, který se jel pod hlavi kou 
Vršanské uhelné. Foto: Archiv DN
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„Letos rozsvěcujeme vánoční 
strom už počtvrté. Je to pro nás 
šance se v předvánočním shonu 
trochu zastavit, sejít se s přáte-
li a popovídat si, případně za-
zpívat koledy,“ vysvětlil staros-
ta Lišnice Petr Pillár.  Vánoč-
ní strom také letos pochází 
z Mostecka, obec si ho už v lé-
tě objednala v Mníšku. I když 
je menší než vloni, místním se 
na prostranství před obecním 
úřadem líbil. 

„Myslím, že nejde o soutěž, 
abychom měli každý rok větší 
a zářivější vánoční strom. Ně-
kdy, a neplatí to jen v případě 
vánočních stromů, stačí když 
věci zůstanou alespoň stejné,“ 
doplnil Pillár. 
Na předvánočním setkání 
v Lišnici si mohli nejen místní 
zazpívat koledy se skupinou 
Miniband, dopřát si k tomu 
něco na zub a nechybělo ani 
tradiční svařené víno.       (red)

V Lišnici rozsvítili strom
Tradici rozsvěcení vánočního stromu nepěstu-
jí jen ve městech, ale i v menších obcích v regi-
onu. Novodobou tradici udržují také v Lišnici. 

Stalo se tak stylově, závody na 
zdejším dvanáct metrů vyso-
kém a třicet metrů dlouhém 
skokanském můstku s dopa-
dem do molitanu. Soutěž by-
la doplněna i o další divácky 
atraktivní disciplíny. „Chtěli 
jsme se rozloučit s letošní letní 
sezonou, proto jsme uspořáda-
li závody, které byly otevřené 
i pro veřejnost,“ uvedl Roman 
Dalecký z klubu freestylového 
lyžování, které Jumpark pro-
vozuje. Zároveň měl radost, 
že se jeho svěřenci v soutěži 
neztratili. „Pro freestylové ly-

žaře hlavní část sezony, tedy 
závody, teprve začínají a dou-
fám, že se členové našeho klu-
bu neztratí ani ve světové kon-
kurenci v zahraničí, protože 
talentů je u nás poměrně dost,“ 
doplnil Dalecký. 
V Havrani chce klub areál ješ-
tě zatraktivnit, nyní usiluje 
o získání prostředků na za-
střešení doskočiště. V příštím 
roce se sem návštěvníci mo-
hou vydat v dubnu, kdy nová 
sezona odstartuje jako kaž-
dý rok netradičním dnem dě-
tí.                                           (red)

Jumpark letos zavřel
Jumpark v Havrani, unikátní místo pro tréno-
vání adrenalinových sportů, především akro-
batického lyžování a  snowboardingu, v  listo-
padu uzavřel letošní sezonu. 

„O prohlídky je každý rok vel-
ký zájem. Nesou se v nostal-
gickém staročeském duchu, 
nechybí ochutnávky tradič-
ního cukroví a svařeného ví-
na a hudební doprovod,“ in-
formoval ředitel KVIZ Jirkov 
Bedřich Fryč. První  výpra-
va se zámkem vydá vždy ve 

13:00 hodin. Cestu na čer-
venohrádecký zámek může 
zpříjemnit i zámecká restau-
race, která bude nabízet vá-
noční menu. „Návštěvníkům 
s dětmi doporučuji návště-
vu výstavy Lega, která je ote-
vřena až do 19. února příští-
ho roku. Zájem o ni je také vel-

ký,“ doplňuje nabídku zámku 
Bedřich Fryč.
Výzdoba v samotném Jirkově 
se rozzářila už v pátek 4. pro-
since programem zakonče-
ným ohňostrojem na náměs-
tí Dr. E. Beneše. Mezi tradiční 
akce patří také Jirkovský be-
ne iční advent, během které-
ho místní školy a školky i dal-
ší organizace prodávají své 
výrobky. Vloni se tak vybra-
lo přes 120 tisíc korun, kte-
ré získalo občanské sdruže-
ní Prohandicap. Vánoční pro-
gram v Jirkově vyvrcholí na 
Štědrý den setkáním u živé-
ho Betlému na zámku Červe-
ný Hrádek.                           (kat)

Zámkem provede hraběnka i komorník 
O adventu se zámek Červený Hrádek v Jirkově 
tradičně obléká do svátečního a vítá návštěv-
níky jedné z  nejoblíbenějších akcí, pořáda-
ných jirkovskou organizací KVIZ. Hraběnka 
se svým komorníkem vánočně vyzdobeným 
zámkem provázejí každou adventní neděli.

Nová turistická mapa
Město Jirkov vydalo novou tu-
ristickou mapu města i oko-
lí. Ke koupi je v infocentru 
u kostela každý všední den. 
Zaneseny jsou v ní všechny 
změny, které proběhly v Jir-
kově za jedenáct let  od vy-
dání předchozí mapy, napří-
klad úprava Olejomlýnské-
ho parku, nová dětská hřiště 
či cyklostezky. Oboustranná 
mapa kromě Jirkova obsahu-
je i turistické a cyklistické tra-
sy v Krušných horách a Pod-
krušnohoří od Málkova až po 
Litvínov.                                      (kat)

Změny v dopravě
Jen menší změny chystá Ús-
tecký kraj v autobusové a vla-
kové dopravě na území kraje. 
Mostecka se dotknou úpravy 
linky Most – Bečov, která bu-
de nahrazena linkou Braňa-

ny – Most – Bečov a součas-
ná trasa ze Žatce přes Most 
do Braňan bude končit již 
v Mostě. Přibudou také no-
vé spoje do průmyslové zó-
ny Triangle. Nové jízdní řády 
platí od 13. prosince a k dis-
pozici jsou na webu www.do-
pravauk.cz.                        (kat)

Hala se otevře do Vánoc
Regionální rada Severozápad 
souhlasila s posunutím termí-
nu dokončení sportovní haly ve 
Strupčicích na polovinu prosin-
ce. Obec předpokládá, že slav-
nostní zahájení provozu stih-
ne ještě v předvánočním ča-
se. Důvodem zdržení výstavby 
byly technologické problémy 
se střechou. Kryté sportoviš-
tě mezi základní školou a spor-
tovním areálem je největší in-
vestiční akcí v historii Strupčic, 
obec investuje 6 milionů, zbý-

vajících 24 milionů jde z evrop-
ských zdrojů.                                   (kat)

Most ocenil sportovce
V městském divadle předáva-
lo město Most ocenění spor-
tovcům za jejich sportov-
ní či trenérské  úspěchy. Le-
tos, kdy je Most Evropským 
městem sportu, se zde se-
šla bohatá škála klubů, kte-
rá potvrdila, jak se zdejším 
sportovcům na národních 
i mezinárodních kolbištích 
daří. Jen v individuálních 
soutěžích uspělo 37 sportov-
ců a sportovkyň na mistrov-
ství České republiky, Evropy 
i světa či v dalších meziná-
rodních soutěžích. Z rukou 
zástupců města převzaly oce-
nění také čtyři týmy a šestice 
trenérů. Zvláštní cenu získa-
lo 19 sportovců a sportovkyň 
za fair play.                         (red)

STRUČNĚ

Havra ský Jumpark se ve ejnosti otev e v p íštím roce netradi ním dětským dnem. Foto: (pim)
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„Každý rok se snažíme tu-
to akci pro obyvatele Mostu 
něčím ozvláštnit. Letos jsme  
nechystali žádné překvapení, 
ale dohodli jsme se s mladý-
mi divadelníky, kteří nacvi-
čili legendu o svaté Barboře, 
aby si Mostečané připomně-
li, proč se Barbora stala pa-
tronkou horníků a jaké další 
zvyky se k ní vážou,“ vysvět-
lil Zbyněk Jakš, předseda 
Spolku severočeských ha-
vířů, který se o udržování 
hornických tradic v regionu 
stará. Hornický průvod vždy 

v době kolem svátku svaté 
Barbory prochází městem 
a na trase má několik zastá-
vek, kde jeho účastníci zpí-
vají tradiční hornické pís-
ně neboli karmíny. Poté, co 
se shledá se svou patron-
kou, míří k magistrátu měs-
ta, kde svatá Barbora pře-
dá nejvyššímu představite-
li města své světlo, které má 
kouzelnou moc.  Umí ochrá-
nit jeho obyvatele od všeho 
zlého, navíc je prý jeho pro-
střednictvím možné vidět 
do budoucnosti.              (pim)

Barbořino světlo bude chránit Most
Po roce se do ulic Mostu vrátila jedna z histo-
rických hornických tradic pochod se světlem 
svaté Barbory. Letos ale také s  jednou novin-
kou divadelním ztvárněním legendy o patron-
ce havířů. 

V Sasku funguje více než šede-
sát hornických spolků, které 
organizují menší či větší prů-
vody v téměř každém městě 
německých Krušných hor. Jed-

ním z nejvýznamnějších center 
hornických tradic je Annaber-
g-Buchholz, v jehož středu sto-
jí kostel svaté Marie, jediný kos-
tel v Sasku postavený cechem 

horníků. Uvnitř je každé Váno-
ce k vidění hornický Betlém, jež 
se pravidelně každý rok rozrůs-
tá o další dřevěné postavy. Vel-
ký hornický průvod, který čítá 

více jak tisícovku krojovaných 
účastníků z celého Německa, 
projde městem čtvrtou advent-
ní neděli 20. prosince odpo-
ledne. Vrcholí tradičně velkým 
koncertem hornických spolků 
před kostelem svaté Anny. Vá-
noční trh v centru města trvá 
až do 23. prosince a je provázen 
mnoha programy.
Na nejstarším vánočním trhu 
v Německu – na Štrýclmarktu 
v Drážďanech se sejdou hor-
nické kapely na velké přehlíd-

ce v sobotu 19. prosince. Ten-
to snad nejznámější trh zdobe-
ný dalším ze symbolů saských 
Vánoc – obří pyramidou – trvá 
až do Štědrého dne. Celkem le-
tos nabízí Drážďany, které se rá-
dy titulují jako německé hlavní 
město Vánoc, jedenáct trhů na 
obou březích řeky Labe.
Dřevěné ozdoby, oblouko-
vé svícny a pyramidy mají své 
centrum blízko českých hranic 
– v Seiffenu a okolních vsích. 
Seiffenem prochází hornický 
průvod v krojích tradičně třetí 
adventní neděli. Až do 4. úno-
ra je v Krušnohorském muzeu 
hraček otevřena speciální vel-
ká vánoční výstava a otevřeno 
tu mají i na Štědrý den či Silves-
tra do 13 hodin.
Zajímavým hornickým zvy-
kem, který se dodržuje, byť už 
jen symbolicky dodnes, je Met-
tenschicht neboli poslední sfá-
rání do dolu před Vánocemi. 
Směna končila dříve než obvyk-
le „zaklepáním“ a horníci se po-
té scházeli ke společné modlit-
bě a zpěvu, následovalo skrom-
né pohoštění. K vidění je tento 
zvyk stále v prohlídkových što-
lách v Krušných horách – třeba 
v dole Fortuna v Deutschneu-
dorfu, ležícím hned vedle Hory 
Svaté Kateřiny.                         (kat)

Hornické vánoční tradice v Sasku stále žijí
Nikde jinde se tak úzce nepropojují hornické a  vánoční tradice jako 
v saském Krušnohoří. Nedílnou součástí adventu v saských městech, 
mnohdy založených jako města horní, jsou proto hornické přehlídky 
nebo-li Bergparade. A  za místním zvykem stavět do oken obloukové 
svícny prý stojí touha horníků po světle, které je vítalo doma po celo-
denní práci v temném dole.

Svatá Barbora
Podle legendy byla dcerou krále v maloasijské Nikodémii. 
K nevoli vlastního otce se stala křesťankou, za což byla uvr-
žena do věže. Barbora odtud ale utekla a skryla se v nedale-
ké skále, která se před ní rozestoupila a poskytla jí útočiště. 
Také proto je svatá Barbora patronkou horníků a ochrán-
kyní věží. Její osud skončil tragicky, byla zrazena, souzena 
a nakonec rukou vlastního otce popravena.

Svatá Barbora v doprovodu horníků dorazila se svým světlem na mosteckou radnici. Foto: (pim)

Hornické pochody - Bergparaden mají v Sasku dlouholetou tradici. Foto: Archiv DN

Ozdobený váno ní strom v Lišnici měl úspěch u dospělých i u dětí. Fo-
to: (pim)
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Glenrocká větrná farma doká-
že produkovat 237 megawat-
tů elektrické energie a zásobo-
vat více než 66 tisíc domácnos-
tí elektřinou. Přitom se nachází 
v místě, kde se ještě nedávno 
nacházel důl Dave Johnston. 
Procházka kolem bývalého do-
lu Dave Johnston nedaleko 
města Casper zabere zhruba 
půl hodiny. A během téhle do-
by vás možná ani nenapadne, 
že zde byla 42 let šachta, kde se 
vytěžilo 104 millionů tun uh-
lí.  Dnes už byste tu pozůstatky 
těžby hledali jen těžko, naopak  
narazíte na větrnou farmu se 
158 turbínami, která ročně do-
káže zásobovat elektřinou de-
sítky tisíc domácností.  Rocky 
Mountain Power dodává elek-

třinu obyvatelům amerických 
států Utah, Wyoming a Idaho. 
Co je ale ještě zajímavější, že ta-
hle větrná farma patří k nejmo-
dernějším ve Spojených státech 
a je vůbec prvním rekultivač-
ním projektem tohoto typu. 
Od roku 1958 do roku 2000 vy-
těžil důl Dave Johnston Mine 
zhruba devítimílovou plochu 
v jinak poměrně pusté krajině. 
Na konci devadesátých let ale 
jeho vlastník, společnost Roc-
ky Mountain Power, rozhodl, 
že provozovat povrchovou těž-
bu už nadále není ekonomické.  
Mohl se tak rozběhnout unikát-
ní rekultivační projekt. 

Nejprve zeleň, pak zvířata
„Úplná rekultivace území o roz-
loze zhruba devět mil, které by-
lo zasaženo těžbou, začala v ro-
ce 1999 a byla dokončena v roce 
2005. Bylo třeba odvézt doslova 

hory odpadu a míle země osázet 
původními druhy vegetace. Cí-
lem bylo vrátit krajinu do podo-
by, v jaké byla, než se tu začalo 
těžit.  To znamenalo přesunout 
desítky milionů kubíků zemi-
ny,“ uvedl Chet Skilbred, odbor-
ník na výzkum vegetace společ-
nosti Rocky Mountain Power. 
A protože se jedná o rekulti-
vační projekt, musí společnost 
až do roku 2017 stále monito-
rovat geologické, hydrologické 
a další vlastnosti celého území. 
Důležitou částí projektu bylo 
vysázet na místě původní rost-
liny, které se pak staly zdrojem 
obživy pro živočišné druhy. Cel-
kem se jednalo o jedenadvacet 
druhů. Zvířata se sem samo-
zřejmě nestěhovala sama, i jim 

bylo třeba vytvořit podmínky.  
Tým rekultivátorů vybudoval 
například pět speciálních hníz-
dišť pro orly, ale samozřejmě 
i úkryty a místa pro hnízdění 
dalších, menších druhů ptáků. 
A také zhruba 120 takzvaných 
„rabbitats“, kamenitých útočišť 
pro králíky a další menší druhy 
zvířat, která pozemek následně 
osídlila. Dnes tu žijí stáda zhru-
ba 1400 antilop a 600 jelenů, 
kromě nich také lišky, rys ne-
bo orli. 

Větrný park byl náhoda
Může se zdát, že majitel větr-
ného parku, Rocky Mountain 
Power, se před léty rozhodl 
opustit svůj původní podnika-
telský záměr a zaměřit se čis-
tě na „zelenou“ energii. Původ-
ně to tak ale úplně nebylo. Že je 
tato lokalita vhodná pro výstav-
bu větrné farmy irma zjistila až 

ve chvíli, kdy už bylo o uzavře-
ní dolu rozhodnuto.  A proto-
že Rocky Mountain Power by-

la vlastníkem zdejších pozem-
ků, měla i vlastní rozvodnou síť 
nedaleko. Nebyl tedy problém 

díky vhodným podmínkám 
vstoupit do nového, byť velmi 
nákladného projektu.  Přitom 
irma na uhlí rozhodně nezane-

vřela.  Vítr je podle jejích před-
stavitelů jen jedním ze zdrojů 
energie. Budoucnost podle nich 
patří kombinaci větru, uhlí, ge-
otermální energie i jádra.

Pomůžou studenti
Možná by se řeklo, že pokud je 
irma ochotná investovat stov-

ky milionů dolarů do vybudo-
vání větrného parku, předpo-
kládá, že větrná farma pojede 
neustále na plný výkon. Přitom 
její vlastníci připouštějí, že tur-
bíny pracují v průměru jen na 
zhruba čtyřicet procent kapaci-
ty. Mezi listopadem a březnem 
je to více, naopak nejslabší ob-
dobí je mezi srpnem a zářím. 
Turbíny jsou navíc ovládány 
elektronicky. Ve chvíli, kdy by 
vítr dosáhl síly přes 60 mil za 
hodinu, jsou automaticky vy-
pínány, aby nedošlo k jejich po-
škození. Naopak ve slabším vě-
tru jsou jejich „hlavy“ schopné 

se otáčet po směru proudění 
větru, aby dokázaly energii a sí-
lu větru co nejlépe využít.  Je to 
největší přínos moderních vě-
trných turbín. To samozřejmě 
znamená i poměrně vysoké 
pořizovací náklady. Jeden „sto-
žár“ vyjde na zhruba dva mili-
ony dolarů. Životnost se přitom 
odhaduje na 20 až 30 let, ovšem 
Rocky Mountain Power počítá, 
že farma bude fungovat celých 
sto let a jednotlivé „větrníky“ se 
budou průběžně obměňovat.  
A aby mohla moderní techno-
logie dobře pracovat, potřebuje 
irma i odborníky, kteří s ní bu-

dou umět zacházet. Také pro-
to spolupracuje s univerzitou 
v Casperu a společně s ní zde 
vznikl dvouletý výukový pro-
gram zaměřený právě na tech-
nologie větrných turbín. Během 
deseti let chce Rocky Mountain 
Power postavit zhruba tisíc tur-
bín. „Aby tu mohly vyrůst, musí 
tu vyrůst i lidé, kteří se o ně bu-
dou starat,“ uzavřel šéf Glenroc-
kého větrného parku David 
Mollet.                                        (red)

Z bývalé šachty je dnes větrná farma
V  americkém Wyomingu společnost Rocky 
Mountain Power proměnila svůj bývalý povr-
chový lom v moderní větrnou elektrárnu. 

Dnes už by asi nikdo nehádal, že se na tomto místě ještě nedávno těžilo uhlí. Foto: cnet.com

Nenápadná hromada kamení je ve skute nosti p írodní úkryt pro malé druhy zvě e, které tu žijí. Foto: cnet.com

V sousedství stožárů větrných elektráren se usídlily i antilopy. Foto: cnet.com
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Po radikálním útlumu a pro-
pouštění desítek tisíc lidí 
v uplynulých dekádách se ny-
ní chystá další smutný mil-
ník v historii britské těžby uh-
lí, uzavření posledního hlubin-
ného dolu Kellingley. Reportéři 
New York Times před časem 
vyrazili do Británie přímo na 
místo, aby přípravy zachytili. 
Padesátiletý  Chris Jamieson je 
jeden z těch, kdo budou v pro-
sinci Kellingley opouštět mezi 
posledními. A jak sám říká, bu-
de to zřejmě on, kdo po těch, 
co odsud budou odcházet z po-
slední směny, zhasne světla. 
Dnes už byl provoz v Kellingley 
zredukován zhruba na čtvrti-
nu. Končí hlavně proto, že ne-
ustál tlak levného importova-
ného uhlí. Hornictví v Británii 
uzavřením téhle šachty ne-
končí, povrchově se bude těžit 
i nadále, Kellingley ale uzaví-
rá kapitolu hlubinného dobý-

vání, která má za sebou dvou-
setletou tradici. A jak mno-
zí říkají, uhlí pomohlo Británii 
stát se industriální velmocí. 
„Právě díky uhlí může mít Bri-
tánie v názvu slovo velká. By-
lo to uhlí, co pohánělo průmys-
lovou revoluci, rozsvítilo světla 
a udržovalo lidi v teple,“ vypo-
čítal reportérům New York Ti-
mes jen některé přínosy brit-
ského uhlí Chris Kitchen, pre-
zident Národní unie horníků, 
kdysi velmi vlivné organizace. 
Ta v sedmdesátých letech bo-
jovala s tehdejší premiérkou 
Margaret Thatcherovou proti 
zavírání dolů. Sám v Kellingley 
kdysi také pracoval.
Uzavření Kellingley se ale ne-
dotkne jen zaměstnanců do-
lu, ale také celého regionu, kde 
šachta roky působila. Uhlí by-
lo dlouhá léta nezbytnou sou-
částí života zdejších lidí. Ko-
lem šachet vyrůstaly vesnice, 

doly přispívaly na chod a fun-
gování spolků, klubů a v mi-
nulosti i na školy a nemocnice. 
Paradoxně je navíc uzavírán 
důl, který stojí jen několik mil 
od nejbližší uhelné elektrárny. 
I ta pro svůj provoz potřebu-
je uhlí. V následujících 10 až 
15 letech už bude nejspíše 
spalovat levnější ruské uhlí. 

Právě schopnost konkurovat 
levnějšímu importovanému 
uhlí vedla společnost UK Coal, 
která poslední britský hlubin-
ný důl provozuje, k jeho uza-
vření. Zásoby uhlí jsou přitom 
v Kellingley až zhruba do ro-
ku 2030. 
Více než pětina britské 
elektrické energie se i na-

dále vyrábí z uhlí. O to víc 
jsou rozčarováni zástupci 
horníků. Poukazují na sku-
tečnost, že stát nevyvinul 
pro zachování chodu dolu 
žádné úsilí, ačkoli ostatní 
energetická odvětví, včet-
ně jaderné energetiky, jsou 
ze strany státu podporová-
na.                                    (red)

Zavírají nejstarší britský hlubinný důl
Kdysi slavné odvětví britské ekonomiky, těž-
ba uhlí, uzavírá svou další kapitolu. V dobách 
své největší slávy, mezi dvěma světovými vál-
kami, poskytovalo hornictví ve Velké Británii 
obživu milionu lidí. 

Nové standardy, které sni-
žují hranici přízemního ozó-
nu, byly stanoveny na tako-
vé úrovni, že podle těžařů 
budou mít s jejich splněním 
problém i některé národní 
parky. „V posledních sedmi le-
tech Obamova administrati-
va svým regulačním řáděním 
ohrožuje uhelný průmysl Spo-
jených států a tisíce pracov-
ních míst, která toto odvět-
ví poskytuje,” uvedl ve svém 
stanovisku prezident ir-
my Murray Energy Robert E. 
Murray. „Tato ozónová směr-
nice je další nezákonný a de-
struktivní krok, který usiluje 
o zničení těchto pracovních 
míst,” dodal Murray. 
Své kroky navíc podpořil ža-
lobou k federálnímu sou-
du, v níž napadá plán pro-
ti klimatickým změnám pre-
zidenta Obamy. K žalobě se 
připojilo dalších 24 americ-
kých států. Těžaři se opírají 
také o studii Národní těžeb-

ní asociace, v níž se uvádí, že 
chystané změny vyvolají pro-
puštění 40 až 77 tisíc pracov-
níků, ztráty těžebních spo-
lečností jsou odhadovány 
v rozmezí od 14 do 29 mili-
ard dolarů. 
Američtí producenti uhlí se 
ale musejí potýkat s celou řa-
dou faktorů, které jejich pod-
nikání ovlivňují. A během 
posledních let je těch nega-
tivních stále víc. Prvním pro-
blémům museli těžaři čelit 
už zhruba před deseti lety, 
kdy museli na energetickém 
trhu začít konkurovat břid-
licovému plynu. Následně 
přišly další restrikce v sou-
vislosti se snižováním emisí 
skleníkových plynů. A dalším 
negativním faktorem je nízká 
cena uhlí na světových trzích. 
A připočítat je potřeba také 
těžko odhadnutelnou pozici 
Číny a Indie, jako dvou velmi 
významných producentů uh-
lí.                                            (red)

Horníci žalují Obamu
Americká společnost Murray Energy, jeden 
z největších těžařů uhlí na severu Apalačské-
ho pohoří a  ve státě Illinois, žaluje adminis-
trativu prezidenta Obamy kvůli nově nastave-
ným ozónovým standardům. Ty podle těžařů 
velmi poškodí uhelný průmysl. Ve 30. letech koupil tuto osa-

du od Švédů  Sovětský svaz, 
který zde chtěl těžit uhlí. V ro-
ce 1956 těžba skutečně začala 
a město zažívalo největší roz-
voj. I přes kruté polární po-
časí tu v dobách největší slá-
vy žilo na 1200 obyvatel, kteří 
měli k dispozici hotel, diva-
dlo, školu, hřiště i další vý-
dobytky sovětské civilizace.  
Úpadek přišel v devadesátých 
letech, kdy se rozpadl Sovět-

ský svaz, následně se i těžba 
uhlí v krutých podmínkách, 
zhruba 1300 kilometrů od Se-
verního pólu, přestala vyplá-
cet a v roce 1998 odsud ode-
šli poslední obyvatelé. 
Místo ale nadále zůstává pod 
ruskou kontrolou a v posled-
ních letech zesílily snahy udě-
lat z tohoto místa netradiční 
turistickou destinaci. Odces-
tovali sem dva turističtí prů-
vodci a osm ruských zaměst-

nanců, kteří se mají starat 
o chod hotelu a zásoby pitné 
vody. V roce 2014 sem zamí-
řil i švédský fotograf Christi-
an Aslund, který „město du-
chů“ zdokumentoval. „Je na 
tom něco krásného, když vidí-
te, jak si příroda tohle místo 
vzala zpět a v okolí se prochá-
zejí tuleni, polární lišky a lední 
medvědi bez jakéhokoli stra-
chu z člověka,“ vzpomínal fo-
tograf. Zároveň fotografoval 
město, které jeho obyvatelé 
zřejmě opouštěli ve spěchu, 
protože všude zůstala spous-
ta původního vybavení. Pyra-
miden proto dnes skutečně 
vypadá, jako by zamrzl v ča-
sech sovětské éry.             (red)

Opuštěné hornické město láká turisty
V  dobách největší slávy tu žilo na 1200  lidí, 
dnes městečko Pyramiden na ostrově Sval-
bard na norských Špicberkách obývají jen 
sobi a lední medvědi. 

S uzav ením dolu Kellingey kon í jedna etapa britského hornictví. Foto: shutterstock

Opuštěná hotelová jídelna v měste ku Pyramiden. Foto: Christian Aslund
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Nejvýhodnější a administra-
tivně nejjednodušší formou 
přivýdělku pro zaměstnance 
je brigáda na dohodu o pro-
vedení práce, když měsíční 
odměna nepřesáhne deset ti-
síc korun. Z výdělku totiž ne-
ní třeba odvádět zdravotní 
ani sociální pojištění. Variant 
je ale samozřejmě víc. Předně 

si můžete najít druhé zaměst-
nání – na plný nebo zkrácený 
úvazek.

Chci druhý úvazek
Fakt, že jste zaměstnáni na 
plný úvazek, neznamená, že 
si nemůžete další zaměstná-
ní přibrat. Jestli to zvládnete, 
klidně můžete pracovat na dva 

plné úvazky naráz. Dva úvaz-
ky dokonce teoreticky může-
te mít u jednoho zaměstnava-
tele – s podmínkou, že nemají 
oba pracovní poměry stejnou 
náplň práce a že se nejed-
ná o stejný druh činnosti. Pak 
byste se totiž dostali do křížku 
s ustanoveními o rozsahu prá-
ce přesčas.

Když si přiberete úvazek u ji-
ného zaměstnavatele a pů-
jde o činnost, která je shodná 
s činností původního zaměst-
navatele, budete potřebo-
vat jeho písemné dobrozdání. 
V reálu samozřejmě záleží, na-
kolik budete schopni obě prá-
ce skloubit. Můžete třeba pra-
covat jako kuchařka ve škol-
ní jídelně od sedmi do tří a po 
odpoledních a večerech krou-
tit druhý úvazek v restauraci.
Zdravotní pojištění, sociální 
pojištění a daň z příjmů v běž-

né výši za vás budou odvá-
dět zaměstnavatelé nezávisle 
z obou výdělků. Daňové slevy 
a zvýhodnění nicméně smí-
te uplatňovat pouze u jedno-
ho z nich.
Nezávisle také budete z obou 
pracovních poměrů čerpat 
dávky nemocenského pojiš-
tění. I když se přirozeně mů-
že stát, že budete uznáni prá-
ce neschopnými jen u jedné 
z činností, pak budete čerpat 
nemocenskou pouze z tohoto 
zaměstnání.

Přivydělat si můžete několika způsoby
Jsem dříč a jedna práce mi nestačí. Nevyjdu s penězi. Chci si přilepšit. 
Brigáda, druhý úvazek, podnikání… Jaká pravidla má přivýdělek? 
Jaké přináší povinnosti? A kolik ukousnou povinné odvody?

Za práci musí dostávat aspoň 
minimální mzdu, tedy padesát 
pět korun hrubého na hodinu 
(od ledna 2016 se minimální 
mzda zvyšuje na 58,70 koruny 
za hodinu).
Pokud měsíční odměna z DPP 
nepřesáhne deset tisíc, nemusí-
te z ní hradit zdravotní ani soci-
ální pojištění. Totéž platí, pokud 
pracujete na dohodu pro víc za-
městnavatelů naráz a žádný 
z příjmů není vyšší než deset ti-
síc korun.
Další možností je, že uzavře-
te víc dohod o provedení prá-
ce s jedním zaměstnavatelem. 
V takovém případě se měsíč-

ní odměny od něj sčítají. Jak-
mile součet převýší deset tisíc 
měsíčně, bude se z nich zdra-
votní i sociální pojištění platit 
v běžné výši: na sociální pojiš-
tění poputuje šest a půl procen-
ta z hrubé odměny, za zdravotní 
čtyři a půl procenta.
Pokud jde o daň z příjmů, je 
dobré vědět následující. Když 
součet měsíčních odměn z do-
hod o provedení práce u jedno-
ho zaměstnavatele nepřesáhne 
deset tisíc, máte dvě možnos-
ti. U zaměstnavatele nepode-
píšete prohlášení k dani, ode-
čte vám z hrubého výdělku pat-
náctiprocentní srážkovou daň. 

Příjem z dohody pak tvoří sa-
mostatný daňový základ, po 
uplatnění srážkové daně už ho 
nemusíte nikde vykazovat.

Daň vám vrátí
Příjem z dohody o provede-
ní práce zdaněný patnácti-
procentní srážkovou daní už 
opravdu nemusíte nikde při-
znávat ani vykazovat. Ovšem 
můžete ho dobrovolně zanést 
do svého daňového přizná-
ní. Za určitých okolností se to 
může vyplatit. Lidé, kteří mě-
li během daného roku celko-
vě jen nízké příjmy, díky tomu 
získají sraženou patnáctipro-
centní daň zpět. Pokud vás 
zajímá, jak postupovat, stej-
ně jako třeba kolik z dohody 
o provedení práce ukrojí po-
vinné odvody, pomůže vám 
speciální kalkulačka na ser-
veru Peníze.cz, kde najdete 
i další rady.

K čemu je dohoda o provedení práce
Dohodu o provedení práce (DPP) může člověk, 
který už jedno klasické zaměstnání má, ročně 
uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. 
Pro každého smí pracovat na dohodu maxi-
málně tři sta hodin za rok.

Roční rozsah hodin odpraco-
vaných pro jednoho zaměst-
navatele není omezený, tý-
denní rozsah práce ale nesmí 
v průměru přesáhnout polovi-
nu pracovní doby (tedy 20 ho-
din) za celou platnost dohody, 
nanejvýš ale za 52 týdnů.
Když si na DPČ vyděláte míň 
než dva a půl tisíce měsíčně, 
neodvádíte z výdělku zdra-
votní ani sociální pojištění. 
V ostatních případech pojistné 
odvádíte: na sociální pojiště-
ní šest a půl procenta z hrubé-
ho výdělku, na zdravotní čtyři 
a půl procenta.
Když uzavřete s jedním za-
městnavatelem několik DPČ, 

měsíční odměny se sčítají. 
Jakmile součet dosáhne limi-
tu dva a půl tisíce, pojištění se 
platí z každé z odměn.
Příjmy z dohody o pracovní 
činnosti se daní jako příjmy 
z pracovního poměru. Zaměst-
navatel odvede patnáctipro-
centní zálohu na daň z pří-
jmů vypočtenou ze superhru-
bé mzdy. Když u něj za daný 
měsíc podepíšete prohlášení 
k dani, uplatní daňové slevy, 
přinejmenším základní slevu 
na poplatníka. Pokud daňové 
slevy a zvýhodnění uplatňu-
jete už v zaměstnání, možnost 
aplikovat je na výdělek z DPČ 
padá.

Brigáda na přilepšenou 
K zaměstnání si můžete přivydělat také brigá-
dou na bázi dohody o pracovní činnosti (DPČ). 
Výše minimální mzdy je stejná jako u dohody 
o provedení práce.

V prvním roce nebudete muset 
z příjmů z podnikání odvádět 
zálohy na zdravotní pojištění 
a sociální pojištění. Pojistné do-
platíte až zpětně po odevzdání 
přehledů pro sociálku a zdra-
votní pojišťovnu – podle toho, 
kolik jste v podnikání v před-
chozím roce reálně vydělali.
Když roční příjem po odečtení 
výdajů nepřekročí rozhodnou 
částku, která pro rok 2015 do-
sahuje 63 865 korun, sociální 
pojištění za daný rok neplatíte 
vůbec, a v dalším roce zase ne-
musíte hradit zálohy – pojiště-

ní případně doplatíte až po po-
dání dalšího přehledu sociálce. 
Když podnikáte jen část roku, 
rozhodná částka se poměrně 
snižuje na 5322 korun za každý 
měsíc podnikání. Když zmíně-
nou rozhodnou částku překro-
číte, budete v dalším roce platit 
zálohy vypočtené v přehledu, 
ne však míň než minimální zá-
lohu pro vedlejší činnost, kte-
rá v roce 2015 dělá 777 korun.
Pojistné na zdravotní pojiště-
ní při vedlejší činnosti zaplatí-
te vždy za celý rok až po podání 
přehledu o příjmech a výdajích 

- podle skutečně dosaženého 
zisku. Neplatí pro vás minimál-
ní vyměřovací základ a mini-
mální výše záloh jako pro člově-
ka, který podniká v rámci hlav-
ní činnosti.
Pozor si na zdravotní a sociál-
ní pojištění dejte v případě, že 
skončíte v zaměstnání. Pak se 
podnikání stává automaticky 
hlavním zdrojem příjmů a mu-
síte zálohy hned začít platit, a to 
ve výši vypočtené v přehledu 
(alespoň však v minimální výši 
stanovené pro OSVČ).
Daňovému přiznání se při pod-
nikání v rámci vedlejší činnosti 
na začátku následujícího roku 
nevyhnete. S jedinou výjimkou: 
přiznání nemusíte podávat, 
když vaše příjmy z podnikání 
při zaměstnání nepřesáhnou 
za rok šest tisíc korun.
V daňovém přiznání jinak bu-
dete moct stejně jako ostat-

ní podnikatelé uplatnit daňové 
paušály, nezdanitelné části zá-
kladu daně a slevy na dani – jen 
pozor na to, že slevy lze uplat-
nit pouze jednou, tedy nikoli 
zvlášť v zaměstnání i podniká-
ní. Pokud vaše zisky z podniká-
ní nedosahují vysokých částek, 

je možné, že výsledná daň po 
uplatnění odpočtů bude nulo-
vá.
A ještě jedno upozornění: jest-
li chcete začít podnikat v oboru, 
ve kterém působí i váš zaměst-
navatel, budete od něj potřebo-
vat písemný souhlas.

Rady pro zaměstnance, kteří chtějí podnikat
Když začnete vedle zaměstnání podnikat, 
bude vaše podnikání považováno za vedlejší 
činnost, pokud ho za vedlejší činnost prohlá-
síte při zahájení činnosti a pak v každoročně 
podávaném přehledu o příjmech a výdajích za 
uplynulý kalendářní rok.

Jak se určuje vedlejší činnost
Podnikám a zároveň jsem zaměstnaný, nebo jsem zaměst-
naný a zároveň podnikám? Jak se určí, která činnost je hlav-
ní, která vedlejší? Čím se bude měřit? Rozhodovat nebude, 
kterou činnost jste vykonávali jako první a nakonec ani to, 
ze které máte větší příjmy. Může se totiž například stát, že 
v podnikání celkově za rok vyděláte víc, jenže jde jen o ná-
razové nepravidelné výdělky.
Jednoznačný klíč pro srovnání výše příjmů z podnikání 
a zaměstnání neexistuje, navíc podnikatel může mít i další 
příjmy (například z pronájmu), které spolu s příjmy ze za-
městnání sám považuje za hlavní zdroj příjmu. Rozhodují-
cí je proto písemné prohlášení, které jako OSVČ učiníte při 
zahájení činnosti a pak vždy v podávaném přehledu o pří-
jmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok.
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Pro  název „prsakoule“. Když 
už koule, pro  ne kozy?
Vy snad znáte nějakého mu-
že, který „o tom” mluví jako 
o varlatech? Já tedy ne. Na-
víc koule jako označení toho-
to orgánu nejsou podle mé-
ho názoru vulgární slovo.  Na 
rozdíl od toho, když se žen-
ským ňadrům říká kozy. To už 
vulgární je.

Bezesporu ale „prsakoule“ 
zaujmou. Ur itě mnohem 
víc než kdybyste zvali lidi na 
p ednášku o samovyšet ová-
ní v prevenci rakoviny.
O to nám také šlo, protože na-
še kampaň je v první řadě za-
měřena na mladé lidi. Aby se 
naučili, že za své tělo jsou od-
povědni oni sami. Aby se o něj 
dobře starali a pravidelně ho 
kontrolovali.  A neházeli veš-
kerou zodpovědnost na léka-
ře, ke kterému se pak hod-

ně pacientů dostává až ve fá-
zi, kdy je léčba náročná, ne-li 
nemožná. U řady onkologic-
kých nemocí se příznaky ob-
jeví až v určitém stádiu a dří-
ve je zkrátka odhalit nelze. 
Pak jsou tu ale nádorová one-
mocnění, která lze podchytit 
a zcela vyléčit. Když přijdete 
na preventivní kontrolu včas 
nebo navštívíte lékaře ihned 
poté, co na svém těle zpozo-
rujete cokoliv neobvyklého. 

Proto na lidi apelujeme: Ne-
sušte si to doma a zajděte 
k lékaři dříve než bude pozdě.

S rakovinou jste se ale muse-
la vypo ádat i vy sama.
To sice ano, ale já jsem na-
slouchala svému tělu a zašla 
k lékaři okamžitě. Proto mi 
byl diagnostikován zhoubný 
nádor vaječníku v počáteč-
ním stádiu a dnes si tu mů-
žeme povídat. Těžké to bylo, 
a to zejména pro moje rodi-
če. Představte si totiž situa-
ci, kdy vám vaše dítě řekne: 
Mami, tati, já mám rakovi-
nu. Co byste mu na to řekla? 
Já jsem si nepřipouštěla, že 
by to mohlo dopadnout jinak 
než dobře a tak to nakonec ta-
ky dopadlo. Od té doby lidem 
připomínám, že když si nena-
jdete čas na péči o svoje zdra-
ví a s tím související preven-
tivní kontroly a také na zdra-

vý životní styl, budete si ho 
následně muset najít na ne-
moc a její složitou léčbu.

Shodou okolností než jste 
onemocněla, p ipravovala 
jste projekt pomoci onkolo-
gickým dětem...
Ano, chtěla jsem pomáhat on-
kologicky nemocným dětem, 
jenže pak jsem sama one-
mocněla. Uvědomila jsem si, 
že bych mohla jít příkladem 

dalším mladým lidem, aby 
na sebe dávali pozor a chodi-
li na pravidelné kontroly. Tak 
jsem celý projekt vystavěla 

kolem sebe a prevence onko-
logických onemocnění.  Pár 
čísel pro dokreslení. V Čes-
ké republice onemocní roč-
ně 7000 žen rakovinou prsou, 
z čehož bohužel 2000 umí-
rá. A netýká se to jen star-
ších žen, do 35 let onemocní 
okolo 300 žen. U varlat je sta-
tistika lepší, každý rok one-
mocní přibližně 450 mužů 
a úmrtnost se pohybuje ko-
lem 50 případů.

Loono existuje dva roky. Co 
už má za sebou?
Jen velmi stručně to pod-
statné. Za tu dobu jsme už 
v oblasti prevence vyškoli-
li více než 4000 lidí.  Osm-
náct z nich se nám ozvalo, 
že díky tomu odhalili nebo 
jim byl diagnostikován ná-
dor včas. 

Tak si tak trochu lámu hlavu, 
že na problém nep ijdou lidé 
žijící v páru. P ece na sebe 
sahají?
Ale přijdou. Až 30 % rakovi-
ny prsou nebo varlat odhalí 
právě partner. I tak je ale tře-
ba, aby se partneři naučili vy-
šetřit toho druhého. Právě to 
ukazujeme na našich seminá-

„Prsakoule“…umíme si na ně sahat 
Na první pohled nenápadná, křehká dívka. 
Jen na první pohled. Jakmile začala povídat, 
seděla přede mnou mladá žena, z níž byla cí-
tit obrovská vnitřní síla, přesvědčení. A rázem 
zbystřili také všichni kolem nás. Aby ne. Po-
měrně hlasitě, jak je zvyklá na různých akcích 
pro veřejnost, pronášela slova jako prsa, koule 
a další podobná. Pro ni, jako budoucí lékařku, 
je to totéž, jako kdyby říkala máslo, chleba, 
sýr. No jo, když ono se ale o  tom, co pánové 
mají v trenkách a dámy většinou v podprsen-
kách, běžně v  kavárnách nemluví. Kateřina 
Vacková, zakladatelka nadace Loono a autor-
ka kampaně „prsakoule“, v ten den prostě při-
dala několika lidem ke kávě malou přednáš-
ku o prevenci rakoviny. Když pronesla motto 
kampaně: Saháme na ně denně, ale saháme 
správně?, zavládlo chvíli ticho.

„Za dva roky jsme už v oblasti prevence vyškolili více než 4000 lidí.  
Osmnáct z nich se nám ozvalo, že díky tomu odhalili nebo jim byl 
diagnostikován nádor včas.“

Kdo je Kateřina Vacková
Absolventka Podkrušnohorského gymnázia v Mostě, stu-
dentka 6. ročníku 1. lékařské fakulty UK, v budoucnu se 
chce specializovat na gynekologii a porodnictví. Během 
studia prošla stážemi na Bulovce, U Apolináře, v mostecké 
nemocnici. V příštím roce ji čeká stáž na prestižní vídeň-
ské klinice a následně v Portugalsku. Při studiu si přivydě-
lávala jako projektová manažerka, organizovala společen-
ské akce, dělala produkční, tiskovou mluvčí, hostess mana-
gera, překládala. Volný čas, který prý i tak má, věnuje józe, 
běhání, čtení motivačních knih, ráda surfuje, hraje golf. Ho-
voří anglicky, německy a učí se portugalštinu.

Kate ina Vacková, zakladatelka neziskové organizace Loono. Foto: 1. LF UK
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řích. Učíme muže, jak správ-
ně vyšetřit ženská prsa, a že-
ny, jak vyšetřit svým partne-
rům varlata. 

Takže t eba v rámci p ede-
hry by mělo proběhnout 
vyšet ení? To snad ale pak 
už ani...
Jako že by to byl tlumič váš-
ní? To si nemyslím, je to spíš 
zábava. Já moc ráda vzpomí-
nám na jeden manželský pár 
takřka před rozvodem. Oni 
si díky téhle metodě k sobě 
našli zase cestu. Uvědomi-
li si, že jim záleží na zdraví 
toho druhého, že se mají rá-
di.  Za srdce mě chytil i pří-
běh mladého páru, který se 
pokoušel o miminko, ale ně-
jak jim to nešlo. Ta žena ten-

krát shodou okolností na-
vštívila náš workshop, kde 
jsme ji naučili, jak vyšetřit 

muži varlata. Doma to uděla-
la a příčina neplodnosti by-
la na světě, nádor. Dnes má 
její partner úspěšně po léč-
bě a pokoušejí se o mimin-
ko znovu. V těch momentech 
si prostě říkám, ano, má to 
smysl.

Zmínila jste se, že ukazujete 
způsoby samovyšet ení na 
seminá ích. Obrázky, video, 
figuranti?

Školíme na speciálních gumo-
vých modelech prsou a varlat, 
ve kterých jsou ukryté bulky, 
každý si tak může nahmatat, 
jak taková rakovina vlastně 
„vypadá”, jsou opravdu věro-
hodné. Faktem je, že se sáh-
nutím na gumový model var-
lat je spojený ostych, přede-
vším u mužů. Ale i u těch po 
chvíli mizí, smějí se, házejí 
vtipy a fotí se na sociální sí-
tě. V pauze také často odchází 
na toaletu vše „zkontrolovat” 
a většinou se vrací s blaže-

ným výrazem. S modelem pr-
sou je to snazší, ten je oprav-
du velice fotogenický a každý 
si chce sáhnout.

Profese léka ky, životní sen?
Ne. Chtěla jsem být chovatel-
kou žížal. Výběr proběhl vy-
lučovací metodou, vyřadila 
jsem, co by mě nebavilo a co 
bych nezvládla -  a vyšla mi 
z toho medicína. Přijímačky 
jsem dělala na několik škol, 

tuším na sedm. Až na jednu 
vyšly všechny. 

Te  jste mě pobavila, medi-
cína je pokládána za jednu 
z nejnáro nějších škol i co do 
p ijíma ek...
Přijímačky se moc neliší. Moh-
la jsem po maturitě pařit, ne-
bo se další měsíc a půl připra-
vovat. Když něco chci, tak pro 
to udělám maximum.  Medicí-
na je náročná hlavně první ro-
ky, kdy se musíte naučit učit 
a vnímat souvislosti, po čtvr-
tém ročníku to do sebe začne 
„zapadat” a je to hračka. Navíc, 
já jsem nikdy nežila jen ško-
lou, pracuji na poloviční úva-
zek jako projektová manažer-
ka a zbytek času věnuju nezis-
kovce. 

To už by mnohým sta ilo na 
vyplnění ty iadvaceti hodin...

A teď určitě přijde otázka, 
co volný čas. Odpovím vám 
rovnou, mám ho! I když vám 
to asi bude připadat neuvě-
řitelné, tak hodně sportuji, 
cvičím jógu, chodím s přá-
teli na večeři a občas prose-
dím celý den v kavárně a čtu 
si. Myslím, že je to jen o pri-
oritách, já jsem ty svoje sta-
novila, a proto třeba nemám 
televizi a na párty chodím 
jen občas. 

Slovo prevence jsme spolu 
vysklo ovaly snad ve všech 
pádech. Jak byste stru ně 
a srozumitelně vyjád ila její 
podstatu?
Půl hodina času u lékaře vám 
může ušetřit půl roku nároč-
né léčby a zachránit půlku 
života. Je to něco, do čeho 
rozhodně stojí za to investo-
vat čas.                                  (LiNo)

dost často a tak, jak správně máme?

„Naše kampaň je v první řadě zaměřena 
na mladé lidi. Aby se naučili, že za své tělo 
jsou odpovědni oni sami.“

Více o nadaci Loono najdete také na: 
www.facebook.com/loono.cz
www.instagram.com/loono.cz
www.twitter.com/loonocz
www.loono.cz
www.prsakoule.cz

Co znamená Loono

Nezisková nadace Loono vznikla v polovině roku 2014.  Pra-
cují pro ni převážně studenti lékařských fakult, odbornými 
garanty jsou lékaři z oborů gynekologie, urologie i praktic-
kého lékařství. Záštitu nad ní převzala 1. Lékařská fakulta 
Univerzity Karlovy. Od doby založení proškolilo Loono tak-
řka 3 000 lidí a pomáhá více než 30 rodinám, kde se potýkají 
se zhoubným nádorem. Loono spolupracuje s dalšími sdru-
ženími a nadacemi.

Saháme na ně denně, ale saháme správně? Na to se ptají studenti 1. LF UK, kte í spouští kampa  upozor ující na důležitost samovyšet ování v prevenci rakoviny prsou a varlat.
Foto: Lucie Vysloužilová
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Nejvíc podobné našim jsou 
Vánoce v Německu. Ježíško-
vi tu říkají Chriskind, na se-
veru Německa dárky rozdává 
Weihnachtsmann - Vánoční 
muž se zrzavými vlasy a vou-
sy. K večeři si tu pochutnáva-
jí na pečené štice, candátovi 
na roštu nebo plněném kap-
rovi. Mezi oblíbené štědro-
večerní masité pokrmy pat-
ří i tzv. konšelská mísa, která 
obsahuje mix vepřové peče-
ně, kachny, husy, krůty, uzené-
ho masa a smetanové klobásy. 

V Polsku se na Štědrý večer 
podávají bezmasá jídla. O i-
ciálně je 24. prosinec dnem 
půstu, ale od slavnostní ta-
bule, kterou tradičně tvoří 
12 pokrmů, neodchází nikdo 
hladový. V mnoha polských 
rodinách se prostírá jedno 
místo navíc pro případ, že při-
jde nečekaný host. 
V Nizozemsku dárky rozdá-
vá Mikuláš, který se tu jme-
nuje Sinterklaas, už 5. prosin-
ce. Cestuje v doprovodu svých 
pomocníků nazývaných Zwar-
te Piet v nádherně vyzdobe-
ném parníku plném dárků. To 
v Rusku nosí dárky dětem Dě-
da Mráz až na Nový rok. Rodi-

ny se shromažďují kolem jed-
ličky a společně jedí. 
V Itálii teprve krátce rozdává 
dětem dárky Ježíšek v noci na 
25. prosince. Dříve zde byly 
Vánoce svátkem, při němž se 
scházela celá rodina a nadílka 
k němu nepatřila. Děti však 
obdarovávala čarodějnice Ba-
fana, která i nyní v noci na 
6. ledna létá od domu k domu 
a ukládá dárky do punčochy.
V Řecku jsou Vánoce druhým 
největším pravoslavným svát-
kem.  Začínají již 40 dní pře-

dem a v tomto období se po-
dává christopsomo neboli bo-
ží chléb. Mnoho Řeků si na 
Vánoce dává do zahrady nebo 
za okno místo stromku loďku 
ozdobenou světelnými řetě-
zy. Dárky se obvykle na Váno-
ce nedávají, ale děti o ně ne-
přijdou, Santa Basil jim je ne-
chává v noci na Nový rok pod 
postelí. 

Finové si hrají
K adventním tradicím ve 
skandinávských zemích pa-
tří podvečerní rodinné bo-
hoslužby, návštěvy hřbitova 
a zapálení svíčky zemřelým 
příbuzným. Ve Finsku kromě 

zpívání koled a hraní her ta-
ké návštěvují saunu. Po veče-
ři zazvoní zvoneček a dárky 
rozdává Joulupukki, kterému 
vydatně pomáhají pidimuží-
ci. V Norsku naděluje dárky 
Julenissen, kterému děti v no-
ci před Štědrým dnem dávají 
za okno misku s ovesnou kaší, 
aby se posilnil na své daleké 
cestě po noční obloze. Ovesná 
kaše nechybí ani na zdejším 
štědrovečerním stole. A ten, 
kdo v ní najde ukrytou mand-
li, se v příštím roce vdá nebo 
ožení.  Pro Dány jsou Vánoce 
obdobím, kdy se všichni na-
vštěvují. A podle jedné zdej-
ší tradice nesmí návštěva od-
cházet z domu, aniž by byla 
plně nasycena. Z toho důvodu 
jsou vždy připraveny mísy se 
sladkostmi, sladkým i slaným 
pečivem. 

Puding s překvapením
Dlouhou tradici mají oslavy 
Vánoc ve Velké Británii. Datu-
je se už od roku 596 n. l, kdy 
se svatý Augustin s početnou 
skupinou mnichů vylodil na 
březích Anglie, aby přivedli 
Anglosasy ke křesťanské ví-
ře. I tady se děti těší na dárky 
jako jinde v Evropě. Naděluje 
jim je Father Christmas  (Otec 
Vánoc) v noci z 24. na 25. pro-
since do punčoch na krb nebo 
prázdných povlaků od polštá-
řů v rozích postelí.  Tradičním 
vánočním jídlem v britském 
království je krocan s ořecho-
vou nádivkou. A samozřejmě 

vánoční puding, který se při-
pravuje v době adventu a mí-
chat ho chodí každý člen ro-
diny. Do pudingu ukrývá na-
příklad mince. Jejímu nálezci 
bude v nadcházejícím roce 
přát štěstí.
Otec Vánoc - Pere Noël nadě-
luje dárky i ve Francii. Buď ji-
mi plní boty připravené u kr-
bu, nebo je přivazuje stuhami 
na stromeček.  První vánoční 
stromeček se údajně objevil 
už roku 1521 v Alsasku.  I ve 
Francii vánoční čas nastává 
o adventu a každou adventní 
neděli se na adventním věn-
ci zapaluje jedna svíčka jako 
symbol znovuzrození. 

Sušenky pro Santu
Vánoční zvyky ve Spojených 
státech jsou jakousi směsi-
cí tradic jednotlivých přistě-
hovaleckých národů. Dnes už 
ale skoro každý zná legendu 
o tom, jak v noci na 25. pro-
since Santa Claus přilétá ze 
severního pólu na saních ta-
žených sobím spřežením a kr-
bem se dostává do jednotli-
vých domů, kde nechává dár-
ky v punčochách. Děti pro 
Santu Clause chystají sušen-
ky a sklenici mléka. Za sou-
časnou podobu Santa Clause 
jako tělnatého muže s dlou-
hým plnovousem v červeném 
obleku se saněmi a pytlem pl-
ným hraček prý zřejmě mů-
že kreslíř a karikaturista Tho-

mas Nast, který jeho podobu 
publikoval v časopise Har-
per´s Weekly. 

Vánoce na pláži 
Díky poloze slaví Štědrý den 
jako první Austrálie a Nový 
Zéland. U nás si na příchod 
Ježíška musíme počkat o 11 
hodin déle. Sváteční večeře 
se často odehrává venku, na 
zahradě nebo dokonce pří-
mo na mořské pláži. Jinak se 
dá ale říct, že typicky austral-
ské Vánoce neexistují. Většina 
zvyků zde má britský předob-
raz. Dárky nosí rovněž Otec 
Vánoc, i když mu stále častě-
ji konkuruje jeho americký 
protějšek Santa Claus. V noci 
z 24. na 25. prosince přichází 
do domů a vkládá dětem dár-
ky do punčoch na krbu, či do 
povlaků na polštář. 
Na Otce Vánoc se těší děti 
i v jižní a střední Americe. Do 
domů ale chodí oknem, proto-
že komíny tu příliš mnoho do-
mů nemá. Ostatně i tady Vá-
noce připadají na léto. Zimní 
symboliku si připomínají tře-
ba v Argentině, kde na vánoč-
ní stromy zavěšují bílé bavl-
něné chomáčky. V Brazílii se 
vžila tradice podobná naše-
mu stavění betléma.  Tady jí 
říkají Presépio. Slovo pochá-
zí z hebrejského „presenium“ 
a znamená slaměnou postýl-
ku, ve které Ježíš strávil svou 
první noc v Betlémě.         (red)

Vánoce se slaví po celém světě, i když jinak
Ozdobený stromeček a pod ním hromada dárků, kapr s bramborovým 
salátem, zpívání koled a řada dalších vánočních zvyků. To všechno pa-
tří k tradičním českým Vánocům. Nejkrásnější svátky v roce se ovšem 
slaví po celém světě a mají různou podobu. Jak se vlastně slaví za naši-
mi hranicemi? 

Jak vznikly Vánoce
Vánoce jsou křesťanské svátky oslavující zrození Ježíše Naza-
retského. Roku 354 k 25. prosinci byly jako křesťanský svátek 
o iciálně uznány papežem Liberiem. Podle Nového Zákona se 
Ježíš narodil v Betlémě, přesné datum není známo.

U nás jsme zvyklí si dárky nadělovat pod strome ek, všude tomu tak 
ale není. Foto: wallcrusher.com

Takhle slavili Vánoce v lo ském roce v zoologické zahradě v australském Perthu. Foto: The Guardian
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Vánoce jsou svátky klidu, ale také dobrého jídla. Přinášíme vám proto několik více i méně známých receptů, kterými se 
můžete nechat inspirovat nejen při přípravě štědrovečerního menu. A aby během svátků nezahálel ani mozek, přijměte 
jako dárek od redakce Důlních novin také půl strany vánočního luštění navíc.

Sváteční inspirace nejen do kuchyně

Voňavé tatrankové pracny 
Ingredience:  5  tatranek (33 
gramové), 2 sojové suky, 360 
gramů hladké mouky, 2 celá 
vejce, 250 gramů tuku, mouč-
kový cukr na obalení.   
Postup: Stoprocentní tuk si 
nastrouháme na hrubém stru-
hadle. Tatranky a sojové su-
ky rozdrtíme v mixéru nebo 
umeleme. Všechny ingredien-
ce smícháme, vytvoříme hlad-
ké těsto, které necháme ales-
poň 2 hodiny v chladu odpoči-
nout. Těstem plníme formičky 
na pracny, zvolna pečeme 
v předehřáté troubě dorů-
žova. Ještě teplé vyklopíme 
z formiček a obalíme v cukru.

Bílé čokoládové dukátky
Ingredience: Na těsto: 160 
gramů hladké mouky, 90 gra-
mů másla, 70 gramů moučko-
vého cukru, 1 sáček vanilko-
vého cukru, 2 žloutky, špet-
ka soli, lžička citrónové kůry. 
Na krém: 75 gramů másla, 70 
gramů bílé čokolády, 3 lžíce 

moučkového cukru, 1 lžička 
citrónové kůry, 2 lžíce pome-
rančové šťávy.  
Postup: V míse smícháme 
prosetou mouku, moučko-
vý i vanilkový cukr, citróno-
vou kůru, špetku soli, žlout-
ky a tuk. Zpracujeme těsto 
a dáme minimálně na hodinu 
do ledničky odpočinout. Po-
té z něj rozválíme zhruba 2 
milimetry silnou placku. Těs-
to může být měkké, takže je 
dobré jej válet například v mi-
krotenové fólii, aby se nelepi-
lo. Z placky vykrajujeme ma-
lá kolečka (asi 4 centimetry) 
a v troubě předehřáté na 150 
stupňů pečeme 7-10 minut. 
Kolečka ale musí zůstat svět-
lá. Krém: čokoládu rozpustí-
me ve vodní lázni a dáme vy-
chladit na pokojovou teplotu. 
Cukr s máslem vymícháme na 
hladký krém, přidáme čokolá-
du, pomerančovou šťávu a ci-
trónovou kůru a znova na-
šleháme.  Vychladlá kolečka 
spojujeme krémem a povrch 

ozdobíme rozpuštěnou bílou 
čokoládou.

Babiččina vánočka
Ingredience: 5 dl mléka, 
5 dkg droždí, 1 sáček vanil-
kového cukru, 2 žloutky, 15 
dkg sádla, 20 dkg moučkové-
ho cukru, půlku strouhané-
ho muškátového oříšku, 5 dkg 
másla, balíček rozinek, 10 dkg 
loupaných mandlí, 1 kg hladké 
mouky, 1 dkg soli. 
Postup: Z droždí, trochy mléka, 
mouky a cukru uděláme kvá-
sek. Do mísy přidáme všech-
ny ingredience kromě rozinek 
a mandlí. Přilijeme mléko, kvá-
sek, rozpuštěné sádlo a más-
lo. Zaděláme těsto a na konec 
přidáme rozinky a část nase-
kaných mandlí. Po zapracová-
ní necháme těsto přikryté utěr-
kou kynout. Po vykynutí těs-
to rozdělíme na tolik stejných 
dílů, z kolika budeme vánočku 
plést. Každý díl stočíme do ku-
ličky a opět asi půl hodiny ne-
cháme přikryté vykynout. Po-

té vyválíme nudličky (copy) 
a upleteme vánočku. Znovu ji 
necháme dobře vykynout, pak 
potřeme rozšlehaným vajíč-
kem, posypeme rozsekanými 
mandlemi a dáme zhruba na 
hodinu péct. Hotovou vánočku 
pocukrujeme.

Rybí polévka
Ingredience: 3 rybí hlavy, ry-
bí jikry a mlíčí, vždy po jed-
nom kusu - mrkev, celer, petr-
žel a cibule, pepř a sůl, máslo 
a mouka na jíšku, housky.
Postup: Očištěnou zeleninu, 
rybí hlavy, jikry a mlíčí nechá-
me vařit v přibližně jednom 
a půl litru vody asi tři čtvr-
tě hodiny. Pak vše přecedíme, 
maso z rybích hlav, jikry, mlí-
čí a zeleninu nožem naškrá-
beme najemno a dáme zpět 
do vývaru. Připravíme si svět-
lou jíšku, polévku zahustíme 
a necháme ještě krátce prova-
řit. Housku nakrájíme na kos-
tičky a dozlatova osmažíme 
na másle. Polévku servíruje-

me se smaženými kostičkami 
housky a petrželovou natí.

Staročeský Kuba
Ingredience: 400 g krup, 
100 g vepřového sádla, 100 g 
sušených hub, 1 cibule, 1 čes-
nek, kmín, majoránka, pepř, 
sůl. 
Postup: Kroupy proplách-
neme ve studené vodě a dá-
me uvařit do osolené vody 
s kmínem. Sušené houby na-
močíme do vody. Cibuli olou-
peme a najemno nasekáme, 
oloupané stroužky česneku 
prolisujeme. Uvařené krou-
py slijeme. V hrnci rozehře-
jeme sádlo, krátce na něm 
osmahneme nakrájenou ci-
buli a okapané houby, poté 
vše promícháme s kroupami. 
Směs dochutíme majorán-
kou, česnekem, pepřem a so-
lí, dáme ji do vymazaného pe-
káče a přibližně čtvrt hodiny 
pečeme ve středně vyhřáté 
troubě. Kuba se podává s ky-
selými okurkami nebo zelím.
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  19. 12. - Vánoce tří sně-
huláků. Veselá příprava štěd-
rovečerní hostiny, kterou si při-
pravují anděl s čertem. Pro dě-
ti od 3 let. Divadlo rozmanitostí 
Most. Vstupné 70 Kč, začátek 
v 10:00 hodin. 

  19. 12. - Joe Purple, The 
Final Jam, Hardox. Dvě loun-
ské kapely přijíždějí na pozvá-
ní mosteckých Hardox. Čtyři 
hodiny muziky - bluesem po-
čínaje a rock‘ n‘ rollem konče. 
V+V Rock Bar Most, začátek ve 
21:00 hodin. 

  19. 12. - Kronika Pickwic-
kova klubu. Adaptace slavné 
humoristické knihy Charlese 
Dickense je poslední letošní pre-
miérou mosteckého městského 
divadla. V režii Lukáše Kopec-
kého účinkují František Nedbal, 
Jakub Dostál, Jan Beneš, Maty-
áš Procházka, Jakub Koudela 
a další. Začátek v 19:30 hodin, 
vstupné 250 a 220 Kč. Repríza 
22. prosince. 

  16. – 23. 12. – Vánoční tr-
hy. Na mosteckém 1. náměstí 
se konají tradiční Vánoční trhy. 

Každý den je od 16:00 připra-
ven kulturní program, k dis-
pozici jsou i vánoční dílny, kde 
si návštěvníci mohou vyrobit 
vlastní ozdoby. 

  Do 23. 12. - Ježíškova poš-
tovní schránka. Letos popr-
vé mají děti v Mostě šanci vyu-
žít Ježíškovu poštovní schránku, 
která je umístěna před vcho-
dem do magistrátu, a vhazovat 
do ní svá přání.

  23. 12. - Betlémské svě-
týlko. Betlémské světlo je no-
vodobý symbol Vánoc - je záro-

veň i symbolem míru, přátelství 
a klidu. Putuje k nám z Betléma 
– nejdříve ve speciálním bez-
pečnostním obalu letecky z Iz-
raele do Lince, odkud se předá-
vá do 25 zemí světa. Z Rakouska 
k nám ho vozí už od roku 1990 
skauti. Mít doma betlémský pla-
mínek a nenechat ho zhasnout 
po dlouhé cestě, znamená stát 
se součástí nekonečného řetě-
zu domovů propojených sym-
bolem naděje a poselství vánoč-
ních svátků. Skautská klubovna 
v Chomutovské ulici v Jirkově, 
od 15:00 hodin. 

  30. 12. – Falešný Silvestr. 
Přijďte se pobavit do jirkovské-
ho divadla od 15:00 hodin. 

  11. 12. – 31. 3. - Postava 
k otvírání/ The Figure Exami-
ned. Galerie výtvarného umění 
v Mostě společně s Galerií Bene-
dikta Rejta v Lounech připravi-
la v suterénní výstavní síni chrá-
mu Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostě výstavu obrazů a plastik 
20. století. 

   Do 6. 1. - Ze života oby-
vatel Krušnohoří. Do tří krá-
lů je v Oblastním muzeu v Mos-
tě k vidění tato výstava, kromě 
ní jsou zde minimálně do kon-
ce letošního roku ke zhlédnu-
tí i další výstavy, například Mi-
nerály Mostecké pánve, Smrtí 
to nekončí, II. světová válka na 
Mostecku nebo výstava foto-
gra ií z Ugandy. Otevřeno: út - 
pá 12 - 18 hodin, so - ne 10 - 18 
hodin. Skupiny nad 10 osob ta-
ké út - pá 8 - 12 hodin, po před-
chozím objednání (tel. 476 442 
111). 24., 28. a 31. prosince má 
muzeum zavřeno. Vstupné: pl-
né 30 Kč, snížené 15 Kč. 

  Do 8. 1. - Juliana Höschlo-
vá / Blue Sky. Výstava vyjadřu-
je postoj autorky k problema-
tice využívání systému dron. 
K nástroji, jenž je geniálním vý-
zkumným pomocníkem, zába-
vou, ale i průzkumníkem, lov-
cem i vrahem. Galerie Bunkr, 
J. Skupy, Most. Další informace 
na www.galeriebunkr-most.cz.

Sportovní tipy

HOKEJ 
  26. 12. - HC Verva Litví-

nov – Kometa Brno. Utkání 
Tipsport extraligy. Hraje se na 
zimním stadionu Ivana Hlin-
ky v Litvínově od 17:30 hodin.

  30. 12. - HC Verva Lit-
vínov – Sparta Praha. Utká-
ní Tipsport extraligy. Hra-
je se na stadionu Ivana Hlin-
ky v Litvínově od 17:30 hodin.

  4. 1. - HC Most – HC Jihla-
va. První novoroční kolo WSM 
ligy. Hraje se na zimním stadio-
nu v Mostě od 17:30 hodin.

FUTSAL
  26. 12. - Memoriál Vlas-

timila Bernase a tentokrát 
i Josefa Štolby. Již 10. ročník 
turnaje se uskuteční ve spor-
tovní hale v Mostě. Pořada-
telem je FCH Most. Začátek 
v 9:00 hodin.

FOTBAL
  31. 12. - Silvestrovský 

fotbálek. Tradiční setkání bý-
valých i současných fotbalistů 
Baníku Most, FK Litvínov, Baní-
ku Souš, ale i dalších klubů. 
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Manželé leží večer v posteli a ona povídá: „Bývaly doby, kdy jsi mne hladil po vlasech...“ Manžel se s povzdechem nadzdvihl a pohladil ženu po vlasech. 
„...a líbal jsi mne na tváře...“ Manžel se otočil a políbil ji. „...a kousal jsi mne do ouška...,“ nedala pokoj ona. Manžel vstal a odešel z ložnice. „Kam jdeš?“, 
volá za ním žena. …(dokončení v tajence). Správné znění tajenky z říjnových DN: „Ach mami,“ povídá devatenáctiletá novomanželka v den své svatby, „jaký 
já mám jenom strach.“ „Ale miláčku,“ usmála se matka, „neboj se, podívej se, jak to třeba dělají takoví motýlci.“ „Ale mami,“ vrtí hlavou dcera, „tady přece nejde 
o motýlky, toho se vůbec nebojím. Já mám strach z vaření.“ Výhru získávají: Bohumil Dlubal, Most; Magdalena Hartlová, Klatovy; Blanka Horná, OBÚ Most. 
Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: dulni.noviny@vuas.cz. Ze 
správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.  

Dne 13. listopadu 2015 
uběhlo již 9 let ode dne, 
kdy nás náhle opustil man-
žel, táta a děda Jiří Holý z Jir-
kova. Pracoval dlouhá léta ja-
ko mechanik trolejí na dole 
ČSA a Obránců míru v Komo-
řanech.
Dne 12. listopadu by mu by-
lo 78 let.
Stále vzpomínají manželka 
Helena a synové Jirka a Petr 
s rodinami.

Vzpomínka

Životní jubilea zaměstnanců Czech Coal Power. Vedení společnosti jim přeje hodně zdraví a pra-
covních úspěchů do dalších let.

19. prosince
Pavel Fryček - automechanik 

Kam vyrazit za kulturou a sportem na přelomu roku

NAROZENINY

Dne 14. prosince 2015 
uplynul rok od úmrtí pana 
Aloise Schulze, dlouhole-
tého zaměstnance Mostec-
ké uhelné společnosti. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 
Děkuji. Manželka Ivana 
Schulzová.
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V  předvánočním čase patroni dětských akcí 
skupiny Czech Coal Barborka s  Prokůpkem 
pravidelně zvou děti zaměstnanců na miku-
lášskou nadílku. Tentokrát se o příjemnou at-
mosféru postarala také Majda z Kouzelné škol-
ky, která roztančila zaplněný sál mosteckého 
hotelu Viktor. Od Mikuláše s čertem a andělem 
si každý malý návštěvník odnesl něco sladké-
ho na zub a do mosteckého dětského domova 
a  kojeneckého ústavu putovaly tradiční šeky 
s  finanční podporou od Vršanské uhelné. Le-
tos obě zařízení dostala shodně padesát tisíc 
korun. Pozvání přijala Ivana Tykač, ředitelka 
nadace Women for Women, která primátorovi 
Mostu Janu Paparegovi předala knihu Zlatý 
poklad. Nadace podpořila vydání této kníž-
ky pro děti o finanční gramotnosti a věnuje ji 
všem  základním školám v Mostě.

Majda hravě roztančila sál plný dětí

Majda si mostecké publikum okamžitě získala a nenašel se snad nikdo, kdo by s ní netancoval.

Primátor Mostu Jan Paparega obdržel od editelky nadace Women for Women Ivany Ty-
ka  a patronky nadace Hany He mánkové knihu Zlatý poklad od autorů Markéty Šich-
ta ové a Jaroslava Pikory .  

 Dostat se na pódium sálem plným dětí nebylo snadné.

Na Mikulášské nemohl samoz ejmě chybět opravdický Mikuláš, který každé z dětí od-
měnil sladkostí. 

Z erta měli někte í strach, anděl se ho snažil mírnit. Foto: 5x D. Šeiner
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