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„V současné době u nás bě-
ží hned několik projektů, kte-
ré by měly pomocí moderních 
technologií usnadnit a vylep-
šit práci nejen nám, ale i spo-
lečnostem, se kterými spolu-
pracujeme, ať u jde o Vršan-
skou uhelnou nebo externí 
dodavatele,“ vysvětlil Radomír 
Bernas, ekonomický ředitel 
Coal Services.  Jedním z prv-
ních projektů, který se rozbí-
há, je elektronická identi ika-
ce a evidence zásob čtečkou 
čárových kódů.  Laicky řeče-
no, už nyní je možné napří-
klad u náhradních dílů načíst 
čárový kód, prostřednictvím 
aplikace v tabletu o něm zís-
kat veškeré potřebné infor-
mace a podle toho se vším dál 
pracovat.  Do budoucna by 
elektronická evidence a zpra-

cování dat mohly pomáhat 
například při pravidelných 
odečtech energií, příslušné 
hodnoty by se mohly zadávat 
rovněž přímo do chytrého te-
lefonu či tabletu. Připravuje 
se i další projekt, který dostal 
název Životní cyklus strate-
gických náhradních dílů a je-
jich evidence.  
„Strategické náhradní díly jsou 
nezbytné pro chod technologií. 
A každý z nich má určitý život-
ní cyklus. Od chvíle, kdy je na-
kupujeme, přes montáž na vel-
kostroje, po jejich výměnu, kdy 
se řeší, zda se opraví nebo zlik-
vidují. Pokud se rozhodne, že 
budou opraveny, putují do ex-
terních irem a následně se 
k nám vracejí k dalšímu využití. 
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Náhradní díly dostanou rodný list

„Doposud hradlaři zajišťovali 
jízdy vlaků mezi dopravnami 
telefonicky a údaje následně 
zapisovali ručně do dopravní-
ho deníku. Poté na pultě po-
stavili jízdní cestu a pak ještě 
museli vše zadávat do výrobní-
ho informačního systému, tak-
zvaného VISu,“ vysvětlil Pavel 
Šístek, vedoucí dopravního 
provozu. Už před lety proto 
vznikl nápad, že by se doprav-
ní deník mohl vést v elektro-

nické podobě. K tomu se po-
stupem času připojil nápad 
další, že by dopravní deník 
mohl nahradit i telefonickou 
komunikaci. „Ve spolupráci se 
společností Infotea jsme pro-
to začali pracovat na aplikaci, 
která vypadá naprosto stejně 
jako ovládací pult, na kterém 
hradlaři staví jízdní cestu pro 
vlaky nebo posunující díly. Je-
jí základní podoba byla hoto-
vá v březnu a všichni hradlaři, 

včetně některých strojvedou-
cích, prošli školením. Celkem 
šlo o zhruba stovku lidí,“ dopl-
nil Šístek. 
Místo čtyř úkonů, které hrad-
laři při zajištění jízdy vlaků 
museli dělat doposud, budou 
nyní dělat jen dva. „Nový sys-
tém bude přehlednější a také 
bezpečnější a bude v něm ta-
ké snazší hledat některé úda-
je zpětně. Ale pozor, jedná se 
pouze o náhradu papírové-
ho dopravního deníku, nikoli 
o propojení elektronického do-
pravního deníku s pultem pro 
stavění jízdních cest,“ připo-
mněl Šístek. 
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Dopravní deník už brzy elektronicky
Na důležitou novinku se v současné době připra-
vuje kolejová doprava Coal Services. Dopravní 
deník, nezbytná součást všech hradlařů, už bude 
zanedlouho existovat v elektronické podobě. 

Coal Services využívá p i evidenci náhradních dílů tablety. Foto: (pim)

Letos v lednu byl v budo-
vě ředitelství společnos-
tí Czech Coal v ulici Vác-
lava Řezáče v Mostě zave-
den nový systém ostrahy. 
Zaměstnanci ostrahy a re-
cepční jsou ve vestibulu 
přítomni pouze v pracov-
ních dnech, přičemž re-
cepční slouží od 5:30 do 
15:00 hodin, strážní od 
5:00 do 18:00 hodin.
Změny se od počátku roku 
dotkly zejména těch, kdo vy-
užívali mimořádných opráv-
nění pro vstup do budovy 
mimo pracovní dobu nebo 
o víkendech. Od dubna do-
chází v systému k úpravě, 
která se týká i těch, kdo mají 

pro vstup do objektů opráv-
nění pouze v běžné pracovní 
době. Může totiž nastat situ-
ace, kdy dojde mimořádně k  
nepřítomnosti recepční, pří-
padně strážného ve vestibu-
lu mezi pátou a osmnáctou 
hodinou. „Jedná se o opatře-
ní, aby v takových případech 
nemuseli uživatelé objektů, 
zejména nájemci, čekat před 
budovou. Systém vstupu jsme 
upravili tak, aby se i oni kdy-
koli dostali do vestibulu bez 
problémů. Nyní budou mo-
ci využívat takzvaný  režim 
mimořádného oprávnění pro 
vstup. 
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Vstupní kód má více lidí

Proč nevyužít chytrý telefon nebo tablet také 
v  práci. Nad tím se zamysleli v  Coal Services 
a rozhodli se víc zapojit moderní technologie.
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Budou se v letošním roce 
ve Vršanské uhelné, p í-
padně dalších spole nos-
tech skupiny Czech Coal, 
zvyšovat mzdy?

Růst mzdových tarifů je 
jedním z ustanovení ko-
lektivní smlouvy. Pro le-
tošní rok byl dohodnut na 
tři procenta pro každou ze 
společností skupiny Czech 
Coal, kde je uzavřená ko-
lektivní smlouva. Pozitivní 
je ale i fakt, že ke zvýšení 
mezd dojde také ve společ-
nosti Rekultivace, která si-
ce patří do skupiny Czech 
Coal, ale nemá uzavřenou 
kolektivní smlouvu. 
Důležité je také připome-
nout, že o konkrétní podo-
bě mzdového růstu si roz-
hoduje každá ze společ-
ností skupiny Czech Coal 
podle svých aktuálních po-
třeb a pravidel.              (red)

OTÁZKA PRO...

Petra Mrvíka, 
personálního 
ředitele Vršanské 
uhelné

„Pro letošek jsme museli leh-
ce snížit počet dětí. Loňských 
220 dětí byl dosavadní rekord, 
ale dostali jsme se až nad hra-
nici kapacity tábora. Pro men-
ší počet dětí se lépe organizuje 
i personální zajištění tábora,“ 
vysvětlil Vladimír Štefánek, 
specialista personálních slu-
žeb Vršanské uhelné. Fakt, 
že oproti loňsku poklesl po-
čet dětí, neznamená, že by se 
na všechny zájemce z řad za-
městnanců nedostalo. „Tá-
bor je určen v první řadě pro 
děti zaměstnanců společnos-
tí skupin Czech Coal a Severní 
energetická. Těm proto vychá-
zíme vstříc jako prvním a i le-
tos, stejně jako loni, se dosta-

lo na všechny. Z řad externích 
zájemců se tak prodalo jen ně-
kolik poukazů, zejména se zú-
častní děti z Blatné, které na-
stoupí na tábor v místě a není 
tak nutné navyšovat kapaci-
tu autobusů,“ doplnil Štefánek 
s tím, že další více než tři de-
sítky externích žadatelů mu-
sely být odmítnuty.  
Pokud se ale hovoří o exter-
ních zájemcích, obvykle se ne-
jedná o nikoho, kdo by neměl 
nějakou vazbu na těžební spo-
lečnosti. Jde například o dě-
ti bývalých zaměstnanců, ale 
také třeba vnoučata nebo pří-
buzné zaměstnanců. Trochu 
zjednodušeně řečeno, jsou to 
děti, jejichž pobyt není mož-

né podle kolektivní smlouvy 
z části hradit ze sociálního fon-
du, ale musí si platit úplně celý. 
Přípravy a objednávání pou-
kazů na tábor byly zahájeny 
velmi brzy, hned počátkem 
roku. „Zjednodušuje to ná-
sledně i administraci, když se 
čas na vyřízení poukazů roz-
loží do delšího období.  Hlav-
ně jsme ale chtěli dát zaměst-
nancům dostatek času, aby si 
mohli rozmyslet, zda děti do 
tábora pošlou. Současně jsme 
včas získali přehled o naplně-
nosti tábora. Neuspokojeným 
externím zájemcům jsme tak 
mohli informaci o naplněné 
kapacitě poskytnout už za-
čátkem dubna, a ti tak získa-
li dostatek času zajistit si pro 
své děti náhradní tábor,“ při-
pomněl Štefánek.  Letos se 
tábor uskuteční v termínu 
od 1. do 15. července a ten-
tokrát se ponese v duchu 
oslav 700. výročí narození 
Karla IV.                               (red)

Do Vrbna se letos nevejde už ani noha
Letní dětský tábor ve Vrbně už má pro letoš-
ní rok plno. Prvních čtrnáct prázdninových 
dnů si bude u  rybníka Pálenec užívat celkem 
185 dětí, převážně zaměstnanců společností 
skupin Czech Coal a Severní energetická. 

Jak dlouho se v okolí Vršan 
pohybujete? 
Už v roce 2012 jsme dosta-
li kontakt na Jiřího Kašpa-
ra a krátce nato jsme se s Vr-
šanskou uhelnou dohodli na 
spolupráci. O rok později byl 
zpracován projekt na obdo-
bí pěti let. Území v okolí bý-
valé obce Hořany je přece 
jen trochu speci ické, nelze 
například provádět plošnou 
skrývku, používáme proto 
systém takzvaných sondáží, 
který pokryje víceméně celé 
území, které je potřeba pro-
zkoumat.  

Jak taková sonda vypadá? 
Široká je laicky řečeno na šíři 
lžíce bagru, tedy zhruba me-
tr a hluboká na podloží, te-
dy přibližně do jednoho až 
dvou metrů.  V této vrstvě 
se nachází většina archeolo-
gických nálezů. Tyto sondy 
se pak podle toho, zda dojde 
k nějakým nálezům, případ-
ně rozšiřují. 

A jaké období vás p i výzku-
mu nejvíce zajímá? Konkrét-
ně obec Ho any? 
Území, kde výzkum probí-
há, se míst, kde původně stá-
la obec, dotýká jen okrajově. 
Zčásti jsme se Hořany a je-
jich zástavbou z 19. století 
chtěli zabývat také, ale hle-
dali jsme záznamy o starším 
osídlení. Ze záznamů archeo-
logů z 20. a 30. let jsme věděli, 
že se v okolí hořanských cihe-
len našly pozůstatky pravěké 
keramiky. Zřejmě nejznáměj-
ší nález ale pochází až z do-
by, kdy už se k těmto místům 
přiblížila těžba, a při těžbě 
skrývky byl objeven poklad. 
Šlo o soubor několika desítek 
mincí z doby Vladislava Ja-
gellonského. Přesto jsem měl 
v době, kdy jsme s projektem 
začínali, celkem obavy, zda se 
nám něco vůbec podaří najít. 

Nakonec ale můžete být s ná-
lezy spokojeni. Z jaké doby 
pocházejí?

Pro nás jsou nejcennější asi ná-
lezy z mladší doby železné, tak-
zvaného laténského období 
a následně z doby římské. Prá-
vě díky těmto nálezům bude-
me moci napsat nový kus dějin 
Mostecka. Podařilo se nám ob-
jevit, jak vypadalo běžné osíd-
lení a systém dvorců. V takzva-
ných polozemnicích, což byla 
zčásti zahloubená chata. V jed-
nom dvorci žily obvykle zhruba 
dvě rodiny pohromadě, tedy do-
hromady kolem dvaceti lidí. Co 
je také zajímavé, že zatím nemá-
me žádný doklad o pohřbívání. 

Jak vlastně takový výzkum 
v praxi vypadá, kolik lidí se na 
něm podílí? 
Obvykle se na místě pohy-
bují dva až tři lidé, pokud 
se něco objeví, rozšíří se je-
jich počet zhruba na pětici. 
Kope se po vrstvách, takže 
můžeme i sledovat, jak by-
la jednotlivá místa postupně 
opouštěna. Práce probíha-
jí obvykle tři dny v týdnu od 
dubna zhruba do října. Jed-
notlivé objekty se postup-
ně odvážejí do archeologic-
kého ústavu, kde se konzer-
vují, popisují, snažíme se je 
rekonstruovat, zpracováva-
jí se zprávy a pak putují do 
muzea.  

Který z nálezů vám udělal 
největší radost?
Už to, že se nám podařilo něco 
najít, mi udělalo samo o sobě 
radost. Ale nálezy se dají roz-

dělit na dvě skupiny. Ty, kte-
ré jsou atraktivní pro laickou 
veřejnost a pak na ty, kte-
ré mají i odbornou hodno-
tu. Z těch, které jsou hezké 
„na koukání“ je to například 
kamenný sekeromlat, který 
Keltové, kteří zde žili, zřejmě 
někde našli. Podobným před-

mětům se přikládala i magic-
ká moc. Lidem se vždycky líbí 
náramky, našli jsme takzvané 
švartnové náramky, tedy vý-
robky vlastně z uhlí, ale také 
některé kovové věci. Odbor-
ně se nám daří mapovat, jak 
se lidé na tomto území stěho-
vali.                                      (red)

Snažíme se zaplnit bílá místa v historii regionu
Ve Vršanské uhelné v místech, kde kdysi stá-
la obec Hořany a kde za čas začnou přeložky 
inženýrských sítí, teď probíhá takzvaný Zá-
chranný archeologický výzkum, kterému „šé-
fuje“ Martin Volf z  Ústavu archeologické pa-
mátkové péče severozápadních Čech v Mostě. 
Díky práci jeho týmu na okraji šachty se poda-
ří doplnit některá bílá místa z úplně nejstarší 
historie Mostecka. 

„Obvykle se generální opra-
vy těchto typů lokomotiv děla-
jí každých šest let. Kolejová do-
prava provozuje celkem osm lo-
komotiv tohoto typu a u dvou 
z nich tento čas právě nastal,“ 

vysvětlil Antonín Karl, vedoucí 
úseku železničních kolejových 
vozidel. Standardně se lokomo-
tivy posílají na generální opra-
vy do Nymburka nebo České 
Třebové. „Po dobrých zkušenos-

tech s generálkami elektrických 
lokomotiv a drezín jsme se ale 
rozhodli, že vyzkoušíme vlastní-
mi silami opravit i dieselovou lo-
komotivu. Původně jsme pláno-
vali, že práce zaberou tři až čtyři 
měsíce. Nakonec se ale náhradní 
díly do motoru MTU musely ob-
jednávat až z Rakouska a opra-
va se proto protáhla na půl ro-
ku,“ doplnil Karl. Ale i tak jsou 
na kolejovce s výsledkem gene-
rálky spokojeni. Zatímco běž-
ná generální oprava vyjde na 
zhruba tři miliony korun, vlast-
ními silami si v dílně kolejo-

vých vozidel opravili lokomo-
tivu za přibližně 830 tisíc ko-
run. „Přitom se dělalo všechno 
jako obvykle. Nejdůležitější částí 
byla kompletní oprava motoru,“ 
připomněl vedoucí.  Celkem se 
na generálce dieselové loko-
motivy podílelo devět lidí, šest 
z dílny železničních kolejových 
vozidel, vypomáhali jim i kole-
gové z pomocné mechanizace. 
V současné době začínají v díl-
ně připravovat další generální 
opravu, opět lokomotivy typu 
709.5, kterou chtějí stihnout do 
podzimu.                                     (red)

Dieselovou lokomotivu opravili sami
Zářící novotou se vrátila do provozu dieselová 
lokomotiva 709.5, která prošla generální opra-
vou v dílně železničních kolejových vozidel na 
lokalitě Obránců míru. Vidět ji můžete, když 
vozí vlaky s uhlím z Vršan do elektrárny v Po-
čeradech.

Pozor na virus!
Ve čtvrtek 4. května se za-
čal po internetu šířit úpl-
ně nový počítačový virus 
a během několika hodin 
dorazilo několik exemplá-
řů i na MUS. Díky včasné-
mu varování z bezpečnost-
ní konference se podařilo 
zabránit škodlivým proje-
vům tohoto viru v našem 
informačním systému. Vi-
rus s názvem „ILOVEYOU“ 
se šíří jako příloha elek-
tronické pošty. K jeho akti-
vaci dojde při pokusu ote-
vřít přílohu pošty. Virus se 
usídlí ve vašem systému 
a použije adresář vaší elek-
tronické pošty (GroupWi-
se) k rozeslání sebe sama 
dalším příjemcům. Mimo 
to se zabývá destrukcí ně-
kterých souborů a kam-
si na internet posílá úda-
je o vašem počítači. Jedi-
nou spolehlivou ochranou 
proti těmto typům virů je:  
1. Nikdy neotvírat přílohy 
elektronické pošty, která 
přišla z neznámého zdro-
je.  2. I pošta ze známého 
zdroje může být zavirova-
ná. V případě, že obdrží-
te nečekanou (nedomluve-
nou) poštu s přílohou od 
někoho vně MUS, ověřte 
si před otevřením přílohy, 
zda ji tato osoba také sku-
tečně odesílala. 
Důlní noviny, duben 2000 

Jarní labutí návštěva
Před několika dny se na 
retenční nádrži „Rudý se-
ver“ v Litvínově III – Chu-
deříně objevila labuť. Ten-
to krásný bílý pták se za-
nedlouho stal středem 
pozornosti místních dě-
tí a lidí mířících do těchto 
míst na jarní procházku. 
Retenční nádrž, obhospo-
dařovaná naší dceřinou 
společností Humeco, se 
nalézá v místech bývalého 
lomu Rudý sever. 
Důlní noviny, duben 2001 

KU 94 skončil  
Dobývací velkostroj býva-
lého technologického cel-
ku TC 2/15 lomu Most po 
devatenácti letech de ini-
tivně ukončil svoje působe-
ní na lokalitě Ležáky. Dne 
19. dubna 2002 byla prove-
dena závěrečná demontáž 
jeho monumentální kon-
strukce a zbytky skrývkové-
ho rýpadla KU 800/94 skon-
čily hned vedle zakladače 
ZP 6 600/91, který byl „slo-
žen“ několik týdnů předtím. 
Důlní noviny, duben 2002

PSALI JSME
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Naší snahou je, přidělit každému 
z náhradních dílů jednotné 
identi ikační číslo a začlenit 
ho do jednotného evidenčního 
systému,“ upřesnil Bernas. 
Do systému by pak mohli nahlí-
žet jak zaměstnanci Coal Servi-
ces, kteří mají správu náhrad-
ních dílů na starost, tak i me-
chanici Vršanské uhelné, kteří 
s nimi pracují a zajišťují jejich 
opravy. „Navíc by bylo mož-
né do systému průběžně zadá-

vat informace o stavu náhrad-
ních dílů.  Například po prove-
dení takzvané bezdemontážní 
diagnostiky přímo na velkostro-
jích by bylo možné doplnit da-
ta o to, v jakém stavu náhradní 
díl aktuálně je, případně kdy ho 
bude třeba vyměnit,“ dodal ře-
ditel. Konkrétní podobu elek-
tronického systému zpracová-
vá společnost Infotea, která by 
ho následně měla také spravo-
vat. „Výhod má nový elektronic-
ký systém celou řadu. Jednak se 

sjednotí a zjednoduší dosavadní 
evidence strategických náhrad-
ních dílů. Díky unikátnímu kódu, 
tedy vlastně jakémusi rodnému 
listu budeme vždy přesně vědět, 
kde a v jakém stavu se náhradní 
díl nachází. To nám pomůže lépe 
komunikovat jak s těmi, kdo ná-
hradní díly potřebují, tak napří-
klad s dodavateli a výrobci,“ 
doplnil Bernas. Nový sys-
tém by měl být spuštěn ješ-
tě před koncem letošního 
roku.                                         (red)  

Náhradní díly dostanou rodný list

Pokračování ze strany 1
Během května se bude apli-
kace propojovat s VISem. Po-
té, kdy hradlař provede úkony 
v elektronickém dopravním 
deníku, je tedy systém auto-
maticky přenese i do VISu. Za-
vedení novinky s sebou ne-
se i nutnost dovybavit někte-
ré dopravny. „Ty největší mají 
kolejiště tak velké, že by se jim 
v nové aplikaci schéma doprav-
ny nevešlo na celou obrazovku, 

takže některá hradla budou vy-
bavena většími monitory. Kro-
mě toho přibude nová počíta-
čová technika i v takzvaných 
koncových dopravnách. Ty jsou 
na pohyblivých kolejích ve Vr-
šanské uhelné tři,“ dodal ve-
doucí. Nový systém bude zcela 
zaveden do provozu od ledna. 
„Přes léto budeme elektronic-
ký deník doplňovat o možnost, 
aby poruchy nebo opravy kole-
jí, výhybek a návěstidel mohli 

zaznamenávat přímo hradlaři. 
A poslední fází je zapracování 
využití elektronického deníku 
do naší vnitro iremní legisla-
tivy, dopravních předpisů. Bez 
toho by nebylo možné jej spus-
tit,“ dodal Šístek. Přesto papí-
rový deník z hradel zcela ne-
zmizí. Při pravidelných od-
stávkách systémů SAP a VIS 
budou muset hradlaři sáhnout 
na chvíli po opět po telefonu 
a tužce.                                   (red)

Dopravní deník už brzy elektronicky

Pokračování ze strany 1
Jinými slovy si tedy prv-
ní dveře do budovy otevřou 
svou zaměstnaneckou kar-
tou, na druhých dveřích, po 
zavření prvních před přilo-
žením osobní karty ke čteč-
ce zadají na klávesnici bez-
pečnostní PIN kód a systém 
je vpustí do budovy,“ vysvět-
lil  Jiří Brádka, vedoucí útva-
ru správy majetku.
Předpokládá se, že takováto 
situace nastane pouze zce-
la výjimečně a příchozí by 
se o mimořádné nepřítom-
nosti ostrahy v pracovních 
dnech mezi 5. až 18. hodi-
nou měli dozvědět z tabul-
ky s upozorněním. „Přístu-
pový PIN kód tak bude uživa-
telům, kteří mají přístup na 
ředitelství, přidělen a zaslán 
e-mailem,“ doplnil vedoucí 
s tím, že stávající PIN kódy 
pro přístup v mimopracov-
ní době se nemění. Pro bliž-
ší informace jsou k dispozi-
ci telefonní linky 3737 nebo 
3732.                                     (red)

Kód pro víc lidí

Opravená lokomotiva se brzy bude moci vrátit t eba na tra  do po eradské elektrárny.  Foto: (pim)

Martin Volf ukazuje zbytky železá ské pece z ímského období. Foto: (pim)
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V dubnu totiž vozový park 
společnosti Czech Coal Power  
rozšířily čtyři vozy Kamaz 
43118, dva ve verzi sklápěč 
a dva jako valník. „Podobně 
jako u další techniky se i ten-
tokrát snažíme nahrazovat 
tu, která postupně dosluhuje. 
V tomto případě jde například 
o Tatry 815, které se u nás vy-
užívají už bezmála dvacet let 
a dostávají se na hranici život-
nosti. Nákladních automobi-
lů je na trhu sice poměrně ši-
roká nabídka, ale bohužel ne 
pro speci ické potřeby šachty,“ 
vysvětlil Vojtěch Bögi, ředitel 
Czech Coal Power. 
Nahradit dosluhující náklaďá-
ky novými od stejného výrob-
ce byla jedna z možností. Svou 
roli ale sehrála skutečnost, že 

Tatra už je v současnosti tech-
nologicky na jiné úrovni a po-
řizovací cena nového vozu je 
ve srovnání s konkurencí o víc 
než třetinu vyšší. „Nakonec 
jsme zvolili stejného dodavate-
le ruských speciálů, od něhož 
jsme před nedávnem koupili 
populární rozvozovou buchan-
ku. Kromě toho, že automobi-
ly byly upraveny podle našich 
požadavků a splňují všechny 
evropské normy, byla důležitá 
i cena do dvou milionů korun 
za kus,“ dodal ředitel.
Automobily pro šachty musí 
splňovat speci ické požadav-
ky. Na rozdíl například od sta-
vebních irem, kde se řeší ze-
jména objem přepravených 
hmot, je u nákladních aut do 
povrchových lomů podstatné 

hlavně to, aby dojela na místo 
určení i za nepříznivých pově-
trnostních podmínek. Kama-
zy tak mají terénní provede-
ní, širší pneumatiky, ale i větší, 
desetitunovou nosnost. 
„Také tentokrát se nákup usku-
tečnil prostřednictvím společ-
nosti Servis Leasing formou 
takzvaného operativního lea-

singu. To znamená, že až au-
tomobily splatíme, zůstanou 
v našem majetku. A také ten-
tokrát jsme se s dodavatelem 
dohodli, že bychom měli být 
schopni poskytovat autorizo-
vaný servis i pro tato vozidla, 
takže většinu oprav budeme 
schopni zajistit sami,“ doplnil 
Bögi.                                        (red)
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ANKETA
P átelíte se s moderními 
technologiemi?

David Skácel
Infotea
Nové technologie sledu-
ji i s ohledem na svou prá-
ci. Snažím se hlídat i nové 
trendy, ale nemusím mít 
hned všechny výstřelky, 
naopak v některých věcech 
jsem dost konzervativní.

Štěpán Houška
Coal Services
S moderními technologie-
mi se kamarádím, ačkoli 
nejnovější přístroje mít ne-
musím. Zajímám se ale tře-
ba o novinky na softwarové 
úrovni a ty jsou často velmi 
zajímavé.

Zdeněk Ševčík
Vršanská uhelná
Moderní technologie mám 
rád a využívám je, jsem fa-
nouškem irmy Apple a sle-
duji i jejich novinky. Člověk 
se musí rozvíjet, aby šel 
s dobou. 

Josef Zuzčak
Czech Coal Power
Snažím se, ale v rozumné 
míře. Pokouším se něco no-
vého naučit, ale vývoj je tak 
rychlý, že je toho na mne 
někdy až moc.

KDYŽ SE ŘEKNE
PRIOR
Tenhle objekt sice může ná-
kupní středisko připomínat, 
jeho funkce je ale úplně jiná. 
Ve Vršanské uhelné se ale tak-
hle označuje i něco jiného. Na-
kládací zásobník, který svou 
konstrukcí známý obchodní 
dům při troše fantazie připo-
míná. Navíc jeho červený plášť 
je u hlavní silnice ve směru na 
Žatec nepřehlédnutelný.  
Název nakládací zásobník je-
ho funkci vystihuje naprosto 
přesně. Probíhá zde nakládka 

uhlí do železničních souprav, 
které se pak vydávají k zá-
kazníkům. Uvnitř několika-
patrové budovy je skrytý i zá-
sobník na uhlí, z něhož se na-
kládka do vlaků provádí. Uhlí 
je sem, jako ostatně všude po 
lokalitě Vršany, dopravováno 
prostřednictvím pásového do-
pravníku. 
V objektu nakládacího zásob-
níku mají své pracoviště nejen 
vážné, ale ataké třeba vzorka-
ři, kteří před tím, než uhlí ode-
jde k zákazníkovi, hlídají pod-
le smlouvy jeho kvalitu. 

Jde ale hlavně o profesi, kte-
rá stojí až na samém konci 
procesu těžby uhlí. Vážní to-
tiž zajišťují nakládku uhlí do 
železničních souprav, kte-
ré z Vršanské uhelné odjíž-
dějí k zákazníkům. A dalším 
specifikem téhle profese je, 
že vážné jsou téměř výhrad-
ně ženy. 
„Na směně jsou obvykle tři 
vážné. Dvě na nakládacím 
zásobníku, odkud se uhlí od-
váží například do elektrár-
ny v Počeradech. Další pracu-
je na nakládací stanici v tak-
zvaném Údolí, odkud uhlí 
putuje třeba do Úpravny uhlí 
v Komořanech,“ vysvětlil Sta-
nislav Fára, vedoucí úseku 
Uhlí Vršany, kam tato profe-
se patří. 

Hlídají si váhu
Ačkoli v názvu jejich profe-
se je váha a kolejová váha je 
skutečně jednou z nejdůle-
žitějších součástí jejich prá-
ce, tím hlavním, o co se váž-
né starají, je nakládka uhlí do 
železničních souprav. A kole-
jová váha v tom hraje velkou 
roli, protože právě podle ní 
se pozná, zda je vůz dostateč-
ně naložen. „Jinak je ale větši-
na práce vážných založena na 
práci s počítačem, kam musí 
zadávat patřičná data týka-
jící se zejména souprav, které 
mají být nakládány. A pak ta-
ké na komunikaci, ať už s dis-
pečinkem, výpravou vlaků, 
výklopem v elektrárně Poče-
rady nebo kolejovou dopra-
vou obecně,“ doplnil vedou-

cí úseku. Největším zákazní-
kem Vršanské uhelné je ČEZ, 
ale zdejší uhlí putuje po že-
leznici i do teplárny v Komo-

řanech a zčásti i do elektrárny 
ve Chvaleticích.

Nakládka není rutina
Standardní směna vážných 
začíná jako na jiných praco-
vištích kontrolou pracoviště 
včetně kolejové váhy, přihlá-
šením do systému a pak už 
se vážné hlásí předákovi. Od 
revírníka případně dispeče-
ra dostanou informaci, kolik 
uhlí se bude nakládat. „Kouz-
lo téhle práce je v tom, že ne-
ní jednotvárná. Vždycky zá-
leží na tom, jaká je poptávka, 
podle toho se nakládá a urču-
je se i počet souprav,“ vysvět-
lila Marie Těšínská, která na 
šachtě pracuje už devětatřicet 
let, jako vážná na nakládacím 
zásobníku od roku 1997. Ko-
lik souprav se naloží za smě-
nu, je podle ní těžké odhad-
nout. Záleží na požadavcích 
zákazníků, ale když například 
do Počerad putuje během čty-

řiadvaceti hodin 28 souprav, 
je to za směnu 14 až 15 vla-
ků s uhlím. „A na konci každé 
směny se jedna souprava vždy 
naloží v předstihu, aby byl i bě-
hem střídání zajištěn plynulý 
provoz a nová směna už moh-
la naloženou soupravu jen vy-
pravit k zákazníkovi,“ doplnila 
Těšínská. Naložit jednu sou-
pravu se standardními jede-
nácti vozy trvá za ideálních 
podmínek kolem dvaceti mi-
nut. 
Když je vlak naložený a při-
praven k odjezdu, dají váž-
né strojvedoucímu vysílač-
kou vědět, že je vše hotovo, 
a vlak může vyrazit na cestu 
k zákazníkovi. Vážná ale vše 
musí ještě ukončit v počíta-
či ve speciálním systému na-
zvaném kolejová váha, odkud 
následně automaticky od-
chází e-mail zákazníkovi, že 
k němu míří objednané pali-
vo.                                        (red)

Bez vážných se uhlí k zákazníkům nedostane
Názvy většiny profesí na šachtě obvykle přes-
ně vykreslují, co daný člověk dělá. Vážní by 
sice mohli odkazovat i  na stav mysli, ale to 
v  tomto případě neplatí. Naopak by se s  tro-
chou nadsázky dalo říct, že vážní jsou na šach-
tě velmi vážení. 

CO MUSÍ UMĚT VÁŽNÍ
  Co se týče dovedností, jsou na tom vážné podobně jako třeba obsluha pásového doprav-

níku. I pro ně jsou důležité spolehlivost, odpovědnost a pečlivost.  Možná i to je důvodem, 
že tuto profesi ve Vršanské uhelné zajišťují výhradně ženy. 

   Velmi důležitou vlastností je lexibilita. Pracuje se zde na směny v nepřetržitém čtyřia-
dvacetihodinovém režimu, včetně svátků, sobot i nedělí. 

  Jednou z důležitých dovedností je komunikativnost, vážné musí komunikovat se svými 
kolegy u nakládacího zásobníku, na výklopu v elektrárně, s kolejovou dopravou i dispe-
čerem.

  Na vzdělání pro tuto profesi nejsou kladeny žádné speciální nároky, obvykle se vyžaduje 
alespoň výuční list. Všichni vážní procházejí speciálním kurzem, po jeho absolvování zís-
kávají osvědčení. Předpokládá se i počítačová gramotnost, práce s výpočetní technikou 
je pro jejich práci nezbytná. 

  I když to může znít jako klišé, cit pro práci je u vážných velmi důležitý. Nakládají uhlí do 
vlaků a jsou posledním článkem mezi těžební společností a zákazníkem.  

Kamazy místo dun brázdí šachtu
Při vyslovení jména automobilky Kamaz si 
většina lidí představí mnohonásobné vítěze 
Rallye Paříž Dakar. Čtyři vozy tohoto ruského 
výrobce ale nyní brázdí terén Vršanské uhel-
né a Severní energetické. 

Velmi hojnou účast zazna-
menal turnaj v kuželkách. 
Možná i proto, že se jed-
nalo o první z letošních 
sportovních turnajů, kte-
ré opět pořádá Sdruže-
ní odborových organizací 
skupiny Czech Coal (SOO 
CCG).
Hlavní trofej pohár perso-
nální ředitelky Severní ener-
getické si odnesl tým Vr-
šanské uhelné ve složení 
Vondrášek, Houška a Vítr. 
Loňský vítěz družstvo Czech 
Coal Power ve složení Švarc, 

Šnajdr a Pavelka skončilo 
druhé. Miroslav Pavelka byl 
vyhlášen nejlepším hráčem 
turnaje.  Bronzovou příčku 
obsadili Hasiči, které repre-
zentovala trojice Symon, Vil-
helm a Šlosar. Vítězkou žen-
ské kategorie se stala Jiřina 
Hnídková. Cenu útěchy si do-
nesli hráči týmu RK1. Další 
turnaj, a to ve střelbě z vel-
korážní pistole nebo revol-
veru, se bude konat 14. květ-
na od 9:00 hodin na střelnici 
v  Mostě – Čepirohách (Hra-
bák).                                         (red)

Pohár v kuželkách pro Vršanskou

Vážné p ímo na svém pracovišti v nakládacím zásobníku, odkud vyrážejí vlaky s uhlím k zákazníkům. Foto: (pim)

Dva nové Kamazy zamí ily na Vršany, dva slouží na lokalitě SA. Fo-
to: Archiv CCP

Tým RK1 se sice snažil, ale nakonec si odnesl cenu útěchy. Foto: (pim)

Ta před nedávnem proběhla 
na dvou místech v regionu. 
Zákon o ochraně přírody ří-
ká, že příslušný úřad, odbor-
ně orgán ochrany přírody, 
může jako takzvanou kom-
penzaci ekologické újmy, 
vzniklé pokácením dřevin, 
uložit také přiměřenou ná-
hradní výsadbu. Dřeviny se 
přitom nemusí vysazovat na 
místě, kde se kácelo, ani ne-

musí jít o stejný druh nebo 
počet.  To byl třeba případ 
kácení v prostoru hořanské-
ho koridoru, kde probíha-
jí práce na přeložkách inže-
nýrských sítí a v současné 
době také záchranný arche-
ologický průzkum. „V sou-
vislosti s tím bylo potřeba vy-
kácet dřeviny na plochách, 
které byly v minulosti tzv. do-
časně rekultivovány. A Vršan-

ská uhelná povinnost náhrad-
ní výsadby, kterou jí stano-
vil odbor životního prostředí 
mosteckého magistrátu, spl-
nila naším prostřednictvím. 
V mosteckém parku Šibeník 
jsme tak na začátku jara vy-
sázeli osmnáct vzrostlých 
stromů. Jednalo se o dub, ha-
br a lípu,“ připomněl Tomáš 
Šolar, ředitel společnosti Re-
kultivace. 
Nové zeleně si mohou všim-
nout i ti, kdo projíždějí z Vy-
sokého do Malého Března na 
Mostecku. I tam Rekultivace 
vysadily více než 200 kusů 
stromů a keřů, v tomto pří-
padě směs okrasných dřevin.   
Jednalo se opět o náhradní 
výsadbu, i když ne zcela ob-

vyklou. Obec totiž využila 
možnosti a dohodla se s Vr-
šanskou uhelnou, že za vyká-
cené dřeviny v jejím katastru 
v lokalitě Jan Šverma vysá-
zejí Rekultivace nové stromy 
a keře v takzvané Rokli mezi 
oběma obcemi. Na tuto akci 
měli malobřezenští zpraco-
vaný projekt a kromě těžeb-
ní společnosti se na inanco-
vání zčásti podílela obec. 
„Náhradní výsadba závisí sa-
mozřejmě na tom, jak často je 
potřeba kácet, v našich pod-
mínkách to není příliš časté. 
S úřady se obvykle na tom-
to způsobu kompenzace do-
mlouváme dvakrát až třikrát 
do roka,“ uzavřel ředitel Re-
kultivací.                               (red) 

Za vykácené stromy vysazují Rekultivace jiné
Není žádnou novinkou, že společnost Rekulti-
vace se stará o  obnovu krajiny po těžbě uhlí. 
Nejde ale jen o výsadbu nových porostů, občas 
musí dojít i na kácení. Ale i v tomto případě vše 
končí opět výsadbou, které se říká náhradní. 

Tento objekt může nákupní st edisko p ipomínat, jeho funkce je ale úplně jiná. Foto: (pim)
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„Letošní ročník inline maratonu 
bude už třetí a také tentokrát se 
pojede pod hlavičkou Vršanské 
uhelné. Termín závodu vychá-
zí na neděli 4. září, je součástí 
mistrovství republiky a navíc je 
zařazen i do německého seriá-
lu MSC,“ vysvětlil Jan Chejn, or-
ganizátor akce. Letos se chtě-
jí pořadatelé víc zaměřit na dě-
ti a mládež. Tyto závody totiž 
mohou být pro některé z nich 
nominační pro letní olympiá-
du dětí a mládeže, která se bu-
de příští rok v létě konat v Brně.  
Už nyní je možné se na webo-
vých stránkách most42inline.cz 

do závodů registrovat. Zaměst-
nanci Vršanské uhelné mají tu 
výhodu, že nebudou platit star-
tovné. „Musí to ale uvést do při-
hlášky. Snad se letos podaří po-
kořit rekord a překonáme hra-
nici tří stovek závodníků,“ věří 
Chejn. Co hrálo roli v tom, že 
se organizátoři rozhodli inli-
ne maraton uspořádat právě 
v Mostě na Matyldě?  „Dva ro-
ky předtím než jsme uspořádali 
první ročník, se maraton v Čes-
ku vůbec nejel. Nebyla tu totiž 
odpovídající plocha. Matylda je 
k tomuto účelu ideální parame-
trově, ale i z hlediska bezpeč-

nosti. S rychlostí až 45 kilome-
trů v hodině, kterou někteří zá-
vodníci dosahují, by mohl být na 
běžných tratích problém,“ připo-
mněl Jan Chejn. Matylda je oblí-
benou dráhou i pro jeho kolegy 
z klubu ISC Praha, který sdru-
žuje příznivce inline bruslení 
prakticky z celých Čech.
To, že je dráha kolem zrekulti-
vované vodní nádrže po býva-
lém dolu Vrbenský populární, 
lze vidět pokaždé, když se udělá 
hezké počasí a po okruhu krou-
ží klidně i několik stovek brus-
lařů najednou. Sám Jan Chejn je 
přitom živoucím důkazem, že 
s inline bruslením se dá začít 
kdykoli. „Já začal v padesáti le-
tech, když jsem si na oslavě na-
rozenin na Benediktu vyzkoušel 
jedno kolo. Nakonec z toho byla 
kola tři a za pár dnů už jsem si 
běžel koupit vlastní brusle,“ za-
vzpomínal si.                                (red)

Maraton na Matyldě chystají už od jara
Mluvit v polovině dubna o něčem, co se chys-
tá až na září, se může zdát předčasné. Pokud 
ale připravujete akci takového rozsahu, jako 
je mistrovství republiky v  inline maratonu, 
předstih je namístě. 

Zámek Červený Hrádek 
a vlastně i celý Jirkov zahá-
jil na konci dubna další kul-
turní sezonu. Návštěvníky 
podle Bedřicha Fryče, ředi-
tele organizace KVIZ Jirkov, 
čeká letos na zámku i v mu-
zeu několik novinek. 
Nejen Červený Hrádek, ale 
i jirkovské sklepy a kostelní 
věž se těší na první návštěvní-
ky. Muzeum Jirků, které je v ní 
umístěno, letos opět získá no-
vé exponáty. „Byli jsme v Pra-
ze vyzvednout taktovku šéfdi-
rigenta České ilharmonie Ji-
řího Bělohlávka a olympijský 
dres překážkáře Jiřího Mužíka. 
A na cestě je balíček, překvape-
ní od herce Jiřího Pechy,“ řekl 
Fryč. Muzeum i sklepy budou 
otevřené až do září denně mi-
mo pondělí.
Největší novinkou pro ná-
vštěvníky zámku Červený 
Hrádek bude zpřístupnění 
ostrova na zámeckém rybní-
ku. „Až do druhé světové vál-
ky byly umělé ostrovy na ryb-
níku propojené s oběma břehy. 
Po nějakých osmdesáti letech 
se tak budou návštěvníci mo-
ci opět podívat na jeden z nich 
díky nové lávce,“ upřesnil ředi-

tel. Na květen připravuje jir-
kovský KVIZ celou řadu akcí – 
na zámku to bude 14. května 
Myslivecký den či o dva týd-
ny později setkání obyvatel 
zaniklých obcí. 21. května se 
v zahradě jirkovské knihov-
ny koná další ročník festiva-
lu Kludského zahrada, v jehož 
programu vystoupí Oldřich 
Kaiser s Dášou Vokatou, ka-
pely Krausberry nebo ECHT! 
i dětská divadla. Velkou ak-
cí pro děti pak bude Pohád-
kový les, dobrodružná výpra-
va okolím zámku, pořádaná 
ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže Paraplíčko. „Vloni 
nás úspěch této akce hodně za-
skočil, přišlo na dva tisíce lidí. 
Abychom předešli dopravním 
kolapsům, bude letos mezi Jir-
kovem a Červeným Hrádkem 
jezdit Lokálka Amálka z cho-
mutovského zooparku,“ dopl-
nil ještě Bedřich Fryč. Akce se 
koná 29. května a dětské pu-
tování doplní rovněž různé 
atrakce a vystoupení kapel. 
Kulturní sezonu na Červeném 
Hrádku v uplynulých letech 
prostřednictvím města Jirkov 
podporovala také Vršanská 
uhelná.                                  (kat)

Tematicky bude úzce spjata 
s hornictvím, které k Mostecku 
neodmyslitelně po staletí pat-
ří. Především výtvarná díla, ale 
případně i další hornické sym-
boly může zapůjčit také veřej-
nost. Výstava Malováno na uh-
lí má být ohlédnutím za tím, jak 
se hnědé uhlí vepsalo do histo-
rie regionu, a zároveň má sym-
bolicky připomenout, že je čas 

připravovat se na budoucnost, 
na dobu, kdy se uhlí stane mi-
nulostí. Její kurátorkou je aka-
demická malířka Helena Am-
brosová, známá mostecká vý-
tvarnice. Vernisáž proběhne 
v sobotu 10. září od 10 hodin za 
účasti geologa, klimatologa, spi-
sovatele a ilozofa Václava Cílka. 
Připravena je jako součást oslav 
dvaceti let od založení místního 

Spolku severočeských havířů, 
spojených se setkáním havíř-
ských spolků z celé republiky.
„Hornictví, těžba hnědého uhlí, 
to je činnost, která v negativním, 
ale z mnoha pohledů i v dobrém 
ovlivnila život celého regionu. 
Není divu, že se právě šachty sta-
ly námětem mnoha výtvarných 
děl, a je jedno, jestli vznikala 
z tvůrčí potřeby umělců nebo 

prostě na společenskou objed-
návku. Některá z nich visí v kan-
celářích řady místních podniků 
či institucí, aniž by je měla mož-
nost spatřit široká veřejnost. Ji-
ná zase možná dělají radost au-
torům, soukromým vlastníkům 

nebo sběratelům,“ řekl k tomu 
Jan Paparega, primátor města 
Mostu. 
Ti, kteří budou mít zájem se 
tímto způsobem na přípravě 
výstavy podílet, tak mohou uči-
nit do 31. července.               (red)

Pohádkovým lesem s Amálkou 

V knihovně bude Malováno na uhlí…
Malováno na uhlí, tak poetický název dostala výstava, kterou na září 
do Městské knihovny v  Mostě připravuje město Most ve spolupráci 
s Vršanskou uhelnou. 

Konečně se venku uděla-
lo hezky, takže si děti z ma-
teřské školy v Havrani mo-
hou chodit hrát ven. Třeba 
na hřiště, které obec zmo-
dernizovala díky spolupráci 

s Vršanskou uhelnou. Přiby-
lo sem jedno houpadlo a no-
vou podobu dostalo i písko-
viště, které je kromě nové-
ho písku vybaveno i plachtou 
na zakrytí a celý prostor byl 

oplocen. Úpravy stihla obec 
udělat ještě v loňském roce, 
zatím ale nebylo příliš pří-
ležitostí a hezké počasí, aby 
zdejší děti mohly vyrazit na 
hřiště.                       Foto: (pim)

Počasí už konečně pustilo děti na hřiště

NABÍDKA POBYTŮ
PRO ČLENY ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ  OS PHGN
 *** Hotel  HARMONIE - LUHAČOVICE  
Sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal  je členem Odborového svazu pracovní-
ků hornictví, geologie a naftového průmyslu, proto mohou i členové odborů skupiny a jejich 
rodinní příslušníci využít speciální nabídku hotelu harmonie v Luhačovicích. 
Nabídka se skládá : 

  Jednotlivé pobyty  - za sníženou pultovou cenu za osobu 
   460 Kč /noc / os. se snídaní - ve dvoulůžkovém pokoji při obsazení dvěma osobami. 
   600 Kč /osoba v samostatném pokoji /noc se snídaní. 

  Balíčky pro dvě osoby s pobytem na 2, 5 a 6 nocí. (podrobnosti k těmto balíčkům najde-
te na intranetu).  

Rezervaci je možné učinit na rezervačním oddělení hotelu na tel. 577 117 222, 577 117 882. 
Personál ale před rezervací informujte, že se jedná o pobyt člena Odborového svazu PHGN 
a speci ikujte i variantu, kterou jste si vybrali. Potvrzení o členství v příslušné odborové or-
ganizaci s sebou.

Blokování některých webo-
vých stránek je ve velkých 
společnostech běžnou pra-
xí. Nejde jen o to zamezit 
činnostem, které odvádějí 
pozornost od práce, ale ze-
jména o bezpečnost. Proto 
jsou blokovány stránky, kte-
ré jsou často využívány pro 
umístění závadného obsa-
hu. Obvykle se jedná o soci-

ální sítě, herní nebo zábav-
ní weby. 
„Nová internetová brána umí 
také kontrolovat, zda člověk 
skutečně navštíví tu stránku, 
kterou chce a není přesměro-
ván někam jinam. To se občas 
děje například u podvodných 
zpráv, které chtějí z lidí vylákat 
přístupová hesla a tváří se jako 
webové stránky například seri-

ózních bankovních domů,“ vy-
světlil Zdeněk Pergl, IT mana-
žer Vršanské uhelné. 
Bohužel se však může stát, že 
některé společnosti, včetně 
těch, s nimiž Vršanská uhel-
ná spolupracuje, mají chyb-
ně postavené webové stránky 
a internetová brána je zablo-
kuje. Nebo že výrobce inter-
netové brány, který provádí 

zařazování webových stránek 
do kategorií, chybně někte-
ré z nich zařadí. V tom přípa-
dě je nejsnazší cesta kontakto-
vat HelpDesk společnosti Info-
tea na čísle 8888,“ připomněl 
Pergl.
Internetová brána je jedním 
z řady bezpečnostních opat-
ření, chránících počítačovou 
síť. Uživatelé jistě vědí o anti-
virovém programu, který ma-
jí na svém počítači. Zcela jistě 
se setkali s dalšími „omezení-
mi“, jako je nemožnost si z in-
ternetu „stáhnout“ a nainstalo-
vat nějaký program či připojit 
USB disk. Všechna tato opatře-
ní nebyla nastavena, aby nějak 

omezovala uživatele, ale proto, 
aby se předešlo škodám, kte-
ré mohou vzniknout při zavle-
čení škodlivého programu. Fi-
remní počítač není stejný jako 
ten, který mají uživatelé doma, 
kde mají nechráněný přístup 
do internetu a mohou praktic-
ky všechno. V případě napa-
dení iremního PC škodlivým 
softwarem nehrozí jen ztráta 
osobních dat, ale mohou být 
způsobeny mnohem větší ško-
dy. Ačkoli i doma může ztráta 
vzpomínek, například ve for-
mě fotogra ií z dovolené, hod-
ně mrzet. Obzvlášť pokud ne-
máte jejich zálohu nebo ales-
poň vytištěnou kopii.          (red)

Internetová brána hlídá hlavně bezpečnost
Většina zaměstnanců společností skupiny Czech Coal, kteří ke své prá-
ci využívají počítač, už si zřejmě všimla, že na některé webové stránky 
mají již několik týdnů zablokovaný přístup. Důvodem je nová interne-
tová brána, která kromě mnoha dalších věcí zvyšuje ochranu firemní 
počítačové sítě. 

Velmi často se uživatelé 
ptají na to, jak mají od do-
davatele nebo jiného part-
nera získat nebo mu předat 
větší množství dat (soubo-
rů, fotogra ií, výkresů,…). 
Využití e-mailu je vhodné 
tak do velikosti 10MB. 
Pro větší objem dat je kromě 
předání na USB disku nebo 
CD zaměstnancům k dispozi-
ci úschovna Infotea na adrese 
http://uschovna.infotea.cz/. 
„Důležité je zmínit, že tato ad-
resa slouží jak k odesílání sou-
borů z irmy, tak pro příjem 
souborů zvnějšku. Stačí pro-
to, abyste tuto adresu nahlásili 

svým kolegům, kteří vám chtějí 
poslat velký soubor a ti jej bez 
problémů mohou poslat pro-
střednictvím této úschovny. 
Podstatné totiž je, že soubory 
před doručením nebo odeslá-
ním procházejí kontrolou, tak-
že se minimalizuje nebezpečí, 
že by se do iremních počítačů 
dostal škodlivý software,“ při-
pomněl Zdeněk Pergl, IT ma-
nažer Vršanské uhelné. Tento 
způsob odesílání velkých sou-
borů je jediný správný a měl 
by být nejčastěji využíván. 
Ostatní veřejné služby tohoto 
typu jsou blokovány interne-
tovou bránou.                      (red) 

Jak si vyměňovat velká data

Většina počítačů ve Vr-
šanské uhelné, ani v dal-
ších společnostech skupi-
ny Czech Coal v současnos-
ti neobsahuje CD případně 
DVD mechaniku. 
Výjimku tvoří uživatelé, kte-
ří mají k dispozici služební 
notebook. Toto vybavení už 
standardně ovšem nemá ani 
většina nových notebooků. 
Mnoho uživatelů se také di-

ví, že když si z domova při-
nesou  lash disk, po zasunu-
tí do USB zdířky na iremním 
počítači jim nefunguje. Dů-
vod je jednoduchý. Také USB 
sloty v počítačích jsou zaká-
zány. Existují ale opět výjim-
ky. Skupina uživatelů, kteří 
„ lešky“ potřebují ke své prá-
ci. Ti mají ve svých počítačích 
USB konektory samozřejmě 
funkční.                                 (red)

Data na sdílených složkách 
jsou zálohována pravidelně. 
Pro zálohování dat, která mají 
zaměstnanci Vršanské uhelné 
ve svém počítači, je k dispozi-
ci velmi jednoduchá aplikace, 
která za ně zálohu v podstatě 
udělá. Podrobný návod včetně 

nejčastějších dotazů najdete 
na intranetu v záložce IT pod 
názvem Zálohování uživatel-
ských dat na PC.  Doporučuje 
se data zálohovat alespoň jed-
nou týdně a ochránit je tak pro 
případ poruchy pevného dis-
ku.                                             (red)

Zálohujte, je to důležité

Flash disk běžně nepřipojíte Help linka Benefitů.cz
Od konce dubna došlo 
ke změně provozní do-
by Help linky společnos-
ti Bene ity.cz, odkud za-
městnanci společností 
skupiny Czech Coal čer-
pají Program Zdraví. Nová 
provozní doba Help lin-
ky je pondělí až neděle 
od 8:00 do 21:00 hodin. 
Pro volající se nic nemění, 
v platnosti zůstává i číslo 
840 236 236.

Černí andělé bronzoví 
Vítězstvím nad Duslem Šaľa za-
končily mostecké házenkářky 
základní část interligy. Zároveň 
po utkání převzaly z rukou Vla-
dimíra Roučka, generálního ře-
ditele Vršanské uhelné, hlav-
ního partnera klubu, bronzové 
medaile za třetí místo v letoš-
ním ročníku interligy. Sezona 
pro Černé anděly ale ještě ne-
končí, vzápětí startuje play off 
české části soutěže. Na úvod 
se mostecké házenkářky utkají 
s Porubou, k postupu potřebují 
dvakrát vyhrát. Tým je připra-
ven obhájit loňský český titul 

a k pohárovému vítězství a in-
terligovému bronzu přidat dal-
ší úspěch.                                (red)

Na Dětský den do Mirakula
Originální dárek ke Dni dětí do-
stanou nejmenší obyvatelé Po-
lerad. Díky spolupráci s Vršan-
skou uhelnou pro ně obec při-
pravila zájezd do vzdělávacího 
a zábavního parku Mirakulum 
v Milovicích. A díky podpoře 
těžební společnosti budou mít 
děti vstupné i dopravu zdar-
ma. Polerady jsou jednou z os-
mi partnerských obcí Vršanské 
uhelné.                                       (red)

STRUČNĚ

S tímhle oznámením se nyní můžete na fi remních po íta ích setkat astěji.
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Kam za adit tanec? Je to umě-
ní nebo je to sport?
Obojí. Nároky na tancování 
jsou stále vyšší, takže je třeba 
zvládat i gymnastiku, mít vel-
kou fyzičku. Tanec se posouvá 
ke sportu.

Hovo í se dokonce o tom, že 
by to mohla být olympijská 
disciplína...
Nevěřím, že se to stane. Tanec 
je velmi těžko měřitelný. Ne-
dáváme góly ani se neměří čas 
a na rozdíl od krasobruslení 
se nehodnotí ani přesně dané 
prvky. V soutěžním tanci je ur-
čující jen styl či základní igury, 

taneční variace si ale vymýšlí 
každý sám podle fantazie.

Jak se tedy rozhoduje o tom, 
že někdo bude mistrem? Vaše 
děti zrovna nedávno p ivezly 
z Moskvy tituly mistrů Evropy, 
z lo ska máte dokonce nejvyš-
ší ocenění mistrů světa...
… a na mistrovství ČR jsme 
skončili až třetí. Už to ukazu-
je, že hodnocení u těchto sou-
těží je opravdu složité. Sedí 
tam pět porotců a každý mů-
že mít jiný názor. A když jsme 
vyhráli titul mistrů světa, čas-
to jsme slýchali, že to bylo ne-
objektivní, neboť se soutěž ko-
nala v České republice a neby-
la v ní dostatečná konkurence. 
I proto jsem ráda, že se našim 
skupinám podařilo uspět nyní 
v Moskvě. Každá naše choreo-
gra ie získala nějaký titul.

Ruská tane ní škola je tradi ně 
považována za špi kovou, jak 
jste se s takovou konkurencí 
porvali?
Rusové jsou skutečně perfekt-
ní. Závidím jim hlavně kluky. 
Zatímco ruské taneční skupi-
ny jsou namíchané půl na půl 
z chlapců a děvčat, nám se klu-
ci moc nehlásí a musíme se 
spokojit třeba s jedním. Ruská 
škola je hodně precizní, až vo-
jenská, zatímco my jsme emo-

tivnější, živelnější a veselejší. 
Možná právě to rozhodlo v náš 
prospěch. Choreogra ie vymýš-
líme s dětmi, aby je bavily, a ne-
cháme je hlasovat o tématech.

Pokud chtějí tane níci dosáh-
nout nějakých úspěchů, musí 
za ít brzo?
Musí opravdu začít od tří let, 
a pokud ne, tak to těžko dohá-
nějí. Já dnes učím předškoláč-
ky to, co jsem dřív v lidušce uči-
la sedmileté. Ale doháníme i to, 
co zanedbávají školy. Dřív děti 
uměly šplhat, dělat kotoul, ská-
kat přes kozu, dnes bohužel 
neumí z hodin tělocviku skoro 

nic. Museli jsme je to učit a brz-
dilo nás to, takže jsme se při-
hlásili k projektu Děti na star-
tu, kde se budou učit základní 
„tělocvik“ formou zábavy. 

Tituly jsou ale jen špi ka ledov-
ce. Kam s dětmi, které prostě 
jen rády tan í a nechtějí tvrdě 
trénovat nebo soutěžit? Nebo 
netalentované děti?
Máme tu hobby skupiny, do 
nichž chodí právě tyto děti. Ro-
diče dnes hodně pracují a jedi-
ný čas, kdy mohou být se svý-
mi dětmi, jsou víkendy, takže 
se mnohým nechce trávit je na 
soutěžích. Díky tomu, že se bu-
deme stěhovat do prostor bý-
valého Centra volného času, 
budeme otevírat další. Zájem-
ců je totiž opravdu hodně.

Je k tanci pot eba talent nebo 
dokážete nau it tan it i koště?
Musíte jen chtít. Přicházejí lidé, 
kteří říkají – chtěl bych tančit, 
ale jsem totální dřevo – a nako-
nec tančí. Stačí jen najít správ-
nou cestu. Vždy říkám, že nej-
přirozenější lidské pohyby jsou 
chůze, běh, tanec. Každé dí-
tě začne vrtět zadečkem, když 
pustíte hudbu, máme to pros-
tě v sobě. Jen jsme to třeba ne-
pěstovali. Paradoxně děti, kte-
ré nemají tolik talentu od pří-
rody, mají větší výdrž a touhu 

tančit. Někdy jim trvá řadu let, 
než tanec zvládnou, ale potom 
jsou mnohem lepší, než ty, kte-

rým jde vše napoprvé. Často ří-
kám rodičům, ať nad dětmi ne-
lámou hůl, i když se jim zdá, že 
jim to prostě nejde. Stejné je to 
s hudebním sluchem. Ani ten 

není nutný, naučila jsem tančit 
i sluchově postiženou holčičku.

Kromě dětí se věnujete 
i kurzům pro dospělé. Jaké 
spektrum lidí k vám chodí?
Děti od jednoho a půl roku až 
po seniory někam k sedmde-
sátce. Navíc pracuji se seniory 
v klubech, kde máme tančírnu 
a do ní určitě chodí i starší. Za-
měřujeme se ale hlavně na že-
ny. Spousta žen chce tančit, ale 
nemá k tomu partnera, takže 
všechny klasické tance převá-
díme do sólových. Je to přitom 
škoda. Tvrdím, že muž, který 
umí tančit, má 150% úspěš-
nost u žen.

Jaké tance jsou dnes „in“?
Dnes letí street dance a uvol-
něné styly. O latinu, které se 
věnujeme, takový zájem není, 
ale já věřím, že se to vrátí. Dě-
tem totiž klasické tance dáva-

jí i jistou eleganci chování. Hi-
tem letošní sezóny je dance-
hall a twerk, letí hodně sexy 
tance. Nechci být prudérní, ale 
myslím, že by měly být omeze-
ny určitým věkem. Když vidím, 
jak dvě šestileté děti v televiz-
ní soutěži tančí třeba bachatu, 
což je velmi milostný tanec, ne-
přijde mi to moc estetické. My 
například s karibskými tanci 
začínáme později a snažíme se 
je uzpůsobit dětem.

Jaká byla vaše cesta z tane -
ního parketu k vlastnímu 
studiu?
Pracovala jsem v „zušce“ a stá-
le za mnou chodili rodiče 
a přátelé, abych dělala kurzy 

pro dospělé, což ale ve škole 
nebylo možné. Dospěla jsem 
proto k rozhodnutí, založit si 
vlastní taneční studio a splnit 
si sen. Původně mělo být ote-
vřené jen pro dospělé, ale na-
konec jsem přestávala zvlá-
dat učit v základní umělecké 
škole i ve své škole, a tak jsem 
otevřela studio také pro dě-
ti a začala se mu věnovat na-
plno. Ale přiznám, že kdybych 
věděla, jak to bude náročné, 

možná už bych do toho zno-
vu nešla. Když jsem začína-
la, dělala jsem vše sama, ved-
la všechny kurzy. Teď už mám 
lektory a řada z nich jsou mí 
bývalí žáci.                               (kat)
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Kamila Hlaváčiková
42 let

  původně se věnovala zpěvu, ale nakonec zvítězil tanec

  učila tanec v ZUŠ Most a při Domu kultury Repre, kde 
vedla mažoretkové skupiny

  v roce 2008 založila vlastní Taneční studio Kamily 
Hlaváčikové v Mostě, v současnosti chodí do různých 
kroužků na 150 dětí

  s dětskými formacemi získala vloni titul mistrů světa, 
letos v březnu v Moskvě několik titulů mistrů Evropy

  od olympijského výboru obdržela ocenění Trenérka 
a cvičitelka roku 2015

  činnost tanečních skupin podporuje Vršanská uhelná

Tančit se prý může naučit i koště
Kam zařadit tanec, co je dnes v módě, naučí se 
tančit i koště? Kamila Hlaváčiková, majitelka 
soukromého tanečního studia v  Mostě, se ve 
svém oboru stala už pojmem. Nejen, že její svě-
řenci vozí jeden titul za druhým, ale navíc k ní 
večer co večer chodí desítky žen, a  sem tam 
nějaký ten muž, protáhnout si tělo. A zájem je 
takový, že se od května studio stěhuje do větší-
ho. Potřebuje totiž už tři taneční sály.

„Spousta žen chce tančit, ale nemá k tomu partnera, což je škoda. 
Tvrdím, že muž, který umí tančit, má 150% úspěšnost u žen.“

„Dnes letí street dance a uvolněné styly. O latinu, které se věnu-
jeme, takový zájem není, ale já věřím, že se to vrátí. Dětem totiž 
klasické tance dávají i jistou eleganci chování.“

Z moskevského mistrovství Evropy p ivezli svě enci Kamily Hlavá ikové nejen několik pohárů, ale i ob ího 
medvěda, který jim dnes v mosteckém tane ním sále p ipomíná úspěchy. Foto: (kat)

Právě tento klub, Neprakťák, 
byl oním symbolickým ostro-
vem svobody uprostřed, jak 
se tehdy říkalo, rudého okre-
su na severu. Fenomén Ne-
prakta klubu se chce poku-
sit zmapovat tým ilmařů ko-
lem  mosteckého muzikanta 
Míry Kuželky. „ Chceme uká-
zat, jak ojedinělým místem 
Neprakta klub byl. Jak moh-
lo za nejhlubší totality existo-
vat naprosto svobodné místo, 
o němž se vědělo v celé repub-
lice,“ říká Kuželka.  Hrálo se 
tu divadlo, pořádaly výsta-
vy, koncertovali tu praktic-
ky všichni populární písnič-
káři. Svůj vůbec první mimo-
pražský koncert tu odehrála 
metalová skupina Arakain.
 Projekt se rozjel už v zimě. 
Prvním krokem bylo spuš-
tění facebookového pro ilu, 

jehož cílem je propojit mezi 
sebou všechny, kteří do klu-
bu chodili a měli toto mís-
to rádi. A ilmařům samo-
zřejmě může pomoci sehnat 
i cenné dobové materiály. 
„Materiálu nám přibývá, má-
me už slušně velký štos foto-
gra ií, prakticky kompletní 
program klubu z posledních 
zhruba sedmi let jeho existen-
ce, většinu novinových člán-
ků, které o dění v klubu in-
formovaly, dvě kroniky a řa-
du dalších materiálů, včetně 
ne příliš kvalitních ilmových 
záznamů,“ upřesnil Kužel-
ka. Prostřednictvím e-mailu 
i facebooku se ale daří shá-
nět stále nové kontakty i do-
kumenty.  V současnosti se 
ilmaři snaží najít hlavně pa-

mětníky začátků klubu, pro-
tože novodobou historii „Ne-

prakťáku“ většina z nich zná 
a zažila i na vlastní kůži. 
„Od počátku jsme věděli, že 
probrat se množstvím do-
bových materiálů, ale také 
osobních vzpomínek nebu-
de snadné, proto jsme si ur-
čili i mantinely, v nichž by 
nás měli držet dva supervizo-
ři Eva Pešková a Viktor Oktá-
bec, kteří oba v Neprakta klu-
bu od začátku sedmdesátých 
let působili,“ připomněl Ku-
želka. Výsledný ilm ale ne-
má být jen suchým popisem 
historie jednoho výjimečné-
ho místa, ale skutečným po-
kusem o zmapování jeho fe-
noménu.
„Je totiž až s podivem, kolik li-
dí, kteří se kolem Neprakta 
klubu v minulosti pohybova-
li, působí ve všech oblastech 
kulturního života na Mostec-
ku doposud,“ vysvětluje Ku-
želka.  Zda se to ilmařům po-
vede a jak bude výsledný ilm 
vypadat, to dnes ještě netuší 
ani oni sami. Jisté už je však 
datum premiéry, která byla 
stanovena na 14. února 2017. 
To totiž od otevření Neprakta 
klubu uplyne přesně padesát 
let.                                        (red)

Neprakťák se stal mosteckou legendou
Jen málo míst v současném Mostě lze označit 
za skutečně legendární. Rozhodně k  nim ale 
patří Neprakta klub, který se v šedesátých le-
tech stal kulturním stánkem, kam mířily i nej-
větší hvězdy české kulturní scény bez ohledu 
na žánry. 

Kotlíkové dotace
Více než 1500 žádostí o po-
skytnutí dotace na výmě-
nu zastaralých zdrojů tepla 
na pevná paliva přijal ústec-
ký krajský úřad od ledna do 
března 2016 v rámci třetího 
vyhlášeného kola dotačního 
programu. Celkem v nich ma-
jitelé domků žádají o 156 mi-
lionů korun. Program tzv. kot-
líkových dotací je hrazen z ev-
ropských prostředků. Podle 
Ministerstva životního pro-
středí je nutné v Ústeckém 
kraji vyměnit přibližně 48 ti-
síc stávajících kotlů na tuhá 
paliva.                                    (kat)

Most zavírá kulturní dům 
Havarijní stav elektroinsta-
lace v kulturním domě Re-
pre vedl město Most jeho 
dočasnému uzavření. Z re-
vizních zpráv, které si měs-
to nechalo zpracovat, totiž 
vyplývá, že bez zásadních 
oprav není možné dál použí-
vat elektroinstalaci budovy 
kulturního domu. Nezbytné 
budou stavební úpravy, jenž 
zabrání zatékání vody do 
hlavního rozvaděče, který 
je nutno vyměnit, opravit je 
třeba i trafostanici. Od květ-
na tak nebude možné provo-
zovat planetárium ani další 
nebytové prostory. Obnove-

ní provozu se po nezbytných 
opravách předpokládá v zá-
ří.                                        (red)

Kemp už otevřel
Kemp s chatkami Červený 
Hrádek u Jirkova už zahájil 
svou sezonu, koupaliště se 
otevře až podle počasí bě-
hem června. Před začátkem 
sezony prošel rekreační are-
ál drobnými úpravami, které 
se dotkly hlavně občerstvení. 
Jirkov opravil také rozbitou 
dlažbu v bazénech.            (kat)

Stará škola ve Staré Vsi
Novou expozici i učebnu 
představil na začátku hlavní 
turistické sezony Podkruš-
nohorský zoopark v Cho-
mutově. První novinkou je 
v březnu otevřená Stará ško-
la, která je součástí skanze-
nu Stará Ves, prezentujícího 
život v krušnohorské vesnici. 
Expozice návštěvníky zave-
de do venkovské školy z po-
čátku 20. století. V dubnu 
pak zoopark představil no-
vou přírodní učebnu u expo-
zice jelenů bucharských. Její 
součástí je chýše z vrbových 
proutků, prolézačka, záhon, 
krmítko pro ptáky a ježky či 
čmeláčí domeček. Prostor je 
návštěvníkům volně přístup-
ný.                                       (kat)

KRÁTCE

Pod vedením průvodců moh-
li účastníci, mezi nimiž byl 
i primátor Mostu Jan Papare-
ga, vyrazit na některou ze tří 
tras v délce 8, 15 a 39 kilo-
metrů. „Mezi cyklisty je o tu-
to akci každoročně velký zá-
jem, proto se tradičně zamě-
řujeme hlavně na ně. Letos 
jsme nejdelší a nejnáročněj-

ší trasu dokonce ještě o něco 
prodloužili,“ uvedla Micha-
ela Nosková z mosteckého 
magistrátu, který akci spo-
lečně s Palivovým kombiná-
tem Ústí organizoval. Cesta 
do cíle totiž vedla i kolem je-
zera Most, jehož rekultivaci 
Palivový kombinát zajišťuje. 
Prvních padesát registrova-

ných účastníků získalo jako 
dárek aktualizovanou ma-
pu cyklotras v okolí Mostu. 
Jak ale organizátoři upozor-
ňovali účastníky ještě před 
startem, nejde o závod, ale 
pouze o šanci protáhnout si 
na začátku turistické sezony 
tělo a užít si pobyt na čers-
tvém vzduchu. Také proto se 
letos při registraci nerozdá-
vala startovní čísla. Cenu za 
absolvování některé z tras 
nakonec dostal každý, kdo 
dorazil do cíle, který byl tra-
dičně v areálu děkanského 
kostela.                              (red)

Turistická sezona v  Mostě už šestým rokem 
startuje stejně. Vyjížďkou cyklistů, případně 
vycházkou z  Prvního náměstí.  Také letos se 
na okruh kolem Mostu vydaly stovky lidí. 

Do nové sezony na kole i pěšky
Nejenom na současnost, ale 
také na to, co bude obec po-
třebovat v následujících le-
tech, teď myslí v Polera-
dech. Také proto se tu roz-
hodli připravit strategický 
plán obce, a to až do roku 
2022. 
Podle starosty Polerad je po-
dobný dokument už v součas-
né době nezbytný, například 
při žádostech o dotace. Na 
rozhodování, co je pro obec 
nejdůležitější, se mohli podí-
let i místní prostřednictvím 
dotazníku, který pro ně obec 
vytvořila. „V obci žije zhruba 

190 lidí starších osmnácti let, 
vyplněných dotazníků se nám 
vrátilo kolem šedesáti,“ uve-
dl starosta s tím, že obec se 
v současné době připravuje 
na jejich vyhodnocení. Odpo-
vědi zapracují do strategické-
ho plánu do konce letošního 
roku, kdy dokument budou 
schvalovat zastupitelé. Už ny-
ní ale v Poleradech vědí o pro-
jektech, které by rádi v násle-
dujících letech zvládli. Patří 
mezi ně například dokonče-
ní oprav chodníků. V plánu 
tu mají také výstavbu multi-
funkčního hřiště.                 (red)

Rekultivované jezero Ma-
tylda je rájem sportovců 
všeho druhu. 
Bruslařskou dráhu si oblíbili 
sportovci z celých Čech. Po-
pulární je však i přímo vod-
ní plocha, která se ve druhé 
polovině dubna stala dějiš-
těm mistrovství republiky 
v kanoistice. Pořadatelem 
závodů byl chomutovský od-
díl, který má sice zázemí na 

nedalekém Kamencovém je-
zeře, ale Matyldu si vybral 
mimo jiné i proto, že zdejší 
vodní plocha je větší a vhod-
ná i pro soutěže na delší tra-
tě. Na Matyldě se tak před-
vedli závodníci z celé re-
publiky ve všech věkových 
kategoriích, od nejmladších, 
až po veterány, kteří jsou 
v kanoistických soutěží už 
téměř raritou.                  (red)

Polerady myslí dopředu

Matylda rájem sportovců
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HISTORICKÉ ŠESTKY

Roku 1906 vyslovila městská 
rada v Mostě souhlas se stav-
bou jezdeckých kasáren, vy-
koupila vhodné pozemky při 
Žatecké ulici a ještě téhož ro-
ku zahájila stavbu. Budovy 
v secesním stylu navrhl mos-
tecký stavitel Friedrich Kny, 
přičemž se stavělo poměrně 
moderními metodami z žele-
zobetonových konstrukcí. Bě-
hem dvou let vzniklo celkem 
osmnáct budov - důstojnic-
ký a poddůstojnický pavilon, 
dvě budovy mužstva, stráž-
nice s vězením, čtyři budovy 
stájí, marodka, infekční pavi-
lon, márnice, budova pro ne-
mocné koně, kovárna, jízdár-
ny, opravna postrojů a vozů 
a další. Dochovalo se množ-
ství záznamů o stavbě, a tak 
víme, že stála 1 870 115 ko-
run, 65 haléřů.
Nová kasárna byla dokonče-
na 7. září 1908 a předána dra-
gounům. Dlouhé jméno „Nová 
jezdecká kasárna jubilea císa-

ře Františka Josefa I.“ nesla na 
počest 60. výročí panování to-
hoto Habsburka. Pro předsta-
vu o velikosti zdejší posádky – 
do kasáren se nastěhovalo asi 
360 mužů a přes čtyři stov-
ky koní. Po 28. říjnu 1918 ob-
sadila kasárna německá vo-
jenská jednotka Volkswehr 
a vznikající česká armáda si je 
musela nejprve vybojovat. 
V roce 1920 se v Mostě usa-
dil devátý pěší střelecký le-
gionářský pluk Karla Havlíč-
ka Borovského, jehož historie 
sahá až do roku 1914. Dra-
gouni se do mosteckých ka-
sáren vrátili na podzim 1936, 
konkrétně šlo o část dragoun-
ského pluku č. 1 Jana Jiskry 
z Brandýsa a jeho vojáci po-
máhali při stavbě opevnění 
v pohraničí. Za první republi-
ky hrála kasárna v životě měs-
ta důležitou roli a posádka 
byla ctěna, jak dokládají zá-
znamy z dobového tisku, na-
příklad o vítání příchodu po-

sádek. Po Mnichovské doho-
dě zůstala kasárna prázdná 
až do roku 1940, kdy je měs-
to, poprvé v historii, proda-
lo německé armádě za půl 
milionu říšských marek. Cvi-
čili se zde vojáci pro fron-
tu i pro hlídání vězňů v pra-
covních táborech v okolí. 
Po válce zůstaly budovy dlou-
hé měsíce nevyužité, teprve 
v roce 1950 se staly majet-
kem státu a v dubnu 1951 se 
zde usídlil 59. pomocný tech-

nický prapor, který však zů-
stal jen rok. Tragédii, která se 
během té doby odehrála a kte-
rou zaplatil životem vojín Nie-
dermertl, připomíná dnes pa-
mětní deska u muzea.
„Pétépáky“  vystřídali proti-
letadloví dělostřelci, jejichž 
úkolem bylo chránit blíz-
kou chemičku a kteří zůstali 
25 let. Poté přišly tzv. romské 
roty Y a v 80. letech protitan-
kový pluk, jehož velitelé pro-
vedli řadu stavebních úprav, 

například postavili novou ne-
vzhlednou vrátnici, která sto-
jí na okraji kasáren dodnes. Po 
revoluci se v secesních kasár-
nách usídlilo železniční voj-
sko, jehož útvary byly zruše-
ny roku 1994. Přestože o ka-
sárna projevilo město zájem, 
byla zprivatizována. Část je 
sice opravena, některé budo-
vy jsou ale v žalostném stavu 
a jejich demolici zabránilo jen 
zapsání na seznam kulturních 
památek ČR.                        (kat)  

1906: Začala stavba mosteckých jezdeckých kasáren
Areál jezdeckých kasáren v  Mostě se sice ne-
řadí mezi výjimečné stavby a  na jeho vzniku 
se nepodíleli žádní významní architekti. Pat-
ří ale k tomu málu, co nám po starém králov-
ském městě zbylo, a byl zařazen mezi kulturní 
památky. Stavba začala před 110 lety na okra-
ji města u silnice na Žatec.

Jedinečnost míst, která usilují 
o zápis do seznamu světového 
kulturního dědictví, představil 
na přednášce v litvínovském 
zámku autor Michal Urban. Ješ-
tě předtím ale vodou z Flájí se 
spoluautory pokřtil novou kni-
hu Horní města Krušných hor, 
která se věnuje území Ústecké-
ho kraje. Navazuje tak na první 
díl, vydaný v roce 2014, zamě-
řený na Karlovarský kraj. Vý-
pravná, více než třísetstránko-
vá publikace s velkým množ-
stvím historických dokumentů, 
map a fotogra ií představuje 
třináct měst, jejich geologický 
význam i historický vývoj.
Podle Michala Urbana jsou 
Krušné hory jedinečné přede-
vším dlouhou, osm století tr-
vající nepřerušenou hornickou 
činností, která utvářela tento 
kraj. „Nebýt bohatství nerost-
ných surovin, Krušné hory by ne-
byly tím, čím dnes jsou,“ podotkl 
autor.

Stříbro, měď i kobalt
První stříbrné žíly byly objeve-
ny již roku 1168 u Christian-
sdorfu v Sasku a nedlouho poté 
vznikl Freiberg, dodnes jedno 
z nejvýznamnějších měst té-
to oblasti. Dalším kovem, kvů-
li němuž byla zakládána města, 
byl cín, který se těžil například 
v Krupce. Postupem času se tě-

žily také měď, olovo, zinek, poz-
ději wolfram, mangan, kobalt 
a uran, nicméně klíčové pro za-
kládání měst byly stříbro a cín. 
„Výhodou bylo, pokud se v mís-
tě nacházely i železné rudy, kte-
ré umožňovaly vyrábět nástroje. 
Všechno nerostné bohatství se 
tehdy získávalo jen pomocí vel-
mi jednoduchých nástrojů. Hor-
níci postupovali rychlostí jen ně-
kolika centimetrů za den a při-
tom jsou Krušné hory protkány 
desítkami, ale spíš stovkami ti-
síc kilometrů chodeb,“ připomí-
ná Michal Urban.
U počátků dolování na české 
straně stály zdejší vládnoucí 
šlechtické rody, zejména Hra-
bišicové v okolí Oseka, kteří pů-
sobili také u Ostrova nad Ohří. 
Dále to byli Šumburkové, kteří 
se podíleli na založení Přísečni-
ce a Loučné, a později hráli nej-
významnější roli pro ústeckou 
část Krušných hor Lobkovico-
vé, kteří založili Mikulov a podí-
leli se na těžbě v Cínovci, Příseč-
nici, Vejprtech.

Vrchol hornické horečky
Hornická horečka v Kruš-
ných horách, zejména na čes-
ké straně, dosáhla svého vr-
cholu v 16. století. Přicháze-
jí tisíce lidí z dalekého okolí 
a Krušné hory se stávají nejo-
sídlenějšími horami na světě. 

Vzniká množství nových měst, 
Měděnec, Výsluní, Hora Svaté-
ho Šebestiána, Vejprty, Louč-
ná, Abertamy, Pernink a hlav-
ně roku 1516 Jáchymov. „Měs-
to svým významem přesáhlo 
nejen hranici Krušných hor, 
ale i střední Evropy. V 16. sto-
letí bylo po Praze druhým nej-
lidnatějším městem království. 
Krušné hory byly v té době nej-
větším technologickým a báň-
ským centrem a zásobovaly Ev-
ropu většinou známých rud-
ných kovů, primárně stříbrem 
a cínem,“ vyzdvihl Michal Ur-
ban. Panovníci udělovali měs-
tům celou řadu práv, jen aby 
zisk z dolování byl co nejvyšší. 
Na rozdíl od minulosti, kdy 
kolem dolu rostla živelně síd-
la, začala být v 16. století za-
kládána města podle předem 
narýsovaných plánů, obvykle 
s velkým čtvercovým náměs-

tím a pravidelnou uliční sítí. 
Dodnes jich v Krušných ho-
rách najdeme několik a udi-
ví svou přesností.  „Prvním 
takovým městem byl Marien-
berg, založený roku 1521. Po 
stejném vzoru byla postavena 
i města na české straně, nejdo-
konalejší aplikací je Hora Sva-
tého Šebestiána. Bohužel ne-
citlivými zásahy a bouráním 
v minulém století byla pravi-
delnost uličních systémů čas-
to narušena,“ konstatoval au-
tor knihy. Na podobném prin-
cipu jsou založeny i půdorysy 
Mikulova, Horní Blatné či Vý-
sluní.

Postupný ústup ze slávy
S příchodem třicetileté vál-
ky byl hornickému rozkvě-
tu Krušných hor konec. V 17. 
století vznikají sice v Sasku 
ještě tři další horní města, 

ale jen díky tomu, že do Ně-
mecka odešli z Čech horní-
ci kvůli své víře. Končí obdo-
bí výstavby, a přestože těžba 
trvala ještě další dvě staletí, 
přestávala hrát zásadní roli. 
V 19. století už na významu 
nabývají jiné průmyslové ob-
lasti a rozvíjela se města, kte-
rá se dokázala přeorientovat, 
například Vejprty. „Další po-
kles obyvatel nadešel po po-
válečném odsunu, s nímž čes-
ká část Krušných hor zápasí 
dodnes. Naštěstí se nyní stá-
vají oblíbeným centrem turis-
tiky, a to i mezi příznivci his-
torie hornictví. Jsem rád, že si 
hornická města začínají uvě-
domovat své kulturní dědictví 
spočívající v několika set le-
tech kontinuálního hornictví. 
Například tím, že zpřístupňují 
stará důlní díla,“ uzavírá Mi-
chal Urban.                           (kat)

Nová kniha mapuje staletí hornictví na severu Čech
Nikde jinde na světě na tak malém prostoru, 
jako jsou Krušné hory, není koncentrováno 
tolik specifických horních měst. Vzniklo jich 
více než padesát na obou stranách hranice 
a  některá dospěla do velikosti, která byla na 
svou dobu naprosto fantastická. 

Blíží se ervnové zasedání 
Výboru světového dědictví v Is-
tanbulu, jaké jsou naše šance?
Šance jsou velké, ale rozhodně 
ne letos v Istanbulu. Už víme, že 
se na tomto zasedání rozhodo-
vat nebude, ale jsme ve stálém 
a intenzivním kontaktu s po-
radním orgánem UNESCO. Ješ-
tě bude muset dojít k nějakým 
úpravám v naší žádosti. Jsme 
ale optimističtí.

Kdy by podle vás mohlo k zá-
pisu dojít?
Odhaduji, že někdy v roce 2018.

V em je toto území natolik 
originální a zajímavé, že by 
mělo být zapsáno na seznam 
vedle pyramid v Gíze nebo 
eského Krumlova?

Tento region se díky obrov-
skému bohatství rud a dal-
ších surovin a díky tomu, že 
byly těženy po dobu více než 
800 let, stal technologickým 
centrem, odkud se šířily tech-
nologie do ostatních částí Ev-
ropy a často i celého světa. By-
la zde vynalezena spousta no-
vých technik, ať už jde o těžbu 
nebo zpracování nerostných 

surovin. Přínos Krušných hor 
pro světové hornictví a vě-
dy o zemi je naprosto nespor-
ný. A dokázat to můžeme na 
konkrétních památkách, kte-
ré vznikly v různých etapách 
od 12. století, kdy začíná prv-
ní těžební horečka, až do sto-
letí dvacátého. 

Jak dlouho se myšlenkou na 
zápis zabýváte?
Já jsem se k týmu připojil v ro-
ce 2009, ale naši kolegové ze 
Saska na tom začali pracovat 
mnohem dříve. 

Je to tedy původně němec-
ký nápad?
Ano, protože německá část 
Krušnohoří je větší a roz-
sah dolování tam byl mo-
hutnější. A co si budeme na-
lhávat, stav památek na sas-
ké straně je lepší než u nás. 
Německá strana má některé 
krásně zachované památky 
včetně architektury a důl-
ních technologií, ale nemá 
tu kouzelnou důlní krajinu, 
která svědčí o jednotlivých 
etapách vývoje. Tou se zase 
můžeme pyšnit my.

Co by mohl zápis na seznam 
dědictví UNESCO zname-
nat pro města a obyvatele 
v Krušných horách? 
Udělení této značky je vý-
razným impulsem pro roz-
voj turistického ruchu. Ná-
růsty se pohybují v desít-
kách procent, ale někdy jsou 
to i násobky. My ale nechce, 
aby to byl nekontrolova-
ný příliv turistů, protože by 
to znamenalo enormní zá-
těž pro region. Někteří lidé 
se obávali omezení, ale to je 
velký omyl, neboť UNESCO 
neuplatňuje žádná další 
omezení nad rámec národ-
ní legislativy, ať už jde o pa-
mátkovou péči nebo ochra-
nu přírody a krajiny. Nao-
pak to umožňuje snadnější 
přístup k dotacím.          (kat)

Krušnohoří má šanci být v seznamu UNESCO, ale počká si
Michal Urban, ředitel obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, 
napsal českou část dokumentace k žádosti o zápis hornické krajiny Krušnohoří na seznam 
světového dědictví UNESCO. Společně s kolegy ze sousedního Saska už ji čeští zástupci před 
dvěma lety odevzdali Výboru světového dědictví. A šance jsou prý velké.

Důl ervená jáma v H ebe né na Karlovarsku na vyobrazení z roku 1562. Reprodukce: Důl Mauritius

„Poprvé jsem se s vedením Cen-
trumky dohodl na focení v hlu-
bině někdy před jedenácti lety. 
A protože tahle spolupráce vy-
šla, začal jsem tu fotit vícemé-
ně pravidelně,“ zavzpomínal si 
na „centrumácké“ začátky Pe-
tr Havlík, jehož irma dnes na-
víc přímo v areálu tohoto dolu 
sídlí. Jeho původním záměrem 
bylo v hlubině pořídit sním-
ky umělecké, například řezy 
v uhelné sloji a také otisky a rý-
hy, které v nich zanechává tech-
nologie. Každý stroj má totiž 
i svůj speci ický otisk. Z těchto 
fotogra ií nakonec vznikla v ro-
ce 2006 i samostatná výstava. 

Vystačí si se svítilnou 
„Postupem času jsem ale s lid-
mi z Centrumky začal pracovat 
na ilmovém dokumentu o šach-
tě a fotogra ie byly jeho jakým-
si vedlejším produktem. Z ro-
ku 2012 tak například pochází 
unikátní soubor fotogra ií téměř 
všech zaměstnanců dolu, které 
jsem fotil přímo při odchodu ze 
směny. Takže žádné aranžované 
fotogra ie, někdy doopravdy za-
jímavé momentky se vším všu-
dy,“ přiblížil Havlík. Tyto foto-
gra ie ale dodnes neměla veřej-
nost šanci vidět, protože jejich 
použití je vázáno na souhlas 
hlavních aktérů, tedy těch, kdo 

jsou na nich zachyceni. Během 
let se Petru Havlíkovi podařilo 
nashromáždit stovky fotogra-
ií z hlubiny, většinou techno-

logií, zajímavých míst, ale i situ-
ací, které už se nebudou nikdy 
opakovat. „Postupem času člo-
věk začne řešit i techniku, kterou 
pod zemí fotografuje. I v tomhle 
jsem experimentoval a nako-
nec jsem zjistil, že si vystačím 
jen s fotoaparátem a obyčejnou 
kapesní svítilnou. Tak se nejlé-
pe zachytí atmosféra, na druhou 
stranu takhle lze fotit hlavně 
statické záběry bez lidí,“ vysvět-
lil fotograf. 

Z hlubiny do galerie
Centrumku můžete vidět i na 
fotogra iích, které vyrábí his-
torickými technikami, jimž se 
v posledních letech věnuje. 
Z digitálních dat, nafocených di-
gitálním fotoaparátem, vytváří 
velkoformátové negativy a ná-
sledně tisky. Používá techniku 
VanDyke, někdy zvanou sépio-

vý tisk, případně cyanotypii, na-
zývanou občas také modrotisk. 
Tyto metody, stejně jako tech-
niku pinhole, tedy fotografová-
ní vlastnoručně vyrobeným fo-
toaparátem, si mohli na vlast-
ní kůži vyzkoušet i návštěvníci 
jeho workshopů. A možná se 
s nimi budeme moci seznámit 
i na úvodní výstavě letošní se-
zony v Galerii Julius III, v býva-
lé rozvodně Dolu Julius III, dnes 
sídle Podkrušnohorského tech-
nického muzea. Petr Havlík je 
jejím kurátorem. „Tento rok je 
pro galerii druhou sezonou. Vlo-
ni se tu uskutečnily celkem čtyři 

výstavy, převážně fotogra ické.  
Letos bych chtěl sezonu trochu 
symbolicky zahájit právě svými 
fotogra iemi z Centrumky,“ ře-
kl Havlík.  Vernisáž proběhne 
20. května od 17:00 hodin. „Ga-
lerie má otevřeno v sezoně stejně 
jako Podkrušnohorské technické 
muzeum a výstavy se v ní střída-
jí zhruba po dvou měsících. Z au-
torů, kteří zde letos budou k vi-
dění, stojí určitě za zmínku na-
příklad Ivan Klein, jeden z členů 
skupiny MoFo, tedy Mostečtí fo-
tografové. Ten by tu měl vysta-
vovat během prázdnin,“ uzaví-
řel Havlík.                                   (red)

Život Centrumky má uložený nejen v paměti
Když na začátku dubna vyjížděl poslední vozík 
s uhlím z hlubinného Dolu Centrum, mohli jste 
ho tam potkat také. Samozřejmě s fotoapará-
tem. Petr Havlík totiž fotografuje Důl Centurm 
víc než deset let a  poslední český hlubinný 
hnědouhelný důl zná jako své boty. 

Mostecká kasárna na historické pohlednici. Foto Archiv

Galerie Julius III
Netradiční výstavní síň v prostorách Podkrušnohorské-
ho technického muzea v Kopistech. Nachází se v budově 
bývalé rozvodny hned za vstupní branou do areálu. V loň-
ském roce, během první sezony galerie, se zde uskutečnily 
čtyři výstavy. Vždy po dvou měsících se tu vystřídaly kolá-
že, fotogra ie mobilním telefonem i netradiční akty. Letos 
startuje sezona 20. května.
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Společnost Geoscience BC 
před nedávnem publikovala 
výsledky velmi speci ického 
sběru vzorků z vrcholků stro-
mů. Látky obsažené v jehli-
čí a větvích smrků prý mo-
hou naznačit, jaké nerostné 
bohatství se nachází v půdě 
pod nimi. Projekt se zaměřil 
na zpracování více než čtyř 
stovek vzorků, což dohroma-
dy dělalo přes kilogram jeh-
ličí a větviček ze zdravých, 
80 až 100 let starých smrků, 
které vědci odebrali během 
šesti dnů v červnu loňské-
ho roku. Vzorky sbírali pří-
mo z helikoptéry, s níž oble-
těli území o rozloze zhruba 
100 kilometrů čtverečních 
v oblasti Chilcotin Plateau 
v centrální Britské Kolumbii.
„Je všeobecně známo, že jeh-
ličnany, jako například smrk, 
dokážou z půdy získávat kovy 
i další prvky a ty pak uchová-
vat v kůře, větvích nebo jehli-

čí,” řekl Bruce Madu, vicepre-
zident společnosti Minerals 
and Mining Geoscience BC. 
„Prostřednictvím tohoto pro-
jektu chceme poskytnout no-
vé informace, které se týka-
jí nerostných zdrojů v této 
oblasti,“ doplnil. A výsled-
ky výzkumu už se probírají 
i na vědeckých konferencích 
a seminářích. 
Vrtulník, který se ke sbě-
ru vzorků z vrcholků stro-
mů využívá, se dokáže pohy-
bovat efektivně a rychle po 
rozsáhlém, ale pro člověka 
nepřístupném území. To byl 
i případ Chilcotin Plateau. 
Tato oblast je sice relativně 
rovinatá, ale nepřístupný te-
rén, jezera a málo rozvinutá 
silniční síť neumožňují věd-
cům sbírat vzorky půdy tra-
dičním způsobem. Navíc se 
nachází zhruba 15 kilometrů 
jižně od místa zvaného Blac-
kwater Gold Project, což je 

důl na zlato a stříbro s před-
pokládanými významnými 
zásobami obou těchto ko-
modit.  

Během posledních tří let ir-
ma Geoscience BC do pro-
jektu zaměřeného na geolo-
gický průzkum a vlastnosti 

půdy na území o rozloze ko-
lem 24 000 čtverečních kilo-
metrů investovala přibližně 
4 miliony dolarů.                 (red)

Vzorky sbírají v korunách stromů z vrtulníku
Jak nejlépe zjistit, jaké nerostné bohatství 
se nachází v  půdě na  místech, kam se lidská 
noha běžně nedostane? Tuto otázku řešili v ka-
nadské Britské Kolumbii. 

Uhlí není jen synonymem 
pro Ostravsko s jeho  čer-
ným zlatem nebo pro 
Krušnohoří s uhlím hně-
dým. Na výpravu za uh-
lím je možné vyrazit třeba 
do Národního geoparku 
Železné hory na východě 
Čech. 
Nedaleko obce Studená Vo-
da se nachází drobný pís-
kovcový lom, který není na 
první pohled nijak zajímavý. 
Stačí si ale pozorněji pro-
hlédnout pětimetrovou pís-
kovcovou stěnu a zjistíte, 
že hornina je protkána čer-
nými šmouhami. A právě ty 
jsou zmiňovaným uhlím. Ne-
ní a nebylo ho tu tolik, aby 
se dalo těžit, přesto tu uhlí 
vzniklo. Pochází z doby před 
zhruba 90 miliony let, te-
dy z druhohorní křídy, kdy 
v oblasti Železných hor pro-
tékaly řeky a v jejich oko-
lí rostly husté lesy. Čas od 
času došlo k záplavám, po 
nich vznikly bažiny, které 
pak při další záplavě zanesl 
písek. Celé území Čech bylo 
následně zalito mořem a vý-
sledek dnes můžeme vidět 
na vlastní oči. Další zajíma-
vostí této lokality jsou v pís-
kovci vodorovně i svisle ori-
entované tunely různého 

průměru. Kdo v nich žil, je 
dodnes velkou neznámou. 
Nejde ale o jediné místo, 
kde v geoparku můžete na-
razit na uhlí. U obce Bíto-
vany, nedaleko fotbalového 
hřiště se nachází přírodní 
památka V Syslích, kde jsou 
zachovány slepence a pís-
kovce křídového stáří s vi-
ditelnými uhelnými pro-
plástky.  A v lesích nad obcí 
Skutíčko najdete stopy po-
kusné těžby křídového uhlí. 
Dnes již zaniklé šachty od-
halily četné nálezy zkame-
nělé pryskyřice, známější 
pod názvem jantar. Drobné 
ukázky jantaru jsou k vidě-
ní ve skutečském muzeu.
Za geologickými zajíma-
vostmi se vyplatí do Želez-
ných hor vyrazit. Na úze-
mí geoparku se dá totiž za 
relativně krátkou dobu vi-
dět  tolik přírodních úkazů, 
za kterými  byste  po celém 
území republiky najezdi-
li  tisíce kilometrů a zabralo 
by to týdny.  Geopark Želez-
né hory se rozkládá na plo-
še 777,5 km2. Převážná část 
území leží v Pardubickém 
kraji, oblast kolem Ždírce 
nad Doubravou a Chotěbo-
ře zasahuje do kraje Vysoči-
na.                                    (red)

Za uhlím do Železných hor

CMA zastupuje těžební spo-
lečnosti i například posky-
tovatele služeb souvisejících 
s tímto průmyslovým odvět-
vím. Jedná se o největší ko-
lumbijskou těžební asociaci, 
která sdružuje irmy obhos-
podařující  92 % národní pro-
dukce uhlí. „Pro Kolumbijskou 

těžební asociaci je velmi důle-
žité být členem Světové uhel-
né asociace, která zastupuje 
světové producenty uhlí s cí-
lem zajistit udržitelnou bu-
doucnost pro uhlí,“ komento-
val důvody vstupu Kolumbie 
do WCA Santiago Angel Urdi-
nola, prezident CMA. Benja-

min Sporton, úřadující gene-
rální ředitel WCA, uvedl, že cí-
lem Světové uhelné asociace 
bude pomoci kolumbijským 
těžařům na národní i meziná-
rodní úrovni. Stejně jako dal-
ší členové WCA by se i kolum-
bijský uhelný průmysl měl za-
pojit do projektů, které mají 
ukázat, že uhlí má budouc-
nost a těžební průmysl doká-
že využívat i moderní techno-
logie šetrné k životnímu pro-
středí.                                   (red)

Uhelnou asociaci rozšířila Kolumbie
Nejnovějším členem  Světové uhelné asociace 
(WCA) se letos na jaře stala Kolumbijská těžeb-
ní asociace (CMA). 

Mluví se o vás jako o jednom 
z největších eských pla-
veckých talentů. Jak dlouho 
se vlastně tomuto sportu 
věnujete? 
Možná to vzhledem k mému 
věku bude znít zvláštně, ale 

už čtrnáct let. Začal jsem jako 
předškolák ve čtyřech letech. 
Mamka se mnou chodila na 
plavání už jako s batoletem 
a já u toho vydržel až doteď.

A žádný jiný sport kromě 
plavání vás nelákal nebo 
neláká? 
Když jsem byl menší, zkou-
šel jsem i jiné sporty. Tři ro-
ky jsem hrál basketbal, ale 
to bylo ještě na základní ško-
le. Dnes už mi plavání zabe-
re většinu času a na jiný sport 
není čas. Snažím se sice dělat 
i něco okolo, ale spíše pro re-
laxaci. Rád si třeba zajdu na 
brusle.  

Plavání děláte už na hodně 
vysoké úrovni, p itom jste 
ještě st edoškolák. Co na to 
ve škole? 
Studuji na mostecké obchod-
ní akademii a nebýt toho, 
že mám individuální studij-
ní plán, zřejmě bych všechno 
zvládal dost těžko. Osmkrát 
v týdnu mám tréninky, z toho 
třikrát po ránu, hodně času 
zaberou i reprezentační sou-
středění.  Naštěstí mě maturi-
ta čeká až příští rok. 

Když mluvíme o tréninzích, 
zkoušel jste někdy spo ítat, 

kolik asu během týdne 
strávíte v bazénu?
Když to sečtu, dělá to kolem 
třinácti hodin týdně v bazé-
nu, ale samozřejmě je potře-
ba připočíst i třeba posilov-
nu a podobně. 

A koli jste věkem ještě juni-
or, už závodíte i na senior-
ských soutěžích. Jaký je váš 
největší úspěch bez ohledu 
na kategorie?
Největší úspěch je jednoznač-
ně překonání seniorského re-
kordu na sto metrů znak z her 
v Baku loni v létě, ke kterému 
jsem čerstvě přidal na závo-
dech v Pardubicích i rekord 
v seniorské kategorii na pa-
desátimetrové trati.  Zrovna 
teď mě čeká evropské mis-
trovství dospělých v Londýně 
a v červenci juniorské mis-
trovství Evropy v Maďarsku. 
Seniorské mistrovství už jsem 
si vyzkoušel v Izraeli a sho-
dou okolností před pár týdny 

jsem v Bulharsku splnil limity 
jak pro juniorské, tak senior-
ské evropské šampionáty. 

Jak je vidět, poměrně dost se 
nacestujete, kolik vlastně do 
roka absolvujete závodů? 
V Česku se plave okruh Čes-
kého poháru, který jako re-
prezentanti máme povin-
ný. Když připočtu další akce, 

včetně těch reprezentač-
ních, může to být kolem dva-
ceti ročně. 

Když máte tak projetou 
eskou republiku, kde mají 

nejhez í bazén? 

Co do vzhledu asi nový ba-
zén v Pardubicích. S trénin-
kovou skupinou ale prefe-
rujeme třeba Plzeň, kde je 
skvělé zázemí, ubytovna je 
kousek od bazénu, restau-
race, kde se můžeme najíst. 
A hlavně, tamní bazén má 
padesát metrů, což už dnes 
není úplně obvyklé. 

Jste z Mostu, chodíte tu do 
školy, ale trénujete v Cho-
mutově. Pro ? 
Trénink v Mostě jsem zkou-
šel, ale v Chomutově je to 
lepší. Ještě v 9. třídě jsem 
chodil na ranní tréninky na 
aquadrom, ale upřímně ře-
čeno, moc to nešlo, potře-

buji nad sebou pevnou ruku 
trenéra. V Chomutově je lep-
ší zázemí. V jedné tréninko-
vé skupině jsem se Simonou 
Baumrtovou. 

Kdybyste měl popsat běžný 
den plaveckého reprezen-
tanta?
Když mám ranní trénink, 
vstávám v pět ráno, taťka mě 
odváží do Chomutova, kde na 
mě zhruba hodinu čeká, než 
mě pak veze zpět do Mos-
tu do školy. Tam jsem zhru-
ba do půl třetí, následuje po-
silovna, odpolední trénink 
a pak se vracím domů, najím 
se a potom musí dojít na pří-
pravu do školy. 

To jste po ádně zapojil 
i rodi e... 
Rodiče mě podporují už od 
malička, hodně mi pomáhají 

a doprovázejí na závody. Na-
víc mamka je v mém klubu 
fyzioterapeutka, má na sta-
rost kondiční přípravu a po-

máhá i s dalšími věcmi, které 
jsou potřeba. 

Když je maminka fyziotera-
peutka, to máte po tréninku 
doma o pé i postaráno...
To si myslí hodně lidí, že mít 
doma fyzioterapeuta je ně-
jaká výhoda a že mi mam-
ka každý den masíruje záda. 
Ve skutečnosti toho ale vy-
užívám jen tehdy, když je to 
opravdu potřeba. 

A co vlastně děláte, když 
zrovna neplavete, máte 
vůbec as na koní ky nebo 
kamarády? 
Když nesportuji, snažím se 
hlavně odpočívat, rád trá-
vím volný čas třeba na chatě. 
A snažím se být i s přítelky-
ní, která sice neplave, ale má 
ke sportu naštěstí také velmi 
blízko. Jinak mám nejvíc přá-

tel mezi plavci, protože s nimi 
trávím nejvíc času.

Máte už p edstavu, co bude-
te dělat po maturitě? 
To hodně řeším už teď, ale 
úplně rozhodnutý ještě ne-
jsem. Rozhodně bych rád dál 
studoval, plaváním se v na-
šich podmínkách člověk ne-
uživí. U sportu bych samo-
zřejmě rád zůstal, jednou 
z možností je třeba Fakulta 
tělesné výchovy a sportu, ale 
tam hraje roli i dojíždění a je 
otázka, jak by se mi to dařilo 
zvládat.

Máte nějaký plavecký vzor 
nebo metu, které byste chtěl 
dosáhnout? 
Klasický vzor nemám. Samo-
zřejmě by bylo skvělé dosáh-
nout úspěchů jako Michael 
Phelps, ale že bych kvůli tomu 
dělal všechno jako on, to asi 
ne. A největší meta? Asi olym-
pijská medaile, to je pro každé-
ho sportovce určitě vrchol. Rád 
bych se podíval na olympiádu 
v Riu, ale o nějakou vteřinu mi 
unikl limit, ačkoli šanci na to ho 
splnit ještě mám. A když nevy-
jde Rio, za čtyři roky to můžu 
zkusit znovu.                     (pim)

Tomáše Frantu nejvíc láká olympiáda
Když potkáte Tomáše Frantu na ulici, sportovce v něm poznáte na prv-
ní pohled. Co ale nepoznáte, je to, že patří k nejlepším sportovcům v re-
publice. A když s ním pak mluvíte, ani vás nenapadne, že tenhle sym-
patický student mostecké obchodní akademie je držitelem seniorských 
rekordů na 50 a 100 metrů v plavání na znak. Na nějaké hvězdné ma-
nýry u něj můžete rovnou zapomenout, právě naopak. Tomáš Franta 
je jen dalším dokladem toho, že čím víc toho člověk umí, tím méně má 
potřebu to dávat na obdiv.

„Možná to vzhledem k mému věku bude znít zvláštně, ale plavu 
už čtrnáct let. Začal jsem jako předškolák ve čtyřech letech.“ 

„Osmkrát v týdnu mám tréninky, z toho třikrát po ránu, hodně 
času zaberou i reprezentační soustředění.  Naštěstí mě maturita 
čeká až příští rok.“

Tomáš Franta
18 let

  český reprezentant v plavání, specializuje se na 100 me-
trů znak. V této disciplíně drží český seniorský rekord

  člen klubu Sláva Chomutov, stejně jako nejznámější čes-
ká plavkyně současnosti Simona Baumrtová, s níž jsou 
ve stejné tréninkové skupině

  studuje mosteckou obchodní akademii

Věkem je ještě junior, ale v bazénu už Tomáš Franta poráží i seniorské 
reprezentanty. Foto: Archiv T. Franty

Zřejmě tuhle otázku si položi-
li ve společnosti Catenary Coal 
Company a svůj Samples Mine 
Complex zaměřili na rozvoj di-
voké přírody. Firma začala spo-
lupracovat se středoškolskými 
studenty z Riverside. Mateřská 
společnost těžařů, Arch Coal, 
zase dlouhodobě spolupracu-
je s Univerzitou v Západní Vir-
ginii. 
Systém skleníků, který v Sam-
ples Mine vyrostl, má jediný 
cíl. Pomoci množit některé dru-

hy dřevin v jejich přírodních 
podmínkách. Pěstují se tu však 
hlavně ty druhy stromů, které 
jsou důležitým zdrojem potra-
vy pro zvěř žijící v okolních le-
sích. Jde tedy o duby, ořešáky 
nebo kaštany. Právě jejich plo-
dy se živí zdejší kachny, kře-
pelky, ale také vysoká zvěř ne-
bo medvědi.  Studenti se stara-
jí o stromy od úplného počátku, 
až po vysazování sazenic do 
přírody. Hlavní snahou ale je, 
aby šlo o původní druhy dřevin, 

které do okolní přírody patří 
a jsou přirozeným zdrojem po-
travy pro zvířata. Žaludy a oře-
chy tvoří v podzimních měsí-
cích například 90 % potravy 
volně žijících krocanů. 
Plynule se spolupráce me-
zi školou a těžaři rozšířila ta-
ké na péči o ptactvo. Catenary 
Coal nakoupila potřebné vy-
bavení, takže přímo ve střed-
ní škole mohou studenti sle-
dovat vývoj některých druhů 
ptactva a starat se o ně. Tím-
to způsobem se do míst, kde 
kdysi probíhala těžba, vrací 
původní živočišné druhy a ta-
ké dřeviny, které jsou jejich 
potravou.                                 (red)

Stromy a zvěř nahrazují těžbu
Proč by bývalá šachta, která už prošla rekulti-
vací, nemohla být místem pro pěstování stro-
mů nebo dokonce pro chov některých zvířat?  

Z jehli í sesbíraného p ímo z korun stromů se zjiš uje složení půdy. Foto: Mining.com
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Kromě vyhlídky na odpuště-
ní zbytku dluhů po pětiletém 
splácení má osobní bankrot 
ještě jednu výhodu: exekuce 
je zastavena, vymáhání končí, 
dluhy přestávají růst. A nové 
dělat nesmíte.
Abyste mohli na vyhlášení 
osobního bankrotu pomýš-

let, je nutné splňovat něko-
lik podmínek. Nejdůležitější 
je být schopný během pěti let 
splatit alespoň třetinu dluhů. 
Což nepůjde bez stálého pří-
jmu. Další předpoklad: má-
te závazky aspoň ke dvěma 
různým věřitelům, jste v pro-
dlení přes třicet dní a nejste 

schopni dál splácet. Jestli jste 
v maléru kvůli jedinému dlu-
hu k jednomu věřiteli, soud 
oddlužení nepovolí.
Pro osoby samostatně vý-
dělečně činné je podmínek 
víc. Oddlužení soud povolí, 
když budou souhlasit věřite-
lé, jejichž pohledávky vznikly 

z vaší podnikatelské činnos-
ti. Další možností, kdy může 
živnostník na oddlužení do-
sáhnout, a to i bez souhlasu 
věřitelů, když jde o pohledáv-

ky, které se nepodařilo uspo-
kojit v předcházejícím insol-
venčním řízení, ve kterém 
soud zrušil konkurz pro ne-
dostatek majetku dlužníka.

K čemu vlastně slouží osobní bankrot
Když už se zdá, že dluhy nemají řešení, zbývá ještě možnost vyhlásit 
osobní bankrot. Pět let budete třít bídu s nouzí, ale když se podaří spla-
tit alespoň třetinu dluhů, zbytek závazků se jednou pro vždy smaže. 

Osobní bankrot v číslech
Za rok 2015 bylo podáno 20 109 návrhů na oddlužení ne-
boli osobní bankrot, což je o 1 846 míň než v předešlém 
roce. Většina žadatelů byla úspěšná. 16 665 lidí loni vy-
hlásilo osobní bankrot, v roce 2014 bylo schválených od-
dlužení o 11 procent míň.

V návrhu na oddlužení vy-
světlíte, jak k úpadku do-
šlo a vyjmenujete všech-
ny závazky a dluhy. Manže-
lé mohou žádat o oddlužení 
společně, v rámci jednoho 
návrhu. Teoreticky je mož-
né, aby osobní bankrot vy-

hlásil pouze jeden. V praxi 
to ale působí potíže. Jest-
li jste za dluhy odpovědní 
oba a vznikly v době man-
želství, je nejlepší, abyste 
návrh na oddlužení poda-
li spolu. Předejdete tak dal-
ším soudním sporům a exe-

kucím vedeným proti dru-
hému z vás. 
Existuje řada irem, které se 
na pomoc s oddlužením spe-
cializují. Dávejte ale dobrý 
pozor, na koho se obracíte, 
řada z nich si účtuje vysokou 
odměnu. Najde se i dost pod-
vodníků, kteří na tísni dru-
hých parazitují. Jednoznač-
ně nejlepší cestou proto je, 
obrátit se na neziskovou or-
ganizaci nebo na některou 
z občanských poraden, které 
pomáhají bezplatně.

Jak a kde žádat o oddlužení 
Návrh na povolení oddlužení se podává ke 
krajskému soudu, příslušnému podle místa 
bydliště. Formulář přesně vymezuje, co uvést 
a jaké přílohy připojit. 

Co musí obsahovat návrh na oddlužení
Jestli chcete, aby měl váš návrh na oddlužení šan-
ci na úspěch, musí obsahovat všechny náležitosti:

  označení dlužníka a osob oprávněných za něho 
jednat,

  údaje o očekávaných příjmech v následujících pě-
ti letech,

  údaje o příjmech za poslední tři roky,

  návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník 
takový návrh nevznáší,

  seznam majetku a seznam závazků, popřípadě 
prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo 
v porovnání se seznamy, které v insolvenčním říze-
ní již dříve předložil,

  listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za 
poslední tři roky,

  písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se 
s dlužníkem dohodl, že hodnota plnění, kterou při 
oddlužení obdrží, bude nižší než 30 procent jeho 
pohledávky.

Když návrh na oddlužení neobsahuje všechny náleži-
tosti, soud vás upozorní a dá šanci na nápravu. Máte 
na ni ale jen sedm dní. Když náležitosti včas nedodáte, 
soud návrh na oddlužení zamítne. Třeba v případě chy-
bějícího znaleckého posudku na nemovitost je sedmi-
denní lhůta šibeniční.

Krajský soud během ně-
kolika hodin prověří, jest-
li byl návrh podaný přede-
psaným způsobem, a vydá 
vyhlášku o insolvenčním 
řízení, kterou uveřejní 
v insolvenčním rejstříku 
a na úřední desce. 
Jakmile k tomu dojde, te-
dy když se rozběhne insol-
venční řízení, nemůže dojít 
k provedení exekuce, i když 
je nařízená. Exekutoři i vě-
řitelé musí přestat pohle-
dávky vymáhat mimo insol-
venční řízení. Teprve až ve 
chvíli, když nakonec soud 
návrh na oddlužení zamít-
ne, vymáhání se může zase 
rozběhnout. 

Jakmile se rozběhne insol-
venční řízení, mohou se věři-
telé přihlašovat se svými po-
hledávkami. Mají na to třicet 
dnů od chvíle, kdy soud in-
solvenčnímu návrhu vyho-
ví a rozhodne o úpadku dluž-
níka. Nakonec se uskuteční 
schůze věřitelů, na které se 
rozhodne, jakou formou bu-
de oddlužení probíhat. Věři-
telé hlasují. Možnosti jsou, jak 
už zaznělo, dvě: splátkový ka-
lendář, nebo zpeněžení ma-
jetkové podstaty, což zname-
ná prodej majetku dlužníka. 
Když na schůzi žádný věřitel 
nepřijde nebo se nevyjádří, 
rozhodne o způsobu oddlu-
žení soud.

V obou případech musíte do-
kázat pokrýt aspoň třetinu 
dluhů. Jinak soud návrh za-
mítne. Do způsobu oddlužení 
budou mluvit i věřitelé, zkus-
te se s nimi proto předem do-
hodnout. Ve většině případů 
oddlužení probíhá splátkami. 
Vedle platu nebo mzdy jsou 
postiženy například i všech-
ny druhy důchodů, mateřská, 
rodičovská, příspěvek na byd-
lení, stipendia a dary. Z příjmů 

dlužníkovi zůstává každý mě-
síc jen nezabavitelná částka 
na úhradu základních potřeb, 
která se skládá  z nezabavi-
telného minima a malé části 
mzdy. Když v průběhu oddlu-
žení přijdete k nějakým pe-
nězům, třeba dědictvím nebo 
výhrou, budete je muset pou-
žít na pokrytí dluhů. Když ně-
jaký příjem zapřete a insol-
venční správce na to přijde, 
soud oddlužení zastaví. Totéž 

vás čeká, když soudu část dlu-
hů zatajíte nebo si budete dál 
půjčovat.
Během pětiletého oddluže-
ní má dlužník i další povin-
nosti – jsou vyjmenovány 
v § 412 odst. 1 insolvenčního 
zákona. Kupříkladu musí vy-
dělávat, a když je nezaměst-
naný, snažit se příjem zajis-
tit. Když mění zaměstnání ne-
bo se stěhuje, musí informovat 
insolvenčního správce, insol-
venční soud a věřitelský výbor.
Až zaplatíte třetinu dluhů, 
splácení nekončí. Cílem od-
dlužení je zaplatit během pěti 
let maximum možného, třeti-
na dluhů představuje jen dol-
ní hranici.

Rozhodne věřitel nebo soudDva možné způsoby splácení
V  návrhu na oddlužení uvedete, jakou formu 
preferujete: splátkový kalendář, nebo zpeně-
žení majetku. Buď přijdete o většinu příjmů na 
příštích pět let, nebo o veškerý majetek. 

Ilustra ní foto. Zdroj: www.bankruptcyexpertsperth.com.au
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  5. 5. - Promenádní kon-

cert. Město Most se vrací 
k tradici promenádních kon-
certů - po veselém zpěvu pě-
veckého sboru Korálek zazní 
taneční melodie v podání Big 
Bandu Zdenka Tölga. Akce za-
číná před hlavním vchodem 
do Městského divadla v Mos-
tě v 15:30 hodin. 

  6. 5. – Jarní běh pro ku-
ře.  Místní podpůrná akce 
projektu Pomozte dětem na 
Benediktu. Prezence začne 
pod schody u zastávky MHD 
č. 5 (18. ZŠ) v 16:30 hodin. Mi-
nimální startovné 30 Kč/děti 
a 50 Kč/ostatní.

  7. 5. - Vítání ptačího 
zpěvu - komentovaná vy-
cházka. Oblastní muzeum 
v Mostě připravilo zhruba 
dvouhodinovou komentova-
nou ornitologickou vycházku, 
během níž bude možné po-
zorovat zejména vodní ptac-
tvo - husy, kachny a potápky.
Sraz u rybníka Za Pilou u Ma-
riánských Radčic v 9:00 ho-
din. Bližší informace na e-
mailu bazant@muzeum-
most.cz

  7. 5. - O dvanácti měsíč-
kách. Pohádka, která vznikla 
ve spolupráci s mateřskými 

a základními školami v mos-
teckém regionu. Inscenace vy-
užívá výtvarných návrhů dětí 
na dané téma, které vznikaly 
v rozmezí půl roku. Jde o oje-
dinělý projekt, v němž je dět-
ská kresba výraznou inspirací 
pro vznik scény, loutek a kos-
týmů.  Divadlo rozmanitostí 
Most, začátek 10:00 hodin. 

  13. a 14. 5. - Od Keltů 
po Otce vlasti. Vrcholná akce 
k výročí 700 let narození Kar-
la IV. Akce probíhá v areálu 
děkanského kostela v Mostě 
14. května od 10:00 do 18:30 
hodin. K vidění budou rytíř-
ský turnaj na koních, šermíř-
ské vystoupení, dobová kape-
la a taneční vystoupení i po-
uliční divadlo. Středověkou 
atmosféru doplní rytířský tá-
bor, výstava zbraní, středo-
věké tržiště a řemeslné dílny 
pro dospělé i pro děti. Spo-
lu s oslavami výročí narození 
Karla IV. bude v areálu probí-
hat akce Beltain – keltský svá-
tek ohňů na uctění boha Be-
lena. Ta odstartuje už 13. 5. 
v odpoledních hodinách ukáz-
kou stavby táborů Germá-
nů, Římanů a Keltů dle dobo-
vých pravidel a zvyklostí. Ná-
sledovat bude koncert keltské 
hudby Jolly Buskers. Pokračo-

vat bude i o den později hlav-
ním programem od 10:00 do 
20:00 hodin. 

  14. 5. - Dětem letem svě-
tem - veletrh sportu. Osla-
vy dětského dne v Jumparku 
v Havrani spojené s veletr-
hem sportu - prezentací mos-
teckých sportovních klubů, 
ukázkami disciplín a soutěže-
mi pro děti. Začátek ve 13:00 
hodin, v 16:00 hodin odstar-
tují závody v akrobatickém ly-
žování na můstcích.

  15. 5. - Stará sešlost. 
Country taneční večer nejen 
pro seniory na Benediktu. Za-
čátek v 15:30 hodin, vstup 
zdarma.

  17. 5. - Komentovaná 
přírodovědná exkurze na 
Ressl. Další z exkurzí pořáda-
ných oblastním muzeem, ten-
tokrát zaměřená na typické 
druhy rostlin a živočichů lo-
kality Ressl. Sraz v 16:00 hod.
na zastávce autobusu MHD 
č. 16 „Tenisové kurty“.

  22. 5. - Živá zahrada 
2016. Další ročník loutkové-
ho open air festivalu na zám-
ku v Korozlukách. Přijedou 
Divadlo Rozmanitostí, Buch-
ty a loutky, Divadlo Na cestě či 
Cirkus Žebřík, nebudou chy-
bět historické pouťové atrak-

ce. Ve spolupráci se ZUŠ Mos-
kevská z Mostu se chystají 
i výtvarné dílny. Program na 
zámku začíná v 10:00 a končí 
v 17:00 hodin. 

  22. 5. – Klevetění II. Ná-
vrat oblíbeného pořadu he-
rečky Reginy Razovové a je-
jích přísně utajených hos-
tů.  Městské divadlo Most, od 
18:00 hodin. Vstupné: 70 Kč, 
pro členy KPD: 50 Kč. 

  27. 5. – Saturnin. Premi-
éra Městského divadla v Mos-
tě přináší populární příběh 
sluhy, jenž si libuje v kanad-
ských žertech a vyhledává 
dobrodružství všeho druhu.  
Městské divadlo Most, 19:30 
hodin, vstupné 220 a 250 Kč. 

  28. 5. - V. Pivní slavnosti. 
Na Prvním náměstí v Mostě 
se představí 8 minipivovarů, 
více než 20 druhů piv, soutě-
že i atrakce pro děti. Začátek 
ve 12:00 hodin. 

SPORTOVNÍ TIPY
MOTOSPORT

  7. 5. - The Most SLALOM 
#1. Automotoklub Most po-
řádá pro své členy závod ve 
slalomu automobilů. Soutěží-
cí prokáží své řidičské umě-
ní i rychlost s vlastním vozem 
na asfaltovém okruhu v are-
álu polygonu. Podmínkou 
účasti v závodu je sice člen-
ství v mosteckém automoto-
klubu, zájemci se ale mohou 
přihlásit i na místě před závo-

dem po vyplnění připravené-
ho formuláře. O bezkontaktní 
průjezd mezi kuželi a nejlep-
ší čas svedou boj profesioná-
lové i amatéři. Startovné je 
1 000 korun. 

BADMINTON
  7. 5. - Super Stars Cup. 

Jubilejní 10. ročník badminto-
nového turnaje v kategoriích
U9 a U11. Hraje se v hale TJ 
Lokomotiva Most, začátek 
v 9:00 hodin. 

DOSTIHY
  21. 5. - Jarní cena měs-

ta Mostu – Cena První dámy 
České republiky. Hipodrom 
Most zve všechny příznivce 
dostihového sportu na první 
dostihový den sezony. Začátek 
akce je od 13:00 hodin. Těšit 
se můžete také na dětské cen-
trum a jízdy na ponících. Ky-
vadlová doprava zajištěna.

  28. 5. - Dostihový den 
společnosti Vršanská uhel-
ná – Cena Jezdectví. Další do-
stihový den na mosteckém hi-
podromu. Začíná se ve 13:00 
hodin. 

PARAŠUTISMUS
  27. - 29. 5. - Český po-

hár ESL ligy FS 4-WAY. Sou-
těž parašutistů ve skupino-
vé akrobacii za volného pádu. 
Aerodrom – letiště Most. Začí-
ná se 27. května v 10:00 ho-
din, konec je naplánován na 
29. května v 16:00 hodin. 

> 18 | Servis Křížovka | 19

V tajence vyluštíte motto. Správné znění tajenky z březnových DN: Neexistuje osud, jen to, co si sami vytvoříme. Výhru získávají: Jiří Jindřich, Most; Milan 
Kopecký, Coal Services; Michal Barna, Vršanská uhelná. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 
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VZPOMÍNKA

Hlavní pracovní oblasti zaměstnance v uve-
dené pozici:

  vedení evidence zásob
  jednání s dodavateli i odběrateli
  operativní manipulace se zásobami
  orientace ve skladovém hospodářství
  práce v systémech (SAP aj.)

Předpoklady uchazeče: 
  komunikativní a vyrovnaná osobnost
  důsledné dodržování pravidel, zásado-

vost, pečlivost
  spolehlivost, odpovědnost, vysoká míra 

loajality 
  schopnost týmové spolupráce i samo-

statného rozhodování
  samostatnost při řešení úkolů

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: SŠ technického zaměření s ma-

turitou
  znalost prostředí MS Of ice 

  ŘP sk. „B“ 
  ŘP na vysokozdvižný vozík, jeřábnické 

zkoušky výhodou
Nabízíme:

  platové ohodnocení odpovídající dané-
mu programu 

  dobré pracovní podmínky a zaměstna-
necké výhody 

  možnost profesního a osobního rozvoje 
  zázemí společnosti, která je součástí sil-

né energetické skupiny

Nástup možný dle dohody.
Pracoviště: Most
Bližší informace: 
Vladimír Štefánek, tel. 476 203 612 
Písemné přihlášky – motivační dopis a živo-
topis zasílejte  na e-mail: v.stefanek@vuas.cz 
nebo poštou na adresu: Vladimír Štefá-
nek, Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 
434 67 Most.

Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most
vyhlašuje výběrové řízení k obsazení pracovního místa 

OPERÁTOR – LOGISTIK
ve skladovém hospodářství

Charakteristika programu: 
Ve spolupráci s úřadem práce v rámci programu Odborná praxe pro mla-

dé do 29 let získá vybraný uchazeč v průběhu jednoho roku praktické a teore-
tické zkušenosti pro výkon funkce v oblasti skladového hospodářství.

Kam vyrazit za kulturou a sportem v měsíci květnu

NAROZENINY
Životní jubilea zaměstnanců Czech Coal Power. Vedení spo-
lečnosti jim přeje hodně zdraví a pracovních úspěchů do 
dalších let.

4. května 
Miloš Ferianc - řidič pracovních strojů

9. května 
Ivana Brychtová - mzdová účetní

13. května 
Miroslav Mrásek - řidič pracovních strojů

Dne 19. května vzpomeneme už 
dvanácté smutné výročí, kdy ná-
hle odešel náš kolega, dobrý ka-
marád a zaměstnanec dílny za-
bezpečení PÚ Elektro ZKD Ro-
man Fedorko. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
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Krása schovaná hluboko pod zemským povrchem
Když Petr Havlík začínal před zhruba 
deseti lety fotografovat v hlubinném 
dole Centrum, ani netušil, že se jeho 
fotografie postupně stanou unikátem 
dokumentujícím poslední roky života
jediné přežívající hnědouhelné hlubi-
ny. Povídání o tom, jak se k fotografo-
vání v Dole Centrum dostal, najdete 
uvnitř tohoto čísla Důlních novin. Na 
tomto místě si můžete prohlédnout 
jen malou ukázku ze stovek fotogra-
fií, které během let pořídil v podzemí 
„Centrumky“ a které mají své zvlášt-
ní, neopakovatelné kouzlo, i když na 
nich až na výjimky nenajdete živou 
duši. Každý, kdo měl někdy šanci p iblížit se těžební technologii, p iznává, že má své specifi cké kouzlo.

P ed pár lety by to mohla být jen fotografi e z hlubiny, dnes už se z ní stává unikát. 

Z chodeb Dolu Centrum po ukon ení těžby postupně mizí jednotlivé ásti technologie. A koli fotografuje hlavně zajímavá místa a stroje, ob as 
zachytí i ty, kdo v hlubině pracují. 
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