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Manželé 
Raisrovi už 
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Celkem poslaly 45 objedná-
vek, z nichž těžební společ-
nost vybrala 14, které získají 
inanční podporu na vybudo-

vání nebo modernizaci uče-
ben. Dalších deset realizovala 
formou seminářů, vzděláva-
cího projektu Uhelná maturi-
ta nebo exkurzí do elektrár-
ny.  Podle očekávání přitáh-
la největší pozornost nabídka 

Edisonův kabinet, do níž ško-
ly přihlásily 23 projektů na 
zkvalitnění přírodovědného 
a technického vzdělání. Pod-
poru na realizaci získalo de-
set základních a středních 
škol. „Výběr projektů je rok od 
roku obtížnější a všechny při-
hlášené by si určitě podporu 
zasloužily. Jsem rád, že jsme 
mohli pomoci alespoň někte-

rým a zvýšili náš příspěvek na 
vzdělávání za dobu existence 
grantu Chytré hlavy na 14 mi-
lionů korun,“ uvedl Vladimír 
Rouček, generální ředitel Vr-
šanské uhelné. 
Opakovaně uspěly VOŠ, OA, 
SPgŠ a SZŠ Most, základ-
ní škola ve Strupčicích ne-
bo Podkrušnohorské gymná-
zium Most se svými projekty 
na zkvalitnění výuky přírodo-
vědných předmětů a vybudo-
vání učebny Svět práce. Popr-
vé v osmileté existenci grantu 
putuje inanční příspěvek do 
základní školy v Lomu. 
Pokračování na straně 7

E-shop Chytré hlavy hlásí vyprodáno
Z  pěti nabídek upravených do podoby e-sho-
pu vybíraly letos školy na Mostecku v  rámci 
8. ročníku grantového programu Chytré hlavy 
pro Sever Vršanské uhelné. 

Jejich autory byli žáci osmi 
mosteckých základních škol, 
kteří v rámci soutěžní výstavy 
Chytré hlavy si hrají s Merku-
rem zpracovali téma energie. 
„V loňském roce jsme ve spolu-
práci s Ústeckým krajem věno-
vali tři miliony korun na nákup 
stavebnic Merkur pro jedenáct 
mosteckých základních škol. 
Chceme tímto způsobem žá-
kům zpříjemnit výuku technic-
kých oborů, jejichž absolventů je 
v regionu stále nedostatek,“ vy-
světlil na zahájení výstavy Pe-
tr Procházka, technický ředitel 
společností Vršanská uhelná 
a Severní energetická. 
Populární stavebnice se po-
stupně vyvíjela a v současné 
době je vhodná i pro studenty 
středních a vysokých škol, kte-
rým umožňuje konstruovat slo-

žitější modely. Proto letos od 
Vršanské získala příspěvek na 
nákup Merkurů i VOŠ, OA, SPgŠ 
a SZŠ Most. „Naše podpora po-
kračuje, zhruba půlmilionovou 
částkou jsme přispěli na nákup 
těchto stavebnic nejen mostec-
ké střední škole s kapacitou více 
než dvou tisíc studentů, ale i zá-
kladní škole v Meziboří,“ doplnil 
technický ředitel. 
Soutěžní výstava ve Středis-
ku volného času měla ihned po 
svém zahájení svého vítěze. Od-
borná porota při vernisáži vy-
brala Stanici Merkur vytvoře-
nou žáky základní školy z ulice 
Obránců míru. O dalším vítězi 
rozhodovali návštěvníci svým 
hlasováním (do uzávěrky DN 
nebyl vítězný model známý – 
pozn. red.) Ceny vítězům věno-
vala Vršanská uhelná.          (red)

Školáci soutěžili s Merkurem

Hlasovat o nejlepší model mohli kromě odborné poroty také všichni návštěvníci výstavy Chytré hlavy si hra-
jí s Merkurem. Foto: (pim)

Více než dvě desítky modelů z  populární sta-
vebnice Merkur si mohli během října prohléd-
nout návštěvníci mosteckého Střediska volné-
ho času. 

Petra Mrvíka, 
personálního ředitele

V jaké fázi je v sou asné době 
kolektivní vyjednávání? 
S kolektivním jednáním jsme 
ještě nezačali, ale zahájíme ho 
ve velmi krátké době. Před ne-
dávnem byla uzavřena kolek-
tivní smlouva takzvaného vyš-

šího stupně, kterou mezi se-
bou uzavírají Odborový svaz 
pracovníků hornictví, geo-
logie a naftového průmyslu 
a Zaměstnavatelský svaz důl-
ního a naftového průmyslu. 
Nejsme tedy v časovém sklu-
zu, naopak právě teď je ideál-
ní čas začít. 

Mluví se o tom, že letošní 
kolektivní vyjednávání bude 
složité, v em? 
Třeba v tom, že se rozběhne 
ve všech společnostech sku-
pin Czech Coal a Severní ener-
getická. 
Pokračování na straně 2

ZEPTALI JSME SE...



DN / číslo 10 / říjen 2017   DN / číslo 10 / říjen 2017   Ze skupiny | 3> 2 | Ze skupiny

MfD: Můžete komentovat 
informaci, že spole nost 
Coal Services prodává 
areál tábora ve Vrbně?
Společnost Coal Services 
ze skupiny Czech Coal roz-
hodla o prodeji areálu tá-
bora ve Vrbně letos v létě. 
Oblíbený areál získá obec 
Kadov, která o něj proje-
vila zájem. Kupní smlouvy 
jsou již podepsány a čeká-
me na vklad do katastru 
nemovitostí.

TK, Ro a další média: 
V Mostě se p ed pár dny 
konal Skok p es kůži, 
můžete p iblížit, co  to 
znamená?
Skok přes kůži je nejvý-
znamnější hornická slav-
nost. Jedná se o slavnost-
ní přijímání absolventů 
báňských oborů do ce-
chu hornického.  Má svá 
přesná pravidla a jde o je-
dinečnou možnost vidět 
řadu hornických tradic. 
Veškeré dění zahajuje po-
chod městem, tzv. sala-
mandr. Slavnost pokra-
čuje samotným ceremo-
niálem skoku v tzv. noře 
– v našem případě v hlav-
ním sále mosteckého kul-
turního domu Repre. Ří-
dí ho Slavné vysoké a ne-
omylné prezidium, zpívají 
se hornické písně tzv. kar-
míny.
Do Mostu se tato unikát-
ní akce vrátila opět po pě-
ti letech a zúčastnilo se 
jí na 400 zástupců hornic-
tva z celé republiky, Slo-
venska či Polska.  Letoš-
ním hostitelem byly Vr-
šanská uhelná a  Severní 
energetická společně se 
Zaměstnavatelským sva-
zem důlního a naftového 
průmyslu.
Že má tato hornická podí-
vaná dlouholetou tradici 
dokládá fakt, že se jedna-
lo  již o 128. Skok v novo-
dobé historii. 

MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová, 
mluvčí skupin Sev.en 
a Czech Coal

„Jedná se o standardní gu-
mový pás, vyráběný v Mata-
doru, který má navíc takzva-
nou protiprůrazovou vlož-
ku,“ vysvětlil Michal Janata, 
technolog Servisu doprav-
ního pásma Vršanské uhel-
né. Kromě toho, že je ten-
to typ pásů odolnější proti 
protržení, má také delší ži-
votnost. 
Ve Vršanské uhelné už s ním 
mají zkušenosti, osvědčil 
se na skrývkovém rypadle 
KU800/K84, používá se i na 
zakladači ZP6600/Z86 a na 
jedné z linek dálkové páso-
vé dopravy. „Ohromnou vý-
hodou je, že se speciální vlož-
ka může využít na pásech pro 
skrývkovou i uhelnou techno-
logii, které mají rozdílnou šíř-
ku. Naši zaměstnanci nepo-

třebují žádné speciální ško-
lení ani vybavení, spoje se na 
pásech dělají obvyklým způ-
sobem a trvají stejně dlouho,“ 
připomněl Janata. Při nasazo-
vání Raptoru na velkostroj si 
zaměstnanci Servisu doprav-
ního pásma mohou všech-
no potřebné připravit v dílně 
a na velkostroji už pás pouze 
spojí. 
Na velkostroj KU300/K107 se 
během čtvrtletní revize nasa-
dilo třicet metrů speciálního 
pásma. V ostrém provozu se 
nyní vyzkouší, zda vlastnos-
ti Raptoru vyhovují i uhelné 
technologii. Při další odstávce 
stroje se vyhodnotí opotřebe-
ní, a pokud se Raptor osvěd-
čí, mohl by se v budoucnu ob-
jevit i na ostatních uhelných 
rypadlech.                             (red)

Do provozu s Raptorem
Uhelný velkostroj KU300/K107 se stal prvním 
rypadlem ve Vršanské uhelné, které má odol-
nější dopravní pásmo Raptor. Po dobrých zku-
šenostech z  jiných částí těžební technologie 
ho na velkostroj nasadili zaměstnanci Servisu 
dopravního pásma během čtvrtletní revize.

V elektrárně ve Chvaleti-
cích inišuje přestavba na-
jížděcí kotelny. Změnou 
palivové základny, kdy stá-
vající olejové hořáky bu-
dou nahrazeny novými 
nízkoemisními na zemní 
plyn, se sníží emise kotlů 
tak, aby splňovaly nové li-
mity platné po roce 2018. 
Po rekonstrukci se přesta-
ne v najížděcí kotelně použí-
vat těžký topný olej – mazut, 
a proto se musely postavit 
nový distribuční plynovod 
z nedalekých Chvaletic a re-
gulační a měřicí stanice ply-
nu. Na plynovod budou na-
pojeny další ekonomické 
subjekty v sousedním prů-
myslovém areálu. Výstav-
bu realizuje sdružení irem 
Rekomont, I. SPZ a RUBING. 
Dokončena bude v závěru 
roku.
Nový plynový hořák má již 
první z kotlů. Po jeho naje-

tí se vymění hořák i na dru-
hém kotli. Na oba kotle bu-
de nainstalován ekonomizér 
pro využití odpadního tep-
la spalin a zvýšení účinnosti. 
Od července má najížděcí ko-
telna také nový komín upra-
vený na spalování zemního 
plynu. Měří 35 metrů.  Po do-
končení plyno ikace se do-
stanou emisní limity CO pod 
50 mg/Nm3 a NOX pod 100 
mg/Nm3.
Najížděcí kotelna vyrábí pá-
ru, která se využívá k najíž-
dění elektrárenských blo-
ků a pro výměníkovou sta-
nici vytápění areálu Sev.en 
EC. Slouží také jako záložní 
zdroj tepla pro soustavu CZT 
Chvaletice. Kotelna má dva 
kotle o celkovém instalova-
ném jmenovitém tepelném 
příkonu 37,9 MW. Průměr-
ný roční součet provozních 
hodin obou kotlů dosahuje 
zhruba 206 hodin.         (kapr)

Kotelna splní emisní limity

Likvidace dolu ani zdale-
ka nekončí zasypáním jam 
a vyklizením vybavení. Ještě 
měsíce se například provoz-
ní dokumentace nebo důl-
ní mapy třídí a část z nich se 
odváží do archivu. Je to i pří-
pad v loňském roce uzavře-
ného dolu Centrum, odkud 
se v současné době řada ma-
teriálů stěhuje do Státního 
okresního archivu v Mostě – 
Velebudicích. 
Odvést část dokumentace do 
státního archivu ukládá ir-
mě zákon. „Do okresního archi-
vu ve Velebudicích vozíme zá-
sadní dokumentaci, například 
důlní mapy, řezy, pro ily, výpo-
čty zásob. Archivace těchto do-
kumentů je důležitá třeba pro 
zpracování odborných posud-
ků, pokud by někdo chtěl vy-
užít území, kde se v minulos-

ti těžilo,“ vysvětlil Petr Stani-
slav, vedoucí útvaru měřictví 
a geoinformatiky, který zajiš-
ťuje předávání dokumentace 
z archivu dolu Centrum.  Pří-
mo v areálu centrumky zabí-
ral archiv celou místnost, kde 
se nyní veškeré podklady tří-
dí podle typu a postupně od-
vážejí do velebudického ar-
chivu. „Nejedná se jen o doku-
mentaci dolu Centrum, najdou 
se tu i starší archiválie, proto-
že pod centrumku patřily i bý-
valé doly Humboldt a Kolum-
bus,“ uvedl Stanislav. Ulože-
ny jsou zde například i důlní 
mapy z přelomu devatenácté-
ho a dvacátého století. Až do 
roku 2000 se kreslily ručně. 
„Je zajímavé, že až do konce 2. 
světové války byla i s ohledem 
na složení obyvatel zdejšího 
regionu většina dokumentace 

vedena v němčině,“ připomněl 
Petr Stanislav.
Ačkoli se většina důlní doku-
mentace stěhuje do okresní-
ho archivu, nikdo nemusí mít 
strach, že by se v případě po-
třeby nedostal k písemným 
podkladům. „Kolem roku 2007 
se veškerá dokumentace digita-
lizovala, takže vše potřebné má-
me i nadále k dispozici a mů-
žeme si kdykoliv vytisknout,“ 
doplnil Stanislav. Stěhování pí-
semností z dolu Centrum do 
okresního archivu a částeč-
ně i na lokalitu ČSA by se mělo 
zvládnout do konce roku. 
Ani to však neznamená de-
initivní likvidaci Dolu Cen-

trum, ta skončí až závěreč-
nou zprávou báňskému úřa-
du, která by měla být hotová 
přibližně do poloviny příštího 
roku.                                    (pim)

Velebudické pracoviště je po-
bočkou Státního okresního 
archivu Most, které se mimo 
jiné stará i o dokumenty z vý-
robních irem z celého Ústec-
kého a Libereckého kraje. 
Původně archiv vznikl pro po-
třeby tehdejšího SHD, proto 
zde jsou uloženy důlní mapy 
ze všech šachet v okolí zhru-
ba od poloviny 19. století. „Cel-
kem je u nás uloženo 31 627 
map a technických výkresů, do-
hromady přes tři tisíce kilomet-
rů archiválií,“ uvedla Eliška Krá-
lová, archivářka a odborný rada 
Oddělení správy fondů a sbí-
rek pracoviště Most a doplni-
la: „Obecně se dá říci, že mapo-
vé dokumentace máme víc než 
ostatních archiválií.“  Důlní his-
torie regionu je tu zmapová-
na velmi dobře, protože jsou 
zde uloženy dokumenty báň-

ských úřadů a hejtmanství už 
z 19. století. 
Přijít sem může každý a na-
hlédnout podle pravidel stano-
vených legislativou do materiá-
lů starších 30 let. „Chodí k nám 
studenti kvůli diplomovým pra-
cím, ale i řada soukromých ba-
datelů, kteří se zajímají o his-
torii, ať už například zaniklých 
obcí nebo o válečnou. Zrovna ne-
dávno tu byl Martin Bareš, kte-
rý sháněl historické podklady 
pro Offroad safari, které provo-
zuje,“ připomněla Králová. Mís-
to pátrání přímo v archivu se 
dá využít i hledání prostřednic-
tvím systému archivních fondů 
a sbírek PEVA, spravovaných 
Ministerstvem vnitra. A díky 
postupující digitalizaci archiv-
ních dokumentů v celé ČR se 
řada z nich dá dohledat elek-
tronicky.                                  (pim)

Dokumenty z hlubiny míří do archivu Mapy ve fondu převládají 

Detail nových nízkoemisních ho áků na zemní plyn. Foto: (kapr)

Čtvrtletní revize velko-
strojů by se dala přirovnat 
k  preventivní prohlídce. 
A právě takové prohlídky 
mají za sebou oba uhelné 
velkostroje KU300/K107 
a KU300/K96 z úseku uhlí 
Vršany. 
První podstoupil revizi vel-
kostroj K107 a během týdne 
na něm členové jeho osád-
ky i zaměstnanci údržby 
a garanti generálních oprav 
z Krušnohorských strojíren 
Komořany (KSK) opravovali  
strojní zařízení. „V rámci ga-
rance byla provedena úpra-
va vodící lišty snímání zdvihu 
stoupavého podvozku. Kromě 
toho probíhaly opravy stroj-
ního zařízení podle rozpisu 
prací,“ nastínil rozsah prací 
Stanislav Fára, vedoucí úse-
ku uhlí. 

Odstávku uhelného rypadla 
využili na úseku uhlí jako vždy 
také k revizi PVZ2500/303. 
Opravovaly se bočnice a do-

padová místa násypky naklá-
dacího výložníku, ale i některá 
další místa.Týden po ukonče-
ní čtvrtletní revize na velko-

stroji K107 byl za stejným úče-
lem odstaven i jeho „starší bra-
tr“ se závodovým označením 
K96.                                      (red)

Uhelné velkostroje po revizi

Sou ástí tvrtletní revize velkostroje K107 byly i nezbytné opravy na PVZ 303, mimo jiné nap íklad oprava 
jeho bo nic. Foto: (pim)

Téměř 2300 lidí se od 
května do září přijelo po-
dívat na šachtu v rámci 
dalšího ročníku Uhelného 
safari. 
Celkem se letos uskutečni-
lo 114 exkurzí. O něco větší 
zájem měla veřejnost o ná-
vštěvu lokality ČSA, kam za-
vítalo 52 exkurzí, do lokali-
ty Vršany se lidé v doprovu 
průvodců Uhelného safa-
ri vydali 48krát, na rekul-
tivační trasu vyjeli zájem-
ci ve čtrnácti případech. 
Návštěvníků povrchových lo-
mů ale bylo přece jen o ně-
co víc, protože se v letoš-
ním roce uskutečnily také 
téměř dvě desítky mimořád-
ných exkurzí, jichž se obvyk-
le účastní školní výpravy, zá-
jemci z partnerských organi-
zací i zahraniční odborníci.
Novinkou letošního Uhel-
ného safari bylo vydání tak-
zvaných turistických vizi-
tek, které mohou zájemci zís-
kat v  informačních centrech 
v Mostě a Litvínově a nalepit 
si je do svých turistických de-
níků.                                       (red)

Zájem trvá

Během tvrtletní revize dostal velkostroj K107 odolnější dopravní pás-
mo. Foto: (pim)

Mapa hlubiny z mezivále ného období v mě ítku 1 : 2000. Foto: Archiv OMG

Pokračování ze strany 1 
Jedinou výjimkou je elektrár-
na Chvaletice, kde se kolektiv-
ní vyjednávání řeší samostatně. 
Jak se během let měnila struk-
tura naší těžební skupiny, jsou 
kolektivní smlouvy nyní v jed-
notlivých společnostech nasta-
veny různě. A naším cílem je co 
nejvíce sjednotit odměňování 
v jednotlivých společnostech. 
Dalším faktem je, že ještě před 
začátkem jakýchkoli jednání je 
veřejnost ovlivněna mediální-
mi výstupy. Šíří se nejrůznější 
informace, které jsou mnohdy 

lákavými sliby z kampaně par-
lamentních voleb, ale neodpo-
vídají objektivním možnostem. 

Tématem, které bude zaměst-
nance zajímat asi nejvíc, je 
mzdový růst. 
Dennodenně se ve zprávách 
objevují informace o tom, jak 
ekonomika roste a zaměstna-
vatelé proto mohou zvyšovat 
mzdy. V této souvislosti je tře-
ba si uvědomit, že pracujeme 
v odvětví, které žádný ekono-
mický růst nezaznamenává. 
Reálný růst mezd navíc budou 

ovlivňovat významné investi-
ce, které jsou pro budoucnost 
celé skupiny naprosto nezbyt-
né a které budou probíhat prá-
vě v následujících třech až pě-
ti letech. Vnímáme ale i sou-
časnou situaci na trhu práce 
a s tím související požadav-
ky zaměstnanců. Proto také se 
zvyšováním mezd v nové ko-
lektivní smlouvě počítáme. 
Kolektivní vyjednávání ale ne-
zahrnuje jen mzdy, budeme 
jednat i o zaměstnaneckých 
bene itech. Ty jsou v součas-
né době rovněž rozsáhlé a ma-

jí v různých společnostech růz-
né hodnoty. 

Je stanoven nějaký termín, do 
kdy by mělo kolektivní vyjed-
návání skon it? 
V tuto chvíli se nedá hovo-
řit o tom, jak kolektivní jedná-
ní dopadne. Současné kolektiv-
ní smlouvy platí do konce roku, 
nejpozději do března 2018. Rá-
di bychom  vyjednávání o no-
vých kolektivních smlouvách 
ukončili ještě letos, abychom 
případné změny mohli nastar-
tovat už od ledna.                 (pim)

ZEPTALI JSME SE...
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„My jsme soustružníci zamě-
ření na poruchy na zařízeních 
těžební technologie. Naším 
úkolem je odstraňovat záva-
dy co nejrychleji, poruchy vět-
šího rozsahu řeší externí ir-
my,“ vysvětlil Jiří Vitula, jeden 
ze dvou soustružníků stroj-
ní údržby. V minulosti byla 
na šachtě velká obrobna, kde 
pracovala více než desítka li-
dí. V současné době oba sou-
stružníci zajišťují jen nezbyt-
né opravy.  Jejich práce závi-
sí na poruchové službě, která 
v terénu zjišťuje rozsah závad 
na technologiích a vyhodnotí, 
zda je potřeba zadat výrobu 
celého nového dílu, nebo jest-
li zvládne opravu dvojice sou-
stružníků z údržby.  „V pod-
statě děláme úplně všechno. 
Našima rukama projdou čás-
ti velkostrojů i další těžební 
technologie, ale i válečky z pá-
sových dopravníků nebo třeba 
součásti z nakládacího zásob-
níku podle potřeby jednotli-
vých provozních úseků,“ připo-
mněl Vitula. 

Ve dne i v noci
V běžném pracovním dni se 
v soustružně zjišťují po ran-
ním raportu závady na stro-
jích z předešlé směny. Strojní 
údržba má i vlastního techno-
loga, který jednotlivé závady 
zpracuje, zajistí dokumentaci 
a podle požadavků z výroby 
nechá soustružníky vyrobit 
nové komponenty, případně 
staré opravit. „Ve dvou lidech 
pracujeme v ranních osmiho-
dinových směnách. Na tomto 
typu pracoviště totiž nikdy ne-
smí pracovat jen jeden člověk. 

Musíme být neustále v poho-
tovosti, protože pokud by do-
šlo k poruše, která by ohrozila 
těžbu, případně dodávky uhlí 
k zákazníkům, museli bychom 
do práce i v noci. Dnes už je 
ale díky pravidelným preven-
tivním prohlídkám a opravám 
poruchovost minimální a vět-
šina závad je takového rozsa-
hu, že se mohou opravovat bě-
hem ranních osmihodinových 
směn,“ doplnil Vitula. 

Univerzálové a klasici
Vzhledem k tomu, že sou-
stružníci patří do strojní 
údržby, která se stará o veš-
keré strojní zařízení na šach-
tě, musí podle toho vypadat 
i jejich vybavení. „Musíme být 
vybaveni tak, abychom zvlád-
li opravy veškeré technolo-
gie, která se v provozu nachá-
zí, od největších strojů, až po 
ty nejmenší,“ poznamenal Ro-
bert Wawrečka, druhý ze sou-
stružníků. V dílně proto ma-
jí tři soustruhy, frézu, brusky, 
vertikální obráběčku a dal-
ší zařízení. Oba soustružníci 
musí být „univerzálové“, kte-
ří zvládnou práci na všech 
těchto typech strojů.  Ani je-
den není vyučený soustruž-
ník, ale obráběč kovů, což je 
učební obor, který právě uni-
verzálnost zaručuje. Oba se 
tomuto povolání věnují už 
zhruba tři desítky let. „Málo-
co nás už překvapí, ačkoli za 
roky, co tuto práci děláme, se 
řada věcí změnila, i velkostro-
je se během generálních oprav 
modernizují a používají se jiná 
zařízení než před lety. Způsob 
naší práce zůstává ale stejný. 

Pracujeme na klasických obrá-
běcích strojích, což je pro nás 
výhodnější, protože vyrábíme 
malé série. Ve světě i ve školách 
už dnes pracují na CNC stro-
jích,“ uvedl Vitula. CNC stroje 
využívají mnohem více auto-
matických prvků a obsluha se 
řídí přesně stanoveným tech-
nologickým postupem. „Pra-
covní postup je v obou přípa-
dech stejný, ale určité odlišnos-

ti přece jen existují. Řada učňů, 
kteří jsou zvyklí jen na moderní 
automatizované stroje, na kla-
sickém soustruhu neuspěje,“ do-
plnil svého kolegu Wawrečka.  

Je to v rukách
Představa, že soustružník 
je vyloženě mužská profe-
se, úplně neplatí. V minulos-
ti, když se učni připravovali 
v učilištích přímo pro šachtu, 

vycházely ze škol i dívky. V je-
denáctičlenném týmu ve vel-
ké obrobně jich byla svého ča-
su téměř polovina. Ženy v té-
to profesi byly pečlivější na 
drobné věci. „Vždycky říkáme, 
že je to jenom v rukách. Spous-
ta lidí u téhle práce nevydrží 
a uteče jinam. Z mého ročníku, 
kdy nás byly tři třídy, děláme 
tuhle profesi jen tři,“ uzavřel 
Vitula.                                   (pim)
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ANKETA
Na co nejraději vzpomí-
náte ze svých školních 
let? 

František Vacek
Coal Services
Na určitou bezstarostnost, 
která studentská léta do-
provázela, na všechny ly-
žařské kurzy a chmelové 
brigády, ale i na učitele, kte-
ří nás něco naučili a v živo-
tě jsem to pak využil.

Irena Dvořáková
Coal Services
Obzvlášť na léta strávená 
na střední škole vzpomí-
nám ráda. Na skvělou par-
tu lidí, vlastně téměř na 
všechno. 

Zdeněk Pejchal
Coal Services
Vzpomínám rád třeba na 
to, jak nás učitelé vedli 
k samostatnosti, abychom 
si dokázali v životě pora-
dit. A samozřejmě na spo-
lužáky, se kterými se do-
dnes scházíme. 

Romana Vořechovská
Coal Services
Úplně nejradši vzpomí-
nám na všechny aktivity, 
které se odehrávaly mimo 
každodenní povinnou do-
cházku, ať už to byly školy 
v přírodě, lyžařské výcviky 
nebo výlety. Všechno nás 
tehdy bavilo víc, než seze-
ní v lavicích.

KDYŽ SE ŘEKNE
Šajba
Slangově se toto slovo po-
užívá pro označení vysoké 
hodnosti, dobře ho znají ta-
ké fanoušci hokeje. Málokdo 
by možná čekal, že šajba se 
používá i ve slovníku sou-
stružníků. Jde o výraz, který 
se na šachtě dědí z jedné ge-
nerace soustružníků na dru-
hou a přesný původ už nikdo 
nezná.  Označuje se jím líc-

ní deska, neboli univerzální 
sklíčidlo.
Pokud vám ani toto vysvět-
lení příliš nepomohlo, uni-
verzální sklíčidlo je upínací 
zařízení na obrobky, s nimiž 
se pak pracuje na obráběcím 
stroji. Šajba, kterou si mů-
žete prohlédnout na našem 
snímku, slouží k upínání 
těch největších dílů, s nimiž 
soustružníci pracují v dílně 
údržby na Vršanech.       (red)

CO MUSÍ UMĚT ŘIDIČ SOUSTRUŽNÍK
  Ideální je vyučení v oboru obráběč kovů, protože soustružníci v údržbě musí ovládat 

více strojů a zařízení pro opravy veškeré těžební technologie. 

  Hlavním předpokladem pro práci soustružníka je šikovnost. V údržbě pracují soustruž-
níci na klasických obráběcích strojích, kde je potřeba více zručnosti než u moderněj-
ších automatizovaných zařízení. 

  Pracují v osmihodinových ranních směnách.

Největší šajba, která je v obrobně na Vršanech k nalezení. Foto: (pim)

Soustružníci na šachtě pomáhají údržbě
Kdysi to bývala na průmyslovém severu Čech 
naprosto běžná profese. Dnes jsou soustruž-
níci „nedostatkové zboží“ a  mladí se do této 
profese příliš nehrnou. Již brzy by se to mohlo 
změnit. Alespoň to tvrdí soustružníci ze stroj-
ní údržby Vršanské uhelné. 

Soustružníci údržby pracují na klasických obráběcích strojích, což je pro výrobu malých sérií výhodněj-
ší. Foto: (pim)

Pásový vůz zakládací (PVZ) 
má už v názvu způsob vyu-
žití. Velmi zjednodušeně se 
jedná o malý zakladač, kte-
rý dokáže účinně pomáhat 
i velkostrojům. 
Ve Vršanské uhelné se většina 
strojů tohoto typu (konkrét-
ně PVZ 2500, kde číslo ozna-
čuje výkonnost stroje v kubí-
cích za hodinu), používá jako 
„prodloužená ruka“ uhelných 

velkostrojů KU300. Dá se tak 
velmi jednoduchým způso-
bem prodloužit operační rá-
dius velkostroje bez toho, aby 
se musely často přestavovat 
linky dálkové pásové dopravy. 
Za pomoci PVZ  se rovněž mo-
hou vyrovnávat výškové rozdí-
ly mezi plání velkostroje a do-
pravníkové linky. 
Právě v těchto dnech ale PVZ 
plní svůj původní účel a zaklá-

dá vnitřní výsypku lomu Vrša-
ny, konkrétně zasypává dnes 
už bývalou jímku hlavní čerpa-
cí stanice Vršany, která se s po-
stupem lomu přesunula o zhru-
ba sto metrů. Zajímavostí je, že 
tak jako dnes jímku zasypává 
PVZ, který spravuje úsek uhlí 
Vršany, na jaře ji pomáhal hlou-
bit uhelný velkostroj KU300/
K107. K vyhloubení nové jím-
ky se muselo odtěžit zhruba 

55 tisíc kubíků materiálu, na 
zasypání bude potřeba 47 tisíc 
kubíků zeminy a stroji to potr-
vá přibližně dva měsíce. 
PVZ 2500 je v porovná-
ní s „klasickým“ zakladačem 
ZP 6600/Z86, který zakládá 
vnitřní výsypku lomu Vrša-
ny, o poznání menší. Váží jen 
330 tun, tedy zhruba pětkrát 
méně než je hmotnost zaklada-
če Z86.                                        (red) 

Starou jímku ve Vršanech zasypává „pévézetka“

Výměna zhruba čtyř set me-
trů železného potrubí za 
odolnější plastové zaměst-
návala v říjnu ve Slatinicích 
zaměstnance úseku odvod-
nění Severní energetické. 
„Pro Vršanskou uhelnou jsme 
měnili výtlačné potrubí z čer-
pací stanice Retenční nádrž 
Slatinice. Délka tohoto potru-
bí je přibližně kilometr, výmě-
na železného potrubí za plas-
tové se ovšem týkala čtyřset-
metrového úseku od odbočky 
do úpravny důlních vod Vrša-
ny,“ vysvětlil Roman Ptáček, 
revírník úseku odvodnění. 
Tímto způsobem se moder-
nizuje a zlepšuje odvodně-
ní Slatinic i celého železnič-
ního koridoru, který vede 
od úpravny uhlí až na naklá-
dací místa v lokalitě Vršany. 
Za běžného provozu se vo-
da z čerpací stanice Retenč-
ní nádrž Slatinice pouze pře-
čerpává do vloni zrekonstru-
ované sedimentační nádrže 

Slatinice. Ta je navíc vyba-
vena takzvaným Parshallo-
vým žlabem, který umožňu-
je i dálkově regulovat průtok 
vody a vypouštět ji do vodo-
teče. „V případě, že by došlo 
ke zhoršení kvality vody, odve-
de se vyměněným potrubím do 
úpravny důlních vod, kde do-
jde k jejímu vyčištění. Teprve 
až bude dosahovat parametrů 
stanovených legislativou, mů-
že se vypustit zpět do vodote-
če,“ vysvětlil Ptáček. 
Náhrada potrubí ve Slatinicích 
trvala zhruba čtrnáct dní, ter-
mín dokončení byl stanoven 
na poslední říjnový den, kdy 
zařízení zahájí zkušební pro-
voz, aby mohlo zanedlouho 
začít pracovat ve standardním 
režimu. Staré kovové potrubí 
neskončí ve šrotu, ale jednot-
livé železné díly poslouží úse-
ku odvodnění například na vý-
stavbu propustků, nebo jako 
ochrana potrubí na přejez-
dech v lomech.                   (pim)

Železo vyměnili za plast

Terénní úpravy kolem slatinické odbo ky potrubí do úpravny důlních 
vod Vršany. Foto: (pim)

„Akciová společnost Rekultivace 
vznikla čtrnáctého dubna roku 
2000 a Vladimír Drahorád byl 
jejím prvním ředitelem a mís-
topředsedou představenstva. 
Předsedou představenstva teh-
dy byl Jiří Kašpar,“ vzpomíná na 
začátky Tomáš Šolar, který do 
Rekultivací přišel krátce po je-
jich vzniku a s Vladimírem Dra-
horádem spolupracoval a stal 
se jeho následovníkem ve funk-
ci ředitele. Hlavním důvodem 
pro vznik samostatné dceřiné 
společnosti zaměřené na rekul-
tivace byla na přelomu tisíciletí 
zejména snaha kontrolovat ná-
klady na tyto činnosti v rámci 
tehdejší Mostecké uhelné spo-
lečnosti. Jmenovat ředitelem 
právě Vladimíra Drahoráda 

se ukázalo jako výtečný krok. 
Vzhledem k tomu, že měl zku-
šenosti v oboru, podařilo se mu 
velmi rychle vybudovat štíhlou 
a pružnou irmu, která se me-
zi ostatními dceřinými společ-
nostmi rozhodně neztratila. 
„Už od počátku bylo cílem vy-
budovat malou irmu s velmi 
jednoduchou strukturou řízení, 
ale více rukama v provozu. To 
je model, který se osvědčil a lé-
pe se s ním manévruje a překo-
návají případné ekonomické ná-
strahy,“ vysvětluje Šolar. Stačí 
si vzpomenout na to, že na za-
ložení irmy dostali tehdy její 
zakladatelé pět milionů korun 
a zadání dosáhnout pětadvace-
timilionového obratu. Už v prv-
ním roce existence dosáhly Re-

kultivace prakticky dvojnásob-
ku a během prvních tří let už 
byl obrat téměř osmdesát mi-
lionů. Přitom Vladimír Draho-
rád nebyl nikdy tvrdý manažer, 
který by koukal pouze na eko-
nomické ukazatele irmy. Nao-
pak, svou práci měl rád a příro-
da byla i jeho koníčkem, i když 
největší vášní bylo cestová-
ní. Kolegové ho měli rádi prá-
vě proto, že byl vždycky lid-
ský, vstřícný, nedělal ukvape-
ná rozhodnutí a zůstával klidný 
i v časech, kdy se úplně neda-
řilo. „Zřejmě nejtěžší časy jsme 
museli překonat v době vyhláše-
ní vládních patnácti miliard na 
sanace škod po těžbě uhlí. Teh-
dy jsme dostávali minimum za-
kázek od šachty a museli jsme 

se začít obracet na externí trh,“ 
připomněl současný ředitel 
Rekultivací. I tuhle novou situ-
aci irma dokázala zvládnout. 
Vladimír Drahorád uměl s ci-
tem řešit každý kon likt, nikdo 
v jeho okolí ho neslyšel zvý-
šit hlas.  S lidmi vycházel po 
dobrém a i proto na něj i zhru-
ba šest let od chvíle, kdy kvůli 
zdravotním potížím opustil Re-
kultivace, vzpomínají kolegové 
s úctou.                                         (red)

Odešel zakladatel společnosti Rekultivace
V polovině října ve věku jedenasedmdesáti let odešla další z osobností, 
které důležitou část svého profesního života spojily se šachtou. Vladi-
mír Drahorád byl známý jako zakladatel a první ředitel akciové spo-
lečnosti Rekultivace. 
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Pokračování ze strany 1
Učebnu IT chtějí modernizo-
vat, a do základní školy s roz-
šířenou výukou jazyků v Lit-
vínově, která chce žákům 
dopřát pomůcky k bádá-
ní a pokusům v přírodověd-
ných předmětech.  Na vybu-
dování elektro učebny získala 
premiérově grant také Střed-
ní škola EDUCHEM z Mezibo-
ří a litvínovské gymnázium T. 
G. M., které plánuje moderni-
zaci laboratoře biologie. No-
vé žákovské dílny vybudují 
s přispěním Vršanské uhelné 
v Základní škole Most, Sváž-
ná, a badatelské sady budou 
moci nakoupit v základní ško-
le v ulici Okružní. Obě školy 
v minulosti podporu již zís-
kaly. Na vybudování laborato-
ře pro vyučování technických 
oborů obdržela grantový pří-
spěvek i Střední škola tech-
nická Most. Podrobný pře-
hled podpořených projektů 
najdou zájemci na www.chyt-
rehlavy.cz.  

Pestrý e-shop zaujal
„Kromě nového vybavení uče-
ben školy nejčastěji objedná-
valy vzdělávací akce jako na-
příklad semináře či exkurze. 
Jako první byla zadaná oblíbe-
ná Uhelná maturita, tedy vzdě-
lávací projekt pro střední ško-
ly, který realizujeme společně 
s mosteckým ekologickým cen-
trem a letos si ho u nás v rámci 
Chytrých hlav objednala VOŠ, 
OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě,“ zhod-

notila zájem škol mluvčí sku-
piny Gabriela Sáričková Be-
nešová.
Školy a zájmové organiza-
ce přilákala rovněž nabíd-
ka nazvaná Křižíkova dílna 
na vybudování nebo podpo-
ru kroužku s technickým za-
měřením. Z devíti projektů tě-
žební společnost podpoří čty-
ři a umožní tak vznik kroužku 
robotiky a práce s 3D tiskár-
nou v litvínovské sportov-
ní soukromé základní škole, 
v mosteckém Středisku vol-
ného času se budou moci dě-
ti naučit základy mechanic-
kých a modelářských prací 
a obecně prospěšná společ-
nost Pro Litvínov může rea-
lizovat vzdělávací projekt pro 
žáky a studenty zaměřený na 
průmyslovou historii regi-
onu.  Nový kroužek pro dě-
ti a jejich rodiče Kutí celá ro-
dina, aneb kutím s tátou nebo 
mámou může rozjet mostec-
ký Junák a nalákat celé rodi-
ny na práci se dřevem a ko-
vem v technické dílně. 
„Mimořádnou a limitovanou 
nabídkou byla cena Nový Ein-
stein, udělená za přínos pro 
technické vzdělávání. Nomi-
nací dorazilo několik. Vítěz 
obdrží od Vršanské uhelné ta-
ké inanční odměnu (byl vy-
hlášen až po uzávěrce DN 26. 
října při předávání Ceny měs-
ta Mostu – pozn. red.). Tím 
bude letošní nabídka Chyt-
rých hlav završena,“ uzavřela 
mluvčí.                                   (red) 

E-shop hlásí vyprodáno

Na cvičení přijelo družstvo 
stanice HZS Přelouč a sed-
mičlenné speciální lezecké 
družstvo HZS Pardubického 
kraje. První na místě po vy-
hlášení poplachu byli zaměst-
nanci HZS elektrárny Chvale-
tice, kteří provedli průzkum 
a určili průzkumnou skupi-
nu. Ta zjistila, že ke zraně-
ní pracovníka pověřeného 
údržbou na plášti komína do-
šlo pádem ze žebříku na dru-
hý ochoz.  Při pádu si zranil 
páteř, takže bude muset být 
ošetřený přímo na místě a ná-
sledně vleže transportován 
za pomoci lezecké techniky. 
Transport zraněného zajisti-
la lezecká skupina HZS Par-
dubického kraje prodlouže-
ním lan a převázáním nosítek 
se zraněným na tato lana na 
prvním ochozu. Velitelem zá-

sahu byl Martin Hanák, který 
zhodnotil průběh cvičení: „Cí-
lem bylo seznámit se s proble-
matikou zásahu ve výškách za 
snížené viditelnosti. Lezci si ta-
ké chtěli vyzkoušet prodlouže-
ní lan a převázání nosítek. To 
vše se během cvičení povedlo.“ 
Od nahlášení události v 9:30 
hodin po transport zraně-
ného na zem v 10:49 hodin 
uběhlo 79 minut. Po celou do-
bu pršelo, takže si hasiči vy-
zkoušeli transport za zhorše-
ných klimatických podmínek. 
O pocity, které zažíval zne-
hybněný na nosítkách, se po-
dělil hasič elektrárny a igu-
rant Miroslav Morkus:  „Byl 
to zajímavý, ale i nepříjemný 
zážitek zároveň. Nejhorší je 
bezmoc, kdy jste znehybněný 
na nosítkách a musíte se spolé-
hat na druhé.“                    (kapr)

Jak se zachraňuje z komína elektrárny
Zraněnou  osobu dostat dolů po plášti komína 
nacvičovali při hasičském cvičení ve společ-
nosti Sev.en EC. Z druhého ochozu ve výšce asi 
55 metrů, což odpovídá přibližně patnáctému 
patru, hasiči transportovali znehybněného fi-
guranta pomocí lezeckého vybavení.

První na místo po vyhlášení poplachu p ijeli hasi i elektrárny Chvaletice. 

Po zhodnocení situace se záchranná skupina vydává ke zraněnému. 

Na ochoz elektrárenského komína bylo pot eba vytáhnout i nosítka 
pro zraněného. 

Transportu zraněného se ujala lezecká skupina 
HZS Pardubického kraje.

Zraněný se š astně dostal na zem. Foto: 5x (kapr)

Gymnázium TGM v Litvíno-
vě si v polovině října připo-
mínalo 70. výročí od svého 
založení. Milý dárek střed-
ní škola dostala od Vršan-
ské uhelné. 
Z grantového programu Chyt-
ré hlavy pro Sever 2017 zís-

kala 230 tisíc korun na mo-
dernizaci laboratoře biologie. 
Symbolickou samolepku, kte-
rou si střední škola bude mo-
ci učebnu ozdobit, předal bě-
hem dopoledního programu 
oslav řediteli gymnázia Janu 
Novákovi Vladimír Rouček, 

generální ředitel Vršanské 
uhelné. Není to poprvé, kdy 
škola získala inanční podpo-
ru od těžební společnosti. Už 
v roce 2011 jí tehdy Litvínov-
ská uhelná přispěla více než 
300 tisíci korun na učebnu fy-
ziky.                                       (red)

Gymnazisté se dočkají modernější biologie

Zakončili tím Cestu za pozná-
ním uhlí, což je projekt, kte-
rý už třetím rokem společ-
ně připravují Vršanská uhel-
ná a Ekologické centrum Most 
pro Krušnohoří. Letos popr-
vé si Uhelnou maturitu moh-
ly školy vybrat z nabídky gran-
tového programu Chytré hlavy 
pro Sever. 
„Nechtěli jsme vás, obrazně ře-
čeno, umazat od uhlí, ale chtě-
li jsme vám nabídnout mož-
nost podívat se na těžbu uh-
lí ze všech stran, od těžby až po 
zpracování. A snad vám infor-
mace, které jste během měsí-
ce získali, pomohou i při studiu 
v budoucnu,“  popřál studen-
tům během slavnostního za-
končení projektu Vladimír Rou-
ček, generální ředitel Severní 
energetické a Vršanské uhelné. 
Studenti rozdělení do osmi tý-

mů od září postupně vyrazi-
li do povrchového lomu, Pod-
krušnohorského technického 
muzea, Elektrárny Počerady, 
navštívili mostecké pracoviště 
Vysoké školy báňské i Výzkum-
ný ústav pro hnědé uhlí.  Stej-
ně jako v předešlých ročnících 
museli své poznatky zpraco-
vat do prezentace, kterou ná-
sledně předvedli svým spolu-
žákům, ale především komisi, 
složené ze zástupců Vršanské 
uhelné, Podkrušnohorského 
technického muzea, Okresní 
agrární komory a také jejich 
školy. „Studenti do prezenta-
ce musí zahrnout nejen znalos-
ti, které získali během Cesty za 
poznáním uhlí, ale také infor-
mace, které si sami vyhledají či 
nastudují. Komise přitom hod-
notí nejen věcnou správnost,ale 
také týmovou spolupráci i způ-

sob, jakým studenti své znalosti 
prezentují,“ vysvětlila Martina 
Černá, vedoucí Ekologického 
centra Most pro Krušnohoří. 
Vítězství si nakonec odnesl 
tým, který si zvolil téma his-
torie a současnost užití uhlí. 
„Vůbec nejlepší ze všech exkur-
zí, které jsme absolvovali, by-
lo Podkrušnohorské technické 

muzeum. Nebyla to jen obvyk-
lá přednáška, ale našla se tam 
i spousta věcí z praxe, které jsme 
si mohli i vyzkoušet,“ shodli se 
jednohlasně všichni čtyři čle-
nové vítězného týmu. Naopak 
zpracování prezentace jim prý 
dalo zabrat. „Příprava byla hod-
ně chaotická. Člověk si řekne, že 
má facebook a další vymože-

nosti, ale nakonec to nebylo ani 
zdaleka tak snadné, jak se zpo-
čátku zdálo,“ svěřil se i za své 
spolužáky Daniel Škrip. Přípra-
va se vyplatila, každý ž členů ví-
tězného týmu získal od Vršan-
ské uhelné věcnou cenu, všich-
ni účastníci projektu certi ikát 
o úspěšném absolvování Uhel-
né maturity.                                   (red)

Budoucí učitelé složili Uhelnou maturitu
Třicet čtyři studentů Pedagogického lycea slo-
žilo těsně před koncem října Uhelnou maturitu. 

Studenti museli své znalosti prezentovat p ed odbornou komisí. Foto: (pim)
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STRUČNĚ

Marcela Raisrová a Jaromír Raisr
Marcela Raisrová pracuje jako zdravotní laborantka, Jaro-
mír Raisr je v důchodu a pracoval jako dělník. Organizu-
jí turistický pochod okolím Jirkova a Chomutova - Kruš-
nohorské poselství (6. ledna 2018) a Jirkovský crossmara-
thon, horský maraton Krušnými horami určený pro běžce, 
cyklisty a koloběžkaře (9. června 2018). Srdečně vás zvou.

Letos cenu převzal Miroslav 
Rokoš za celoživotní přínos 
v oblasti kultury a péče o pa-
mátky. Jeho jméno je místním 
dobře známé. V obci působil 
na postu místostarosty, v po-
slední době je aktivní zejmé-
na ve Spolku přátel památek 
obce Strupčice. „Cenu udělu-
jeme vybraným osobnostem 
za jejich přínos pro obec, pří-
padně za hrdinský čin, vždy na 
základě veřejného hlasování. 
V anketě na obecních strán-
kách letos hlasovaly přes dvě 
stovky obyvatel,“ vysvětlil Lu-
děk Pěnkava, starosta Strup-
čic.  
Držiteli cen z předchozích let 
se staly Eva Kotalíková, bý-
valá učitelka zdejší základní 
školy a Karina Jindrová, která 

se dlouhé roky angažovala ve 
sboru dobrovolných hasičů. 
Spolek přátel památek obce 
Strupčice se na Svatováclav-
ské pouti prezentoval i jed-
nodenní výstavou Cihlářské-
ho muzea. K vidění byly ar-
tefakty z právě dokončované 
opravy malého komína bý-
valé strupčické cihelny No-
vé Sedlo, historické fotogra-
ie několika zdejších cihelen 

a jejich zaměstnanců i sbír-
ka cihel a výběr snímků dvou 
komínů, které se v obci za-
chovaly a od roku 2015 jsou 
součástí naučné stezky. Cih-
lářské muzeum chce srozu-
mitelnou formou připomí-
nat historii cihlářství v ob-
ci široké veřejnosti. V první 
fázi pouze na internetových 

stránkách, jejichž podoba se 
dokončuje, výhledově ve sku-
tečném muzeu.  Do té doby 
bude shromažďovat a ucho-

vávat informace, materiá-
ly a artefakty z průmyslové 
historie obce, zejména cih-
lářství, ale třeba i hornictví 

a železniční dopravy, a sezna-
movat s nimi na webových 
stránkách a krátkodobých vý-
stavách.                                  (red)

Svatováclavská pouť ve Strupčicích nejsou jen kolotoče
Svatováclavská pouť patří k  největším pod-
zimním slavnostem ve Strupčicích. Tradiční 
pouťovou zábavu pravidelně doplňuje i předá-
vání ceny obce. 

Letošní cenu obce Strup ice obdržel Miroslav Rokoš (vpravo).  Foto: (pim)

O získání Ceny Jirky jste se 
dozvěděl v Itálii? Byl jste tam 
za turistikou?
Jaromír: Ano, na dovolené 
za turistikou. I když mi lidé 
z okolí říkali, abych zůstal do-
ma, vůbec jsem netušil proč.
Marcela: Dcery něco tuši-

ly, takže mě důrazně nabá-
daly, abych přišla na Jirkov-
skou hornickou pouť. Byla 
jsem pak po předání ceny na 
náměstí plná dojmů a muse-
la jsem se o ně podělit, tak-
že jsem hned manželovi psa-
la SMS.

Máte eskou republiku pro-
cestovanou k ížem krážem 
nebo jsou stále místa, která 
vám chybí do sbírky? A máte 
zaznamenáno, kolik jste 
toho vlastně ušli?
Jaromír: Já chodím na pocho-
dy hlavně kvůli tomu, abych 
se setkával s lidmi. Při orga-
nizovaných pochodech a vy-
cházkách už jsem obešel rov-
ník (40 075 km – pozn. red.), 
teď jedu druhé kolo.
Marcela: Já jsem si před pár 
lety našla nový cíl - jezdím 
po republice a hledám smír-
čí kříže a kameny, což je za-
se jiný druh poznávání kraji-
ny. Hrady, zámky, muzea – to 
jsou místa, kde víte přesně, 
kam máte jít, všude v mapách 
jsou zanesená. Pátrání po kří-
žích mi umožňuje navštěvo-
vat zapadlá nepoznaná místa. 
Existují staré knihy, které je 
popisují, ale krajina se hodně 
změnila, cesty vedou jinudy, 
vyměnili se majitelé usedlos-

tí a pozemků, takže je to dob-
rodružné hledání. Při muzeu 
v Aši existuje spolek a roz-
sáhlý archiv, který se smír-
čím kamenům věnuje. Začalo 
to všechno tak, že jsem mar-
ně hledala jeden kříž při sta-
ré cestě mezi Blatnem a Jir-

kovem. Teprve v tomto archi-
vu jsem vypátrala informace, 
které mě k němu navedly.

Turistika je tedy vaším koní -
kem íslo jedna. Co vás k ní 
p ivedlo?
Marcela: Když jsem se vdala 
a stala jsem se Raisrovou, za-
čala jsem dělat čest našemu 
jménu – tedy rajzovat.
Jaromír: Bylo to tehdy sou-
částí doby, byli jsme ve svazu 
mládeže, chodilo se hodně na 
dálkové pochody, organizova-
ly se výlety...

Marcela: …večer se spalo 
v kempech, hrál se volejbal, 
dělal se táborák, vzaly se ky-
tary a zpívaly se písničky. Tu-
ristika byla tehdy společnou 
aktivitou.
Jaromír: Jsme členy Klubu 
českých turistů v Chomuto-
vě, nevynecháváme proto ani 
regionální akce, ale často jez-
díme po celé republice. Díky 
tomu máme všude spoustu 
přátel. Vlastně už se nám ne-
stane, že bychom přijeli ně-
kam do neznáma.

eši byli vždy velcí turisté, 
eské zna ení je unikátní. 

Platí to po ád?
Jaromír: Z hlediska značení 
jsme stále jedničky, a pokud 
jde o turistiku, myslím, že to 
platí stále. Jen se dnes chodí 
více individuálně, lidé už ne-
potřebují organizované po-
chody a cesty si raději plánu-
jí sami. Mladí už nemají chuť 
vstupovat třeba do Klubu čes-
kých turistů.

Jedna věc je být turistou, 
tedy chodit pro vlastní potě-
šení, a druhá za ít organizo-
vat akce pro ostatní...
Jaromír: Nejprve jsme orga-
nizovali ve spolupráci s tu-
ristickým oddílem mládeže 
pochod Putování za dvojča-
ty, protože sami máme dvoj-
čata. Pak jsme přišli na to, že 
leden je takové hluché místo, 

kdy se nic nekoná a vymysleli 
pochod Krušnohorské posel-
ství. Příští rok se půjde šest-
náctý ročník.

Nejznámější akcí, kterou 
v Jirkově organizujete, je 
Jirkovský crossmarathon.
Marcela: Je to naše další dítě. 
Pubertu už má za sebou a teď 
začíná dospívat. Chystáme 
osmnáctý ročník.
Jaromír: Nápad přišel náho-
dou. Když jsem šel Kastelánův 
pochod Krušnohořím, inspi-

roval jsem se krásnou kraji-
nou a chtěl do ní umístit ně-
jakou akci. Nechtěl jsem kopí-
rovat tento pochod, tak jsem 
se rozhodl pro běh a vznikl 
crossmarathon. Naštěstí můj 
nápad uspěl u tehdejšího sta-
rosty Filipa Škapy a město 
nás podpořilo.

V té době ale ještě nevypukl 
boom běžeckých maratonů, 
který můžeme vidět v po-
sledních letech. Jaká byla 
odezva?
Jaromír: Dnes se běhají ma-
ratony a půlmaratony všu-
de po okolí, ale před osmnác-
ti lety byl nejbližší v Praze. 
I to byl jeden z důvodů, proč 
jsme ho založili. Mým plánem 
bylo pořádat akci pro místní, 
ale to jsem se spletl. Dodnes 
platí, že většina účastníků – 
i na Krušnohorském posel-

ství – je přespolních. Teď už 
jsem s návštěvností spokoje-
ný, ale první ročník Jirkovské-
ho crossmarathonu byl tro-

chu zklamáním. Na start dora-
zilo čtrnáct běžců.

P esto vás to neodradilo?
Jaromír: Když jsem jednou 
začal, musel jsem pokračo-
vat. Mým mottem je píle, po-
kora, pracovitost. Přidali jsme 
trať pro cyklisty a taky pro pěší 
a koloběžky. Na loňském roční-
ku už bylo přes osmdesát běž-
ců a téměř devadesát cyklistů.
Marcela: A já bych přidala ješ-
tě jedno P – partu. Bez pořada-
telů, kteří jsou s námi od začát-
ku, bychom to sami nezvládli. 
Moc si jich vážíme.

Chystáte nějaké novinky na 
p íští sezonu?
Marcela: Je to horský maraton 
s hodně velkým převýšením, 
takže si na něj všichni netrou-
fají. Chceme vyjít vstříc i těm, 
kteří se na 42 kilometrů necítí, 

proto pro příští rok připravu-
jeme i půlmaraton. Věříme, 
že přijde i víc místních závod-
níků.                                            (kat)

Manželé Raisrovi: Rovník už jsme obešli
Patří už k tradicím Důlních novin, že na pod-
zim, po skončení Hornické pouti, která je nej-
větší městskou akcí v  Jirkově, si můžete pře-
číst rozhovor s  čerstvými držiteli Ceny Jirky. 
Dřevěnou soškou výtvarníka Josefa Šporgyho 
město každým rokem oceňuje ty, kteří se ně-
jakým způsobem zasloužili o rozkvět Jirkova. 
Letos jsem za soškou putovala do rodinného 
domku na okraji Jirkova, kde žijí manželé Rai-
srovi. V jejich případě totiž platí nomen omen – 
cestování, tedy v němčině reisen, zasvětili celý 
svůj život. Cenou Jirky jim město vyjádřilo své 
poděkování za dlouholeté organizování spor-
tovních a turistických akcí v Jirkově. 

Cenu Jirky p ebírala Marcela Raisrová na letošní Jirkovské hornické pouti sama, protože manžel byl zrovna 
na výpravě v Itálii. Foto: (pim)

„Chodím na pochody hlavně kvůli tomu, 
abych se setkával s  lidmi. Při organizo-
vaných pochodech a vycházkách už jsem 
obešel rovník, teď jedu druhé kolo.“

„Plánem bylo pořádat akci pro místní, ale to jsem se spletl. Dodnes platí, že většina 
účastníků – i na Krušnohorském poselství – je přespolních.“

Stroj času
Na zámku Červený Hrádek 
u Jirkova začala nová výstava, 
která bude přístupná během 
zimní turistické sezony. Určena 
je především dětským návštěv-
níkům, které zavede atraktivní 
formou do historie. Děti si mo-
hou vyzkoušet například ruční 
mletí mouky, iluminování kro-

niky, ražbu mincí či tkaní lát-
ky. Interaktivní archeologická 
výstava nazvaná Stroj času po-
trvá do 4. února příštího roku. 
Otevřeno je od úterý do neděle 
od 10 do 16 hodin.               (kat)

Zábrany na cyklostezce
Na nové cyklostezce me-
zi Chomutovem a Strupčice-

mi, která není v provozu ješ-
tě ani rok, vyrostou zábra-
ny. Obce na trase stezky pro 
cyklisty si totiž stěžovaly, 
že se stala oblíbenou zkrat-
kou pro motoristy. Obec Vr-
skmaň proto nechá postavit 
celkem čtyři uzamykatelné 
zábrany v místech, kde cyk-
lostezku křižují komunikace 

a kudy motoristé vjížděli do 
prostoru určeného jen pro 
kola.                                      (kat)

Sportoviště v novém kabátě
V Malém Březně v polovi-
ně října otevřeli zrekonstru-
ovaný sportovní areál s ho-
kejbalovým hřištěm. Obec do 
úprav a modernizace investo-

vala 19 milionů korun. Proto-
že chce, aby bylo sportoviště 
dostatečně využívané, nevy-
lučuje, že by se tu zanedlouho 
mohla hrát například některá 
z o iciálních hokejbalových 
soutěží. Slavnostní otevře-
ní sportoviště doprovodil zá-
bavný program pro celou ro-
dinu.                                  (red) 

„Poprvé jsme končili sezonu vý-
lovem předloni a zájem veřej-
nosti nás mile překvapil. A pro-
tože se výlov dělá jednou za dva 
roky, chtěli jsme se k této pří-
jemné akci vrátit a udělat z ní 
tradici,“ vysvětlil Bedřich Fryč 
z městské společnosti KVIZ Jir-
kov, která spravuje zdejší kul-
turní, vzdělávací a informační 
zařízení. Rybáři nakonec z ryb-
níka vylovili více než tunu ryb. 
Nejčastěji šlo o kapry, amury, 
tolstolobiky a líny, přičemž ví-
ce než tři sta kusů vážilo ko-
lem čtyř kilogramů. Zbytek tvo-
řily násadové ryby, které se po 
nezbytných úpravách rybníka 
opět za čas vrátí pod jeho hla-
dinu.  

Výlov zámeckého rybníka ne-
ní jen pastvou pro oči těch, 
kdo chtějí vidět rybáře v ak-
ci. Na své si přišly i chuťové 
pohárky, protože zámecká re-
staurace návštěvníkům nabí-
zela rybí speciality. Kdo chtěl, 
mohl si přímo od rybářů čers-
tvou rybu koupit a k tomu vše-
mu jako obvykle hrála hudba. 
Kulturní sezona na Červeném 
Hrádku touto akcí sice skon-
čila, neznamená to ale, že by 
se brány oblíbeného výletní-
ho místa až do jara nadobro 
zavřely. Součástí výlovu by-
la například vernisáž výstavy 
Stroj času, kterou si zájem-
ci mohou prohlédnout až do 
února.                                  (pim)

Sezonu zakončili výlovem zámeckého rybníka
Kulturní sezonu na Červeném Hrádku u  Jir-
kova letos opět zakončili výlovem zámeckého 
rybníka. A  kdo přišel včas, mohl si čerstvou 
rybu odnést i domů. 

Výlov zámeckého rybníka na erveném Hrádku byl spojený i s prodejem živých ryb. Foto: (pim)
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SLAVNÉ SEDMIČKY

Jeho život byl opředen ta-
jemstvími. Některá vy-
tvářel sám, další přida-
li jeho nepřátelé nebo pří-
vrženci a zbytek ilmaři. 
Edward Kelley se narodil roku 
1555 ve Worcesteru v Ang-
lii, snad studoval nějaký čas 
na Oxfordu, snad byl lékární-
kem. Více o jeho osudu víme 
až od roku 1582, kdy se se-
známil s Johnem Dee, které-
mu se tehdy představil jako 
Talbot. Význačný matema-
tik, astronom a alchymista, 
majitel největší tehdejší sou-
kromé knihovny v Anglii, ale 
také vyvolávač duchů a roz-
pravěč s anděly, který pů-
sobil na dvoře anglické krá-
lovny, si totiž vedl celý život 
deník. Traduje se, že v Ang-
lii přišel Kelley o uši za své 
podvody, a proto nosil dlou-

hé vlasy, žádná taková zmín-
ka ale v denících není. 
Smyšlenou historií je zřejmě 
jeho sňatek s „anglickou vdo-
vou z Mostu“. Svou ženu Jo-
hanu si podle všeho přivezl 
již z Anglie, a to i s její dce-
rou z prvního manželství Ja-
ne Weston neboli Johanou 
Vestonií, na svou dobu vzdě-
lanou ženou a básnířkou.
Oba mágové odcestova-
li z Anglie do Polska a ro-
ku 1584 přijíždějí do Pra-
hy ke dvoru císaře Rudolfa 
II. a později, po vypověze-
ní ze země, do Třeboně k Vi-
lému z Rožmberka. Přesto-
že v této dvojici byl skuteč-
ným vzdělancem Dee a jeho 
pomocníkem Kelley, karty se 
v Čechách obrátily. Zatímco 
císař přijal Johna Dee vlaž-
ně, Kelley měl úspěch. Doká-

zal císaři vyrobit zlato a Ro-
žmberka údajně vyléčil. John 
Dee se proto nakonec vrá-
til roku 1589 zpět do Anglie 
ke dvoru, zatímco Kelley za-
pustil kořeny u nás (což se 
mu ovšem stalo osudným) 
a střídavě působil na dvo-
rech obou významných mu-
žů a milovníků alchymie. 
Kelley získal značný majetek 
včetně domů na tehdejším 
Dobytčím trhu v Praze a stat-
ků v Jilemnici. Císař ho po-
výšil do šlechtického stavu 
a obdařil titulem císařský ra-
da. Obrat nastal v roce 1591, 
kdy je Kelley zatčen a uvěz-
něn na Křivoklátě. Zůstal 
tam dva roky bez jakéhoko-
liv soudu a po propuštění mu 
byl dokonce vrácen majetek, 
takže o důvodech zatčení pa-
nují nejasnosti. Jeho sláva 
však už pohasla a dluhy na-
opak rostly. Proto se v dub-
nu roku 1596 ocitá ve věze-
ní pro dlužníky v Mostě, na 
hradě Hněvín, a jeho statky 
jsou rozprodávány k uspo-
kojení věřitelů. Během své-
ho dlouhého pobytu na Hně-
víně sepsal traktát o kameni 
mudrců, jedinou knihu, která 
po něm zůstala. Ani ta však 

císaře neobměkčila a Kelley 
raději volil za pomoci své že-
ny dobrodružný útěk a nako-
nec smrt.
Všeobecnou popularitu „ma-
gistra“ Kelleyho přinesl ve 
20. století ilm Císařův pekař, 

v němž si zahrála také zmí-
něná nevlastní dcera Vesto-
nie neboli Sirael. Oblíbenou 
postavou je i v Mostě, kde 
má na hradě Hněvín vlast-
ní sochu a v novém tisíciletí 
i vlastní slavnosti.              (kat)

597: Edward Kelley zemřel na hradě Hněvín
Prvního listopadu roku 1597 vypil Edward Kel-
ley, toho času vězeň na hradě nad Mostem, 
jed. Svůj život ukončil v  bezvýchodné situaci 
zraněný po pádu při pokusu o útěk. Před smrtí 
měl proklít hrad i město, což se postupně vy-
plnilo. Hrad byl zbořen v  17. století, město ve 
dvacátém.

Portrét od Thomase Pennanta nezachycuje dobovou podobu Kelleyho, 
byl po ízen až v 18. století.

Na oslavy na mosteckém 
Prvním náměstí dorazili ko-
legové ze šesti dalších obcí 
a měst a přivezli s sebou mo-
derní i historickou techniku. 
Část své sbírky přileb před-
stavilo hasičské muzeum 
v Krupce, Obrničtí se poch-
lubili historickými stříkač-
kami a domácí novou Tatrou, 
kterou získali od města.
Přestože má mostecký dob-
rovolný sbor bohatou histo-
rii, dnes se potýká s nedo-
statkem nových členů. „Na-
še činnost je ryze dobrovolná, 
jedinou podmínkou vstupu je 
dobrý zdravotní stav a chuť 
do práce,“ říká Martin Volf, 
velitel SDH Most. „Ve velkých 
městech lidé spoléhají na to, 
že jsou tu profesionální hasi-

či,“ dodává. V menších měs-
tech a vesnicích, kde se pří-
slušnost ke sboru doslova 
dědí z generace na genera-
ci, jsou hasiči i základním pi-
lířem společenského života 
obcí, jak dokládala bohatá 
účast venkovských sborů na 
oslavách v Mostě.
„Sto padesát let – jen si před-
stavte, kolik generací hasičů 
to muselo být a nám dnes chy-
bí pokračovatelé,“ povzdychl 
si starosta Okresního sdru-
žení hasičů na Mostecku La-
dislav Langmajer, který na 
náměstí předával ceny za 
dlouholetou práci. „V Mostě 
proto ani nemáme dětský od-
díl. Přitom zázemí u nás dě-
ti najdou výborné, za pade-
sát korun ročních poplatků 

získají náplň volného času, 
veškeré vybavení, výjezdy na 
soutěže, které organizujeme.“
Historie dobrovolného ha-
sičského sboru, která zača-

la v rozvíjejícím se městě ro-
ku 1867, skončila s jeho zá-
nikem ve 20. století. Snad 
kvůli tomu se nedochova-
ly žádné historické záznamy 

či kroniky. Sbor byl obno-
ven až roku 2004, a to v Ru-
dolicích. Postupně se pak do 
SDH Most začlenil i sbor ve 
Vtelně.                               (kat)

Mostečtí hasiči pomáhají už 150 let
Dobrovolní hasiči z  Mostu si začátkem října 
připomněli 150 let trvající historii svého sbo-
ru. Podle historického hasičského almanachu, 
uloženého v  Hasičském muzeu v  Přibyslavi, 
byl sbor ve městě založen roku 1867.

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

Hlavní činnosti v uvedené pozici:
  práce na rozvodnách
  manipulace s el. zařízením roz-

voden
  údržba a opravy el. zařízení roz-

voden

Požadujeme: 
  spolehlivost, odpovědnost, dů-

slednost

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: SOU nebo SŠ – obor 

elektro 
  min. § 6 vyhl. č. 50/1978 nad 

1000 V
  řidičský průkaz - skupina B

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 5. tarifního 

stupně s garancí meziročního 
nárůstu dle kolektivní smlouvy

  pracovní dobu v ranních 8hod. 
směnách, po zapracování mož-
nost nepřetržitého provozu 
(směny ranní, noční, volno, vol-
no, nebo ranní, ranní volno, vol-
no) - zde pak příplatky za směn-
nost až 1 600 Kč měsíčně 

  možnost profesního a osobního 
rozvoje

Nástup možný dle dohody.
Pracoviště: Okres Most (Rozvodna 
Líšnice)
Bližší informace: Petr Dvořák, tel. 
478 002 637
Písemné přihlášky – zasílejte na e-
mail: v.stefanek@coalservices.cz 

TROLEJÁŘ

Hlavní činnosti v uvedené 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:
  mzda odpovídající zařazení 

do 5. tarifního stupně (nástup 
19 600,- hrubého vč. prémií)

  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 – motivač-
ní dopis 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.

VLAKVEDOUCÍ

Hlavní činnosti v uvedené pozici:
  řízení a organizace po-

sunovacích prací
  zjišťování způsobilosti vo-

zů k jízdě, sestavování vla-
ků, doprovod vlaků

  vedení předepsané evi-
dence pro jízdu vlaku

  spolusledování návěstidel

Požadujeme: 
  zájem o pracovní profesi 
  spolehlivost, odpovědnost
  dobrý zdravotní stav

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání základní

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 4. tarifního 

stupně s garancí meziročního 
nárůstu dle kolektivní smlouvy

  pracovní dobu v ranních 
8hod. směnách, po zapraco-
vání možnost nepřetržitého 
provozu s příplatky za směn-
nost až 1 600 Kč měsíčně 

  možnost profesní-
ho a osobního rozvoje

Nástup možný dle dohody.
Pracoviště: Most – Komořany
Bližší informace: Pavel Krob, tel. 
478 004 781; Martin Mrnka, tel. 
478 004 782
Písemné přihlášky – motivač-
ní dopis a životopis zasílejte na e-
mail: v.stefanek@coalservices.cz

OPERÁTOR – LOGISTIK
ve skladovém hospodářství

Hlavní činnosti v uvedené pozici:
  vedení evidence zásob
  jednání s dodavateli i odběrateli
  operativní manipula-

ce se zásobami
  orientace ve sklado-

vém hospodářství
  práce v systémech (SAP aj.)

Předpoklady uchazeče: 
  komunikativní a vy-

rovnaná osobnost
  důsledné dodržování pravi-

del, zásadovost, pečlivost
  spolehlivost, odpověd-

nost, vysoká míra loajality 
Kvali ikační předpoklady:

  vzdělání: SŠ technické-
ho zaměření s maturitou

  znalost prostředí MS Of ice 
  ŘP sk. „B“ 
  ŘP na vysokozdvižný vo-

zík, jeřábnické a vazač-
ské zkoušky výhodou

Nabízíme:
  platové ohodnocení odpoví-

dající danému programu 

Nástup možný od 1. 1. 2018.
Pracoviště: Most – Čepirohy, pracovní 
doba:  Po – Pá 6:00 – 14:00 hodin
Bližší informace: Vladimír Štefánek, 
tel. 476 203 612; Martina Matiková, 
476 203 233 
Písemné přihlášky – motivační do-
pis a životopis zasílejte na: 
v.stefanek@coalservices.cz ne-
bo poštou na adresu: Vladimír 
Štefánek, Coal Services a.s., V. 
Řezáče 315, 434 67 Most.

ŘIDIČ DŮLNÍCH MECHA-
NIZMŮ - KLAPKAŘ

Hlavní činnosti v uvedené pozici:
  řízení, údržba a opravy naklá-

dacího výložníku kolesových 
velkostrojů

Požadujeme: 
  dobrý zdravotní stav
  spolehlivost, samostatnost, 

odpovědnost

Kvali ikační předpoklady:
  osvědčení pro funkci klapka-

ře velkostroje ve smyslu vyhl. 
ČBÚ č.26/1989

  praxe nutná na velkostroji 
min. 6 měsíců 

Nabízíme:
  mzdové zařazení ve 4. tarifním 

stupni, meziroční nárůst mzdy 
v souladu s kolektivní smlou-
vou

  příplatky za směnnost až 
1 600 Kč měsíčně

  práce ve směnném provozu 
v cyklu ranní, noční 12hodino-
vé směny a dva dny volna

Nástup možný ihned nebo dle do-
hody.
Pracoviště: Vršanská uhelná a.s.
Bližší informace: Ing. Stanislav Fá-
ra, tel. 478 002 703, V. Štefánek, tel. 
478 003 612
Písemné přihlášky - zasílejte na e-
mail: v.stefanek@coalservices.cz 
nebo poštou na adresu: Vladimír 
Štefánek, Coal Services a.s., V. Ře-
záče 315, 434 67 Most.

ŘIDIČ DŮLNÍCH MECHA-
NIZMŮ - ŘIDIČ VELKOSTROJE

Hlavní činnosti v uvedené pozici:
  řízení a opravy dobý-

vacích velkostrojů
  vedení kolektivu zaměstnan-

ců a řízení pomocné techniky

Požadujeme: 
  dobrý zdravotní stav
  spolehlivost, samostat-

nost, odpovědnost
  platné psychologické vy-

šetření pro výkon prá-
ce řidiče velkostroje

Kvali ikační předpoklady:
  ÚSO vzdělání nebo vyučen v obo-

ru strojním či elektrotechnickém

  osvědčení řidičů velkostrojů a ko-
lesových nakladačů ve smys-
lu §112 vyhl. ČBÚ č.26/1989

Nabízíme:
  mzdové zařazení v 6. tarifním 

stupni, meziroční nárůst mzdy 
v souladu s kolektivní smlouvou

  příplatky za směnnost 
až 1 600 Kč měsíčně

  práce ve směnném provo-
zu v cyklu ranní, noční 12hodi-
nové směny a dva dny volna

Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Pracoviště: Vršanská uhelná a.s.
Bližší informace: Ing. Stanislav Fá-
ra, tel. 478 002 703, V. Štefánek, tel. 
478 003 612
Písemné přihlášky - zasílejte na 
e-mail: v.stefanek@coalservices.cz 
nebo poštou na adresu: Vladimír Šte-
fánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 
315, 434 67 Most.

ást své sbírky p ileb p edstavilo na oslavách p ed mosteckým magistrátem hasi ské muzeum v Krupce. 
Foto: (kat)

Volná pracovní místa v Coal Services a Vršanské uhelné

Firemní benefity společné pro všechny nabízené pozice v Coal Services i Vršanské uhelné:
  13. plat (cca 15.000 – 20.000/rok), příspěvek na stravování, týden dovolené navíc

a od nového roku po zapracování pak: 
   příspěvek na penzijní připojištění minimálně 500 Kč měsíčně

  program Zdraví - karta Bene ity v hodnotě 9 500 Kč na rok (čerpání na dovolenou, sport. zařízení, léky, kulturu)
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a CHOMUTOVSKO

  3. 11. - Listování s Ro-
bertem Fulghumem. Americ-
ký spisovatel Robert Fulghum 
se opět vrací do Česka, aby vy-
jel s projektem LiStOVáNí před-
stavit svou novou knihu Opra-
vář osudů. Uvidíte také divadel-
ní představení z knihy Co jsem 
to proboha udělal? A pak bude-
te mít možnost si s Robertem 
Fulghumem popovídat a ne-
chat si podepsat knihy. Několik 
z jeho titulů bude i na místě vý-
hodně k mání. Robert Fulghum 
vybral ty nejzajímavější postře-
hy, příhody a témata a upravil je 
pro knihu Co jsem to proboha 
udělal?, a to v duchu knih, kte-
rými se jako spisovatel v 90. le-
tech proslavil. Městské divadlo 
v Mostě, od 19:30 hodin, vstup-
né 150 Kč.

  5. 11. - Technohraní 
2017. Druhý ročník zábavného 
odpoledne s vědou a technikou 
pro děti od 6 do 12 let. Přijďte si 
vyzkoušet virtuální realitu, ro-
boty, autodráhu, chemické po-
kusy i další zajímavé soutěže. 
Středisko volného času Most od 
12:00 do 17:00 hodin. 

  7. 11. - Reliéfy empory 
mosteckého kostela. Oblastní 
muzeum Most zve na přednáš-
ku k 500 letům od začátku stav-
by kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Mostě. Začátek v 17:00 
hodin, přednáší Mgr. Renáta 
Klucová.

  8. 11. - Den otevřeného 
vyučování a otevřených dve-
ří.  Pro zájemce o studium na 
Podkrušnohorském gymná-
ziu v Mostě je připraven bohatý 
program. V dopoledních hodi-

nách (od 8:00 do 11:40) je mož-
né navštívit přímo výuku, od 
16:00 do 18:00 je škola otevře-
na také pro rodiče a širokou ve-
řejnost. V 17:00 hodin proběh-
ne slavnostní vyhlášení výsled-
ků matematické soutěže LOGIK, 
kterou škola pořádá pro žáky 
základních škol okresu Most. 

  9. 11. - Rodina svítí Mos-
tu. Přijďte s vlastními lampio-
ny rozzářit město. Sraz v 17:00 
hod. u 15. ZŠ, Skautského stře-
diska Most a SVČ. Od 17:30 je 
na 1. Náměstí připraven kultur-
ní program. 

  10. 11. - Tramvaj do stani-
ce touha.  Premiéra světozná-
mého moderního amerického 
dramatu Tennessee Williamse. 
Tragédie nepochopení a lhos-
tejnosti vůči ostatním. Může 
zlomený motýl, jemný a citlivý, 
obstát vůči zvířecím stránkám 
lidské bytosti? Hrají: Zita Bene-
šová, Lilian Fischerová, Michael 
Vykus, Jakub Koudela, Michae-
la Krausová, Matyáš Procházka, 
Jan Beneš a další. Městské di-
vadlo v Mostě, od 19:30 hodin, 
vstupné 200 Kč.

  11. 11. - Lucerničky sv. 
Martina. Středisko volného ča-
su Most pořádá oblíbenou pro-
cházku po Resslu s úkoly a opé-
káním buřtíků. Start 16:30 - 
17:30 hod., vstupné 20 Kč/dítě. 

  11. 11. - Hudební festival 
Most for Music. Jedenáctý roč-
ník multižánrového hudebního 
festivalu. KD Meduza Most, od 
17:00 hodin. Vstupné 150 Kč na 
místě, 100 Kč v předprodeji. 

  11. 11. - Koncert Danie-
la Hůlky a Pavlíny Senić v dě-
kanském kostele. Vstupenky 
jsou v prodeji v pokladně kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostě za zvýhodněnou ce-

nu 500 a 300 Kč. V den konání 
koncertu bude cena 550 a 350 
Kč. Vstupenky ke stání bu-
dou k mání za 250 Kč. Začátek 
v 17:00 hodin. 

  13. 11. - Vince Agwada 
(Chicago). Další z koncertů 
v rámci cyklu Mostecká knihov-
na hraje. 

  14. 11. - Zbraně a zbroj 
Terakotové armády. K jedné 
ze svých významných letošních 
výstav pořádá Oblastní muze-
um Most přednášku na téma: 
„Zbraně a zbroj Terakotové ar-
mády; Válka v dobách Čchin 
a Chan“. Přednáší Mgr. Jiří Šlaj-
sna, začátek v 17:00 hodin.

  14. 11. - Bene iční kon-
cert pro Diahelp. Tradiční ak-
ce v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Mostě. Výtěžek z kon-
certu poslouží na podporu dě-
tí z Mostecka a okolí, které trpí 
chorobou diabetes melitus I. ty-
pu. Začátek v 18:00 hodin. 

  18. 11. - Baron Prášil - 
noc divadel.  Slavná a zaručeně 
pravdivá vyprávění Barona Prá-
šila v kabaretně laděné insce-
naci. Po představení následuje 
již popáté Noc divadel. Městské 
divadlo Most od 19:00 hodin, 
vstupné 150 Kč. 

  20. 11. - Ludwig van 
Beethoven.  Podzimní večer 
Festivalového orchestru Pet-
ra Macka, sólistů hudebních di-
vadel a Pražského komorního 
sboru (k výročí 17. listopadu). 
Městské divadlo Most od 19:00 
hodin, vstupné 300 Kč.

  21. 11. - Sokrates 2. Pre-
zentace vysokých a vyšších od-
borných škol pro zájemce o stu-
dium. Vstupní hala Střední prů-
myslové školy Most, od 8:00 do 
17:00 hodin. 

  25. 11. - Pohádka na 
předpis. Autorská pohádka Di-
vadla rozmanitostí o tom, co 
všechno se dá zažít při návště-
vě u pana Doktora. V kouzelné 
divadelní ordinaci se předepi-
sují především pohádky, které 
mají léčivé účinky. Pro děti od 3 
let. Divadlo rozmanitostí Most, 

předpremiéra od 10:00 hodin, 
premiéra v 17:00 hodin. 

  30. 11. - Rozsvícení škol-
ního vánočního stromu na 4. 
ZŠ Most. Rozsvícení vánoční-
ho stromu předchází ukázce vá-
nočních zvyků a tradic. Nádvo-
ří ZŠ Václava Talicha, od 17:00 
hodin. 

PARDUBICKO
  16. 11. – Olympic ve Chva-

leticích. Koncert nestárnoucí 
rockové legendy české hudeb-
ní scény. Divadelní sál DK Chva-
letice, od 19:00 hodin, vstupné 
390 Kč. 

  18. 11. – Sebastian v Par-
dubicích. Koncert v populár-
ním pardubickém klubu Žlutý 
pes začíná ve 20:00 hodin. 

  20. 11. - Monika a Jirka 
Vackovi - cestovatelská bese-

da. Tentokrát s podtitulem No-
vý Zéland sakra na těžko. Kuli-
sárna DK Chvaletice, od 18:00 
hodin, vstup zdarma. 

  23. 11. - L. Drahoňovský 
- cestovatelská beseda. Ten-
tokrát bude tématem Rusko - 
Toulky Jižním Uralem. Kulisárna 
DK Chvaletice, od 18:00, vstup 
zdarma.  

  24. 11. - Hraběnčiny zlaté 
papuče. Divadélko kůzle připra-
vilo pohádku o pozvání na ples 
do Vídně. Kulisárna DK Chvale-
tice, od 19:00 hodin, vstupné 50 
Kč. 

  24. 11. - Festival her a hra-
ček. Pro malé i velké bude při-
praven v ABC Klubu Pardubice 
od 10:00 hodin. 

  24. 11. - Lucie Revival 
ve Žlutém psu. Písně skupiny 
Lucie ve špičkovém provede-
ní. Skupinu založilo na podzim 
2005 pět zkušených muzikantů 
- zčásti studentů, zčásti absol-
ventů hudebních konzervatoří. 
Teď je předvedou publiku par-
dubického klubu Žlutý pes od 
20:00 hodin.

  26. 11. - David Koller 
Acoustic Tour 2017. Jeden 
z nejrespektovanějších českých 
muzikantů, člen kapely Lucie 
na akustickém turné po čes-
kých divadlech. Těšit se může-
te například na písně Chci zas 
v tobě spát, Gypsy Love, Ame-
rika i další hity z celé jeho hu-
dební kariéry. VČD Pardubice 
od 19:00 hodin.
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V tajence vyluštíte motto. Správné znění tajenky ze zářijových DN: Jsem krutý i něžný, jsem život. Výhru získávají: Emil Mihal, Severní energetická; Martin 
Bidrmann, Coal Services; Vladimír Pařízek, Coal Services. 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.

INZERCE
Prodám byt 1+2 v osobním vlastnictví - Jirkov Na Borku.
Tel.: 606 922 074.

       BLAHOPŘÁNÍ
Dne 9. listopadu oslaví 60. narozeni-
ny pan Václav Motejzík. Kolektiv spo-
lupracovníků z velkostroje KU86 touto 
cestou kromě hodně zdraví, štěstí a po-
hody jak v soukromém, tak v pracovním 
životě přeje, ať mu i nadále vydrží jeho 
humor.

VZPOMÍNKA

Kam za kulturou v měsíci listopadu

Dne 13. listopadu uběhne již 
11 let ode dne,  kdy nás náhle opustil 
manžel, táta a děda Jiří Holý z Jirkova. 
Pracoval dlouhá léta jako mechanik tro-
lejí v lomu ČSA a Obránců míru v Komo-
řanech.
Dne 12. listopadu by mu bylo 80 let.
Stále vzpomínají manželka Helena a sy-
nové Jirka a Petr s rodinami.

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

3. listopadu  
Zdeněk Šmíd – řidič pracovních strojů

 

 

 

 

 

 

PEKELNÁ PARTY 
PRO ZAMěSTNANCE 7EC 

 

 

 

HRAJE 

ACOUSTIC BAND S LEONOU 
šENKOVOU 

 

DůM KULTURY CHVALETICE 

15. PROSINCE 2017 OD 19 HOD 

 Bohatý pekelný raut. Doprava autobusy zajištěna. Pekelný oblek v barvě černočervené vítán. Vstup na vlastní nebezpečí! 
Svoji účast potvrďte do 1. 12. 2017 na tel.: 462 101 002 nebo emailu: 

k.premyslovska@sev-en.cz 
Pozvánka platí pro dvě osoby. Vstup na zaměstnaneckou kartu. 
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Do Mostu se po několika letech vrátila jedna z  nejslavnějších hornic-
kých tradic Skok přes kůži. Právě tímto způsobem se do hornického 
cechu přijímají studenti vysoké školy báňské. O  tom, že jde skutečně 
o historickou tradici, svědčí i fakt, že letošní Skok přes kůži, jehož po-
řadatelství se ujaly Vršanská uhelná a Severní energetická, měl pořa-
dové číslo 128. A také tentokrát došlo na všechny náležitosti, které musí 
každý Skok přes kůži dodržet. Od slavnostního průvodu městem, až po 
přísná pravidla samotného ceremoniálu, který se řídí Pivním zákonem. 

Skákali přes kůži, aby z nich byli horníci

Teprve až p esko í kůži s kahanem v jedné ruce a půllitrem piva ve dru-
hé, které musí p ed skokem vypít, mohou být absolventi vysoké školy 
bá ské p ijati do hornického cechu.

Nadlišáka musí průvod (salamandr) najít v některé z místních nor (hos-
tinců). 

Adepti hornického emesla procházejí městem v průvodu a hledají nadlišáka, který je p ivede ke slavnost-
nímu skoku.

Skok p es kůži je p íležitostí také k setkání. V Mostě se sešly ty i stovky horníků nejen z ech a Moravy, ale 
také ze Slovenska i Polska. Foto 5x: (pim) 

Do mosteckého Repre dorazilo na Skok p es kůži témě  kompletní vedení úseku odvodnění Severní ener-
getické.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005B004F00640076006F007A0065006E0020006F0064002000270064006900670069007400690073006B0027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027007400690073006B0027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027005B004B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B005D0027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B0020006E0061002000730074006F006C006E00ED006300680020007400690073006B00E10072006E00E100630068002000610020006E00E1007400690073006B006F007600FD006300680020007A0061015900ED007A0065006E00ED00630068002E002000200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B005600790073006F006B00E900200072006F007A006C006901610065006E00ED005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


