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V Hořanském 
koridoru panuje 
čilý ruch

Co také zaznělo 
na setkání 
s akcionářem

Skladník na 
šachtě musí 
být univerzální

Požár na 
Kohinooru si 
vyžádal osm obětí

Zvěř v lomu 
přes zimu 
hladem netrpí
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Pavel Tyka , akcioná  skupin Czech Coal a Severní energetická, se během týdne sešel celkem ty ikrát se zaměstnanci na lokalitách SA a Hrabák. 
Mluvilo se mimo jiné o spojování obou skupin i o jejich nejbližších plánech. Foto: (pim)

Tykač: Počerady chceme kvůli stabilizaci Vršan
„Loňský rok byl jedním 
z nejtěžších pro obě těžeb-
ní společnosti. Výše odby-
tové těžby poklesla na his-
toricky nejnižší úroveň 
a ceny uhlí radikálně kles-
ly,“ uvedl akcionář Pavel 
Tykač na jednom ze čtyř 
únorových setkání se za-
městnanci.
Nástup do roku 2017 už na-
stínil pozitivněji: „Vypadá 
to, že i díky změnám, které 
jsme během loňského roku 
udělali, se nám podařilo pře-
konat nejhorší období. Vě-
řím, že uhlí má perspektivu 
a jsme schopni v konkurenci 
na trhu obstát.“ 
Naprosto zásadním v letoš-
ním roce jsou jednání se 
společností ČEZ o prode-
ji elektrárny v Počeradech. 
„Vzhledem k neprolomení tě-
žebních limitů na lomu ČSA 
považuji za nezbytné zajis-
tit stabilitu lomu Vršany ne-
jen kvůli němu samotnému.“ 

Pokračování na straně 2

„Připravili jsme maximální 
denní nabídku, jaké naše za-
řízení bylo schopné. Pracova-
li jsme téměř nepřetržitě. Do-
konce jsme posunuli i některé 
termíny plánovaných technic-
kých odstávek, abychom moh-
li nakládat podle potřeb odbě-
ratelů,“ uvedl Ondřej Perout-
ka, obchodní ředitel Severní 
energetické.

Jen v lednu se prodej třídě-
ných druhů mosteckého uhlí 
zvýšil oproti loňskému roku 
o dvacet procent. Markant-
ní byl nárůst zejména v ex-
pedici do kamionů. Zatímco 
loni v lednu bylo v úpravně 
uhlí odbaveno 1 420 kami-
onů, za stejné období letos 
2 372. Nadměrný zájem 
o tříděné uhlí přetrvával 

i v prvních dvou únorových 
dekádách. V meziročním 
srovnání byl ještě vyšší než 
v lednu. „V poslední deká-
dě února i ve zbytku první-
ho čtvrtletí očekáváme mír-
ný pokles poptávky,“ dopl-
nila Lenka Válková, vedoucí 
oddělení prodeje a přepra-
vy uhlí. 
Spotřebitelům obchodníci 
doporučují nepodcenit ná-
stup zimy a zásobit se včas, 
ideálně v jarních a letních 
měsících. V dubnu obvykle 
přicházejí s jarními slevami 
a doufají, že je zákazníci po 
letošní zkušenosti využijí ve 
větší míře než loni.        (red)

Úpravna v Komořanech jela nonstop 
Lednové mrazy zvedly zájem o tříděné uhlí pro 
malospotřebitele, takže na trhu krátkodobě 
chybělo.  Severní energetická na nedostatek 
tříděných druhů okamžitě zareagovala a  ko-
mořanská úpravna uhlí jela 24 hodin denně.

Na velínu prvního dvojblo-
ku chvaletické elektrárny 
diskutovali zaměstnanci na 
tradičním setkání s před-
stavenstvem společnosti. 
Jedním z témat byl záměr 
skupiny Severní energetická 
koupit hnědouhelnou Elek-
trárnu Počerady jako klíčo-
vého odběratele uhlí z lomu 
Vršany. V průběhu března by 
měl být výsledek jednání již 
známý.
V současné době se auditu-
jí hospodářské výsledky mi-
nulého roku, který končí pro 
7EC velkou ztrátou. Dlouho-
době není možné provozovat 
společnost se ztrátou, proto 

se připravuje změna obchod-
ního modelu. Od roku 2018 
bude elektrárna vyrábět elek-
třinu z uhlí podle podmínek 
přepracovatelské smlouvy. 
7EC získá poplatek za přepra-
cování uhlí na elektřinu.
Zazněl i dotaz na pokračování 
kauzy Greenpeace. „Na chla-
dicí věži bylo šest cizích stát-
ních příslušníků. Nyní je vše 
v rukou Policie ČR, která si ne-
chala zpracovat odborný po-
sudek na způsobené škody, na 
jehož základě pak vznese obvi-
nění,“ řekl Luboš Pavlas. „Vyu-
žijeme všechny zákonné pro-
středky a budeme tvrdě bojo-
vat,“ dodal Jan Dienstl.  (kapr)

Vyřešili loňskou ztrátu
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Velkostroj se vydal na odstavné místo. Foto: (pim)

Josefa Kratochvíla, 
vedoucího úseku 
povrchová těžba 
Severní energetické

Velkostroj RK5000 má být 
do konce b ezna odstaven 
na montážní místo. Jak 
transport probíhá a jaký 
bude jeho další osud?
RK 5000 už transport na od-
stavné místo dokončil, ab-
solvoval přitom trasu dlou-
hou necelých 600 metrů. 
Přechod zvládl během tří 
osmihodinových směn, kaž-
dý den „odkráčel“ zhru-
ba třetinu trasy. Jeden krok 
velkostroje měří mezi 60 až 
80 centimetry, svou roli hra-
je kvalita terénu, po kterém 

kráčí. Celý transport zajiš-
ťovala kompletní pětičlenná 
osádka velkostroje.  
Přesunu předcházela úpra-
va terénu, naštěstí velko-
stroj nemusel překonávat 
žádné velké terénní rozdí-
ly, převýšení bylo jen kolem 
1,8 stupně, tedy víceméně 
rovina.  Těsně před koncem 
roku se trasa připravovala, 
následně přestavbáři likvi-
dovali dopravníkovou lin-
ku a po nich nastoupily dal-
ší stroje na de initivní úpra-
vu cesty. 
Přesunutý velkostroj bude 
stát na odstavném místě až 
zhruba do roku 2020, než 
se vláda vrátí k rozhodnu-
tí o případném pokračová-
ní těžby. Kromě samotného 
velkostroje se na odstavné 
místo ukládá i další techno-
logie, která byla odstavena.  
Na odstavném místě je ne-
přetržitě hlídka, která má na 
starost hlavně bezpečnost, 
stroj i po odstavení zůstává 
pod elektrickým napětím. 
S mechaniky budeme ještě 
řešit údržbu stroje v násle-
dujících letech, aby byl pří-
padně schopný opětovného 
nasazení do provozu.   (pim)

OTÁZKA PRO...

„Jde například o prořezává-
ní ledu kolem odvodňovacích 
technologií na vodních nádr-
žích například v předpolí lo-
mů,“ připomněl Bronislav Vil-
helm, velitel hasičů Sev.en. 
Letošní zima ale byla přece 
jen speci ická, protože po le-
tech byla skutečně chladná. 
Pro hasiče, kteří pracují s vo-
dou, to znamenalo i jisté kom-
plikace. „Museli jsme občas ře-
šit zamrzání vody nebo čer-
padel, ale nejednalo se o nic, 
s čím bychom se nedokázali 
vyrovnat. Naštěstí máme v po-
řádku hydrantovou síť, kde si 
sami provádíme revize, takže 
nám zima práci příliš nezkom-
plikovala,“ dodal Vilhelm. 
Většina prací, kterými se pod-
nikoví hasiči zabývají, se ale 
s ročním obdobím nemění. 

„Standardně zajišťujeme asis-
tenci při práci s otevřeným oh-
něm zejména v komořanské 
úpravně uhlí. Už nyní si na-
příklad plánujeme asistence 
při letní prázdninové odstávce 
úpravny,“ uvedl velitel. S báň-
skými záchranáři spolupra-
cují při likvidaci starých důl-
ních děl takzvaným plavením 
popílku. „Plavení popílku ny-
ní provádíme na dvou místech. 
V území Hořanského koridoru, 
ale také v místech, kde probí-
há přeložka Vesnického poto-
ka,“ vysvětlil Vilhelm s tím, 
že až na období nejsilnějších 
mrazů se popílek plavil celou 
zimu. Celoročně hasiči pomá-
hají i při likvidování záparů, 
zejména v lokalitě ČSA. 
Několikrát během zimních 
měsíců hasiči Severní ener-

getické vypomáhali svým 
mosteckým kolegům při po-
žárech v regionu. Šlo na-
příklad o požár v jednom 
z mosteckých domů s pečo-

vatelskou službou, ale také 
o požár haly na výrobu plas-
tů v průmyslové zóně Jose-
ph u Havraně na Mostecku. 
„Jde většinou o větší požáry, 

případně zásahy ve výško-
vých budovách, kde je potře-
ba více zasahujících hasičů 
a techniky,“ dodal Bronislav 
Vilhelm.                           (pim)

Hasiči se dokážou poprat i s ledem
Do seznamu činností, které hasiči Severní 
energetické během roku poskytují nejen tě-
žebním společnostem, přibývají v zimě další. 

Sdružení hornických odbo-
rů od představitelů státu po-
žaduje, aby stabilizovali situ-
aci v OKD a učinili nabídku 
k jejich odkupu. Vyzývají vlá-
du, aby zabránila bankrotu 
těžební irmy a nepřipustila 
další zhoršení sociální situa-
ce zaměstnanců a jejich rodin. 

„Důvodů, proč jsme se k výzvě 
hornických odborů připojili, 
je několik. V mnoha ohledech 
je totiž situace v OKD podob-
ná té, v níž se nachází i hně-
douhelné hornictví na seve-
ru Čech. Jejich situace je ale 
o to složitější, že bývalý ma-
jitel OKD jen využil ke svému 

maximálnímu zisku a pak ne-
chal stát, ať se o irmu posta-
rá,“ vysvětlil Jaromír Franta, 
předseda SOO CCG. Se svými 
severomoravskými kolegy se 
mostečtí odboráři shodnou 
i v tom, že těžební společnos-
ti se stávají pouze argumen-
tem v politických šarvátkách, 
aniž by si stát uvědomoval, 
že je vlastníkem nerostné-
ho bohatství. „Problemati-
ka sociálních dopadů potom 
přestává být prioritou v roz-
hodování vlády, nebo parla-
mentu,“ doplnil předseda od-
borů.                                  (red)

Podporují moravské kolegy
Otevřený dopis vládě k současné situaci v OKD 
podpořili také odboráři skupiny Czech Coal. 
Severomoravští kolegové apelují na premiéra 
a vládu, aby přistoupila k řízenému útlumu těž-
by černého uhlí pod dohledem státu. 

V doprovodu technika Václava Folty se do chodbic v závěrných svazích 
lomu SA podívala témě  dvacítka studentů P írodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy. Studenti geologických oborů exkurzi absolvova-
li v rámci p edmětu Základy hornictví a geologického průzkumu. P i 
exkurzi se seznámili i se skrývkovým rýpadlem KU800. O „pětasedmě“ 
jim povyprávěl vedoucí idi  J. Chejn. Foto: (p i) 

Studenti zkoumali chodbice

Jedná se o důlní závěsnou lo-
komotivu LZH 50.3 a soupra-
vu pěti kabin typu „KVS3-
RZ“, které slouží k přepravě 
v hlubině. Závěsné lokomoti-
vy byly převezeny z dolu Cen-
trum, souprava byla zakou-
pena nová. „Důlní vlak slouží 
k přepravě hlubinářů na pra-

coviště, protože stěna je od 
vstupu do dolu zhruba tři kilo-
metry daleko,“ vysvětlil Anto-
nín Kotrbatý, výrobní náměs-
tek Dolu Kohinoor. Cesta důl-
ním vlakem trvá hlubinářům 
40 minut, pokud by tuto tra-
su museli jít pěšky, zabere jim 
dvojnásobek. 

Jeden vlak dopraví na pracoviš-
tě celou směnu, což je 60 lidí. 
Během dne vyjede čtyřikrát až 
šestkrát, protože neslouží jen 
k přepravě lidí, ale i materiálu.
Ve svazích lomu ČSA se aktu-
álně dobývají poslední zbytky 
uhlí. Začalo se chodbicováním 
v roce 2015, postupně se do-
bývací technologie změnila na 
stěnování, protože je účinnější. 
Ročně se dá takto získat v loka-
litě ČSA až několik stovek tisíc 
tun uhlí.                                           (pim)

Do práce už nemusí pěšky
Aby měli hlubináři alespoň trochu snadnější 
práci při stěnování ve svazích lomu ČSA, dosta-
li v polovině února nový dopravní prostředek. 

Pokračování ze strany 1
„Perspektivu by měli i zaměst-
nanci z lomu ČSA, kteří by sem 
průběžně s útlumem těžby moh-
li přecházet,“ uvedl Tykač, pod-
le jehož slov by případný ná-
kup počeradské elektrárny 
přinesl tolik potřebnou a dlou-
hodobou stabilitu pro skupinu 
a především pro zaměstnance. 

Za mimořádné pracovní úsilí 
v lednových těžkých klimatic-
kých podmínkách poděkoval 
zaměstnancům Vladimír Rou-
ček, generální ředitel těžeb-
ních společností:  „V lednu při-
šla po několika letech skuteč-
ná zima, což mnohé odběratele 
překvapilo. My jsme zvyklí pra-
covat v mrazech, ale ještě nikdy 
se nám nepodařilo za takové si-

tuace dosáhnout nadstandard-
ních výkonů, cca 1,1 milionu tun 
uhlí. Díky vynaloženému úsilí 
provozních zaměstnanců jsme 
dokázali pokrýt veškeré poža-
davky našich zákazníků, za což 
vám všem patří velký dík.“ Pavel 
Tykač přidal ještě poděkování 
od ředitele společnosti ČEZ za 
lednové dodávky uhlí nad rá-
mec uzavřených smluv.  (red)

Počerady chceme kvůli stabilizaci Vršan
Kolektivní vyjednávání 
Do konce března skončí ko-
lektivní vyjednávání ve spo-
lečnostech skupin Czech 
Coal i Severní energetická. 
Letos se ve většině vyjedná-
vají pouze dodatky ke ko-
lektivním smlouvám, týkají-
cí se zejména tarifních tabu-
lek a prostředků v sociálním 
fondu. S ohledem na restruk-

turalizaci v obou skupinách 
jsou letošní jednání o něco 
složitější, nicméně dodatky 
by se mělo podařit v průběhu 
března uzavřít. „Bonusy, na 
které byli zaměstnanci zvyklí, 
zůstaly v sociálním fondu za-
chovány,“ sdělil Jaromír Fran-
ta, předseda Sdružení odbo-
rových organizací skupiny 
Czech Coal.                         (red)

STRUČNĚ

S některými dílčími činnostmi 
nezbytnými pro přeložky pro-
duktovodů se podle Ondřeje 
Peroutky, ředitele projektu vý-
stavby inženýrských sítí Hořan-
ského koridoru, už ale začalo. 
Před koncem loňského roku 
společnost ČEZ přemisťovala 
tři stožáry velmi vysokého na-
pětí, které stály v budoucí trase 
produktovodů. Souběžně s tím 
byla dokončena přeložka lin-
ky 22 kV téže společnosti, jejíž 
součástí bylo i vybudování pří-
pojky pro napájení stanice ka-
todové ochrany a také napájení 
odvodňovacích vrtů pro Vršan-
skou uhelnou. 
„Aby se uvolnil prostor pro vý-
stavbu produktovodů, došlo ve 
zhruba stoosmdesátimetrové 
délce k přeložce řadu užitkové 
vody společnosti Coal Services, 

která napájí užitkovou vodou 
areál Vršan,“ připomněl Pa-
vel Šnajdr, specialista projek-
tu výstavby inženýrských sí-
tí Hořanského koridoru, akci, 
kterou zajišťovala společnost 
Sev.en WT. V současné do-
bě běží přípravné práce a vý-
běrové řízení na zhotovitele, 
který zajistí přeložku zhru-
ba stometrového úseku při-
vaděče užitkové a pitné vody 
DN700. Zařízení vlastní Seve-
ročeská vodárenská společ-
nost a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a ka-
nalizace. „Do března bychom 
měli znát vítěze výběrového 
řízení, jehož úkolem bude za-
hloubit potrubí a uložit ho do 
betonového kolektoru pod bu-
doucími produktovody,“ dopl-
nil Jan Racín, specialista pro-

jektu výstavby inženýrských 
sítí Hořanského koridoru. 
S přeložkami produktovodů 
souvisela také výstavba tak-
zvaného „V příkopu“, kterou 
na sklonku loňského roku do-
končila společnost Sev.en WT. 
Příkop slouží k odvodnění zá-
padní části svahů vrchu Ressl 
a svedení povrchových vod do 
nádrže Matylda. 
Odvodnění prostoru nad bu-
doucími produktovody bude 
zajišťovat S příkop, na jehož 
přípravě se v současné do-
bě pracuje. Postupně se chys-
tá přeložka horkovodu, který 
vede z komořanské teplárny 
do Mostu. Projekt už je při-
praven, ale vzhledem k tomu, 
že se jedná o poměrně velkou 
a inančně náročnou akci, bu-
de vypsána veřejná obchodní 
soutěž. Stavební práce budou 
zahájeny ve druhé polovině 
letošního roku, hlavní svá-
řečské práce se plánují až na 
příští rok.                              (red)

V Hořanském koridoru panuje čilý stavební ruch

Už na sklonku lo ského roku byl dokon en takzvaný V p íkop, který 
slouží k odvodnění západní ásti Resslu. Foto: Archiv DN 

Jednou ze specifi ckých zimních inností hasi ů je pro ezávání ledu kolem odvod ovacích technologií. Fo-
to: (pim)

Hlavní práce na přeložkách inženýrských 
sítí Hořanského koridoru se rozběhnou až 
za několik let. 
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ANKETA
Mají podle vás smysl 
setkání zaměstnanců 
s akcionářem?

Petr Sigmund
Severní energetická
Pro mne jednoznačně po-
dobná setkání smysl ma-
jí, a pokud mám zpětnou 
vazbu i od kolegů, také in-
formace od akcionáře i ve-
dení společnosti a odborů 
přivítali. 

Jiří Matouš
Vršanská uhelná
Určitě smysl mají, je dobré 
slyšet přímo od akcionáře 
jeho vize o budoucím 
směřování irmy. 

Josef Rédl 
Severní energetická
Rozhodně to význam má, 
zaměstnanci se přímo od 
akcionáře dovědí o aktuál-
ním dění i plánech do bu-
doucna a může se tímto 
způsobem předcházet nej-
různějším fámám. Skvělé 
také je, že se setkání dělají 
i pro zaměstnance na růz-
ných směnách.  

Antonín Karl
Coal Services
Určitě podobná setkání 
smysl mají a v případě, že 
se chystá nějaká velká ak-
ce, jako například koupě 
elektrárny, je vždycky dob-
ré slyšet informace přímo 
od těch nejpovolanějších.

KDYŽ SE ŘEKNE
SND
Tato zkratka může znamenat 
spoustu věcí, její význam je 
ale celkem prostý a zcela vše-
říkající. Tato tři písmena to-
tiž označují takzvané „stra-
tegické náhradní díly“. Touto 
zkratkou jsou na šachtě ozna-
čovány vybrané náhradní dí-
ly nejen pro velkostroje, ale 
i pro další těžební technolo-
gii, jako je například dálková 
pásová doprava.
Strategické náhradní dí-
ly patří do okruhu náhrad-

ních dílů, které se nejčastě-
ji vyměňují při provozních 
poruchách či při běžném 
provozním opotřebení. Je-
jich oprava a dodací lhůty 
bývají mnohdy časově ná-
ročné, pro spolehlivost tě-
žební technologie jsou však 
nezbytné. Mezi strategic-
ké náhradní díly řadíme 
například převodové skří-
ně pohonů, hnací či vrat-
né válce dopravních linek, 
motory nebo součásti hyd-
raulických okruhů, čerpadla 
a další.                                (red)Některé náhradní díly jsou pro chod těžebních technologií nezbytné. Ilustra ní foto: Archiv DN

Nákup a skladování patří do 
společného útvaru, který za-
jišťuje společnost Coal Servi-
ces jako sdílenou službu pro 
většinu společností skupin 
Czech Coal a Severní ener-
getická. Pokud byste chtěli 
všechny skladníky Coal Ser-
vices spočítat, došli byste 
kromě vedoucí skladů k číslu 
sedm. Všichni sídlí na lokali-
tě Hrabák, ale obhospodařují 
i další skladové prostory Coal 
Services, například s ochran-
nými pomůckami, technický-
mi plyny a strategickými ná-
hradními díly, ale také i čerpa-
cí stanice na lokalitě ČSA. 

Záběr je široký
„Zřejmě největším speci ikem 
našich skladníků je celkový ob-
jem materiálu, který obhospo-
dařují. S trochou nadsázky se 
dá říci, že jde o všechno od běž-
ného spotřebního materiálu až 
po náhradní díly do velkostro-
jů,“ připomněla Martina Ma-
tiková, vedoucí útvaru náku-
pu a skladování. Celý systém 
nákupu a skladování fungu-
je jednotně pro všechny spo-
lečnosti. Každý z oprávněných 
zaměstnanců, který má poža-

davek na nákup materiálu, si 
ho prostřednictvím elektro-
nického systému EPOS objed-
ná, specializovaný útvar mu 
ho u dodavatele zajistí a ve 
chvíli, kdy je poptávaný ma-
teriál doručený do skladu, do-
stane objednávající informa-
ci, kdy a kde si ho může vy-
zvednout. „Nejvíce se pracuje 
se spotřebním, ale také hutním 
materiálem, oleji, také samo-
zřejmě s náhradními díly pro 
těžební technologie,“ uvedla 
vedoucí.  

Nebojí se technologií
Stále více se i ve skladování 
využívají moderní technolo-
gie. Už v loňském roce spus-
tili v útvaru nákupu a sklado-
vání testovací projekt nazvaný 
Životní cyklus strategických 
náhradních dílů. Každý z ná-
hradních dílů dostal identi i-
kační číslo a byl začleněn do 
jednotného evidenčního sys-
tému. „V podstatě se jedná 
o jakýsi katalog, který slouží 
nejen skladníkům pro eviden-
ci, ale také například mecha-
nikům, kteří s ním pracují a za-
jišťují opravy těchto dílů,“ vy-
světlila Matiková. Do systému 

je možné průběžně zadávat 
informace o stavu náhradních 
dílů, ať už přímo na velkostro-
jích nebo ve skladech. 

Mají i pohotovost
Skladníci v Coal Services 
jsou ale „univerzálové“, kte-
ří musí umět zvládat řadu 
činností. „Protože pracuje-
me s náhradními díly, musí 
skladníci umět pracovat s je-

řábem a manipulačním vozí-
kem. Dělají si i drobnou údrž-
bu, ale také třeba úklid. Ne-
jde přitom pouze o klasické 
manuální činnosti, hodně ča-
su stráví skladníci u počíta-
če, kde zpracovávají hlavně 
příjemky a výdejky materi-
álu,“ doplnila Irena Pailová, 
vedoucí skladů Coal Servi-
ces. Běžný den skladníka je 
velmi rozmanitý. Směna ob-
vykle začíná kontrolou pra-
coviště, ale pak už se jednot-
livé činnosti mění. „Skladníci 
začínají ráno zpracováváním 
dokladů, ale už velmi brzy si 
začínají lidé po noční směně 
chodit pro pracovní pomůc-
ky a tím se celý kolotoč roz-
táčí. Postupně se někdo staví 
pro oleje a například vazelínu 
na mazání velkostrojů a k to-
mu si průběžně chodí zaměst-
nanci pro běžný spotřební 

materiál.  Někteří z našich 
skladníků vyrážejí třikrát 
týdně v určitých provozních 
hodinách do skladu na loka-
litě ČSA, kde vydávají pracov-
ní pomůcky a technické ply-
ny a asistují i při stáčení naf-
ty u všech čerpacích stanic,“ 
doplnila Pailová. Skladní-
ci ale také evidují a násled-
ně zajišťují i likvidaci obalů. 
Je na nich také zpětný odběr 
a zajištění ekologické likvi-
dace elektroodpadu. „Ačko-
li skladníci pracují v osmiho-
dinových směnách kvůli stra-
tegickým náhradním dílům 
ke strojům, které jedou v ne-
přetržitém provozu, se musí 
střídat po týdnu v pohotovos-
tech, aby v případě mimořád-
né události mohl být přísluš-
ný náhradní díl neprodle-
ně vydán,“ doplnila vedoucí 
skladů.                                 (red) 

Skladník na šachtě musí být univerzální
Téměř každá firma potřebuje skladníka. 
V  tomto ohledu nejsou ani šachty výjimkou. 
Přesto i  tato, jinak zcela běžná profese, má 
v  prostředí těžebních společností své zvlášt-
nosti. 

CO MUSÍ UMĚT SKLADNÍK
  Na tuto profesi nejsou kladeny žádné speciální nároky v oblasti vzdělání 

  Skladník ale musí mít univerzální schopnosti, kromě řidičského oprávnění prochází řadou 
školení. Mimo jiné na řízení manipulačního vozíku, musí mít vazačský a jeřábnický průkaz, 
pro zpracovávání zakázek musí umět pracovat se systémem SAP. 

  V Coal Services je kromě vedoucí skladů celkem 7 skladníků, kteří pracují v ranních osmi-
hodinových směnách. Pro zajištění strategických náhradních dílů se střídají po týdnu v po-
hotovostních službách. 

Pracovní a ochranné pomůcky vydávají skladníci nejen ve skladu na lokalitě Hrabák, ale v ur ených hodi-
nách i na lokalitě SA. Foto: (pim)

  Lo ský rok  byl v odbytu 
špatný
Souhrou několika faktorů byl 
loňský rok skutečně nepříz-
nivý. Celosvětově došlo k pro-
padu cen uhlí, navíc obě tě-
žební společnosti dosáhly 
v součtu historicky nejnižších 
těžeb od dob Mostecké uhel-
né, a to zhruba 9, 6 milionu 
tun.  Také proto došlo k roz-
hodnutí snížit výdaje, řídit 
obě těžební lokality společně, 
provázat jejich provoz a pod-
niknout také důležité restruk-
turalizační kroky. Letošní rok 
by ale měl být opět o něco lep-
ší, plánují se těžby na úrovni 
zhruba 10,2 milionu tun. Vět-
ší odbyt mosteckého uhlí by 
měla zajistit jak elektrárna 
Chvaletice, kde dojde ke spuš-
tění dvou rekonstruovaných 
bloků, tak i nové příležitosti 
na trhu. Letos by se skupina 
Czech Coal a Severní energe-
tická měla například stát ma-
joritním dodavatelem uhlí do 
komořanské teplárny, kam už 
své uhlí v minulosti dodáva-
la. A v jednání jsou i další kon-
trakty.

  Jak probíhala restruktura-
lizace v obou těžebních sku-
pinách 
V situaci, kdy jsou ceny uh-
lí na historickém minimu, je 
nutné všechny společnosti ří-
dit jako jeden celek a využí-
vat všech výhod, které z to-
ho vyplývají. Změny proběhly 
napříč celou skupinou. Spo-
lečnosti ve skupině dnes ve-
de jen jedno tříčlenné před-
stavenstvo namísto tří před-
stavenstev s jedenácti členy 
v minulosti. Také odborné 

úseky řídí vždy jen jeden ře-
ditel pro celou skupinu. Jed-
ná se o úsek personální, eko-
nomický i technický. Výrobní 
úseky vede na každé těžební 
lokalitě jeden výrobní ředitel, 
což je dáno legislativou, pro-
tože oba ředitelé jsou zároveň 
závodními lomu. 
Řada činností byla slouče-
na a zařazena do společnos-
ti Coal Services, odkud je po-
skytována jako sdílená služ-

ba celé skupině. Jde například 
o personalistiku, ekonomic-
ké služby, ale také měřictví, 
laboratoře a vzorkovny nebo 
nákup. Ačkoli  původní záměr 
nepočítal s tím, že by se změ-
ny dotkly i provozních úseků, 
přesto k některým úpravám 
došlo i tady. Nově třeba vzni-
kl jeden úsek odvodnění, kte-
rý zajišťuje tyto činnosti pro 
obě těžební společnosti, ale 
organizačně je zařazen do Se-
verní energetické i s ohledem 
na to, že problematika odvod-
nění je na lokalitě ČSA složi-
tější než ve Vršanech. Podob-
ným sloučením prošel i úsek 
přestaveb, který naopak or-
ganizačně spadá pod Vršan-
skou uhelnou zejména v sou-
vislosti s plánovanou delší ži-
votností Vršan. Všechny tyto 
změny byly nezbytné, jejich 
výsledkem bylo mimo jiné 
snížení nákladů. I proto ne-
dopadl rok 2016 ekonomic-
ky tak kriticky. Cestu snižová-
ní nákladů ale nejde aplikovat 
do nekonečna. Nejlepším kro-
kem do budoucna se proto je-
ví koupit vlastní elektrárnu.

  Pro  jsou mezi těžebními 
spole nostmi stále rozdíly, na-
p íklad ve mzdách i v délce 
dovolené
V roce 2014, kdy se domlou-
vala Kolektivní smlouva na 
roky 2015 – 2017 byla jiná 

akcionářská struktura. Kaž-
dá z těžebních společností 
se tehdy nacházela a nachá-
zí v odlišné situaci. V Sever-
ní energetické i s ohledem na 
počet zaměstnanců a na pro-
blémy s čerpáním šestého 
týdne dovolené došly odbory 
se zaměstnavatelem ke sho-
dě, že namísto šestého týd-
ne dovolené budou mít kaž-
doročně zaměstnanci Sever-
ní energetické o procento 
vyšší nárůst mezd. Kolektiv-
ní smlouva se uzavírala na tří-
leté období a platí ještě v le-
tošním roce, kdy se vyjedná-
vají pouze dodatky. Kolektivní 
smlouva je vždy kompromi-
sem a hledáním nejschůdněj-
ší cesty k dohodě dvou stran. 

  Jaká je v sou asnosti per-
spektiva lokality SA
Životnost lokality ČSA je vá-
zána rozhodnutím o limitech 
těžby. Ty současná vláda za-
chovala, nicméně ministři by 
se k nim měli vrátit, ale až 
v roce 2020. V současné době 
se touto problematikou nikdo 
z politiků zabývat nebude, blí-
ží se volby a toto téma je pří-
liš ožehavé. Pro nové politic-
ké vedení státu by to rozhod-
ně tématem mělo být, ovšem 
nejdříve v roce 2019. Snahou 
akcionáře je rozložit těžbu 
v lokalitě ČSA tak, aby vydrže-
la co nejdéle.                       (red)

Co zaznělo na setkáních s akcionářem

Pavel Tyka  s Vladimírem Rou kem odpovídali na otázky zaměstnanců i po skon ení setkání na lokalitách. 
Foto: (pim)

Setkání byla organizovaná tak, aby se jich mohli zú astnit zaměstnan-
ci všech směn. Foto: (pim)
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Objednatel
(rodič)

os. 
číslo

Dítě
(jméno a příjmení)

Rodné 
číslo dítěte

Adresa bydliště nebo úsek 
(pracoviště) rodiče, telefon

Tabulku vyplňte čitelně a zvolte, kam vám má být poukaz spolu s pokyny, programem tábora a podklady pro posouzení zdravotní způsobilosti dítěte zaslán:

     Na pracoviště *     Na adresu bydliště*         

*Nehodící se škrtněte

Rezervaci poukazu zašlete vnitro iremní poštou na adresu: V. Štefánek, OÚ PČ Coal Services, případně poštou na adresu Vladimír Štefánek, V. Řezáče 315, 
434 67 Most nebo zanechte na uvedené jméno v obálce v recepci Czech Coal Group (stejná adresa).

Pro děti zaměstnanců společ-
ností skupin Czech Coal a Se-
verní energetická je cena po-
bytu 1 800 Kč. K rezervaci mo-
hou zaměstnanci využít níže 
uvedený formulář (najdete jej 
také na intranetu) nebo volat 

na číslo 476 203 612 v době 
od 8:00 do 14:00 hodin. Ozve-
li se záznamník, nadiktuj-
te své jméno a telefonní číslo 
a budete kontaktováni.
Poukazy pro externí zájemce 
(případně vnoučata zaměst-

nanců) se nabízejí za plnou 
cenu 6 745 Kč, a to jen v pří-
padě, že kapacita tábora ne-
bude naplněna dětmi za-
městnanců. 
„Areál tábora se nachází ne-
daleko malebného městečka 

Blatná přímo u břehu ryb-
níka Pálenec uprostřed ji-
hočeských lesů. Děti od 7 do 
15 let, pro které je určen, 
budou ubytovány ve srubo-
vých chatkách. Strava je za-
jištěna pětkrát denně. Účast-

níci se mohou těšit na za-
jímavý sportovní i kulturní 
program, celotáborové hry 
a výlety do okolí. K dispozi-
ci je při nepříznivém poča-
sí také víceúčelová sportovní 
hala. O děti se během pobytu 
stará zkušený personál, včet-
ně lékaře,“ uvedl Vladimír 
Štefánek, specialista útvaru 
personálních činností Coal 
Services.                          (red)

Začala rezervace poukazů do letního tábora ve Vrbně
Společnost Coal Services zahájila rezervaci poukazů na pobyt v letním dětském táboře ve Vrbně 
u Strakonic. Organizátoři opět připravili jeden turnus, který se uskuteční od 1. do 15. července. 
Poukazy je možné rezervovat do 7. dubna, při naplnění kapacity tábora bude ukončena dříve. 

Coal Services a.s. 
nabízí pracovní místo 

TROLEJÁŘ
Hlavní činnost zaměstnance v uve-
dené pozici:

  kontrola, údržba, montáž a de-
montáž trolejového a zpět-
ného trakčního vedení 

  renovace trolejového vodiče  

Požadujeme: 
  zájem o profesi a ko-

lektivní práci 
  spolehlivost, odpovědnost
  svářecí průkaz Z-E1, 

D-G2 výhodou

Kvali ikační předpoklady:
  ÚSO vzdělání s maturitou
  nebo vyučen v elektro oboru 
  osvědčení o odbor-

né způsobilosti dle vy-
hl. 50/1978 Sb. min. § 5

Nabízíme:
  platové ohodnocení od-

povídající zařazení do 
5. tarifního stupně 

  dobré pracovní podmín-
ky a nadstandardní zaměst-

nanecké výhody (příspě-
vek na penzijní připojištění, 
5 týdnů dovolené, příspě-
vek na vzdělávání, kultu-
ru a regeneraci, obnovu sil 
a zdraví, příspěvek na zá-
vodní stravování, odmě-
ny k životnímu výročí aj.)

  možnost profesní-
ho a osobního rozvoje 

  zázemí společnosti, kte-
rá je součástí silné ener-
getické skupiny

  smlouvu na dobu určitou 
s předpokladem prodlou-
žení na dobu neurčitou

  pracovní dobu Po – Pá v ran-
ních 8hodinových smě-
nách (6:00 – 14:00)

Nástup možný dle dohody
Pracoviště: Most - Komořany
Bližší informace: Otakar Kadlec, 
tel. 478 004 742  

Písemné přihlášky – motivační do-
pis a životopis zasílejte na e-mail: 
v.stefanek@coalservices.cz 
nebo poštou na adresu: Vladi-
mír Štefánek, Coal Services a.s., 
V. Řezáče 315, 434 67 Most

V naší akciové společnosti vzniká 
požadavek na doplnění některých 
profesí jako důsledek přirozeného 
úbytku zaměstnanců při plánova-
ném odchodu do starobního důcho-
du. Coal Services nabízí profesi 

STROJVEDOUCÍ 
v zácviku
Uchazeči v této profesi absolvují kurz 
s cílem získání osvědčení, které vyu-
žijí v profesi strojvedoucí, zařazené 
v 5. tarifním stupni.

Kvalifikační požadavky:  
Do kurzu může být zařazen ucha-
zeč ve věku min. 21 let, který má 
ÚSO vzdělání s maturitou, nebo je 
vyučen ve strojním, elektro nebo 
dopravním oboru (např. zámečník, 
elektrikář, strojní kovář, automecha-
nik apod.) 

Další podmínky: Dobrý zdravotní 
stav, zejména zrak, sluch (bude pro-
věřována zdravotní způsobilost), 
úspěšné absolvování psychologické-
ho vyšetření (testování zajistíme), 
předložení výpisu z trestního rejst-
říku, včasné podání přihlášky.

Charakteristika kurzu:
  uchazeči se zařazením do 

kurzu stávají zaměstnan-
ci akciové společnosti 

  kurz se skládá z 5 částí roz-
dělených na teorii a praxi

  délka kurzu je přibližně 
900 hodin (7 měsíců) z to-
ho cca 1/2 jsou cvičné jízdy

  součástí kurzu je závěreč-
ná zkouška způsobilosti

  termín zahájení kur-
zu je 1. 4. 2017

Písemné přihlášky zasílejte elektronic-
ky na:  v.stefanek@coalservices.cz          
nebo na adresu Vladimír Štefánek, 
Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 
67 Most
Informace a dotazy - kontaktní telefon: 
476 203 612

Informační schůzka proběhne v Komo-
řanech v lokalitě Úpravny uhlí. Součás-
tí je pohovor s uchazeči, prohlídka loko-
motivy a další informace o profesi stroj-
vedoucí. Mimo jiné např. informace, že 
strojvedoucí pracují v nepřetržitém pro-
vozu - jedná se o 12hodinové směny (11 
hodin práce, 2x 30 minut přestávka) 
v cyklu ranní/noční/volno/volno.

Únorovým koncertem za-
čala jarní část už šestadva-
cáté koncertní sezony Mos-
teckých hudebních setkání, 
která připravuje neúnav-
ný propagátor vážné hudby 
Petr Macek. 
„Letošní sezona začala třemi 
koncerty na podzim, které ny-
ní doplní tři koncerty jarní. Za-
tímco v první polovině jsme 
hlavně vzpomínali na Wolf-
ganga Amadea Mozarta, který 
v loňském roce slavil 260. vý-
ročí narození, v dubnu si bu-
deme připomínat 220 let od 
narození Franze Schuberta,“ 
připomněl Macek.  Mostec-
ké publikum podle jeho slov 
není nijak žánrově vyhraně-
né. „Můžeme proto hrát ved-
le Mozarta i skladby třeba Ge-
orge Gershwina nebo skupin 
Beatles a Abba, které dnes už 
vlastně také patří ke klasice,“ 
doplnil Macek.
I březnový koncert, který se 
uskuteční v obvyklých pro-
storách mosteckého městské-
ho divadla 13. března, vznikal 

na základě přání posluchačů. 
Pod názvem Opereta nás baví 
uslyší skladby ze starších čes-
kých ilmů, mimo jiné z pe-
ra populárního Járy Beneše. 
Druhá část večera bude vě-
nována klasičtější, zejména 
vídeňské operetě.  „V této se-
zoně, stejně jako v těch pře-
dešlých se kromě osvědčených 
a známých jmen snažíme dá-
vat prostor i mladým talen-
tovaným umělcům, ať už in-
strumentalistům či zpěvákům. 
V březnu to bude například te-
norista Aleš Voráček, původem 
z jižních Čech, který hostuje 
i v opeře Národního divadla. 
Z Plzně přijedou další talento-
vaní pěvečtí hosté Venuše Dvo-
řáková a Roman Krebs,“ dodal 
kapelník. 
Sérii letošních koncertů, kte-
ré vytrvale již mnoho let pod-
porují i těžební společnosti, 
uzavře v dubnu koncert na-
zvaný Ze symfonie do opery 
věnovaný dílu Franze Schu-
berta i slavným áriím z čes-
kých oper.                          (pim)

Klasika s mistry i talenty

Více než dvě století probí-
há v oblasti Mostecké pán-
ve těžba hnědého uhlí. V od-
těžovaných vrstvách skrýv-
ky bylo nalezeno ohromné 
množství zkamenělin, ze-
jména zkamenělin rostlin-
ných. Doposud odtud bylo 
popsáno přibližně 150 dru-
hů rostlin. Druhová pest-
rost a výjimečný způsob za-

chování zkamenělin děla-
jí z Mostecké pánve jedno 
z nejvýznamnějších evrop-
ských nalezišť. Právě do ge-
ologických sbírek mostec-
kého muzea putovala v loň-
ském roce část fosilního 
kmene z lomu Vršany. Jeho 
další část má ve svých sbír-
kách muzeum v Ústí nad La-
bem. 

Výstava představuje veřejnos-
ti zkameněliny rostlin, kte-
ré rostly v okolí Mostu před 
17 až 22 miliony let. Nejčastěj-
šími vystavovanými ukázkami 
jsou listy stromů, keřů a bylin. 
Méně často se zachovaly plo-
dy, šišky, květenství nebo se-
mena. Autorem výstavy je ge-
olog a paleontolog Pavel Dvo-
řák. Zkameněliny doprovázejí 
obrazy rekonstrukcí třetihor-
ní krajiny Karla Macha. 
Nejobsáhlejší souhrnná vý-
stava zkamenělin třetihorních 
rostlin severních Čech bude 
v oblastním muzeu k vidění až 
do konce srpna.                    (red)

Rostliny z třetihor ukážou v muzeu
Třetihorní flóra Mostecké pánve dostala ná-
zev výstava, kterou představuje veřejnosti 
Oblastní museum v Mostě. Většina z exponátů 
má souvislost s těžbou uhlí v regionu. 

Vidět hráčky Černých andě-
lů ve společenském a ne jen 
ve sportovním mohli všich-
ni, kdo dorazili do mostec-
kého městského divadla na 
vyhlášení ankety o nejú-
spěšnějšího sportovce Mos-
tecka, kterou každoročně 
vyhlašuje regionální Deník. 
A hráčky DHK Baník Most se 
mezi ostatními sportovci roz-
hodně neztratily. Na jeviště 
si pro ocenění přišli zástupci 
mosteckého oddílu hned ně-
kolikrát. Mezi mládežnickými 
kolektivy skončil DHK Baník 
Most na druhém místě, me-
zi desítku nejlepších sportov-
ců loňského roku se v katego-
rii jednotlivců dostaly hráčky 
Černých andělů Petra Růčko-
vá a Markéta Jeřábková.

Symbolickou bronzovou příč-
ku obsadil A tým Černých an-
dělů v kategorii kolektivů 
dospělých. „Velmi nás umís-
tění v anketě těší, je to samo-
zřejmě také ocenění naší prá-
ce. Máme radost, že v Mostě 
je házená tak populární a bez 
přehánění mohu říct, že má-
me nejlepší fanoušky a publi-
kum v celé interlize,“ komen-
toval úspěch svého týmu tre-
nér házenkářek Peter Dávid, 
který s Černými anděly oce-
nění přebíral. Prozradil také 
nejdůležitější cíl týmu v prá-
vě probíhající sezoně, kterým 
je obhajoba českého mistrov-
ského titulu. Generálním 
partnerem DHK Baník Most 
je i v letošní sezoně Vršanská 
uhelná.                                 (red)

Házenkářky mezi nejlepšími sportovci Mostecka

erní andělé se tentokrát p edstavili nikoli ve sportovním, ale ve spole enském. Foto: (pim)

Už podruhé se v Mostě usku-
tečnilo setkání bývalých za-
městnanců a kolegů z tech-
nologického celku TC2 býva-
lého lomu Ležáky. 
Loňské, takříkajíc pokusné se-
tkání, bylo původně koncipo-
váno jako sraz bývalých kolegů 
z velkostroje KU800.15/94 po 

více než dvaceti letech. Postup-
ně ale organizátoři svůj záměr 
rozšířili i na další zaměstnance 
a mile je překvapil zájem těch, 
kdo se o setkání dozvěděli. Na-
konec vloni dorazily na čtyři 
desítky bývalých zaměstnanců 
Ležáků.  Proto se organizátoři 
rozhodli akci zopakovat a mož-

ná odstartovat novou tradici 
setkávání, jako ji udržují Šver-
mováci, případně jejich kolego-
vé z lomu Obránců míru. A ta-
ké letos se setkání vydařilo, ví-
ce než tři desítky účastníků to 
mohou potvrdit. „Ležácká os-
mistovka“ se sejde opět příští 
rok.                                             (red)

Setkání bývalých ležáckých kolegů

Setkání bývalých zaměstnanců a kolegů z TC2 lomu Ležáky se konalo už podruhé. Foto: (fap)

Školy na Mostecku dokon-
čují učebny, které vybavily 
za peníze z loňského roč-
níku grantového programu 
Chytré hlavy pro Sever. 
Jako první dokončila svůj 
projekt mostecká Základní 
škola v Okružní ulici, která 
v loňském roce uspěla s pro-
jektem Proč chodit k počíta-
či, když může počítač přijít 
za tebou. Za peníze z Chyt-
rých hlav tu pořídili mobil-
ní digitální učebnu včetně 
softwaru, základního měřicí-

ho čidla, wi i a dobíjecího za-
řízení, u které je možnost ji 
v následujících letech rozšířit 
o další měřicí systémy vhod-
né do hodin přírodovědných 
předmětů. S malými mobil-
ními přístroji mohou praco-
vat všichni žáci on-line třeba 
i při exkurzích nebo školních 
výletech. 
V březnu zprovozní Elektro-
automatizační centrum v mos-
tecké Střední průmyslové ško-
le a Střední odborné škole gas-
tronomie a služeb.              (red)

Školy otevírají učebny
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Právě te  chystáte oslavy 500 
let mosteckého kostela a vydá-
ní další poštovní známky. Jak 
p ípravy pokro ily?
Je to jeden z našich hlavních le-
tošních projektů. Už téměř před 
dvěma lety jsme navrhli zařaze-
ní tématu výročí do emisního 
plánu pošty, nějakou dobu tr-
valo posuzování a vloni komise 
návrh schválila. Známka vyjde 

ve středu 21. června – ilatelis-
tická přepážka s novými znám-
kami se na pražské hlavní poš-
tě otevírá slavnostně vždy ve 
středu – v Mostě se pak před-
staví následující sobotu. Spolu-
pracujeme s městem Most, Ná-
rodním památkovým ústavem  
a dalšími partnery na přípravě 
celého dne, jehož součástí bu-
de historický jarmark a před-
stavení jednotlivých historic-
kých epoch, kterými kostel pro-
šel. Nebude chybět stan České 
pošty s příležitostnou poštovní 
přepážkou.

Jedním dnem ale oslavy koste-
la neskon í...
Stejně jako při oslavách 
130 let moldavské dráhy roz-
hodně nechceme, aby se vše 
odbylo jednou oslavou. Na 
podzim například plánujeme 
zvláštní jízdu historickým vla-
kem na vejprtské dráze. Chtěli 
bychom vypravit symbolickou 
vlakovou poštu, která by jela 

z Prahy přes Most až do Anna-
berg-Buchholz. Tedy jakýsi ne-
tradiční výlet po stopách sta-
vitele, neboť všechna tři místa 
jsou propojena osobou Jaku-
ba Heilmanna ze Schweinfur-
tu. A samozřejmě se tématu bu-
de významně věnovat také no-
vé číslo Krušnohorských novin, 
které vyjde v květnu.

Dostat se do edi ního plánu 
eské pošty není nic snadného 

‒ vyprávěla o tom v Důlních 
novinách t eba chomutovská 
malí ka Marie Svobodová, kte-
rá navrhovala p íležitostnou 

známku s kostelem svatého 
Ignáce. Vy na to máte nějakou 
speciální metodu, že jste uspěli 
už t ikrát?
Nemáme, ale vždycky se nám 
podařilo nabídnout zajímavé 
téma, na což ministerská komi-
se slyší.

Ve ejnost ví o tom, že jste tedy 
t ikrát se známkou uspěli. 
Existují ale i nějaké utajené 
neúspěchy? 
Ne, vyšly nám tři ze tří pokusů.

Už máte v plánu nějaké další 
výro í, které by se mohlo obje-
vit na známce?
Nemáme. Ono to sice vypadá ja-
ko promyšlený plán, ale vlastně 
to byly všechno náhody... V pří-
padě lájské známky jsme byli 
odmítnuti, ale na poslední chví-
li jedno z témat vypadlo, a tak 
štěstí přálo připraveným. Když 
jsme navrhovali moldavskou 
dráhu, zafungovala u komise 
návaznost na lájskou přehra-
du. A pokud jde o 500 let kos-
tela v Mostě - napadlo nás to, 
když jsme seděli nad obsahem 
Krušnohorských novin a někdo 
nadhodil toto blížící se výročí.

Váš spolek vznikl jako protest 
proti komunálním poměrům 
v eském Ji etíně. Jeho aktivity 
se ale postupem asu rozší ily 
na celé Krušnoho í a proměnil 

se spíše ve spolek vlastivědný 
a vzdělávací...
Šlo to vlastně paralelně. Od sa-
mého začátku jsme se snaži-
li nejen kritizovat, ale něco pro 
obec dělat. Zárodkem spolku 
byly aktivity okolo Flájského 
plavebního kanálu, kdy se nám 
s německými kolegy podařilo 
získat za partnera Lesy České 
republiky a díky nim i dotaci na 
částečnou rekonstrukci kanálu 
a vytvoření přeshraniční stez-
ky. Prostřednictvím této unikát-
ní technické památky jsme zase 
chtěli přivést turisty do obce 
a místním živnostníkům no-

vé zákazníky. Flájskému kaná-
lu pak byl blízký projekt výročí 
50 let od dokončení přehrady...

...a potom už vám za al být 
Ji etín malý.
To se stalo v souvislosti s pro-
jektem oslav moldavské dráhy, 
kdy jsme našli partnery v měs-
tech a obcích od Mostu až po 
Moldavu, v Teplicích, na kra-
ji i v partnerských městech 
v Německu. V té době do spol-
ku vstoupili lidé z dalších ob-
cí, takže přerostl jak personál-
ní základnou, tak svými aktivi-
tami z lokálního v regionální. 
V názvu tedy dnes máme do-
datek „spolek pro oživení Kruš-
nohoří“, čímž říkáme, co vlast-

ně chceme. Naše zaměření je 
výrazně vlastivědné a promí-
tá se to i v obsahu obnovených 
Krušnohorských novin. Nejsou 
to noviny ve smyslu zpravodaj-
ském, ale vytváří informační 
zázemí pro lokální vlastivědu 
tak, jak tomu bylo v 19. stole-
tí. Stále platí slova jejich první-
ho šéfredaktora, chomutovské-
ho gymnaziálního profesora Dr. 
Mayra: „...abychom naším do-
movským krajem nechodili ja-
ko cizinci.“ Chceme, aby tu lidé 
byli doma, aby o kraji něco vě-
děli a aby se k němu jako k do-
movu chovali. 

Da í se to?
Na příkladu moldavské drá-
hy mohu říct, že ano. Zájem 
lidí o ni se i díky řadě jubi-
lejních akcí, nedávno dokon-
čenému dokumentárnímu 
ilmu  i 49stránkovému vy-

dání Krušnohorských novin 
s informacemi o trati citelně 
zvýšil. Lidé ji častěji využí-
vají a kdokoliv by ji chtěl do 
budoucna zrušit, dělalo by se 
mu to hůř.

To snad nyní nehrozí nebo 
ano?
Na české straně to už na-
štěstí nehrozí. Nebo ales-
poň zatím. Teď nám jde o za-
chování provozu na němec-

ké straně, v úseku Holzhau 
– Freiberg, k jejímuž zruše-
ní má dojít v roce 2019. Na-
ším cílem je propojení obou 
tratí. Tedy ne ve smyslu ob-
novení kolejové dopravy, to 
je asi nereálné, ale autobuso-
vou linkou, která by turistu 
dopravila z Moldavy do Hol-
zhau a obráceně. Dnes žádné 
takové propojení neexistuje, 
chybí asi osm kilometrů trati 
a podle nás by to mohlo vést 
ke zvýšení zájmu o tuto že-
leznici. Návštěvníci by se tak 
mohli dostat z Mostu až do 
Freibergu.                         (kat)
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Petr Fišer
41 let, má kořeny v Litvínově a Českém Jiřetíně

  pracuje jako manažer v litvínovské akciové společ-
nosti G7

  předseda Českojiřetínského spolku – spolku pro oži-
vení Krušnohoří, který v roce 2011 spoluzakládal

Úspěšné projekty spolku:

  zpřístupnění Flájského plavebního kanálu včetně 
přeshraniční stezky

  dokumentární cyklus Flájský potok v proměnách ča-
su a dokumentární ilm o moldavské dráze 

  obnova sochy Jana Nepomuckého na Flájích

  obnovené vydávání Krušnohorských novin, které vy-
cházely od roku 1880

  oslava 50 let dokončení lájské přehrady

  oslava 130 let moldavské dráhy

  známky k výročím lájské přehrady, moldavské dráhy 
a mosteckého kostela

Je přirozené, že v zimách, jako 
je ta letošní, si řada lidí s oba-
vou vzpomene na živé tvory, 
kteří se na ochranu vyhřáté-
ho domova spolehnout nemo-
hou. Co tedy dělají jeleni, srn-
ci, zajíci a další a jak je i o ně 
postaráno?  V lomu a jeho re-
kultivovaném okolí výtečně. 
Zvířata jsou totiž, na rozdíl od 
člověka, na zimu připravena 
díky evoluci již po tisíce let. 
A že tu byly a budou zimy da-
leko krutější a studenější, je 
z dlouhodobého vývoje kli-
matu jasné. Od poslední doby 
ledové si všichni živočichové 
vybudovali dokonalé mecha-
nizmy na to, jak zimu v po-
hodě přežít. Někteří ji radě-
ji zaspí, jiné hřeje zimní srst, 
no a ti stěhovaví prostě odle-
tí na jih. 

Příroda zimu ohlásila
Myslivcům byl příchod letoš-
ní zimy signalizován přírodou 
již na konci léta. Na podzim 
měla zvěř o poznání větší tu-
kové zásoby a intenzivněji se 
pastvila. Také rostliny se sna-
žily prostřít podzimní stůl co 
nejdříve.  Některé duby nasa-
dily více žaludů a uspíšily se-
menný rok, který u nich při-
chází jednou za sedm let. Je-
řabiny uzrály o něco dříve, 
prostě vše naznačovalo, že 
zima bude studená a dlouhá.  
Díky těmto indiciím jsou mys-
livci, ostatně tak jako vždy, na 
zimu dokonale připraveni. 
Proto v oborozích a jesličkách 
je vždy dostatek kvalitní-
ho sena. V korýtkách ječmen 

s ovsem pro dodání energie 
a nezbytná sůl. Do zásypů pro 
drobnou zvěř se pravidelně 
doplňují plevy a pšenice, na 
kterých hodují bažanti, zajíci 
a veškeré zpěvné ptactvo. 
Výrazný podíl na úspěšném 
přezimování živočichů mají 
i rekultivátoři, a to díky tvor-
bě vyvážené krajiny, která na-
bízí vynikající klidové a po-
travní příležitosti. Umisťová-
ní výchovných zásahů, jako 
jsou prořezávky a probírky 
v ukončených lesnických re-
kultivacích, do zimního obdo-
bí má výrazný vliv i na zvýše-
ní potravní nabídky zejména 
spárkaté zvěře. Jeleni, muf-
loni a srnky raději ohryzáva-
jí a oštipují pokácené dřevi-
ny, které jsou pro les už k ne-
potřebě. Tímto opatřením se 
současně výrazně snižují ško-
dy na lesních porostech. 

Nekrmit a dopřát klid
Na konci února ovšem živoči-
chy teprve nejtěžší období če-
ká. Je to právě počátek jara, 
kdy dochází zvěři a dalším ži-
vočichům energetické zásoby 
nashromážděné na zimu a pří-
roda ještě neprostírá svůj stůl 
v takové nabídce. Srnky, laně, 
mu lonky a daněly jsou březí 
a nosí své budoucí potomky, 
kteří se začnou rodit už v prů-
běhu května. A jak může každý 
z nás přispět k pohodovému 
přežití divoké zvěři v tomto 
pro ně nejkritičtějším obdo-
bí? Přikrmování necháme ra-
ději odborníkům, ti přesně ví, 
co a v jakém množství jednot-

livé druhy potřebují a dokon-
ce i nad nimi bdí orgány stát-
ní správy svou kontrolní čin-
ností. Jediné, co od nás zvěř 
vyžaduje, je klid a toho mají 
naštěstí v lomech a na rekul-
tivovaných plochách zatím do-
statek. Proto při prvních toul-
kách probouzející se přírodou 

vstupujte do jejich světa po-
kud možno jenom po cestách 
a tiše. Své čtyřnohé kamarády 
mějte na vodítku a nechávejte 
je proběhnout na místech k to-
mu určených, nejraději v par-
cích. Mějme na paměti, že jsme 
v přírodě jenom hosté a každé 
vyrušení se promítá na fyzic-

ké kondici všech živých tvorů. 
Pokud tato základní pravidla 
dodržíme, bude nám odmě-
nou množství nově naroze-
ných tvorů dokonale připrave-
ných na zimu. Tedy na tu, která 
teprve přijde. No a jaká bude? 
To nám přece příroda dá vědět 
už v létě.                                       (jkř)

Zvěř v lomu přes zimu hladem netrpí
„Tak jim to globální oteplování zase nevyšlo, 
paní Müllerová,“ řečeno slovy českého klasika. 
V době, kdy slunce nesvítí a vítr fouká tak ako-
rát, aby člověku mráz namaloval červený nos 
a sluneční elektrárny s větrnými se v elektric-
ké sítí odmlčí, zbývá člověku zase jenom uhlí, 
dřevo, jádro, plyn a to přesně v tomto pořadí.  

Chceme, aby lidé v tomto kraji byli doma
Před šesti lety začínal Českojiřetínský spolek jako poměrně úzce regi-
onálně zaměřená organizace. Dnes je o něm slyšet po celých Krušných 
horách i v podhůří. A kdo neslyšel o spolku, určitě si nemohl nevšim-
nout akcí, které uspořádal – vydání dvou známek s regionálními téma-
ty, oslavy 130 let moldavské dráhy, zpřístupnění Flájského plavebního 
kanálu, obnovení vydávání Krušnohorských novin či natočení filmů 
o moldavské železnici a Flájském potoce. Od samého začátku stojí v čele 
spolku Petr Fišer.

„Chceme, aby tu lidé byli doma, aby o kraji 
něco věděli a aby se k němu jako k domovu 
chovali.“

„Na podzim plánujeme zvláštní jízdu historickým vlakem na 
vejprtské dráze. Chtěli bychom vypravit symbolickou vlakovou 
poštu, která by jela z Prahy přes Most až do Annaberg-Buchholz.“

Budky pro sokola stěhovavého
Podle odborníků je třistametrový komín chvaletické elek-
trárny ideálním místem pro hnízdění sokola stěhovavé-
ho. Proto se vedení společnosti rozhodlo oslovit  společ-
nost Alka Wildlife, která se hnízděním sokolů v průmys-
lových objektech zabývá. Ve snaze pomoci sokolům jsou 
v průmyslových objektech vyvěšovány speciální budky. Na 
chvaletický komín budou umístěny dvě budky do výšky asi 
160 a 120 m. Budky jsou již v elektrárně a nyní se čeká 
na teplejší počasí, aby je bylo možné na komín instalovat. 
Protože se sokol již na komíně objevil, je vysoká pravděpo-
dobnost, že si budku vybere pro hnízdění.  Sokol stěhova-
vý je v ČR velmi vzácný, patří mezi kriticky ohrožené dru-
hy. Hnízdí na skalách, ale vzhledem k rostoucímu lidskému 
tlaku na přirozené biotopy se přizpůsobuje i dalším hnízd-
ním možnostem.                                                                   (kapr)

Oboroh na výsypce Obránců míru se dopl uje každý víkend. Foto: J. K en

Hned jak sílící slunce obnaží ást výsypky, neujde pozornosti jejího nejbarevnějšího obyvatele. Foto: J. K en

Petr Fišer, p edseda eskoji etínského spolku - spolku pro oživení 
Krušnoho í. Foto: (kat)

I takovouto mufl oní rodinku je možné potkat v okolí lomu. Foto: J. K en
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SLAVNÉ SEDMIČKY

Chomutovské krušení
Setkání hornických a hutnic-
kých měst se bude letos ko-
nat v Chomutově. Uskuteční 
se v červnu společně s měst-
skými slavnostmi pod ná-
zvem Chomutovské krušení. 
Setkání měst a obcí se koná 
každým rokem, letos to bu-
de 21. ročník. Chomutov ho 
hostil již před pěti lety. Podle 
předběžného programu by 
se slavnostní průvod horní-
ků měl uskutečnit v sobotu 
17. června, neděle by mě-
la patřit rodinnému progra-
mu.                                    (kat)

Moldavskou dráhou na lyže
Vlaky z Mostu na Molda-
vu v Krušných horách jezdí 
až do 19. března každý den. 
Moldavskou horskou dráhu 
můžete využít k výletům na 
běžkách, neboť v okolí Mol-
davy a Mikulova jsou upra-
vované běžecké tratě. O ví-
kendech jezdí do Krušných 
hor také skibus, a to z Lit-
vínova a Oseka na Dlouhou 
Louku, z Jirkova a Chomuto-
va vypravuje zdejší doprav-
ní podnik autobus do Pyš-
né, Svahové, Lesné a Mníšku 
a příležitostně jezdí i linka 
z Kadaně a Klášterce nad Oh-
ří na Boží Dar.                   (kat)

KRÁTCE

Jedná se o důlní neštěstí na Do-
le Kohinoor I v Lomu z břez-
na 1932, o němž se často mlu-
ví jako o události, která spusti-
la takzvanou Velkou mosteckou 
stávku. 
Z dobových informací vyplý-
vá, že k neštěstí došlo 15. břez-
na 1932 kolem 22. hodiny v re-
víru Východ II na Dole Kohino-
or I v Lomu u Mostu. Na místě 
vypukl požár, který vznikl zřej-
mě samovznícením uhelného 
prachu. Velmi rychle se rozšířil 
a jeho následky byly velmi ni-
čivé, vyžádal si život osmi haví-
řů. Událost to byla o to tragičtěj-
ší, že tři z horníků se v počáteční 
fázi požáru telefonicky dotazo-
vali, co mají dělat. V telefonní 
komoře nakonec záchranáři při 
otvírce a průzkumu dolu v čer-
venci 1932 všechna tři těla na-
lezli. Údajně ještě kolem půlnoci 
v den nehody slyšeli záchraná-
ři klepání na vzduchové potru-
bí. Všechny pokusy o přiblížení 
k požáru a jeho likvidaci takzva-
ným přímým zásahem se brzy 
ukázaly jako nemožné a muse-
lo se proto přistoupit k prosto-

rové uzavírce polí „Východ II“ 
a „Jižní“ celkem šestnácti vzdu-
chotěsnými hrázemi v širokém 
okruhu okolo požářiště. 
Vyšetřování zahájil Revírní báň-
ský úřad v Mostě hned násle-
dujícího dne po neštěstí a trva-
lo až do 4. dubna. Ještě během 
něj bylo požářiště nepřístupné, 
takže nešla zjistit ani přesná po-
loha všech obětí, ani ohnisko, 
kde požár vznikl. Nakonec se 
ale báňská správa dobrala k vý-
sledku, že požár vznikl v dolo-
vém poli „Východ II“ následkem 
samovznícení, k němuž je uhlí 
v Dole Kohinoor velice náchyl-
né. Rychlé rozšíření požáru bylo 
kromě technických záležitostí 
způsobeno i řadou vážných ne-
dostatků v provádění takzvané 
požární služby. I přesto, že by-
ly příčiny neštěstí dopodrobna 
popsány a vysvětleny, zůstáva-
jí kolem požáru na Kohinooru 
stále nejasnosti. Miroslav Ma-
šek ve své knize Důlní katastro-
fy severočeské uhelné pánve 
poukazuje třeba na fakt, že báň-
ský úřad byl o nehodě informo-
ván telefonicky až druhého dne 

ráno, po téměř deseti hodinách 
od vypuknutí požáru. 
Po celá desetiletí se o této udá-
losti psalo a hovořilo jako o im-
pulzu, který vyústil ve Velkou 
mosteckou stávku. Z uzavře-
ného dolu totiž mělo být pro-
puštěno nejprve 800 horníků 

a později celé jeho osazenstvo, 
tedy 1250 havířů. Miroslav 
Mašek ale ve své knize odka-
zuje k vyšetřovacím spisům ze 
4. dubna 1932, v nichž se pí-
še: „..důlním požárem na Dole 
Kohinoor nepřišel žádný hor-
ník o zaměstnání, protože osád-

ka, pokud nemohla býti dále za-
městnána, byla rozdělena na 
čtyři další doly Lomské uhelné 
společnosti. Na tomto stavu ani 
hornická stávka nic nezměnila. 
Dnes zaměstnává Důl Kohino-
or opět 838 horníků (před po-
žárem 1250)“.                         (red)

Požár na Kohinooru si vyžádal osm obětí 
Pětaosmdesát let letos uplyne od důlního ne-
štěstí, které sice nepatřilo mezi největší a  nej-
rozsáhlejší v regionu, přesto se zapsalo do histo-
rie a koluje kolem něj celá řada mýtů. 

K fotografování důlních loko-
motiv se Radim Šnábl, který 
pochází z Prahy, dostal náho-
dou vlastně díky Uhelnému 
safari.  „K mašinám mám ce-
loživotní vztah, protože jsem 
léta pracoval v ČKD, kde jsem 
dělal rozvaděče do lokomo-
tiv. A podobnou práci vlast-
ně dělám dodnes, jen teď už 
pro městskou hromadnou do-
pravu, pro tramvaje a trolej-
busy,“ řekl Radim Šnábl. Fo-
tografovat je začal společně 
s bratrem už na konci šede-
sátých let a dodnes ho tahle 
záliba neopustila. Jen z kolejí 
státních drah přesedlal na ji-
hočeskou úzkokolejku a nej-
nověji na šachetní kolejovou 
dopravu. 
„Elektriky 27E jsou jedinečné 
a já je mám nejraději. Dnes už 
jsou k vidění jen na Mostecku 
a Sokolovsku. Měl jsem štěstí 
a díky vstřícnosti lidí z Coal 
Services i možnost si je vy-

fotografovat,“ poznamenal 
Šnábl. V září 2012 začal na 
šachtě pořizovat první sním-
ky. Od té doby už zachytil 
stovky, možná tisíce záběrů. 
Ale nejde jen o to „cvaknout“ 
lokomotivu, na správný sní-
mek si člověk musí počkat. 
„Někdy pěknou fotogra ii po-
řídíte jen tehdy, když si sedne-
te u trati a čekáte na správ-
ný okamžik. A to může trvat 
hodiny. Ale mě nevadí, vzít si 
dovolenou a vyrazit na foto-
gra ický lov,“ připomíná foto-
graf.  Přesto má svou sbírku 
jen pro vlastní radost. A ze 
stejných pohnutek vznikla 
i fotokniha. „První fotokni-
hu, kde jsem namíchal sním-
ky dieselových i elektrických 
lokomotiv, jsem ale vyrobil 
k narozeninám Pavla Kroba, 
vedoucího dopravy Coal Ser-
vices. Právě díky jeho pomoci 
a pochopení jsem měl možnost 
pořídit spoustu krásných zá-

běrů,“ vzpomíná Radim Šná-
bl. Druhá fotokniha s elektric-
kými lokomotivami 27E těší 
hlavně autora. „Fotogra ie ar-
chivuji jen v počítači, takže mě 

samotného mile překvapilo, 
jak pěkné barvy mají lokomo-
tivy vytištěné na papíře. Teď 
bych se postupně mohl vrh-
nout na dieselové lokomotivy, 

a když bude dostatek materi-
álu, třeba se mi podaří podob-
ně zmapovat i další irmy, kde 
mají také zajímavé stroje,“ do-
plnil Radim Šnábl.          (pim)

Fotoknihu věnoval důlním mašinám
Lokomotivy 27E pod vlajkou Coal Services po-
jmenoval Radim Šnábl svou fotoknihu. Obsahu-
je více než šest desítek snímků elektrických důl-
ních lokomotiv, které autor nafotil od roku 2012. 

Již pár měsíců po požáru se 
měšťané Mostu obrátili na cír-
kevní hodnostáře o pomoc, 
neboť nebylo v jejich inanč-
ních možnostech postavit no-
vý farní kostel, který měli ve 
správě. Povolení k organizo-
vání odpustkové sbírky zís-
kal Most od papeže Lva X. za-
čátkem roku 1516, a to na 
žádost a se svolením české-
ho krále Vladislava a polské-
ho krále Zikmunda. Podle pa-
pežovy listiny měl být v ro-
ce 1517 poskytnut odpustek 
každému, kdo přispěje tolika 
penězi či materiálem v tako-
vé hodnotě, kterou potřebuje 
na živobytí pro sebe a svou ro-
dinu na jeden týden. Před Vá-
nocemi roku 1516 byli jme-

nováni komisaři sbírky - farář 
Nicolause Buscher a magis-
tr svobodných umění Ulrich 
Burkhard, písařem sbírky byl 
po celou dobu Merten Rauber.
Tiskař z Lipska Michael 
Lotther vytisknul pro sbírku 
odpustkové listiny a mostecký 
zlatník Mikuláš Riese zhoto-
vil tři pečetidla pro tyto listy. 
V knize vydání, kterou správ-
ci sbírky vedli, je také uveden 
malíř Tylman z Mostu, který 
odpustkové listy ilustroval.
Peníze na stavbu kostela se 
vybíraly v Čechách, Sasku, Lu-
žici i ve vzdáleném Slezsku 
a na Moravě. Historička Hei-
de Mannlová-Raková, které je 
připisována zásluha o přesun 
a tím záchranu kostela, sesta-

vila mapu dárců, z níž vyplývá, 
že nejvíce přispívali obyvate-
lé měst v pásu pod Krušnými 
horami od Chebu po Českou 
Lípu, ale také města na sever, 
tedy v Sasku a dnešním Pol-
sku a poté na Moravě. Na ma-
pě zcela prázdný zůstává střed 
Čech. Rozložení dárců kopíru-
je oblasti vlivu katolické círk-
ve v 16. století. Putování komi-
sařů s pokladnicemi mělo ješ-
tě jeden dopad – díky sbírce se 
mezi stavebními mistry v širo-
kém okolí rozkřiklo, že Most 
bude stavět nový kostel.
Sbírka trvala až do května ro-
ku 1519 a vynesla celkem 
12 673 kop, 20 grošů a 4 de-
náry. Město ovšem muselo tře-
tinu odevzdat papežské kurii. 

Samotná stavba kostela zača-
la hned na jaře 1517, ale zá-
kladní kámen byl položen až 
během slavnosti svátku Pan-
ny Marie v srpnu, a to za pří-
tomnosti autora návrhu Jaku-
ba Heilmanna. Vysvěcen byl si-
ce již v červnu 1522, nicméně 
jeho stavba se táhla prakticky 
až do začátku 17. století. Vypo-
číst, kolik vlastně stavba kos-
tela město Most stála, je tedy 
prakticky nemožné.

Dodejme ještě, že odpust-
ky byly cestou, jak se zbavit 
hříchů, ať už šlo v první fá-
zi křesťanství o skutečné po-
kání či půst, nebo o pozděj-
ší úplatky církvi, která tím-
to způsobem inancovala své 
projekty. Ve zmiňovaném ro-
ce 1517 se proti nim ostře 
vymezil německý kazatel 
Martin Luther a předzname-
nal tak konec této praxe ka-
tolické církve.                    (kat)

1517: Zahájení sbírky na stavbu kostela v Mostě
Dvaadvacátého března roku 1517 začala odpustková sbírka na stavbu 
nového farního kostela, který chtělo město Most vybudovat po požá-
ru v roce 1515. Ještě téhož roku, v srpnu 1517, se položením základního 
kamene začalo i se samotnou stavbou, a tak si Most připomíná půl ti-
síciletí od počátku své nejvýznamnější architektonické památky, dnes 
známé hlavně díky přesunu v minulém století.

Konec zimy je tradičně ve 
znamení masopustu a udržo-
vat tuto tradici se snaží i v ně-
kterých obcích v regionu. 
Jednou z nich je Vysoká Pec 
na Chomutovsku, partnerská 
obec Severní energetické. 
Masopustním oslavám tu za-
světili téměř celou předposled-
ní únorovou sobotu. 
Vše začal rej masek na nádvoří 
obecního úřadu. „V uplynulých 
letech jsme dělali tradiční ma-
sopustní průvod, ale protože na-
še obec je tak rozlehlá, nebylo té-
měř možné obejít všechny domy. 
Už vloni jsme se proto rozhodli 
uspořádat spíše jen masopust-
ní setkání na nádvoří obecního 
úřadu, kde se lidé sejdou, mo-
hou ochutnat tradiční speciali-
ty a je tu připraven doprovodný 
program pro děti i dospělé,“ vy-
světlil Milan Čapek, starosta Vy-
soké Pece. 
Tím ale masopustní veselí v ob-
ci nekončí, odpoledne byl v sá-
le zdejší restaurace připraven 
ve spolupráci s dětským do-
movem maškarní bál pro děti. 
A na své si přišli i dospělí, kte-
ré jen o několik hodin později 
čekal na stejném místě maso-
pustní ples v maskách se živou 
hudbou, občerstvením i boha-
tou tombolou.                          (red)

Vysoká Pec slaví masopust

Masopust je také trochu p ipomínkou blížících se Velikonoc a omalovávání vajec tak bylo jednou z atrakcí 
pro děti z Vysoké Pece. Foto: (pim)

Radim Šnábl si udělal radost fotoknihou o šachetních elektrických lokomotivách. Foto: (pim)

Dobové vyobrazení obětí neštěstí na Kohinooru. Foto: Artchiv DN

Odpustková pe e , kterou zhotovil mostecký zlatník Mikuláš Riese. Fo-
to: Archiv DN
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a  CHOMUTOVSKO

  6. 3. – Beseda s Rober-
tem Vanem. Rád povídá o fo-
cení i o sobě. Mluví česko-ame-
ricko-slovensky. Občas mluví 
sprostě. Je gay a rád fotí klu-
ky. Při přednášce promítá svo-
je fotky. Odpovídá na všechny 
dotazy a beseda se může pro-
táhnout na 2–3 hodiny…  Vstu-
penky v předprodeji 100/40 
Kč, v den konání 130/60 Kč.

  13. 3. – Opereta nás baví. 
Koncert jarní sezony Festiva-
lového orchestru Petra Macka. 
V programu na přání si poslu-
chači vyslechnou známé melo-
die J. Stelibského, J. Beneše, E. 
Nováčka, A. Jindry, J. Maliny, J. 
Strausse, O. Nedbala a jiných…  
Vystoupí sólisté hudebních di-
vadel Iva Hošpesová, Aleš Vo-
ráček, Venuše Dvořáková, Ro-
man Krebs další. Městské di-
vadlo Most, od 19:00 hodin. 
Vstupné: 300 Kč, studenti 
a důchodci 150 Kč.

  14. 3. - Přednáškový cyk-
lus Přírodou severozápad-
ních Čech. V Oblastním mu-
zeu Most tentokrát na téma 
Jezero Most – naděje a zkla-
mání? V přednáškovém sále 
muzea přednáší J Bažant, za-
čátek v 17:00 hodin. Vstupné 
20 Kč. 

  Od 17. 3. – Výstava 
11. Stíhací letecký pluk Ža-
tec. Více než pětašedesátile-
tá historie slavného 11. stí-
hacího leteckého pluku Žatec, 
24. odbočky Svazu letců ČR. 
K vidění budou výstroj a vý-
zbroj pilotů, pilotní kombiné-
zy a modely letadel. Oblast-
ní muzeum Most, vernisáž 16. 
března v 17:00 hodin. Výstava 
trvá do konce června. 

  18. 3. – Akvatera. Popu-
lární akvarijní trhy ve Středis-
ku volného času v Mostě. Od 
9:00 hodin, vstupné 20Kč/do-
spělí, děti do 15 let zdarma. 

  18. 3. - XXIV. Divadel-
ní ples - I. a II. Foyer MDM. 
Dnes večer u … Karolíny a Vít-
ka Herzinových. Po celou dobu 

plesu k tanci i poslechu hraje 
kapela P – V – P + N Most pod 
vedením Petra Ernsta. Vstup-
né 250 Kč, Městské divadlo 
Most, začátek ve 20:00 hodin. 

  18. 3. - Veselice v Jirkově. 
U příležitosti 70. výročí vzni-
ku první české lidové knihov-
ny v Jirkově. K poslechu a tan-
ci hraje 4. cenová. Jirkovské di-
vadlo od 19:00 hodin, vstupné 
150 Kč. Předprodej v infocent-
ru a v městské knihovně. 

  19. 3. - Po stopách 2. sv. 
války na Mostecku. Vydej-
te se s Offroad safari na mís-
ta, kde se odehrávaly klíčové 
momenty 2. světové války na 
Mostecku a nechte se přenést 
do tehdejší atmosféry. Navští-
víte pozice protiletadlové dě-
lostřelecké obrany tzv. laku, 
prolezete protistřepinové kry-
ty tzv. Splittergrabeny i zacho-
valý protiletecký kryt staré to-
várny a mnohem víc. Cena: 
990 Kč/dospělý, 490 Kč/dítě. 
Více na www.offroadsafari.cz.

   19. 3. - Stará sešlost 
v restauraci Benedikt. Od-
polední koncert nejen pro se-
niory k tanci a poslechu v po-
dání populární mostecké sku-
piny. Začátek v 15:30, vstup 
zdarma. 

  22. 3. - Taneční odpoled-
ne pro seniory. V hotelu Cas-
cade od 16:00 do 19:00 hodin 
k tanci a poslechu hraje skupi-
na J Trio. Vstupné zdarma.

  25. 3. - „Jaro je tu...“ Pojď-
te s námi přivítat jaro procház-
kou po Resslu s úkoly a opéct 
si buřtíka. Od 15:30 pořádá 
Středisko volného času Most, 
vstupné 30 Kč/dítě.

  25. 3. - XIV. Reprezen-
tační ples Ústeckého kra-
je. Účinkují: Jiří Korn, Tereza 
Mátlová, Bohuš Matuš, Vác-
lav Noid Bárta, Cover Show 
band, Cimbálovka Jožky Šmu-
kaře. Moderuje Vladimír Hron. 
Předprodej vstupenek v Měst-
ském divadle v Mostě, cena - 
Velký sál 300 Kč, Galerie 200 
Kč. Repre Most od 20:00 ho-
din. 

  25. 3. – Maškarní bál pro 
dospělé. Dům dětí a mládeže 

Jirkov spolu s SK Ervěnice Jir-
kov pořádají v Jirkovském di-
vadle od 20:00 maškarní bál. 
Jeho součástí bude i bohatá 
tombola. K tanci a poslechu 
hraje skupina Úlet, vstupné 
200 korun. 

  28. 3. - Pozoruhodný 
hmyz Mostecka a Chomu-
tovska. Další z přednášek 
v Oblastním muzeu v Mos-
tě. Přednáší P. Krásenský, za-
čátek v 17:00 hodin, vstupné 
20 Kč. 

  29. 3. – Koncert Věry 
Špinarové. Populární zpě-
vačka se v Městském divadle 
v Mostě představí v dopro-
vodu skupiny Adama Pavlíka. 
Začátek v 19:00 hodin, vstup-
né 400 Kč.

   30. 3. – Cabaret (derni-
éra). Slavný americký muzi-

kál. Sugestivní příběh z před-
válečného berlínského Ca-
baretu, nad nímž se stahují 
černá mračna dějin. Skvělou 
hudbu Johna Kandera živě 
zahraje devítičlenný Kit-Kat 
Band. Inscenace není vhodná 
pro děti do 15 let. Městské di-
vadlo Most, od 19:00 hodin, 
vstupné 180 a 200 Kč.

PARDUBICKO
  9. 3. - Mára – hvězda TV 

Šlágr. Koncert v kině Přelouč. 
Od 19:00 hodin, vstupné 150 
Kč. 

  16. 3. - Michal Pavlíček 
a Čombeband. Obdivovaný 
kytarový mág, skladatel své-
rázných hříček i autor intro-
vertních rockových opusů, 
stejně jako melodicky silných 
balad, skladatel symfonické 

a scénické hudby. Působí ta-
ké jako vyhledávaný produ-
cent a mentor mladých hu-
debníků. Svůj osobitý rukopis 
zanechává nejen v sólové drá-
ze, ale také v Pražském výbě-
ru, Stromboli, BSP či Big He-
ads. KD Hronovická Pardubi-
ce od 19:00 hodin.  

  24. 3. - Masopust ve 
Chvaleticích. Maškarní ta-
neční zábava, hraje JEL BAND. 
KD Chvaletice od 20:00 hodin, 
vstupné 130 Kč.  

  29. 3. – Hradišťan a Jiří 
Pavlica. Koncert v kině Pře-
louč. Od 19:00 hodin, vstup-
né 290 Kč. 

  Do 13. 5. - Přeloučský 
průmysl v minulosti aneb 
Od pivovaru po Teslu. Vý-
stava v Kulturním a informač-
ním centru města Přelouče.
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V tajence vyluštíte motto. Správné znění tajenky z lednových DN: Vítězí jen ten, kdo ve vítězství věří. Výhru získávají: Václav Bulejčík, skrývka ČSA; Václav 
Kameník, úsek odvodnění; Jaromír Žák, Most. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most 
nebo e-mailem: dulni.noviny@vuas.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.  

Kam za kulturou v měsíci březnu

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

6. března  
Jiří Pašek – automechanik 

18. března 
Zbyněk Hepil – řidič silničních motorových vozidel 



DN / číslo 2 / únor 2017   

Jídelny na lokalitách Hrabák a  ČSA se staly 
dějištěm setkání zaměstnanců s  Pavlem Ty-
kačem, akcionářem společností skupin Czech 
Coal a  Severní energetická. Na celkem čty-
řech setkáních se zaměstnanci dozvěděli ak-
tuální novinky o  dění ve skupině, probíhající 
restrukturalizaci i  o  výhledech do nejbližší 
budoucnosti. V dotazech se zaměstnanci zají-
mali například o zvyšování mezd. Kromě Pav-
la Tykače přišli mezi zaměstnance i Vladimír 
Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné 
a  Severní energetické, a  odborový předseda 
Jaromír Franta.

> 16 | Fotoreportáž
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Zaměstnanci spíš poslouchali, než se ptali

Jídelna na lokalitě Hrabák praskala trnáctého února doslova ve švech. Foto: (pim)

Každý ze zaměstnanců dostal možnost položit zástupcům vedení fi rmy jakýkoli dotaz. Foto: (pim)

Nejen otázky i p ipomínky zazněly. Foto: (pim) Na setkání s akcioná em dorazili i hlubiná i, které zajímala jejich budoucnost na lokalitě SA. Foto: (pim)

Diskuse pokra ovala i po skon ení setkání. Foto: (pim) 
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