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„Jedná se o nejpoužívanější způ-
sob hlubinného dobývání uh-
lí. Stěnováním se těžilo i v dole 
Centrum, odtud jsme také pře-
vezli prakticky veškerou dobýva-
cí technologii. Některé části jsme 
museli opravit a něco dokoupit, 
protože se technika od ukončení 

těžby v dole Centrum od března 
loňského roku nepoužívala,“ při-
pomněl Antonín Kotrbatý, vý-
robní ředitel společnosti Důl Ko-
hinoor, která hlubinnou těžbu ve 
svazích lomu ČSA zajišťuje. 
Hlavní rozdíl mezi stěnováním 
a takzvaným chodbicováním, 

jímž se uhlí ve svazích lomu ČSA 
dobývalo doposud, je ve výtěž-
nosti. „Za směnu bychom stěno-
váním měli vytěžit až desetináso-
bek toho, co metodou chodbico-
vání,“ doplnil Kotrbatý. Protože 
se jedná o takzvanou závalovou 
metodu dobývání, zaručuje zá-
roveň i vyšší výtěžnost ložiska. 
Pohybuje se od minimálně 80 
procent, některé zdroje uvádě-
jí dokonce více než devadesá-
tiprocentní výtěžnost uhelné 
sloje.  
Pokračování na straně 2

Na Armádě začali se stěnováním
Uhlí ze svahů lomu ČSA se začalo těžit stěno-
váním. Zkušební provoz této dobývací metody 
zahájili hlubináři v polovině června, do konce 
měsíce už by se mělo těžit v ostrém provozu. 

Dva kostrové hroby, staré ví-
ce než čtyři tisíce let, objevi-
li archeologové v prostoru 
pod Slatinickou výsypkou, 
kde se Vršanská uhelná při-
pravuje na pokračování těž-
by. 
„Pozůstatky pravěkého osídlení 
jsme v těchto místech nezachy-
tili, avšak odkryli jsme pohře-
biště, které můžeme orientač-
ně datovat do starší doby bron-
zové, tedy do období 2 500 let 
před Kristem,“ uvedl k nálezu 
Martin Volf, archeolog z Ústa-
vu archeologické památkové 
péče severozápadních Čech 
Most. V prostoru lomu Vršany 
a šachet kolem Mostu se podle 
archeologa jedná o poměrně 
unikátní a zajímavý nález, na 
území celého Ústeckého kra-
je ale podobné hroby z období 
takzvané únětické kultury ne-
jsou ničím výjimečným.   
Za dohledu antropologa se co 
nejšetrnějším způsobem vy-
zvednou kosterní pozůstatky 
a předají do laboratoře k dal-
šímu zkoumání. „Určujeme po-
hlaví a věk a z pohledu antro-
pologa je zajímavé zjišťovat 
patologické změny, například 
nemoci.“
Pokračování na straně 2

Slatinice vydaly pravěké hrobyVážení kolegové,
mnozí jste v uplynulých týdnech sledovali jednání Vr-
šanské uhelné a ČEZ o prodeji elektrárny v Počeradech. 
Náš zájem o tento obchod vycházel z toho, že elektrár-
na Počerady je klíčová pro odbyt vršanského uhlí. Spo-
lečnost ČEZ naproti tomu v poslední době několikrát 
deklarovala svůj ústup od uhelné energetiky. Proto 
jsme neměli přiměřenou jistotu, že ČEZ bude dál inves-
tovat do Počerad tak aby mohly dlouhodobě fungovat, 
a nabídli jsme velkorysé podmínky za to, že ČEZ nám 
elektrárnu prodá dříve. Protože budeme-li ji vlastnit, 
můžeme se prakticky okamžitě začít věnovat její obno-
vě a zajištění dlouhodobého provozu.  
Dozorčí rada ČEZu se však nakonec rozhodla, že si elek-
trárnu ponechají. Je to zřejmý signál, že si ČEZ uvědo-
muje strategickou hodnotu Počerad v energeticky ne-
jisté době, a že Počerady tedy mají budoucnost zajiště-
nou, aniž bychom je museli vlastnit. 
A to je pro Vršanskou uhelnou dobrá zpráva. Smlou-
va, kterou jsme v roce 2013 s ČEZ uzavřeli, totiž počítá 
i s touto variantou - pokud ČEZ Počerady neprodá, ga-
rantuje nám odběr vršanského uhlí na desítky let. Mů-
žeme se tak plně soustředit na pokračování těžby na Vr-
šanech a otvírku Hořanského koridoru.
Končí tím období, kdy jsme na českém i německém tr-
hu hledali příležitosti, které by přispěly k dalšímu roz-
voji a rozšiřování skupiny. Nyní je potřeba pracovat na 
její stabilizaci, a to je úkol především pro manažery fi-
rem ve skupině. 
Společně s Janem Dienstlem jsme jako akcionáři skupi-
ny rozhodli, že se do budoucna budeme méně zabývat 
jejím přímým řízením. Naopak se chceme intenzivně-
ji věnovat tvorbě dlouhodobé strategie a formulaci vi-
zí pro naše společnosti v nelehkém období významných 
změn na evropském energetickém trhu. 
Operativní řízení jednotlivých projektů v následujících 
měsících předáme plně do gesce managementu.  Úko-
lů ho čeká hned několik. Je potřeba dokončit plánova-
né změny ve struktuře skupiny tak, aby její nové uspo-
řádání bylo přehledné a efektivní pro další roky fun-
gování. Po třech letech příprav se plně rozjíždí také 
hlubinná těžba stěnováním. I tento projekt je potřeba 
sledovat a průběžně vyhodnocovat podobně jako plán 
na racionální dotěžení zásob na hlavní porubní fron-
tě lomu ČSA. Zároveň probíhá zkušební provoz bloků 
3. a 4. v elektrárně Chvaletice, čímž vrcholí první část 
její modernizace a připravuje se rozvaha na její pokra-
čování na blocích 1. a 2. 
Práce nás tedy čeká stále dost. Děkujeme vám všem za 
úsilí, které plnění všech úkolů věnujete a přejeme vám 
příjemné a pohodové léto.

Pavel Tykač
Jan Dienstl

Archeologové odkrývají jeden ze dvou více než ty i tisíce let starých 
hrobů, které našli ve Slatinicích. Foto: (pim)
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V uplynulých dnech se 
v Horním Jiřetíně uskuteč-
nila akce Klimakemp 2017. 
Díky důsledné přípravě zá-
vodních lomu a bezvadné 
spolupráci s Policií České 
republiky, která velmi kva-
litně a profesionálně pra-
covala, nedošlo k narušení 
ani omezení našeho pro-
vozu v žádné z našich lo-
kalit. 
Dovolte mi touto cestou 
poděkovat vám všem, kteří 
jste se podíleli na ochraně 
bezpečnosti lidí i majetku 
a dobrého jména společ-
ností ve skupině. 
Zvláštní poděkování za 
profesionální zvládnutí si-
tuace budeme také tlu-
močit oběma našim bez-
pečnostním agenturám 
a v neposlední řadě Poli-
cii ČR.
Vedení skupiny nepřehlíží 
žádný z názorů laické ve-
řejnosti, ani ten vyjádřený 
o víkendu skupinou výlet-
níků z Klimakempu. 
O strategických otázkách 
státu a zejména o tak váž-
ných věcech, jako je ener-
getika, však musí rozhodo-
vat odborníci a volení zá-
stupci s dlouhodobou vizí.

Milan Krob,
předseda 
představenstva 
společností skupin 
Czech Coal a Sev.en

PODĚKOVÁNÍ

„E-mailová brána v květnu zadr-
žela více než 140 tisíc nežádou-
cích zpráv. To je zhruba trojná-
sobně více než v  předchozích 
měsících. Přes osmdesát pro-
cent z nich přitom přišlo v pou-
hých třech dnech kolem pěta-
dvacátého května,“ informoval 
Zdeněk Pergl, IT manažer spo-
lečnosti Infotea.  Pro srovnání 
při dubnovém maximu, kolem 
20. dubna, dorazilo něco má-
lo přes deset tisíc nežádoucích 
zpráv.
Květnový mohutný příliv ne-
vyžádaných e-mailů běžní 
uživatelé iremních počítačů 
a elektronické pošty nezazna-

menali, neboť nezpůsobil kom-
plikace při  doručování pošty.  
„I my jsme vlastně až při pravi-
delném vyhodnocování zjistili, 
že aktivita spamerů byla tak vy-
soká. Od uživatelů jsme také ne-
měli žádný signál, že by při do-
ručování e-mailových zpráv do-
cházelo k nějakým problémům,“ 
dodal IT manažer s tím, že to 
dokazuje účinnost a smyslupl-
nost instalované ochrany.

Zprávy se bodují
K odhalení nevyžádané poš-
ty pomáhají hodnotící kritéria 
nastavená na e-mailové brá-
ně. „Každá zpráva na e-mailové 

bráně prochází kontrolou podle 
několika desítek tzv. hodnotí-
cích kritérií. Každé z nich přiřa-
dí zprávě určitý počet kladných 
nebo negativních bodů.  Jed-
ním z nich je například adresa 
poštovního serveru, z kterého 
zpráva byla odeslána. E-mailo-
vá brána si totiž v průběhu pří-
jmu každé zprávy zjišťuje tzv. 
reputaci poštovního serveru, 
z něhož zpráva pochází.  Další-
mi kritérii jsou například počet 
příjemců zprávy, typ přiložené-
ho souboru, samotná příloha 
či internetový odkaz v e-mailu 
bez dalšího obsahu, atd. Podle 
počtu negativních bodů e-mai-

lová brána pak poštu iltruje. 
I přesto se může stát, že něko-
mu nevyžádaná zpráva přijde, 
jindy se naopak uživatelé mo-
hou setkat s tím, že je některá 
ze zpráv označena jako možný 
spam,“ vysvětlil Pergl s tím, že 
negativně se na tom projevuje 
i registrace služební e-mailové 
adresy na různých stránkách 
nesouvisejících s pracovní čin-
ností (např. e-shopech) a sou-
kromá e-mailová komunikace. 

Nový antivirus
Zvyšování ochrany iremních 
počítačů společnost Infotea 
řeší průběžně. Během červ-
na proběhla instalace nové in-
ternetové brány pro lokalitu 
Chvaletice. Také se měnil an-
tivirový program. Tato změ-
na se nijak negativně nedo-
tkne uživatelů. Naopak, nověj-

ší verze je šetrnější k provozu 
počítače. Díky lepším mož-
nostem nastavení by měla lé-
pe chránit i před novým do-
sud neznámým malware (= 
škodlivý program). Tento 
malware se dost často snaží 
využít nově zjištěné zranitel-
nosti počítačů, mobilů, table-
tů atd. U nich je totiž velmi 
pravděpodobné, že výrobce 
ještě nevydal příslušnou ak-
tualizaci, pak se jedná o tzv. 
„Zero day útok“, nebo ji správ-
ce systému ještě nenainstalo-
val. Vhodnou kon igurací an-
tiviru je možné zvýšit pravdě-
podobnost toho, že bude útok 
neúspěšný.
Stále ale platí, že nejdůleži-
tější je selský rozum uživate-
le při práci a také je nanejvýše 
vhodné mít vše důležité zálo-
hované.                                (pim)

Útok nevyžádané pošty přes firemní zabezpečení neprošel
Tak trochu překvapením skončilo pro IT odborníky vyhodnocení pro-
vozu e-mailové brány ve společnostech skupin Severní energetická 
a Czech Coal za měsíc květen. Elektronická pošta se totiž stala terčem 
masivního útoku nevyžádaných e-mailů nazývaných spam.

Pokračování ze strany 1
Stěnování na ČSA bude za-
jišťovat stejný počet zaměst-
nanců, kteří  těžili v chodbi-
cích. Změní se pouze harmo-
nogram směn. 
„Počítáme se zhruba sedmi 
zaměstnanci na jedné směně 
v nepřetržitém dvanáctihodi-
novém provozu od pondělí do 
pátku,“ dodal výrobní ředitel 

s tím, že až doposud se hlubi-
náři střídali ve čtyřsměnném 
nepřetržitém provozu. Na 
těžbě se podílí jedenadvacet 
lidí, většina z nich do chod-
bic ve svazích lomu ČSA pře-
šla po skončení těžby v dole 
Centrum. Hlubinná těžba by 
se v lomu ČSA měla udržet až 
do konce životnosti této loka-
lity.                                        (red)

Na Armádě začali se stěnováním

Jedná se o novou jímku pro 
hlavní čerpací stanici v loka-
litě Vršany, kterou uhelný vel-
kostroj KU300/K107 hloubil 
čtrnáct dní a odtěžil přitom 
61 tisíc kubíků materiálu. V do-
hledné době se sem přesune 

o zhruba sto metrů hlavní čer-
pací stanice Vršany, kterou pro-
vozuje úsek odvodnění Severní 
energetické. 
„Poslední přestavba hlavní čer-
pací stanice ve Vršanech se dě-
lala před dvěma roky. Standard-

ně probíhá ve dvou krocích. Nej-
prve se v jímce připraví první 
sestava čerpací technologie pro 
takzvaný suchý provoz, teprve 
když je na svém místě, přesou-
vá se zbývající zařízení,“ vysvět-
lil Petr Sigmund, vedoucí úseku 

odvodnění. Než se tak stane, 
provádějí se ještě revize čer-
pacího zařízení. V letošním 
roce se budou měnit i takzva-
ná omyvatelná čerpadla, kte-
rá jsou důležitá pro provoz 
zejména v zimních měsících.
Hlavní čerpací stanice vzniká 
v nejnižším místě lomu, svá-
dí se sem veškerá důlní vo-
da, aby nekomplikovala těžbu 
uhlí.                                       (pim)

Nádrž, která není na koupání
Na první pohled by to mohlo vypadat jako bazén. S rozměry 260 metrů 
na délku, 50 metrů na šířku a průměrnou hloubkou 6,5 metru by se ale 
většině lidí na zahradu asi nevešel. 

Jímku pro hlavní erpací stanici ve Vršanech odtěžil uhelný velkostroj K107. Foto: (pim)

Chvaletická elektrárna 
úspěšně obhájila certi i-
kát systému EMS. Auditor-
ská společnost BUREAU VE-
RITAS CZECH REPUBLIC ne-
shledala při kontrolním au-
ditu závažné nedostatky 
a prodloužila platnost cer-
ti ikátu na další tři roky.
„Audit EMS proběhl bez vážných 
závad. Bylo nalezeno pouze ně-
kolik drobných nedostatků, kte-
ré budeme v následujících mě-
sících průběžně odstraňovat, 
a dostali jsme některá doporuče-
ní k dalšímu zlepšování,“ zhod-
notil Aleš Pánek, vedoucí odbo-
ru podpora a služby.
Systém EMS (Environmental 
management systém) je sou-
částí celkového systému řízení 
v Sev.en EC. Zahrnuje organi-

zační strukturu, rozdělení od-
povědnosti i postupy a procesy 
dané technologií, to vše s ohle-
dem na ovlivňování okolí z hle-
diska životního prostředí. 
Zavedení systému řízení v sou-
ladu s principy ochrany život-
ního prostředí je pro vrcholové 
manažery společnosti prestiž-
ní záležitostí, proto se rozhodli 
zavést systém EMS dobrovolně 
a na náklady společnosti. Oče-
kávají, že povede k zajištění tr-
valého udržitelného rozvoje, 
ekonomického růstu a prospe-
rity. Důsledkem zavádění sys-
témových opatření jsou totiž 
úspora materiálů a energií, nižší 
poplatky za zatěžování životní-
ho prostředí, minimalizace po-
stihů a pokut a zvyšování kvali-
ty výroby.                                         (kapr)

Elektrárna obhájila certifikát 

Kdy jste poprvé nastoupil na 
šachtu?
 To vím samozřejmě přesně, 
prvního srpna 1972 a bylo to 
na Úpravnu uhlí do Komořan 
na pozici kolejáře na provoz-
ním úseku Doprava.  Pak jsem 
prošel klasickým kolečkem 
v provozu, až jsem byl po čase 
převelen na úpravu uhlí Her-
kules. 

Nejvíc si vás ale většina lidí pa-
matuje jako editele kolejové 
dopravy...
Ke kolejové dopravě jsem se 
dostal až později. V roce 1977 
jsem byl mistrem a poté ve-
doucím úseku na úpravně Her-
kules, ale po čase jsem se vrátil 
zase na komořanskou úprav-
nu. Nějaký čas jsem pracoval 
v odboru řízení výroby na pod-
niku, pět let jsem byl vedou-
cím odboru v obchodním útva-
ru a teprve v roce 1999 jsem 
byl jmenován ředitelem nově 
vzniklého Závodu kolejové do-
pravy (ZKD). Pravdou ale je, že 
u kolejové dopravy jsem půso-
bil nejdéle. Ať už přímo v ZKD 
nebo později jako výrobní ře-
ditel Czech Coal Services a ná-
sledně Coal Services, kde je ko-
lejová doprava velmi důležitou 
součástí. Nakonec jsem svou 

profesní dráhu s kolejovou do-
pravou spojil na nějakých se-
dmnáct let. Určitě ale nebudu 
vzpomínat pouze na kolejovou 
dopravu. V závěru mého půso-
bení ve společnosti došlo ješ-
tě k rozšíření portfolia služeb 
o laboratoře se vzorkovnami, 
měřiče, ekonomické a perso-
nální útvary se všemi problémy. 
Na co ale vzpomínám nejraději, 
jsou lidé, se kterými jsem měl 
možnost spolupracovat. Měl 
jsem to štěstí, že jsem potkal 
řadu vynikajících kolegů, od-
borníků ve své profesi, se kte-
rými nebyl problém všechna 
úskalí zvládat. Na drtivou vět-
šinu svých kolegů vzpomínám 
s povděkem.

V rodině by se dala najít vazba 
na kolejovou nebo železni ní 
dopravu?
Vůbec ne, i když jsem vlast-
ně v rodinné tradici pokra-
čoval. Tatínek totiž v roce 
1953 nastoupil na Úpravnu uh-
lí v Komořanech, kde praco-
val 34 let, z toho dvacet let ja-
ko mistr. Proto po průmyslovce 
i moje kroky vedly na úpravnu. 
Měl jsem tu ohromnou výhodu, 
že jsem prošel provozem, říze-
ním výroby i obchodem, což mi 
pak pomohlo pochopit výrobu 

v celé šíři, když jsem nastupo-
val do vedení kolejové dopravy. 
To bývá úskalím velkých irem, 
kde jsou lidé často úzce specia-
lizovaní a nedokážou vidět ně-
které důležité souvislosti. 

Vzpomínáte za ta léta na 
nějaký projekt, který nedopadl 
úplně podle vašich p edstav?
Možná jsme před lety moh-
li realizovat projekt exter-
ní přepravy po železnici. Od 
roku 1998 jsme vozili naši-
mi lokomotivami uhlí do tep-
lárny Chomutov. Byť to by-
lo jen v omezené míře, zhruba 
200 tisíc tun ročně. Přesto se 
tehdy jednalo o průlom a v ro-
ce 2005 byl připravován pro-
jekt dalšího postupného roz-
voje, ale nakonec od něj společ-

nost ustoupila a nerealizoval 
se.  Přitom velké irmy jako 
Unipetrol, Severočeské do-
ly i OKD externí přepravu po 
železnici provozují, i my jsme 
z toho mohli pro itovat. Je pod-
le mého názoru škoda, že se 
v tomto záměru nakonec nepo-
kračovalo. 

A naopak, na který jste skute -
ně hrdý?
Určitě na celý projekt kolejové 
dopravy. V relativně krátké do-
bě se povedla realizace a jsem 
přesvědčen, že i dnes má spo-
jení tehdejších úseků kolejové 
dopravy své ekonomické i pro-
vozní opodstatnění. Aktuálně 
je sice kolejová doprava méně 
než poloviční co do počtu za-
městnanců, ale celkové výko-

ny se o tolik nesnížily.  Dobré 
fungování dokládá i výsledek 
veřejné soutěže z roku 2009. 
Jejím předmětem bylo převze-
tí činností kolejové dopravy od 
provozu, správy a údržby tra-
tí až po údržbu kolejových vo-
zidel na čtyři roky v celkovém 
objemu zhruba jeden a půl mi-
liardy korun některým z ex-
terních zájemců. Soutěže se 
tehdy zúčastnily všechny vel-
ké irmy z oboru, nakonec ani 
jedna z nabídek nebyla kon-
kurenceschopná proti našim 
nákladům. Celý projekt trval 
přibližně osm měsíců a byl 
opravdu náročný. Výsledek 
nicméně potvrdil, že kolejová 
doprava dokáže obstát i v po-
rovnání s největšími irmami 
na trhu.                                 (pim)

Na většinu kolegů vzpomínám s povděkem
Vladimír Souček, ředitel společnosti Coal 
Services, se po více než 40 letech v  uhelném 
průmyslu rozhodl odejít na zasloužený odpo-
činek. Při ohlédnutí zpět vzpomínal na jednot-
livé pracovní etapy a  zejména na celou řadu 
vynikajících kolegů, se kterými měl tu čest 
spolupracovat. 

Členové Senior klubu do-
stanou letos všechny pou-
kázky Dárkový Pass poš-
tou. K těm běžně zasílaným 
bývalý zaměstnavatel při-
dá i dvě padesátikorunové 
poukázky, které si senioři 
doposud mohli vyzvednout 
na hipodromu při oslavách 
Dne horníků. 
Vydávání poukázek na Dni 
horníků bylo administrativ-
ně náročné, a proto členo-
vé Senior klubu dostanou 
letos poprvé všechny po-

ukázky v celkové hodnotě 
350 korun najednou a poštou. 
Spolu s nimi najdou v obál-
ce i informační dopis a pro-
gram Dne horníků s jízdním 
řádem autobusové dopra-
vy. Letos se uskuteční 8. zá-
ří a členové Senior klubu ma-
jí vstup zdarma, pouze musí 
předložit členskou průkazku.
Senior klub, který sdružu-
je bývalé zaměstnance těžeb-
ních společností, má v sou-
časné době více než 2 100 ak-
tivních členů.                        (red)

Poukázky přijdou poštou  

Pokračování ze strany 1
„Některá degenerativní one-
mocnění, která se v naší po-
pulaci objevují třeba u šede-
sátiletých, se u těchto kultur 
objevovala už kolem čtyřicá-
tého roku věku,“ popsala Jana 
Kujavceva Hlavová, antropo-
ložka. 
Dávné pohřebiště objevené 
na výsypce lomu je již něko-
likátým nálezem archeologic-
kého týmu, který ve Vršanské 
uhelné pracuje od roku 2014. 
V uplynulých letech zde od-
halil pozůstatky pravěkého 
osídlení především z doby že-
lezné. Typickým zástupcem 
takového osídlení jsou tak-
zvané polozemnice, částeč-
ně zahloubené objekty, které 
obývali Keltové případně Ger-
máni. 
„Tento objev nám udělal vel-
kou radost, protože pro vý-
zkum v oblasti Hořan se jedná 

o neobvyklý nález. Díky tomu 
můžeme nyní vedle takzva-
né sídlištní složky začít po-
znávat i tu pohřební,“ dopl-
nil Martin Volf. 
Nálezy z okolí lomu Vršany 
chtějí archeologové po do-
končení výzkumu a analýz 
představit veřejnosti. 
Vršanská uhelná s archeolo-
gickým ústavem spolupra-
cuje od roku 2012. Vlastní 
terénní práce začaly o dva 
roky později a budou pokra-
čovat až do roku 2018. Jed-
ná se o rozsáhlou plochu 
v místech mezi bývalými po-
vrchovými hnědouhelnými 
lomy Slatinice a Vrbenský, 
kde se nachází původní te-
rén, dosud nezasažený těž-
bou. Pro těžební společnost 
je záchranný archeologický 
výzkum jednou z podmínek 
k povolení hornické činnos-
ti.                                         (red)

Slatinice vydaly pravěké hroby

K pozici generálního ředite-
le ve společnostech Vršan-
ská uhelná a Severní ener-
getická převezme Vladimír 
Rouček od prvního červen-
ce i řízení Coal Services. 
Završí se tím vytvoření jed-
notné řídicí struktury ve 
společné těžební skupině 
Czech Coal a Sev.en.
Základ pro jednotné řízení 
všech firem rozšířené skupi-
ny byl vytvořen zhruba před 
rokem při opětovném začle-
nění Severní energetické do 
skupiny firem Czech Coal. 
Integrační proces začal jme-
nováním jednotného tříčlen-
ného představenstva pro tě-
žební společnosti Vršanskou 
uhelnou a Severní energe-
tickou i pro obslužnou Coal 
Services. Následovaly dal-
ší etapy sjednocování pro-
vozních i obslužných činnos-
tí, aby se vytvořila efektivní 
organizační struktura s ma-
ximálně účinnými vnitřními 
procesy.                              (red)

Jednotné vedení 

Vladimír Sou ek strávil na šachtě p es 40 let. Foto: archiv DN
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ANKETA
Využíváte elektronický 
výplatní proužek?

Jiří Wohlmuth
Czech Coal Power
Mám jej od loňska a za-
tím s ním nemám abso-
lutně žádné problémy. Je 
to rychlejší na distribuci, 
člověk nemusí nic skla-
dovat a archivuje si vše 
v počítači. 

Andrea Peldová
Czech Coal Power
Já elektronický výplatní 
proužek zatím nemám, 
ale jsem jednoznačně 
pro. Je to rychlé, efek-
tivní, přehledné a možná 
i bezpečnější řešení než 
klasické papírové výplat-
ní proužky. 

Zdeněk Pejchal
Coal Services
Elektronický výplatní 
proužek mi vyhovuje, pro-
tože jej v papírové formě 
nepotřebuji a stačí mi ho 
mít archivovaný v počítači.

Jana Kandrová
Coal Services
Má to jen pozitiva, mohu 
se podívat kdykoli potře-
buji a vytisknu si ho jen 
v případě, že je to potřeba.

KDYŽ SE ŘEKNE
Vrtačka
Obvykle se tímto názvem 
označuje nářadí, ale v přípa-
dě vrtačů na šachtě jde o je-
jich nejdůležitější pracovní 
nástroj – mobilní hydraulic-
kou vrtnou soupravu. Vrtači 
Severní energetické používa-
jí celkem tři stroje. Nejstarší 
je na podvozku značky VIZA, 
dva novější představují vlast-
ně světový unikát. Před více 
než deseti lety, když se uvažo-
valo o jejich nákupu, se těžaři 
dohodli s výrobní společností 
JANO na speciálním vybavení. 

Šachetní vrtačky tak vznikly 
přímo na míru potřebám tě-
žební společnosti. Pohybu-
jí se na podvozcích Fastrac 
a splňují hlavní požadavek co 
největší mobility a rychlosti 
vrtu.   Ten musí trvat co mož-
ná nejkratší dobu, a tak šesti-
metrový vrt zvládá souprava 
do jedné minuty. Vrtné tyče 
na zařízeních jsou šest met-
rů dlouhé, ale podle potřeby 
se dají nastavit až na dvojná-
sobnou délku.  Vrtači už ma-
jí na svém kontě 231 512 vrtů 
se soupravami Fastrac.   (red)

Vrtači nebo vrtmistři, jak sa-
mi sobě říkají, jsou velmi dů-
ležití zejména v lokalitě Čes-
koslovenská armáda, kde se 
těží v místech starých důlních 
děl. Výjimečně je sice můžete 
zahlédnout i ve Vršanech, ale 
většinu své práce si odbýva-
jí v lokalitě ČSA, a proto také 
patří do úseku povrchové těž-
by Severní energetické. „Jsme 
vlastně první, kdo do ještě neo-
věřeného území vyjíždí a vlast-
ně ani netušíme, jak hluboko 
pod povrchem se může případ-
ně nacházet dutina. Proto mu-
síme být mimořádně opatrní,  
řídíme se zpracovanými tech-
nologickými postupy, které 
například stanoví, že na mís-
to vrtu souprava couvá,“ vy-
světlil předák vrtačů Zdeněk 
Kočárek. Kompletní tým vr-
tačů tvoří deset lidí, osm pra-
cuje ve dvanáctihodinových 
směnách v nepřetržitém reži-
mu. Dva předáci pracují v dva-
náctihodinových ranních smě-
nách. 

Údržbu zvládají sami 
Představa, že by vrtači trávi-
li celou směnu tím, že navr-
távají plochy před velkostroji, 
je přehnaná. „Jak dlouho přes-
ně trvá ověřit jedno území před 
postupem stroje, se jen těž-
ko odhaduje. Záleží samozřej-
mě na jeho velikosti. Obvykle 
se ale v okolí uhelného velko-
stroje pohybujeme kolem dvou 
hodin a za tu dobu jsme schop-
ni vyvrtat dvacet sedm až tři-
cet vrtů,“ poznamenal Zdeněk 

Kočárek. Dřív vrtné soupravy 
jezdily ověřovat území pou-
ze před uhelnými velkostro-
ji, v současné době vrtají i na 
území před skrývkovým rypa-
dlem K75. Tam ověřování dvě-
ma vrtnými soupravami zabe-
re přes tři hodiny a pro před-
stavu za tuto dobu vyvrtají až 
sto třicet vrtů. Od roku 2015, 
kdy velkostroj začal skrývat 
zeminu v prostorách bývalého 
hlubinného dolu Eliška, už vy-
vrtali 11 562 vrtů. Kromě vr-
tání zvládají i údržbu. „Děláme 
si sami většinu údržby na stro-
jích. Samozřejmě nejde o od-
borný servis, ten necháváme 
autorizované irmě, ale napří-
klad hydrauliku si z devadesáti 
procent opravujeme sami,“ do-
plnil Kočárek. Stejně tak mu-
sí vrtači kontrolovat a reno-
vovat opotřebení vrtných tyčí 
a korunek. Právě tvar a posta-
vení břitů vrtné korunky jsou 
jejich vlastní vynález, protože 
ty původní nebyly schopné za-
jistit dostatečně rychlé vrtání. 

Stále ve střehu
Kapitola sama pro sebe je vy-
bavení vrtačů. Vrtné soupra-
vy se staví na zakázku spe-
ciálně pro využití na šachtě. 
„Měli jsme, už když jsme začí-
nali, dost speci ické požadav-
ky. Potřebovali jsme být mo-
bilní a vrty dělat co nejrychle-
ji, abychom nezdržovali těžbu. 
To je vlastně úplný opak toho, 
jak se vrty obvykle dělají,“ při-
pomněl Kočárek. Práce vrta-
čů a těžba spolu těsně souvi-

sí. Dokud ji vrtači nedokončí, 
velkostroj nemůže začít těžit. 
A platí to i opačně, protože vr-
tači musí být neustále připra-
veni vyrazit do provozu.  

Vybavení na míru
Vrtači mají k dispozici tři 
stroje. Dva moderní na pod-
vozku Fastrac a jednoho ve-
terána na podvozku VIZA. Do 
provozu vyrážejí hlavně s tě-
mi moderními i pro jejich vy-
bavení. „V kabině má každý 
jakýsi malý počítač, který vy-
hodnocuje energii hydrauliky, 
krouticí moment a další úda-
je. Výsledkem je graf, ze kte-
rého je možné vyhodnotit, zda 
je pod povrchem dutina nebo 
pevné podloží,“ vysvětlil po-
stup vrtání předák.  Veškerá 
data se ukládají na paměťo-
vou kartu a archivují. Každý 
jednotlivý vrt má své přes-
né číslo, takže i zpětně se dá 

dohledat. Nezbytnou sou-
částí práce vrtačů je takzva-
né vrtné schéma, které musí 
vyplnit. „Dnes už máme k dis-
pozici i GPS, takže ověřovaný 
prostor zároveň zaměřujeme 
a data odesíláme do systému, 
kde se následně ukládají do 
map a zakreslují,“ dodal Ko-
čárek. 

Pomáhají i jinde
Vrtná souprava sice maxi-
mum práce odvádí při ově-
řování území před postu-
pem velkostrojů, zřizování 
cest a montážních míst, do-

káže ale i spoustu dalších vě-
cí. „Při ověřování území vrtá-
me do hloubky čtyř nebo šes-
ti metrů podle typu rizikového 
území. Máme ale i přídavný vr-
ták, kterým můžeme vrtat až 
do dvanácti metrů, například 
když geologové potřebují zjis-
tit hloubku podloží,“ podotkl 
předák. Vrtači ovšem pomá-
hali i elektrikářům při budo-
vání uzemnění nebo je využí-
vají na vrtání děr pro nejrůz-
nější sloupky oplocení nebo 
směrníky u cest. Osvědčili se 
i při montáži silničních svodi-
del.                                        (pim)

Bez jejich vrtání se rypadla nerozjedou
O  hornících se říká, že se vrtají v  zemi, exis-
tuje však profese, na kterou se dá toto slovní 
spojení vztáhnout doslova. Vrtač, tedy obslu-
ha vrtné soupravy, jehož úkolem je ověřit, zda 
území, kam postupují těžba a  velkostroje, je 
dostatečně stabilní. 

Každá z vrtných soustav má v kabině po íta , který ze sledovaných inností dokáže vytvo it graf, a podle něj 
se vyhodnocuje, zda je území bezpe né. Foto: (pim)

Lenku Lůžkovou, vedoucí 
Zaměstnaneckého centra 
Coal Services

V dohledné době by měli mít 
také zaměstnanci Sever-

ní energetické možnost 
dostávat výplatní proužky 
v elektronické podobě. Jak 
postupují p ípravy?
Elektronický výplatní prou-
žek dostává již více než ti-
sícovka zaměstnanců Coal 
Services a Vršanské uhelné. 
V rámci sjednocování služeb 
poskytovaných společnos-
tem obou těžebních skupin 
jsme začali nový způsob do-
ručování výplatních proužků 
zavádět také pro zaměstnan-
ce Severní energetické. Zhru-
ba 125 zaměstnanců – tech-
niků výplatní proužek tím-
to způsobem dostává už od 
letošního dubna, ostatních 
přibližně 850 zaměstnanců 

společnosti bude o této mož-
nosti informováno formou 
dopisu, který dostanou spo-
lečně s výplatním proužkem 
za červen. Současně s dopi-
sem a všeobecnou informa-
cí dostanou zaměstnanci ta-
ké formulář nazvaný Elek-
tronický výplatní proužek 
- souhlas zaměstnance, který 
musí vyplnit, podepsat a vrá-
tit osobně do Zaměstnanec-
kého centra, případně jej za-
slat v zalepené obálce na ad-
resu příslušné mzdové účetní 
do Zaměstnaneckého centra. 
Formulář je k dispozici ta-
ké na intranetu v sekci  Do-
kumenty/vzorové formulá-
ře/úsek řízení personálního 

ředitele. Dotazy k zavádění 
elektronického zasílání vý-
platního proužku zájemcům 
zodpoví mzdové účetní Mile-
na Víchová (tel. 2377) nebo 
Milena Hrodková (tel. 2378).
Elektronický výplatní prou-
žek má shodné údaje i uspo-
řádání jako proužek papíro-
vý. Zasílá se v podobě PDF 
souboru na e-mailovou ad-
resu, kterou si zaměstnanec 
sám zvolí a je zabezpečený 
heslem, které si rovněž kaž-
dý sám vybere. Hlavní výho-
dou elektronického výplat-
ního proužku je možnost 
uložit si ho ve svém počítači 
a v případě potřeby vytisk-
nout.                                        (red)

OTÁZKA PRO...

„Jedná se o stroj v základní 
verzi, který by měl být o něco 
odolnější i pro použití v ná-
ročnějším terénu na rekul-
tivovaných plochách. Vytvá-
ří válcovité balíky o průměru 
125 centimetrů a váže je do 
polyetylenové sítě případně 
do folie,“ vysvětlil Marek So-
vadina, vedoucí výroby spo-
lečnosti Rekultivace. Stroj se 
dá připojit za běžně používa-
ný traktor. Obsluhu zvládnou 
současní zaměstnanci, kteří 
byli proškoleni. 
Až doposud si Rekultivace na 
tuto práci musely najímat ex-
terní dodavatele. „Teď už se 
nemusíme řídit volnými ka-

pacitami našich dodavatelů, 
jsme schopni zajistit si balené 
krmivo sami a v odpovídající 
kvalitě, což v minulosti býval 
také občas problém,“ doplnil 
vedoucí výroby. Nákupem 
nového stroje se podařilo 
dokončit celou výrobní linku 
na výrobu zimní potravy ur-
čené pro krávy, které Rekul-
tivace chovají na vnitřní vý-
sypce lomu Vršany. Během 
zimy krávy spořádají zhruba 
1100 balíků krmiva. Vyrobit 
takové množství by neměl 
být pro Rekultivace problém, 
hospodaří totiž na několika 
stovkách hektarů travnatých 
ploch.                                (pim)

Balíky sena pro krávy vyrábějí sami
Válcovité balíky slámy, sena nebo senáže si ve 
společnosti Rekultivace umí vylisovat sami. 
Pomáhá jim při tom nový balíkovač. 

Takových balíků spo ádají během zimy krávy, které chovají Rekultiva-
ce ve Vršanech, kolem jedenácti set.  Foto: (pim)

„V  Severní energetické pro-
bíhají prověrky BOZP každo-
ročně na základě opatření zá-
vodního lomu. Každé dva roky 
bezpečnost práce ověřují in-
spektoři Obvodního báňského 
úřadu v Mostě. A v pětileté pe-
riodě se kontroluje při generál-
ní prověrce Českého báňského 
úřadu,“ uvedl Pavel Kounov-
ský, výrobní ředitel Severní 
energetické, a zdůraznil:  „Na-
ší snahou je zajistit maximální 
bezpečnost zaměstnanců pra-
cujících v lomu ČSA, a to včetně 
subdodavatelských organizací. 
Hlavní úsilí vyvíjíme na odstra-

nění možných rizik a na to, aby 
si zaměstnanci osvojili dodržo-
vání bezpečnosti na jednotli-
vých pracovištích.“
Poslední generální prověr-
ka v lomu ČSA se uskutečnila 
v roce 2012 a veškeré zjištěné 
dílčí závady se tehdy podařilo 
odstranit ještě během uzavře-
ní závěrečného protokolu. 
Kontrola dokumentace i sa-
motných provozních procesů 
byla při letošní generální pro-
věrce rozdělena do šesti sku-
pin, z nichž každá měla svého 
odborného garanta. Organi-
zaci a řízení bezpečnosti prá-

ce a provozu vedli Petr Trieb 
a Arnošt Ševčík, otvírkové, 
přípravné a dobývací práce, 
povolování hornické činnos-
ti, trhací práce měli na sta-
rost Pavel Macek a Milan Da-
neš. Odbornou skupinu, kte-
rá prověřovala havarijní plán, 
požární ochranu a báňskou 
záchrannou službu, řídil Jo-
sef Trykar. Strojní dopravu, 
elektrická a energetická zaří-
zení, odvodňování dozorovali 
Lubomír Donát, Petr Vágner 
a Petr Sigmund. Na důlně mě-
řickou dokumentaci, dobý-
vací prostory a problemati-

ku zásob dohlížel Petr Stani-
slav a na sanace, rekultivace, 
tvorbu a čerpání inančních 
rezerv Ingrid Jarošová. 
Z šetření v jednotlivých sku-
pinách vznikly protokoly, 
které společně projednali 
zástupci Českého báňského 
úřadu, obvodního báňské-
ho úřadu, krajské hygienic-
ké stanice a Sdružení odbo-
rových organizací. Shodli se, 
že nebyly zjištěny žádné zá-
vady. „Chtěl bych poděkovat 
všem zaměstnancům, tech-
nickohospodářským pracov-
níkům i zástupcům odborů 
za trpělivou, pečlivou a syste-
matickou práci, která přispě-
la k bezproblémovému průbě-
hu prověrek,“ uzavřel výrob-
ní ředitel.                           (red)

Sev.en uspěla v náročné báňské prověrce 
Bez zjištěných závad prošla Severní energetická generální prověrkou 
Českého báňského úřadu. Opakuje se po pěti letech a letos se prověřovaly 
všechny činnosti společnosti kromě úpravárenských provozů a hlubiny.

CO MUSÍ UMĚT VRTAČ
  Na vzdělání nejsou kladeny speciální požadavky.

  Vrtač musí vlastnit řidičský průkaz skupiny C, strojnic-
ký průkaz k výkonu této profese a musí obstát v psycho-
testech. 

Vrtací soupravy se vyráběly p ímo na míru těža ům. Foto: (pim)
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„Vytvořili jsme pětisetmetrovou 
trať, která má rozchod kolejnic 
530 milimetrů, na níž se mohou 
návštěvníci na vlastní kůži pře-
svědčit, jak se v minulosti pře-
pravovalo nejen osazenstvo hlu-
binných dolů, ale také materiál 
pod zem,“ vysvětlil Zbyněk Jakš, 
ředitel Podkrušnohorského 
technického muzea. Trať při-
tom nevede jen po rovině, dí-
ky výhybce jezdí důlní dráha 
i na druhou kolej do oblouku. 
Vláček tvoří důlní lokomotiva 
typu BMD 30, kterou muzeum 

získalo z nedalekého, nedávno 
uzavřeného hlubinného dolu 
Centrum. Jedná se o důlní maši-
nu, která se běžně využívala ve 
většině hlubinných dolů. Zatím 
jediný vozík, který táhne, bý-
vá označován Pullman a pobe-
re celkem 12 dětí. Do budouc-
na by měl mít vláček tři vagony. 
Vozíky, které muzeum získa-
lo ze severní Moravy, je však  
třeba ještě speciálně upravit. 
„Úmyslně jsme úzkokolejku 
chtěli slavnostně otevřít během 
našich tradičních oslav Dne dě-

tí, aby si prošla jakousi zatěž-
kávací zkouškou. V ní obstála, 
takže se stala součástí expozice 
hnědouhelného hornictví,“ do-

plnil Jakš s tím, že důlní vlá-
ček splňuje záměr muzea mít 
co největší počet funkčních ex-
ponátů, aby si návštěvníci udě-

lali lepší představu o těžbě, 
případně si vystavené před-
měty mohli vyzkoušet „na 
vlastní kůži“.                                (red)

V technickém muzeu nabízejí jízdu důlním vláčkem
Nejdřív ji ukázali dětem na Dětském dnu, teď 
už ji může obdivovat i  vyzkoušet každý ná-
vštěvník Podkrušnohorského technického 
muzea. Úzkokolejka, tedy úzkokolejná důlní 
dráha se stala dalším funkčním exponátem 
v muzeu v Kopistech. 

Zátěžovou zkouškou prošla úzkokolejka hned po slavnostním zprovoznění během oslav Dne dětí. Foto: (eš)

Trasa dlouhá 150 km vede 
Krušnými horami po obou 
stranách hranice mezi Ústec-
kým krajem a sousedním Sas-
kem. Během uplynulých dvou 
měsíců tvůrci výletu propra-
covali navigaci a výběr silnic 
tak, aby účastníci zbytečně ne-
bloudili, něco zajímavého z re-
gionu Krušných hor poznali 
a hlavně si pořádně zajezdili. 
Celý výlet je rozdělen na eta-

py, kde je třeba prokázat dů-
vtip a orientaci. „Krušnohor-
ská / Erzgebirge TRIPPER Ral-
lye namíchala pro cestovatele 
v jedné stopě koktejl, kde hlavní 
složkou zůstávají motorkářsky 
atraktivní silnice, panorama-
tické vyhlídky do kraje a míst-
ní památky snadno dosažitelné 
právě na motocyklu,“ popsala 
Eva Maříková, ředitelka Des-
tinační agentura Krušné ho-

ry a doplnila: „Vše okořeněno 
špetkou napětí a zábavy při pl-
nění úkolů a zvládnutí orienta-
ce bez mapy či navigace.“
Odměnou je účastníkům kro-
mě samotných zážitků z cesto-
vání Krušnohořím pamětní sa-
molepka, kterou si v cílovém 
městě vyzvednou v místním 
infocentru. Tak jako si každý 
motocestovatel rád na čelní 
plexi nebo kufr nalepí takovou 
samolepku třeba z Alp, bude 
mít možnost si projetou trasu 
připomínat i nálepkou z Kruš-
ných hor. Brožura s popsaným 
výletem TRIPPER je v české 
verzi k dispozici zcela zdarma 
v místě startu – v Hasičském 
muzeu v Krupce nebo v ně-
meckém jazyce v informačním 
centru v Altenbergu.          (red)

Krušné hory potěší motorkáře 
Milovníkům dvou rychlých kol je v Krušných 
horách k dispozici nový výlet TRIPPER, určený 
čistě pro motorkáře pod názvem Krušnohor-
ská / Erzgebirge TRIPPER Rallye, na který při-
spěly těžební společnosti Severní energetická 
a Vršanská uhelná. 

Turistické známky Uhelného safari jsou k dispozici zájemcům v informa ních centrech v Mostě i Litvínově. 
Foto: (pim)

Turistické vizitky s moti-
vy Uhelného safari nabí-
zejí turistická informační 
centra v Mostě i Litvínově. 
V Mostě si je zájemci moh-
li pořídit i během minive-
letrhu cestovního ruchu, 
který se jako každý rok ko-
nal před magistrátem. Or-
ganizátoři se tradičně sna-
ží představit turisticky 
zajímavá místa kraje a mož-
nosti využití volného času. 
Novinky pro letošní sezo-
nu tentokrát předvedla té-
měř dvacítka vystavovate-
lů. Mezi nimi zástupci měst 
Kadaň, Louny, Ústí nad La-
bem, Bílina nebo německé-
ho Marienbergu. Turisty se 
ovšem snaží nalákat i napří-

klad autodrom, Podkrušno-
horské technické muzeum, 
lázně v Teplicích, děčínská 
ZOO nebo Muzeum cuk-
ru a lihu Dobrovice a park 
miniatur Klein-Erzgebir-
ge Oederan. Zastoupení na 
veletrhu měla i Destinační 
agentura Krušné hory, kte-
rá představila i nové bro-
žury pro turisty, jež vznik-
ly ve spolupráci s těžebními 
společnostmi Sev.en a Vr-
šanská. Mostecké turistické 
informační centrum, které 
patří mezi pořadatele mini-
veletrhu cestovního ruchu, 
pravidelně přidává ke své 
nabídce i informace o Uhel-
ném safari jako jedné ze za-
jímavostí regionu.         (red)

Uhelné safari na vizitkách pro turisty

Švermováci chystají sraz 
Bývalí kolegové z Dolu Jan 
Šverma se opět po roce se-
jdou ve Strupčicích. Pravidel-
ný sraz Švermováků je naplá-
nován na tradičním místě, ve 
sportovním areálu, na pátek 
1. září od 14:00 hodin. Ani 
letos návštěvníci nepřijdou 
o kulturní program, k tan-
ci a poslechu jako vždy bude 
hrát hudba. Pravidelně se bý-
valých Švermováků, ale i sou-
časných zaměstnanců lokality 
Jan Šverma, která je nyní sou-
částí Vršanské uhelné, schází 
kolem dvou stovek.             (red)

Úspěšní běžci ze Severní
Mezi osmi tisícovkami běžců, 
kteří v polovině června roz-
pohybovali Stromovku, mě-

la své zastoupení i skupina 
Sev.en. Na trati závodu 
O2 Pražská štafeta 4x5 v re-
žii RunCzech se mezi známý-
mi tvářemi v čele s Leošem 
Marešem, Pavlem Pa kem 
nebo kapelami UDG a Eddie 
Stoilow neztratil ani běžec-
ký tým složený ze závodníků 
Sev.en EC a Severní energe-
tické. Závodilo se na pětikilo-
metrovém okruhu letní Stro-
movkou a součástí programu 
byly i piknik, party a další 
doprovodný program. Tým 
Sev.en - Štepán Kratochvíl, 
Jan Bejbl, Jan Skácel a Mar-
tin Hladík běžel štafetu první 
závodní den a mezi více jak 
sedmi sty týmy obsadil vy-
nikající 48 příčku a patří jim 
gratulace.                            (kapr)

Nejlepší čeští strongmani 
změřili své síly v Přelouči. 
Pod záštitou České asociace 
silných mužů se zde konalo 
druhé kolo profesionální ligy 
Strongman. Partnerem závo-
dů byla Sev.en EC.
Diváci byli v Přelouči svěd-
ky hned několika nej. Označe-
ní největší monstrum, které je 
mezi strongmany vnímáno jako 
velká pochvala, získal s váhou 
172 kg slovenský reprezentant 
Milan Suľan. Titul největší pře-
kvapení si zasloužil Michal Ti-
chý, který do závodu nastou-
pil i přes zranění bicepsu a na-
konec vybojoval třetí místo. 
Největším bojovníkem se stal 
Honza Šlejs. Závod nepřerušil 
ani poté, když si zezadu na krk 

upustil pětaosmdesátikilovou 
jednoručku. Za největší mo-
ment však můžeme označit ví-
tezství domácího závodníka Pe-
py Mazače, kterému přeloučští 
návštěvníci mohutně fandili.
Jen málokdo z přihlížejících 
by si asi troufnul na některou 
ze soutěžních disciplín. Patři-
ly mezi ně totiž například zve-
dání stopadesátikilové nápravy, 
jednoruček nebo až stosedm-
desátikilových koulí. Závod-
níci museli zvládnout přenést 
i 340 kg vážící ohradu na zhru-
ba 30 metrů. Velmi divác-
ky atraktivní soutěží bylo ta-
ké přenášení Škody Octavia 
zvednuté na „řídítkách“ při-
pevněných k vlečnému zaříze-
ní.                                              (kapr) Mezi soutěžní disciplíny strongmana pat ilo i zvedání stopadesátikilové nápravy. Foto: Archiv SSS

Siláci zápolili v Přelouči

„Jsem velmi rád, že se podni-
katelské fórum stává tradi-
cí, o čemž vypovídá nejen na-
plněná kapa cita na oba dva 
dny, ale také reprezen tativní 
složení účastníků,“ uvedl na 
úvod Oldřich Bubeníček, 
hejtman Ústeckého kraje 
a připomněl, že kraj podpo-
ruje podnikání mnoha způ-
soby. Zdůraznil zároveň ne-
zbytné řešení sociální situa-
ce v regionu. 
Účastníci konference se bě-
hem panelové diskuse mimo 

jiné shodli na tom, že pod-
mínky pro podporu podniká-
ní a nových technologií ovliv-
ňuje řada faktorů. Jde mimo 
jiné například o vliv stárnu-
tí populace na potřeby trhu 
práce, image regi onu, kte-
rou je třeba zkvalitnit, lépe 
předvídat potřeby trhu práce 
a ve spolupráci všech aktérů 
v regionu připravovat takové 
podmínky, aby se zde irmám 
dobře podni kalo a investova-
lo a pracovníkům kvalitně ži-
lo i pracovalo. 

„Akční plán představuje zcela 
konkrétní soubor rozvojových 
opatření, který vznikl ve spo-
lupráci s podnikateli, vzdělá-
vací sférou, nestátními nezis-
kovými organizacemi a v ne-
poslední řadě i s veřejnou 
sprá vou na regionální i cen-
trální úrovni,“ nastínila Gab-
riela Nekolová, předsedkyně 
Hospodářské a sociální rady 
Ústeckého kraje. První Akč-
ní plán pro roky 2017 – 2018 
předpokládá realizaci více 
než 60 rozvojových opatření 

v sedmi strategických oblas-
tech, takzvaných pilířích. Pro 
všechny strukturálně posti-
žené regiony předsta vují i-
nanční objem více než šest 
miliard korun pro letošní rok 
a více než 11 miliard pro rok 
2018. Ve výhledu do roku 
2030 by mohla celková pod-
pora stoupnout až na dalších 
25 miliard korun. 
Zajímavá byla vystoupení za-
hraničních účastníků konfe-
rence, například Günthera 
Horzetzkiho, státního tajem-
níka Ministerstva hospodář-
ství, energetiky a průmys-
lu Severního Porýní-Vestfál-
ska, který shrnul úspěšnou 
restrukturalizaci tohoto re-
gionu. Prostřednictvím vi-
deovstupu oslovil přítomné 

Hans Rüdiger Lange, ředi-
tel organizace Innovations-
region Lausitz, GmbH, kte-
rý mluvil o regionu Lužicka, 
řešícím v současné době ob-
dobné problémy jako Ústec-
ký kraj, především postup-
ný útlum těžby hnědého uhlí 
a potřebu proměnit ekono-
mickou strukturu regionu 
tak, aby mohl být konkuren-
ceschopný.  Blok k hospo-
dářské restrukturalizaci do-
plnila Renata Eisenvortová, 
členka Poradní komise pro 
průmyslové změny Evrop-
ského hospodářského a soci-
álního výboru. Objasnila po-
stoj Evropské komise k pro-
blematice restrukturalizace 
uhel ných regionů napříč ce-
lou Evropou.                       (red)

Přeměna postiženého regionu bude stát miliardy
Třetího ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje se zúčastnilo 
240 odborníků z více než stovky organizací. Vršanská uhelná se jako 
generální partner připojila k pořadatelům - Ústeckému kraji a Hospo-
dářské a sociální radě Ústeckého kraje.

Evropská špička v Inline 
Alpine Slalomu se opět po 
roce představila ve Vyso-
ké Peci. 
Jako každý rok tam jeden 
z průkopníků tohoto sportu 
u nás, Lyžařský klub Jirkov, 
pořádal závody Světového 
poháru. Původně letní pří-
prava pro alpské lyžování se 
během let stala regulerním 
sportem, jen lyže nahradily 
kolečkové brusle. Závodí se 
na silnici místo sjezdovky, 
kde nahrazují klasické bran-
ky kloubové tyče připevně-
né k litinovým podstavcům. 
Disciplíny se ale od alpské-
ho lyžování příliš neliší, jez-
dí se slalom, obří slalom, pa-
ralelní slalom i týmové sou-
těže. Také letos dvoudenní 
klání podpořila Vršanská 
uhelná.                             (pim)

Sjezdovku vyměnili za silnici NAPSALI JSTE NÁM
Setkání spolužáků býva-
lé Střední průmyslové školy 
v Mostě, kteří oslavili již pa-
desáté výročí po maturitě, 
má svá nej. Studenti z tehdej-
ší 4. C, oboru Důlní elektri i-
kace a mechanizace, docháze-
li do krásné budovy dnešního 
mosteckého muzea v letech 
1963 až 1967. Od maturity se 
scházejí pravidelně a několik 
posledních let již každý rok. 
V kolektivu se během čtyř stu-
dijních let vytvořily neobyčej-
ně silná soudržnost, kama-
rádství a přátelství, což vlast-
ně trvá do současnosti. Snad 
to přinesla doba pověstných 
šedesátých let, snad absence 
druhého pohlaví ve třídě ne-
bo všudypřítomná náhoda. 
Svůj podíl mělo jistě i to, že 
mnoho absolventů školy pra-

covalo v uhelných společnos-
tech na severu Čech. 
V sobotu 27. května se v Lovec-
ké chatě na Křižatkách sešlo 28 
spolužáků z 36 bývalých matu-
rantů. Dva se nemohli s kama-
rády setkat, protože čas jim vy-
měřený již uplynul. Šest se ne-
zúčastnilo s omluvou. Účast 
přesahující 82 procent by si za-
sloužila zaznamenat do nějaké 
knihy rekordů, poznamenal je-
den z účastníků. Přišlo i něko-
lik tehdejších vyučujících. Tříd-
ní profesor Jirásek již pro ne-
moc dorazit nemohl.                                             
Naše setkání by se neobešla 
bez obětavé práce Edy Vino-
hradníka a několika jeho po-
mocníků. Jeho kuchařské umě-
ní dodává již léta našim setká-
ním tu správnou „příchuť.“

Tomáš Zálešák
Do Vysoké Pece se sjela evropská špi ka inline slalomá ů. Foto: (pim)
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Uchazeči budou po kurzu u společ-
nosti zaměstnáni v profesi strojve-
doucí

Kvalifikační předpoklady:  
  věk min. 21 let
  vzdělání ÚSO s maturitou, ne-

bo vyučen ve strojním, elektro 
nebo dopravním oboru (např. 
zámečník, elektrikář, strojní 
kovář, automechanik apod.) 

  dobrý zdravotní stav, zejmé-
na zrak, sluch (bude prověřo-
vána zdravotní způsobilost) 
a úspěšné absolvování psy-
chologického vyšetření (lé-
kařské prohlídky a psycholo-
gické testování zajistíme na 
naše náklady)

  předložení výpisu z trestního 
rejstříku

Charakteristika kurzu:
  uchazeč se dnem zařazení do 

kurzu stává zaměstnancem 
akciové společnosti 

  kurz se skládá z 5 částí rozdě-
lených na teorii (R 8) a praxi 
(11 hod. směny R N V V)

  délka kurzu je přibližně 900 
hodin (7 měsíců), z toho cca 
1/2 jsou cvičné jízdy

  součástí kurzu je závěrečná 
zkouška způsobilosti

  termín zahájení kurzu je 1. 10. 
2017

Nabízíme:
  pracovní smlouvu na dobu ne-

určitou ihned
  mzdové zařazení do 5. tarif-

ního stupně s garancí nárůstu 
ihned po úspěšném ukončení 

kurzu a s garancí každoroč-
ního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

  firemní benefity – mimo jiné 
13. plat (cca 15.000 – 20.000/
rok), příspěvek na stravová-
ní, týden dovolené navíc (25 
dnů) 

  zázemí společnosti, která je 
součástí silné energetické 
skupiny s dlouhodobou per-
spektivou zaměstnání

  možnost profesního a osobní-
ho rozvoje

Po úspěšném ukončení kurzu:
  získání (podloženo smlouvou) 

náborového příspěvku ve vý-
ši 50 000 Kč (po zvládnutí te-
oretické části 20 000 Kč, po 
dokončení kurzu – praktická 
část a zkoušky 30 000 Kč).

  přiznání bonusu programu 
Zdraví - karta Benefity v hod-
notě 9 500 Kč /rok (na úhradu  
za dovolenou, sportovní zaří-
zení, léky, kulturu)

  příspěvek na penzijní připo-
jištění minimálně 500 Kč/mě-
síc

Přihlášky zasílejte elektronicky do 
7. 7. 2017 na: 
v.stefanek@coalservices.cz          
nebo na adresu Vladimír Štefá-
nek, Coal Services a.s., V. Řezáče 
315, 434 67 Most
Informace a dotazy - kontaktní te-
lefon: 476 203 612.
Informační schůzka proběhne 
v Komořanech v lokalitě Úpravny 
uhlí. Součástí je pohovor s uchaze-
či, prohlídka lokomotivy a další in-
formace o profesi strojvedoucí. 

Významný zaměstnavatel v regionu 
společnost Coal Services a.s., člen velké energetické skupiny Czech Coal, nabízí

KURZ STROJVEDOUCÍ 
S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 50 000 Kč

Zkuste trochu p edstavit 
nového majitele...
Jiří Charvát se v dostihovém 
sportu angažuje už zhruba 
dvacet let, je majitelem nejú-
spěšnější české dostihové stá-
je a v současnosti má už i svůj 
chov, což je pro každého ma-

jitele velký milník. Zároveň je 
prezidentem Jockey Clubu ČR, 
takže jde o člověka v dostiho-
vém sportu velmi erudované-
ho, který cítil jakousi morální 
povinnost zachovat v Mostě 
dostihový sport a dál ho rozví-
jet. Hipodrom patří do katego-

rie A, tedy mezi závodiště nej-
vyšší třídy, takže se tu dají bě-
hat skutečně nejlepší dostihy. 
To se potvrdilo už na konci mi-
nulé sezony, kdy se zde běžela 
Cena zimního favorita za 550 
tisíc korun. Letos se v jeden 
den poběží 96. Svatováclavská 
cena, jeden z nejstarších dosti-

hů v Česku a 79. Cena zimního 
favorita. V obou případech se 
jedná o dostihy nejvyšší úrov-
ně za 550 tisíc korun. 

Když íkáte, že mostecké 
závodiště pat í k nejlepším 
v republice, jakou pozici 

by mělo mít mezi ostatními 
podobnými areály? 
Hipodrom může velmi dob-
ře doplňovat třeba závodiště 
ve Velké Chuchli. Díky výhod-
né poloze u hranic bychom sem 
rádi dostali víc koní například 
z Německa, což se v současné 

době všeobecně nedaří ani na 
jiných závodištích v ČR. Byl se 
u nás podívat ředitel závodiště 
v Drážďanech, takže jsme snad 
na dobré cestě.

Co byste ozna il za největší 
změnu po svém p íchodu na 
hipodrom? 

Hlavní změna je v rozhodnu-
tí dál zde rozvíjet dostihy.  Ze 
tří loňských dostihových dní 
je na letošek naplánovaných 
sedm. Mám pocit, že na hipo-
dromu postupně docházelo 
k útlumu dostihové činnos-
ti, a to by byla škoda a záro-
veň i s ohledem na ixní ná-
klady na provoz závodiště ta-
ké vlastně neekonomické.

A co nového eká na ná-
vštěvníky? 
Chceme na hipodrom vrátit 
divácky atraktivní překážko-
vé závody. Dříve se na hipo-

dromu běhala Velká mostec-
ká steeplechase a její tradici 
jsme se letos rozhodli obno-
vit. Bude to steeplechase ka-
tegorie National Listed s do-
tací 300 tisíc korun a v tuto 
chvíli už mohu slíbit, že se na 
hipodromu 26. srpna před-
staví nejlepší čeští překáž-
koví koně.  Rád bych všech-
ny na tento výjimečný dosti-
hový den pozval.

K hipodromu pat í také 
parkurové závody, jak vidíte 
jejich budoucnost? 
V současné době parkuro-
vé závody zajišťuje Jezdecká 
společnost Most a my jí pou-
ze pronajímáme zázemí pro 
jejich pořádání. Určitě se ale 
budeme do budoucna zabý-
vat myšlenkou, zda bychom 
parkury pořádali opět pod 
hlavičkou hipodromu. Jde to-

tiž o divácky atraktivní a vel-
mi rychle se rozvíjející sport. 

P ipravujete nějaké novinky 
i mimo dostihovou dráhu?
Vybrali jsme například no-
vého dodavatele občerstve-
ní.  Už nebude deset malých 
stánků různé úrovně, ale je-
den dodavatel občerstvení, 

který tyto služby bude po-
skytovat kvalitně a na úrov-
ni. Na srpnových dostizích 
budou k vidění nové stánky, 
do jejichž nákupu investuje-
me zhruba čtvrt milionu ko-
run. Do konce sezony hodlá-
me vylepšit střižnu, takže na 
obrazovkách po celém areá-

lu bude možné sledovat do-
stihy ve full HD rozlišení a ve 

stejné kvalitě i živé přenosy 
z dostihů na internetu, což 
je v českém prostředí zatím 
dost výjimečné. 

Hipodrom sloužil i k po ádá-
ní ady spole enských a kul-
turních akcí. Chcete v tomto 
trendu pokra ovat?
Jednoznačně. Opět se tu bude 
konat Den horníků a máme 
i další zájemce o pořádání za-
městnaneckého dne. Velmi se 
nám líbil celosvětový sraz vo-
zů Citroën, který se zde usku-
tečnil před několika lety. Are-
ál je dostatečně velký a my ho 
k podobným účelům rádi vy-
užijeme. V současné době je 
ale hlavní stabilizovat provoz 
hipodromu, zajistit jeho efek-
tivní fungování a teprve pak 
se můžeme věnovat podob-
ným záležitostem. 

Co vás nejvíc p ekvapilo, 
když jste na hipodrom 
nastoupil? 
Nešel jsem úplně do nezná-
ma, protože než jsem se při-
hlásil do výběrového říze-
ní, dopředu jsem si zjišťoval 
informace o závodišti. Vel-
mi mě ale překvapilo, v ja-
kém je stavu a jak je hezké. 
Když přijedete do Pardubic 
nebo Velké Chuchle, všude je 
vidět, jak jsou tato závodiš-
tě personálně podhodnoce-
ná. To je ostatně i případ hi-
podromu, ale i v tak malém 
týmu je areál skvěle udržo-
vaný a nádherně vypadá. Za-
ujalo mě také a vůbec jsem 
netušil, jak je hipodrom ote-
vřený lidem. Chodí sem gri-
lovat, slavit narozeniny, spor-
tovat. Tento směr považuji za 
správný.                               (pim)

Chceme na hipodrom vrátit překážkové závody
Mostecký hipodrom, populární dostihové zá-
vodiště, zažívá letos první sezonu s novým ma-
jitelem. Co se změnilo, co plánuje a  jaké bylo 
největší překvapení po příchodu do Mostu, pro-
zradil ředitel hipodromu Jakub Šimůnek. 

editel hipodromu Jakub Šimůnek (uprost ed) během prvního letošního dostihového dne na mosteckém závodišti spole ně s Olgou Šrůtovou, 
lenkou dozor í rady hipodromu a Ji ím Charvátem, majoritním akcioná em spole nosti Hipodrom Most. Foto: Archiv Hipodromu Most

„Díky výhodné poloze u hranic bychom na 
hipodrom rádi dostali víc koní například 
z Německa, což se v současné době všeobec-
ně nedaří ani na jiných závodištích v ČR.“

„Zaujalo mě a  vůbec jsem netušil, jak je 
hipodrom otevřený lidem. Chodí sem gri-
lovat, slavit narozeniny, sportovat. Tento 
směr považuji za správný.“

Jakub Šimůnek
  je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obo-

ru podniková ekonomie a management, z LIGS Univer-
sity má titul MBA v oboru Public Relations

  má zkušenosti s dostihovým sportem, před příchodem 
na mostecký hipodrom pracoval na závodišti ve Velké 
Chuchli, naposledy jako obchodní ředitel

  s příchodem Jiřího Charváta, který se stal novým vět-
šinovým akcionářem mosteckého hipodromu, se stal 
v dubnu 2017 předsedou představenstva a současně 
ředitelem mosteckého dostihového závodiště
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SLAVNÉ SEDMIČKY
1237: Příchod minoritů do Mostu a založení kláštera

Minoritský klášter, který se 
začal stavět někdy mezi lety 
1237 a 1240, je tak nejstar-
ším řeholním areálem na úze-
mí Mostu. Město, či spíš ještě 
osada, v té době patřila jinému 
klášteru, a sice Křižovníkům 
Božího hrobu ve Zderaze u Pra-
hy. Těm je odkázal bezdětný Ko-
jata, poslední z rodu Hrabišiců, 
zakladatelů města. Ve stejné do-
bě jako klášter se buduje v Mos-
tě i kamenný gotický hrad. 
Prvním kostelem řádu minori-
tů byl kostel svatého Vavřince, 
zřejmě nevelká stavba, kterou 
později nahradil mnohem větší 
chrám. Ještě ve 13. století se to-
tiž začal klášterní areál velkory-
se přestavovat. Stavělo se prak-
ticky až do půlky 14. století. Nej-
prve řád postavil nový kostel, 

ten však byl už zasvěcen sva-
tému Františku Sera ínskému, 
a poté i konvent.
Na rozdíl od kláštera magdale-
nitek na nedalekých Zahraže-
nech přežil minoritský klášter 
husitské války bez úhony, stej-
ně jako přečkal mohutný požár 
Mostu v roce 1515, kterému pa-
dl za oběť kostel Nanebevzetí 
Panny Marie.
Dál už minoritský řád štěstí 
opustilo a v klášteře se střída-
ly požáry a rekonstrukce. Prv-
ní velký oheň ho zničil roku 
1639. Z tohoto požáru se kláš-
ter a kostel dlouho nemohly 
vzpamatovat a teprve velká ba-
rokní přestavba v letech 1716 
až 1722 mu vdechla nový život. 
Bohužel ne na dlouho, rok po 
dokončení město postihl roz-

sáhlý požár a tentokrát už kláš-
ter minoritů ušetřen nezůstal. 
Podle historických záznamů co 
nezničil oheň, dokončily násle-
dující vydatné deště. Základní 
kámen nového kostela byl sice 
položen hned následující rok, 
ale stavba se táhla až do roku 
1755. Významně jí pomohli do-
nátoři, například Marie Marké-
ta z Waldsteina, která mostec-

kým minoritům věnovala čty-
ři tisíce zlatých. Znovu barokní 
kostel vyhořel roku 1820 a je-
ho obnova byla dokončena roku 
1842. De initivní zkáza přišla 
roku 1974, kdy byl zlikvidován 
areál kláštera a o tři roky pozdě-
ji i kostel.
Před demolicí bylo sejmuto 
vnitřní vybavení včetně pozo-
ruhodných nástropních fresek 

J. V. Tschoppera z druhé polo-
viny 18. století. Dnes zdobí kos-
tel svatého Jiří v Českých Zlatní-
kách, stejně jako barokní oltář 
a další zachráněná výzdoba. Ka-
menné vázy kadaňského socha-
ře Karla Weitzmanna z první 
poloviny 18. století, které zdobi-
ly průčelí kostela minoritů, dnes 
můžete najít před mosteckým 
muzeem.                                      (kat)

Roku 1237 přicházejí do Mostu z  Itálie prv-
ní mniši minoritského řádu, aby zde založili 
klášter. Od chvíle, kdy František z Assisi, zná-
mý svým asketickým životem, založil se svými 
žáky v Itálii tento žebravý řád, uplynulo pou-
hých 28 let.

Foto: Archiv Národního památkového ústavu a Oblastního muzea v Mostě

Ačkoli je tento ryze český svě-
tec opředený legendami, o je-
ho životě se mnoho neví. Jis-
té je, že byl prvním opatem 
sázavského kláštera, kde se 
sloužily slovanské bohosluž-
by dokonce ve staroslověnšti-
ně. Byl ženatý a měl syna a ví 
se i přesné datum jeho úmr-
tí 25. března 1053. Datum na-
rození historikové pouze od-
hadují, že to mohlo být mezi 
roky 970 až 985 snad ve ves-
ničce Chotouň u Českého Bro-
du. Shoda panuje v tom, že 
Prokop měl výborné slovan-
ské vzdělání, naopak spory 
se vedou o to, kde ho dosáhl. 
Po několika letech kněžské-
ho působení Prokop se sou-
hlasem své rodiny odešel žít 
mnišským životem. Kolem ro-
ku 1000 se v pražském Břev-
novském klášteře stal bene-
diktinem. Klášter ale po něko-
lika letech opustil a odešel žít 
jako poustevník k Sázavě. 

U Sázavy se s Prokopem setkal 
kníže Oldřich. Podle legendy 
ho k sídlu poustevníka zave-
dl jelen. A protože na knížete 
udělal světec velký dojem, mo-
hl už roku 1032 založit v údo-
lí řeky slavný klášter. Za vlá-
dy knížete Břetislava I. v roce 
1035 se Prokop stal jeho prv-
ním opatem. Prokop zemřel 
v kruhu svých žáků a pocho-
ván byl v dřevěném chrámu, 
který před lety vlastníma ru-
kama budoval. Za vlády prv-
ního dědičného krále Přemys-
la Otakara I. a římského pa-
peže Inocence III byl Prokop 
4. července 1204 o iciálně sva-
tořečen. Prokopovo rameno 
bylo na žádost krále Přemys-
la I. uloženo ve svatovítském 
chrámu a roku 1588 dal praž-
ský arcibiskup Medek převézt 
Prokopovy ostatky do Pra-
hy, kde byly i za účasti císaře 
Rudolfa II. uloženy v chrámu 
Všech svatých na Hradě. 

Jako patron havířů začal Sva-
tý Prokop postupně nahrazo-
vat svatou Barboru od polovi-
ny 19. století. Měl se stát ryze 
českým patronem a v postup-
ně počešťovaných uhelných 
revírech měl být tímto způ-
sobem posílen národní duch. 
Podle některých zdrojů se pro-
kopské oslavy ujaly i díky pří-
znivému datu na začátku čer-
vence, kdy se slavil i svátek 
Cyrila a Metoděje a obvykle 
se nepracovalo. Jinak ale hor-
nické oslavy vypadaly podob-
ně jako ty k uctění svaté Bar-
bory. Ze šachet kráčely průvo-
dy uniformovaných horníků za 
doprovodu kapely, následova-
la mše a po ní zábava.
Hornického patrona připomí-
nají i v Mostě dvě sochy. Jed-
na od neznámého autora z ro-
ku 1723 stála původně v Sou-
ši, po několika stěhováních ji 
dnes najdete přímo v centru 
města mezi budovami kultur-
ního domu Repre a inančního 
úřadu. Ani autor druhé sochy 
z roku 1738 není známý, po-
cházela z obce Vršany, od kon-
ce roku 2009 stojí na „náměs-
tíčku“ v ulici Prokopa Holého 
ve čtvrti Zahražany.           (red)

Hornický patron Prokop slaví svátek v červenci
Den jeho svatořečení učinil ze 4. července 
svátek hornického patrona svatého Prokopa. 
Horníci si ho vybrali i proto, že jim byl blízký 
svým způsobem života.

U sochy svatého Prokopa na druhém mosteckém náměstí se zastavuje 
i hornický průvod p i tradi ním Skoku p es kůži. Foto: Archiv DN
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a CHOMUTOVSKO

  Do 12. 7. - Jiří Winter Ne-
prakta. Výstava nezaměnitel-
ných vtipů i méně známých ob-
razů vynikajícího spisovate-
le, humoristy, kreslíře a malíře. 
Galerie Jirkov v Kostelní ulici. 

  14. 7. – Promenádní kon-
cert. Pravidelné promenád-
ní koncerty pořádané městem 
Most pokračují i o prázdni-
nách. Každý druhý pátek vždy 
od 16:00 do 17:00 hodin na 
1. Náměstí hraje Big Band 
Zdeňka Tölga. Při nepříznivém 
počasí se koncert přesouvá do 
OC Central. 

  14. 7. – Letní kino na 
1. Náměstí. Město Most připra-
vilo promítání na 1. Náměstí, 
promítá se  pohádka Anděl pá-
ně 2. Začátek ve 20:00 hodin, 
zdarma.

  16. 7. - Specialized - En-
duro Race Klíny. Čtvrtý závod 
České Enduro Série horských 
kol. Enduro je disciplína, kte-
rá kombinuje všechny MTB do-
vednosti: vytrvalost, techniku, 
strategii a rozvahu. Sport areál 
Klíny, start v 10:00 hodin. Po-
drobnosti na klmost.cz.

  17. 7. - Carbonia Cup. 
Mezinárodní závody amatérů 
v osobních a formulových vo-
zech na autodromu v Mostě. 

  19. 7. - Taneční odpoled-
ne pro seniory. V hotelu Casca-
de bude k tanci a poslechu hrát 
Olda Holub. Od 16:00 do 19:00 
hodin, vstupné zdarma. 

  21. 7. – Dostihy PMU. Do-
stihový den pod hlavičkou nej-
větší sázkové kanceláře na svě-
tě. Z  hipodromu budou dostihy 
satelitně přenášeny a sázky se 
budou nabírat ve Francii. 

  21. 7. - Koncert Wabiho 
Daňka. Jeho písně i celkový 
hudební projev jsou některý-
mi hudebními odborníky občas 
přirovnávány k americkému 
zpěvákovi a ilmovému herci 
Krisu Kristoffersonovi. V sou-
časné době vystupuje v duu 
s Milošem Dvořáčkem. Zámec-
ký park Červený Hrádek, od 
19:00 hodin, vstupné 150 Kč.

  21. – 23. 7. - The Most 
Czech Minibike Weekend. 

Republikový šampionát mo-
tocyklových talentů na malo-
objemových speciálech se bu-
de konat na malém závodním 
okruhu v areálu polygonu.

  22. 7. - Pouť v Bělušicích. 
Hvězdou kulturního programu 
je ve 20:00 hodin skupina Ar-
gema.

  23. 7. - Krušnoman Cross 
Triathlon Most. Tři závody: 
Classic, Sprint a závod pro dě-
ti. U závodů Classic a Sprint je 
možnost utvoření štafet. Závo-
du se zúčastní i Helena Erbe-
nová, mistryně světa v zimním 
i terénním triatlonu, bývalá re-
prezentantka v běhu na lyžích 
a Jan Francke, triatlonista a po-
lární běžec.  V době konání zá-
vodu bude vodní plocha a in-li-
ne dráha v areálu Matylda od 
8 hodin pro veřejnost zcela uza-
vřena. 

  28. 7. – Promenádní kon-
cert. Další z osmi letošních pro-
menádních koncertů na 1. Ná-
městí. Od 16:00 do 17:00 hodin 

hraje Big Band Zdeňka Tölga. 
Při nepříznivém počasí se kon-
cert přesouvá do OC Central. 

  28. 7. – Letní kino na 
1. náměstí.  Druhé prázdnino-
vé promítání v centru města 
Most, tentokrát uvidíte roman-
tický ilm Pohádky pro Emu. 
Začátek ve 20:00 hodin, zdar-
ma.

  29. 7. - The Most Show. 
Den plný sportovních, kultur-
ních i gastronomických zážit-
ků nabídne v celém svém are-
álu mostecký autodrom. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na 
závody série DMV GTC pro ces-
tovní vozy i GT speciály na vel-
kém okruhu, na malém okruhu 
na polygonu si to rozdají o bo-
dy do evropského šampioná-
tu minibiků mladí talentovaní 
jezdci na maloobjemových spe-
ciálech. Kdo se nabaží rychlých 
a silných strojů, může se nechat 
zlákat přehlídkou kulinářských 
specialit z různých zemí svě-
ta. Na své si přijdou i milovníci 
dobré muziky, zahraje bluesová 

legenda Luboš Andršt či původ-
ně mostecká rocková a taneční 
kapela Laura a její tygři. Začá-
tek v 9:00 hodin.

PARDUBICKO
  9. 7. - Hrad řemeslníků 

na Kunětické hoře. Festival 
tradičních řemesel na hradě 
Kunětická hora. Od 9:30 hodin.  

  12. 7. - Středeční kon-
cert na náměstí. Zahraje Otisk, 
country kapela z Jihlavy. Ma-
sarykovo náměstí Přelouč, od 
19:00 hodin, vstup zdarma. 

  12. 7. - Všechno nebo nic. 
Promítání komedie ČR v rámci 
Letního kina za školou. Přelouč, 
od 21:30 hod. 

  15. - 16. 7. – Létofest. Ak-
ce pro celou rodinu, dětský pro-
gram a zábava po celý den. Vy-
stoupí Slza, Marek Ztracený, 
Michal Hrůza, Ewa Farna, Če-
chomor a Wanastowi vjecy. Do-
stihové závodiště Pardubice, 
vstupné 490 Kč.

  16. 7. - Král na hradě. 
Návštěva krále Vladislava Ja-

gellonského u svého rádce pa-
na Viléma z Pernštejna na hra-
dě Kunětická hora po 520 le-
tech. V 11:00, 13:00, 15:00 
a 16:00 hodin kostýmované vý-
klady formou dialogu dvou his-
torických postav, spojené s ce-
remonií pasování návštěvníků 
na rytíře. Hrad Kunětická hora, 
začátek v 11:00 hodin.  

  19. 7. - Středeční koncert 
na náměstí. Tentokrát také ja-
ko oslava 25 let rockové kape-
ly Řemen z Chlumce nad Cidli-
nou. Masarykovo náměstí Pře-
louč, od 19:00 hodin, vstup 
zdarma.

  20. - 23. 7. - Mistrovství 
ČR ve všestrannosti. Dosti-
hový den na závodišti Agrofert 
Park Pardubice. 

  21. 7. - Tři sestry BAN-
DITOS, Vendetta. Koncert na 
Letním parketu za školou. 
Přelouč, od 20:00 hodin.

  26. 7. -Středeční koncert 
na náměstí. Tentokrát zahra-
jí CUBE - crossover z Pardubic 
a RIMORTIS - speedmetal z Po-
děbrad. Masarykovo náměstí 
Přelouč, od 19:00 hodin, vstup 
zdarma. 

  26. 7. - Špunti na vodě. 
V rámci Letního kina za školou 
v Přelouči bude k vidění no-
vá česká komedie. Začátek ve 
21:30 hodin. 

  Do 31. 8. - Co se vešlo do 
vitrínky. Výstava z LEGO kos-
tek v budově KICMP. 
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V tajence vyluštíte motto. Správné znění tajenky z květnových DN: Krásné ženy jsou pro muže bez fantazie. Výhru získávají: Alena Frýdlová, Coal Services; Lenka 
Kopřivová, ÚU Komořany; Anna Tůmová, 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.  

VZPOMÍNKA

Kam za kulturou v měsíci červenci

Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě miloval, nikdy nezapome-
ne. 12. července tomu bude již rok, kdy nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, pan Jan 
Gažúr.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku 
děkujeme. S láskou v srdci vzpomíná manželka Jana a ce-
lá zarmoucená rodina.

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

2. července 
Antonín Vnouček – řidič pracovních strojů

Dovolujeme si Vás pozvat na

7. SETKÁNÍ RODÁKŮ
zaniklých obcí 

KOPISTY - KONOBRŽE - PAŘIDLA,
které se uskuteční v sobotu

30. září 2017 od 16.00 hodin
v KD Citadela Litvínov

Vstupné 10 Kč (bude použito na úhradu sálu)



DN / číslo 6 / červen 2017   > 16 | Fotoreportáž

Důlní noviny – vydává Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28678010. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E 11596. Měsíčník, vychází v nákladu 5 000 kusů.
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Házenkářky mosteckého DHK Baník Most si 
již užívají zaslouženého volna. Obhájily čes-
ký titul. Ve finále se postavily proti stejnému 
soupeři jako loni.  S  pražskou Slavií sehrály 
dvě utkání. První souboj finálové série v Pra-
ze Černým andělům nevyšel, proto se před 
domácím publikem museli snažit, aby vítěz-
ství strhli na svou stranu. Předvedli se v tom 
nejlepším světle. Skvělá divácká kulisa a pře-
svědčivý výkon jim dopomohl k výhře nad sil-
ným soupeřen  a pohár pro českého mitra tak 
zůstává i letos v Mostě.

Černí andělé slaví pátý český titul v řadě

Takhle vypadá nefalšovaná mistrovská radost. Dvě domácí vítězství znamenala pro mostecké házenká ky 
zisk pátého eského titulu v adě.  Foto: (pim)

Jen ty i hrá ky z aktuálního týmu erných andělů se mohou pochlubit všemi pěti mistrovskými tituly: Eva 
Bezpalcová, Petra Rů ková, Kate ina Dvo áková a Dominika Müllnerová (zleva). Foto: (pim)

Po úspěšném t etím fi nálovém zápase nikdo radost neskrýval ani Tere-
za Chmela ová. Foto: (pim)

Kompletní mistrovský tým erných andělů.
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