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Z Německa dorazil do elek-
trárny Chvaletice nadroz-
měrný náklad o hmotnos-
ti 107 tun a délce 25 metrů. 
Ve speciálním kamionu se 
převážel posunovací robot 
KR 100 značky Vollert, který 
bude sloužit k posunu želez-
ničních vozů s kontejnery In-
nofreight. Robot je řízen dál-
kově operátorem, váží 50 tun 
a maximální rychlost nalože-
ného stroje je 0,5 m/s. 
Kamion musel zajet do stro-
jovny, kde robota u bloku 
č. 4 sundávaly dva mostové 
jeřáby a usadily na koleje. Po-
mocí dvoucestného bagru se 
přesunul na kolej 101c, která 
bude minimálně na 10 let je-
ho „domovskou“ kolejí. 
Nový systém dopravy a vy-
kládky uhlí pomocí kontej-
nerů Innofreight začne elekt-
rárna využívat od března, kdy 
zahájí zkušební provoz a na-
stavování nového vykládací-
ho zařízení společnosti Inno-
freight.                                 (kapr)

Robot pomůže s dopravou uhlí
Stejně jako ostatní provo-
zy na šachtě i Rekultivace 
přecházejí zhruba od lis-
topadu na zimní provoz. 
I když počasí některým 
činnostem brání, věnují se 
zaměstnanci pracím typic-
kým pro toto období.
„Záleží na počasí, do kdy je 
možné sázet stromky do ze-
mě, postupně se pak přechá-
zí k natírání už vzrostlých 
dřevin proti okusování zvěří, 
protože obzvlášť v okolí lomu 
ČSA dokáže zvěř na rekulti-
vovaných plochách napáchat 
poměrně velké škody,“ vysvět-
lil Tomáš Šolar, ředitel spo-
lečnosti Rekultivace. A pro-
tože je zima obdobím vege-
tačního klidu, přicházejí na 
řadu i prořezávky. „Momen-
tálně pracujeme na proře-
závkách zhruba tříhektarové 
plochy v Mariánských Radči-
cích pro Palivový kombinát 
Ústí,“ připomněl ředitel. V zi-
mě se Rekultivace tradičně 

zaměřují i na kácení dřevin 
v ochranném pásmu linek 
vysokého napětí. 
„Pokud je sníh, přidává se 
k naší práci také zimní údrž-
ba. Máme dva traktory s plu-
hem a jeden s rozmetadlem na 
sůl, také tým lidí, který pomá-
há udržovat chodníky a ces-
ty,“ doplnil ředitel. 
V příznivém zimním počasí 
se Rekultivace věnují i mul-
čování kolem sazenic. V mi-
nulosti některé práce  přes 
zimu stály, protože se využí-
vali pouze sezonní pracovní-
ci. „V současné době si nechá-
váme zaměstnance celoročně, 
protože jak valnou většinu za-
kázek realizujeme pro těžeb-
ní společnosti, můžeme si prá-
ci lépe plánovat a rozvrhnout 
do celého roku,“ dodal ředitel.  
Mezi největší aktuální ak-
ce Rekultivací patří terénní 
úpravy v rámci 9. etapy prací 
v lomu Vršany a 3. etapa re-
kultivací lomu ČSA.         (pim)

Mrazy nejsou překážkou

KDYŽ SE ŘEKNE
Zkontrolovat budíky
Budík kontroluje čas od času 
každý z nás, ale v tomto pří-
padě nejde o to, abychom ne-
zaspali ráno do zaměstnání, 
ale o skutečnou kontrolu za-
řízení. Když totiž o kontrole 
budíků mluví obsluha hlav-
ní čerpací stanice, myslí tím 
kontrolu stavu manometrů 
umístěných na čerpadlech. 
Manometry zaznamenávají 
tlak. Zná je v podstatě každý, 
třeba když si chce přeměřit 
tlak v pneumatikách ve svém 
autě. V hlavní čerpací stani-
ci toho ale manometry hlídají 
víc. Samozřejmě tlak vody, ale 
měří také tlak chladicí kapali-
ny, protože i výkonná čerpa-
dla je potřeba chladit, aby se 
nepřehřívala.                        (red)

Většina provozů a zařízení je 
sice schopna pracovat v au-
tomatickém režimu, přesto 
se bez dohledu  neobejdou. 
„Obsluhou jsou dnes obsaze-
na jen skutečně stěžejní místa. 
Nejvyšší počet, celkem pět li-
dí pracuje v nepřetržitém pro-
vozu na úpravně důlních vod 
ČSA, která zároveň slouží i ja-
ko dispečink. Stejný počet slou-
ží i na hlavní čerpací stanici 
v lomu ČSA. Naopak například 
hlavní čerpací stanice ve Vrša-
nech je bezobslužná a pracuje 
v automatickém režimu, pro-
tože se zde využívá jiná tech-
nologie,“ vysvětlil Petr Sig-
mund, vedoucí úseku odvod-
nění. 
Dana Mikulášková pracuje ja-
ko strojník vodohospodářské-
ho zařízení v hlavní čerpací 
stanici ČSA. Zkušeností s pra-
cí na šachtě má dostatek, na-
stoupila už v roce 1985 a pro-
šla více provozy. V čerpací sta-
nici pracuje pátým rokem, ale 
dobře zná i úpravnu důlních 
vod. „Každou směnu začínám 
tím, že si zkontroluji provoz. 
Je třeba obejít čerpadla, zkon-
trolovat tlak, olej, světla a po-
dobně. To zabere zhruba čtvrt 
hodiny. Pokud objevím závady 
či nedostatky, je potřeba je na-
hlásit revírníkovi, který zajis-
tí opravu, když se jedná o ně-
co většího,“ vypočítává Dana 
Mikulášková. V zázemí hlav-

ní čerpací stanice strojník za-
píše počáteční stavy zařízení 
a vizuálně zkontroluje celou 
stanici. Podle manipulační-
ho řádu se zkontroluje hladi-
na vody a teprve pak se zaha-
juje čerpání důlních vod. Prá-
ce není žádná rutina, protože 
seznam činností ovlivňuje řa-
da faktorů, mezi jinými třeba 
i roční období. „V zimě se voda 
musí čerpat cyklicky, aby v po-
trubí nezamrzala. V létě se za-
se čerpá na minimální hladinu 
a následně podle aktuální situ-
ace,“ poznamenala Mikuláš-
ková. A i tady platí, že s vodou 
se musí šetřit. 

Poruchu slyší
Hlavní čerpací stanice v lo-
mu ČSA je jednou z těch, kde 
se pracuje v nepřetržitém 
provozu a obsluha je tu ne-
zbytná. „Protože v těsné blíz-
kosti jímky těží velkostroj 
K73, musí tu být obsluha ne-
ustále. I tady je nainstalo-
ván poloautomatický systém 
pro případ, že by selhal lid-
ský faktor. Technika sice do-
káže zaregistrovat poruchu 
a upozornit na ni, případ-
ně zařízení vypnout, obslu-
ha ale musí zařízení průběž-
ně projíždět a dokáže rea-
govat operativně,“ doplnil 
Jindřich John, zástupce ve-
doucího úseku odvodnění.  
Někomu by se mohlo zdát, 

že strojníkům stačí nastavit 
požadované hodnoty pod-
le provozního řádu a jed-
nou za čas zmáčknout něja-
ké tlačítko a technika obsta-
rá zbytek. Opak je pravdou. 
Někdy i polovinu pracovní 
doby stráví kolem čerpadel, 
která vyžadují neustálou 
pozornost. „Dokážeme včas 

odhalit spoustu případných 
závad díky vizuální kontrole 
zařízení, ale také po sluchu 
poznáme, že některé z čer-
padel nepracuje správně,“ 
poznamenala Dana Miku-
lášková. „Neustále se tu ně-
co mění a nestačí jen kontro-
lovat, musíme dělat i údržbu 
čerpadel, pravidelně uklízet 

pracoviště, protože jsme na 
šachtě a čerpadlům nečisto-
ty nesvědčí,“ připomněla Mi-
kulášková. 
Velkou výhodou strojníků je 
jejich univerzálnost, respek-
tive zastupitelnost. V pod-
statě každý v současné době 
zvládne práci svých kolegů 
na jiném pracovišti.       (red)

Dámy, které žádná technika na šachtě nenahradí
Tato profese se sice jmenuje strojník vodohos-
podářského zařízení, na šachtě ji ale vykoná-
vají výlučně ženy. Dohromady jich je dvacet 
a  obsluhují čerpací stanice, úpravny důlních 
vod nebo čističky odpadních vod. 

STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÉHO ZAŘÍZENÍ
  Není zapotřebí žádné speciální vzdělání, stačí si osvojit provozní řád, případně směr-

nice pro manipulaci s vodou. 

  Pracuje v nepřetržitém provozu, ale také v ranních dvanácti i osmihodinových smě-
nách podle pracoviště. 

  V obou těžebních společnostech jich pracuje dvacet, pouze ženy.

Sou ástí práce Dany Mikuláškové na hlavní erpací stanici SA je také kontrola za ízení. Foto: (pim)

Tyhle budíky v hlavní erpací stanici jsou manometry, které mě í tlak. Foto: Archiv DN

Uhelné safari sice zahájí další sezonu až od května, už v únoru se s ním 
mohli seznámit návštěvníci jednoho z největších tuzemských turistic-
kých veletrhů Holiday World v Praze. Informace o něm poskytovalo zá-
jemcům ve svém stánku město Most, respektive Turistické informa ní 
centrum. Objednávkový systém Uhelného safari bude spuštěn v dub-
nu, první exkurze se do těžebních lokalit a na rekultivovaná území po-
dívají za átkem května.  Foto : Turistické informa ní centrum

V obecné rovině tyto zále-
žitosti řeší pracovní řád. Ve 
společnostech skupiny Se-
ven je navíc používání soci-
álních sítí, stejně jako sledo-
vání videí a podobných we-
bových stránek zaměřených 
na zábavu zakázané a na i-
remních počítačích i zablo-
kované. „Toto opatření souvi-
sí s bezpečností, abychom za-
mezili pronikání škodlivého 
softwaru do iremní počíta-
čové sítě,“ zdůvodnil Zdeněk 
Pergl, IT manažer, který se ve 
společnosti Infotea zaměřuje 

na bezpečnost, a dodal: „Mo-
derní technologie jsou ovšem 
už tak daleko, že sdílení na so-
ciálních sítích ze soukromých 
zařízení v zaměstnání nelze 
zcela vymýtit.“ 
S bezpečnostními riziky sou-
visí také už několikrát opa-
kovaná výzva neregistrovat 
pracovní e-mailové adresy 
na nejrůznějších e-shopech, 
slevových portálech, ale ani 
v bankách pro zasílání výpi-
sů z účtu. „Tento nešvar byl 
zřetelně patrný, když se za-
čalo se změnami e-mailo-

vých adres ve společnostech 
skupiny Seven. Bezprostřed-
ně po změně adres jsme na 
internetové bráně zazname-
nali množství těchto sdělení. 
Neustále zdůrazňujeme, že 
pracovní e-mailové adresy ne-
slouží k zasílání komerčních 
newsletterů ani bankovních 
výpisů. Při registraci na těch-
to portálech by zaměstnan-
ci měli vždy uvádět soukromé 
adresy a pracovní elektronic-
kou poštu využívat výhradně 
pro pracovní účely,“ uzavřel 
Pergl.                                     (red)

Digitální věk má svá jasná pravidla
Žijeme v digitální době, kdy je pořizování fotografií a videí a jejich sdí-
lení na sociálních sítích běžnou součástí života. Jenže fotit a  natáčet 
jakýkoli záznam na pracovišti je zakázáno a zaměstnanec se v opač-
ném případě může dostat do potíží a vystavuje se i postihu, protože po-
rušuje vnitřní předpisy a směrnice firmy. A vůbec nehraje roli, zda si 
fotografie posílá s přáteli ze svého soukromého telefonu.

Co je to CZT?

CZT nebo-li centrální záso-
bování teplem je systém vy-
tápění domácností i veřej-
ných budov ve městě z jedno-
ho velkého zdroje, teplárny. 
V České republice je tak-
to vytápěno 1,5 milionu do-
mácností. Nejčastějším pali-
vem tepláren je uhlí. Tak je 
to i v případě teplárny v Ko-

mořanech, v níž se spaluje 
především uhlí z Vršanské 
uhelné. Využití domácího pa-
liva má vliv na udržení dobré 
ceny tepla. Prostřednictvím 
150 kilometrů potrubí záso-
buje teplárna v Komořanech 
30 tisíc domácností v Mostě 
a Litvínově. O provoz složité 
sítě potrubí, kolektorů a vý-
měníkových stanic se sta-
rá Severočeská teplárenská. 

Výhodou CZT je kromě příz-
nivé ceny tepla a teplé vody 
i komfort. Obyvatelé napoje-
ní na soustavu Severočeské 
teplárenské se nemusí sta-
rat o shánění paliva, opravy, 
revize..., stačí jen na podzim 
otočit kohoutkem u radiáto-
ru. Zdroj tepla dál od měs-
ta má navíc příznivý vliv na 
ovzduší v Mostě a Litvíno-
vě.                                        (kat)

TEPLÁRENSKÁ ABECEDA

Robot KR 100 zna ky Vollert bude sloužit k posunu železni ních vozů 
s kontejnery Innofreight. Foto: (kapr)
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SPORT
Kola Dvořák Chomutov

Fitness 48 - Jirkov Jirkov

H.E.A.T. Centrum Chomutov

Shapes itness pro ženy Chomutov

Squashcentrum Chomutov Chomutov

Fitness Sports Life Most

Tandemové seskoky - 
SKYWALKERS.cz Most

Aquadrom  Most Most

Areál Benedikt Most

Fit4Slim - itness ženám na míru Most

Bulldog Gym - Most Most

Tornádo Sport Most

AQUACENTRUM Teplice Teplice

Dům plný pohybu I Teplice

Dům plný pohybu II Teplice

Relax sport club Teplice

AEROFIT Teplice - Trnovany

GORAM spol. s r.o. - Teplice Teplice

Fitness Fontána Teplice

Saraya Wellness Teplice

Dámská jízda Pardubice

Studio Sportlife Pardubice

Aquacentrum Pardubice Pardubice

Contours Pardubice Pardubice

FlyBoard Hradec Králové, 
Pardubice

McBODY Pardubice Pardubice

MACAK´S GYM Pardubice

OK GYM itness Pardubice

OK SPORT KLUB - Pardubice Pardubice

KULTURA, ZÁBAVA A VZDĚLÁVÁNÍ 
Autoškola Omega Chomutov

Středisko volného času 
Domeček Chomutov, 
příspěvková organizace

Chomutov

Agentura Parole Chomutov

Podkrušnohorský 
zoopark Chomutov Chomutov 

JŠ Medou - Miluška Doušová Jirkov

Petr Richter Jirkov 

Krušnohorec s.r.o. Litvínov

Agentura Parole Litvínov, Most

Vysoká škola inanční a správní Most

Skřivánek Most

Pavel Wagner autoškola Most

Alexandr Agh autoškola Most

Městské divadlo v Mostě Most 

Premiere Cinemas OC Galerie Teplice

Komorní ilharmonie Pardubice Pardubice

BK Pardubice Pardubice

AHEAD Language Agency Pardubice

Skřivánek Pardubice

Eva Opršalová Pardubice

EDUA Languages Pardubice

Agentura Parole Pardubice

CineStar Pardubice

AllaVita Pardubice

ESHOPY 
eHotel.cz

slevomat.cz

lékárna.cz

pilulka.cz

slevoteka.cz

ticketpro.cz

eiffel optic eshop

Pepa.cz

zdravotnickepotreby.cz

in initpobyty.cz

slevoking.cz

videolekarna.cz

cinestar.cz

dejtonej.cz

hyperslevy.cz

ticketart.cz

ticketstream.cz

zazitky.cz

Walmark.cz

Dárkové certi ikáty do divadel

Mixturam - vitamíny na míru

MotivP

SKYDIVE Arena Praha

Avita International

Bio Bachovky

Cviky pro zdraví

Exim Tours

GS Klub

Seznam vybraných provozoven, kde uplatníte kartu Benefity

Tabulka obsahuje pouze výběr z provozoven, kde lze kartu Benefi ty uplatnit, kompletní seznam provozoven najdete na webových stránkách www.benefi ty.cz

1
2
3

ÚDAJE K PŘIHLÁŠENÍ
V aplikaci po každém přihlášení uvidíte vždy hned na první pohled to nejdůležitější, co potřebujete k nákupu Vašich BENEFITů.

 FULLTEXTOVÝ VYHLEDÁVAČ
Stejně jako v běžném Eshopu i v aplikaci BENEFITY můžete vyhledávat dle klíčových slov

FILTR DLE REGIONŮ
Pokud potřebujete hledat dodavatele jen v určitém regionu nebo městě, použijte iltr dle regionů
Postup je následující:

1 2 3 4

5
1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

5

Fulltextový vyhledávač BENEFITŮ

Napíšete klíčové slovo, dle toho co 
hledáte a potvrdíte Enter nebo lupou

Najde svůj kraj, okres nebo konkrét-
ní město

Filtr dle regionů

Objeví se dodavatel a po jeho rozklik-
nutí se můžete podívat, co dodavatel 
nabízí za služby a jak je u něj čerpat

Klikne na ikonu iltru a je hotovo

Bodový zůstatek

Možnost přidávat oblíbené BENEFITY 
na jedno místo

Přehledné řazení dodavatelů dle ob-
lasti BENEFITU

1

2
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Střední škola Educhem se před 
koncem ledna pochlubila no-
vě vybudovanou učebnou pro 
obory elektro. „V minulosti byla 
naše škola spojována výhradně 
s chemickým průmyslem. S lit-
vínovskou chemičkou i nadále 
úzce spolupracujeme, ale sna-
žíme se, aby nabídka studijních 
oborů odpovídala zájmu i dal-
ších  zaměstnavatelů v regio-
nu. Nabízíme proto například 
elektrikáře nebo ošetřovatelky,“ 
poznamenala Dagmar Proško-
vá z Educhemu. Škola se za-
městnavateli komunikuje pro-
střednictvím poradního sboru, 
který má zhruba dvacet členů 

a jsou v něm i zástupci irem, 
kam absolventi po dokončení 
studia mohou nastoupit. Sbor 
se schází dvakrát ročně. „Právě 
elektrikáři jsou aktuálně velmi 
žádaní, abychom je co nejlépe 
připravili, už od druhého roč-
níku je posíláme na odbornou 
praxi do irem a seznamujeme 
se specializovanými vyhláškami 
potřebnými pro budoucí profe-
si,“ připomněla Prošková. Část-
ku 220 tisíc, kterou škola zís-
kala z Chytrých hlav, využila na 
vybavení učebny pro budoucí 
elektrikáře. Nakoupila speci-
ální výukové moduly simulují-
cí nejrůznější elektro procesy. 

„V našich společnostech mla-
dou krev sháníme. Není žád-
ným tajemstvím, že věkový 
průměr našich zaměstnanců 
je poměrně vysoký. Pro nás je 
velmi důležité, aby noví nastu-
pující zaměstnanci byli šikov-
ní a schopní učit se novým vě-

cem. A pokud už ze školy při-
cházejí se specializovanými 
znalostmi ze svého oboru, je 
to jen výhoda,“ dodal Petr 
Procházka, technický ředitel 
společností skupiny Sev.en. 

Výuka je zábavnější
Vybavení na výuku fyziky 
a biologie pořizovali z gran-
tu Chytré hlavy v mostecké 
VOŠ, OA, SPŠ a SZŠ. „Koupili 
jsme třeba meteostanici, kte-
rou bychom rádi, jakmile to 
počasí dovolí, instalovali na 
zahradě zdravotnické školy. 
Naměřené údaje chceme pre-
zentovat i na facebookovém 
profilu školy,“ uvedla ředi-
telka Jitka Hašková. „Na zá-
kladní škole jsem fyzice moc 
pozornosti nevěnovala, teď 
na střední díky panu učiteli, 
který do výuky vkládá i zá-
bavu, aby to nebylo jen nud-
né vyprávění a počítání pří-
kladů, mě začala mnohem víc 
bavit,“ přiznala studentka 
Tereza Kovaříková. Ve VOŠ, 
OA, SPŠ a SZŠ díky grantové 

podpoře Chytré hlavy, kte-
rá v součtu za uplynulé roky 
přesáhla dva miliony korun, 
vybudovali také odbornou 
učebnu pro obor ošetřova-
tel, učebnu výpočetní tech-
niky nebo laboratoř fyziky. 
„Podpora vzdělávání na Mos-
tecku je pro nás velmi důle-
žitá a mám radost, že vyba-
vení a pomůcky, které ško-
ly z grantového programu 
Chytré hlavy pořizují, jsou 
trvalejší hodnoty a mohou 
dlouho sloužit žákům a stu-
dentům,“ konstatoval Vladi-
mír Rouček, generální ředi-
tel společností Sev.en group. 
Vršanská uhelná ze Sev.en 
group rozdělila školám na 
Mostecku z grantu Chytré 
hlavy již 14 milionů korun. 
Počet podpořených projektů 
se za osm let jeho existence 
přiblížil padesátce a vznik-
lo téměř 40 nových uče-
ben. Těžební skupina plá-
nuje vyhlásit další ročník 
grantu také v letošním ro-
ce.                                         (pim)   

Chytré hlavy mají stále lepší vybavení
Začalo to supermoderními mikroskopy v  bio-
logické laboratoři v  litvínovském gymnáziu, 
pokračovalo učebnou pro výuku budoucích 
elektrikářů v  mezibořském Educhemu a  do 
třetice představila pomůcky na výuku fyzi-
ky a biologie zdravotnická škola VOŠ, OA, SPŠ 
a SZŠ v Mostě. Všechno toto vybavení nakoupi-
ly střední školy díky loňské podpoře z grantu 
Chytré hlavy pro Sever Vršanské uhelné.

Petr Procházka, technický editel, si spole ně s mluv í skupiny Gabrielou Sári kovou Benešovou prohlédl 
nové vybavení u ebny pro budoucí elektriká e v mezibo ském Educhemu. Foto: (pim)

Díky novým pomůckám i skvělému panu u iteli fyzika baví i Terezu Kova íkovou z pedagogického lycea. Fo-
to: (pim)

Tým mosteckého gymnázia, 
složený převážně z mlad-
ších a starších dorostenek 
DHK Baník Most, si za pár 
dní bude balit kufry a vyrazí 
na mistrovství světa škol do 
katarského Dauhá. Jak těž-
ké bylo vybojovat účast na 
šampionátu a jaké má šance 
uspět, prozradil Jiří Hanus, 
trenér házené sportovního 
gymnázia. 

Jak jste se dostali až na mis-
trovství světa?  
Soutěže středních škol v há-
zené, které organizuje Asocia-

ce školních sportovních klubů, 
se ještě donedávna nemohla 
účastnit sportovní gymnázia, 
ta šance přišla až vloni a my ji 
využili. Prošli jsme okresním 
i krajským kolem a postoupi-
li do republikového inále, kte-
ré se konalo v prosinci v Mos-
tě. Účastnila se jej šestice škol 
a zřejmě nejtěžším ze soupe-
řů byl Zlín. To, že jsme získali 
republikový titul, je obrovský 
úspěch nejen tohoto týmu, ale 
také sportovního gymnázia.

Bylo hned na za átku cílem 
jet si zahrát do Kataru? 

Hlavní snahou bylo zúčastnit se 
mistrovství republiky a pokusit 
se ho vyhrát. Ačkoli od počátku 
existovala i nějaká šance jet si 
zahrát na mistrovství světa, ra-
ději jsme očekávání děvčat mír-
nili, protože se jedná o poměrně 
nákladnou záležitost. Původně 
se počítalo s tím, že by veškeré 
náklady hradila Asociace škol-
ních sportovních klubů, ale to 
se nepodařilo, takže velkou roli 
v tom, že se děvčata budou mo-
ci mistrovství zúčastnit, nako-
nec sehrálo gymnázium a další 
partneři, například Ústecký kraj 
a třeba i Vršanská uhelná. 

Jaké je složení mistrovského 
týmu?
Do Kataru jede celkem tři-
náct děvčat, převážně mladší 
a starší dorostenky, šest z nich 
má zkušenosti i z A týmu žen 
DHK. Jinak je to průřez všemi 
ročníky sportovního gymná-
zia. Mrzí mě, že s námi nemů-
že odcestovat zraněná Veroni-
ka Šípová, která pomáhala vy-
bojovat republikový titul. 

Na jaké soupe e se musíte 
p ipravit? 
Mistrovství světa se účastní 
celkem 16 družstev doroste-

nek a stejný počet týmů do-
rostenců. Z Česka kromě nás 
jede i tým dorostenců ze Žďá-
ru nad Sázavou. V naší skupi-
ně se střetneme s týmy z Ra-
kouska, Srbska, Maďarska 
a Indie. 

S jakými ambicemi odjíždíte 
do Kataru?
Náš tým je dost silný i zku-
šený a i když nevíme, jaká 
je síla soupeřů, máme na to, 
abychom uspěli. Můj osob-
ní, možná trochu smělý tip je 
skončit do šestého místa. 

(pim)

Házenkářky z gymnázia chtějí uspět na mistrovství v Kataru

Už jste se v nové funkci 
zabydlela?
Jsem tu od roku 2009, takže 
zas tak velká změna to pro mě 
nebyla. Původně jsem ale ne-
přišla jako odborník na eko-
logii, mou doménou byly gra-
ické práce a ty oslovily před-

chozí vedoucí centra Soňu 
Hykyšovou. Teprve postupně 
jsem se zapracovala a ekolo-
gie se stala mou denní náplní. 
I když jsem se v minulosti ne-
angažovala, nebylo mi životní 
prostředí nikdy lhostejné.

P ed t iceti lety bylo život-
ní prost edí na Mostecku 
klí ovou otázkou. Od té doby 
se výrazně zlepšilo. Proměnil 
se také náš vztah k životnímu 
prost edí, naše informovanost 
a angažovanost? Sledujete 
nějaké změny za svého 
působení?
Trochu smutné je, že životní 
prostředí ve svém okolí začnou 
lidé řešit až ve chvíli, kdy se 
jich bytostně a bezprostředně 
dotýká. Třeba učitelky z ma-
teřských škol se skutečně ptají 
každý den, zda jít či nejít s dět-
mi ven, ale široká veřejnost? 
Musí přijít vždy nějaký impuls 
a musí problémy pocítit osob-
ně. Ale to mluvíme o ovzdu-
ší. Pro mě třeba naprosto ne-

pochopitelná věc je nakládání 
s odpady v Mostě. Když vi-
dím, jak někdo nese krabice, 
jde okolo modrého kontejne-
ru, a přesto je hodí do kontej-
neru určeného pro komunál-
ní odpad, tak tomu vůbec ne-
rozumím. A úplně nejhorší je, 
když jde ještě s dítětem!

To je zrovna p íklad, kde je 
osvěta zásadní, ne?
Ano, od toho jsme tu my, aby-
chom se dětem snažili předat 
informace. Otázka je, zda je 
osvěta dostatečná. Jsou pros-
tě lidé, které to nezajímá, chtě-

jí se zbavit odpadu a je jim jed-
no, jak a kde. Ale myslím, že 
třídění odpadů je jedna z prv-
ních věcí, s níž děti přicházejí 
ve školkách a školách do styku. 
Nádoby na tříděný odpad jsou 
tam zcela běžné a jejich použí-
vání automatické. Snad bude 
následující generace pečlivější.

Máte nějaké programy věno-
vané odpadům?
Momentálně v Mostě žádný 
výukový program zaměřený 
na odpady nemáme. Není pro 
nás problém nějaký vymyslet, 
jen po něm musí být poptávka.

Jaká je tedy aktuální poptáv-
ka škol?
Snažíme se každý rok mini-
málně jeden nový program 
vytvořit. Letos se chceme za-
měřit na chemii a její vztah 
k životnímu prostředí. Chce-
me, aby děti neměly jen čer-
nobílý pohled na zdejší che-
mický průmysl. Reakcí na po-
ptávku škol bude na podzim 
seminář zaměřený na životní 
prostředí v bezprostředním 
okolí. Ač tady děti žijí, čas-
to nevědí, jaké rostliny v je-
jich okolí rostou, co je tu za-
jímavého. Původní myšlenka 
vznikla v Kralupech nad Vl-
tavou, v naší sesterské orga-

nizaci, ale s podporou měs-
ta Mostu ho připravíme i zde. 
Díky této podpoře bude pro 
děti bezplatný.

Chcete děti vytáhnout do 
p írody?
Seminář věnovaný život-
nímu prostředí na Mostec-
ku se teprve rodí, kolegyně 
shromažďují informace, tak-
že zatím přesnou formu ne-
má. Často jezdíme se seminá-
ři přímo do škol, místní ško-
ly ale většinou využívají naše 
zázemí ve VÚHU. Jsme ovšem 
limitováni časem a možnost-

mi pedagogů. V terénu pro 
děti plánujeme se společností 
UNIPETROL RPA výsadby ryb. 
A snažíme se oslovit i širokou 
veřejnost. Třetím rokem bu-
deme na Svatomichaelských 
slavnostech v Litvínově, kde 

máme různé ekologické akti-
vity a soutěže pro veřejnost.

Pokra ovat budete také 
s Uhelnými maturitami 
ve spolupráci s Vršanskou 
uhelnou...
Právě je začínáme připravovat. 
V březnu by měl být spuštěn e-
shop Chytrých hlav s nabídkou 
našich seminářů Těžba a re-
kultivace, Co dýcháme a Uhel-
nou maturitou. Letošní novin-
kou bude obohacení exkurzí 
o prohlídku teplárny v Komo-
řanech. Budeme trochu měnit 
témata, abychom do nich vnes-
li více kontroverzních otázek 
a možností k diskusi. Tedy, aby 
si studenti nejen museli na-
studovat fakta, ale také o nich 
přemýšleli a hledali nové úh-
ly pohledu. Je to trochu napí-
navé, kdo si maturitu zakoupí. 
Zatímco seminářů je v nabídce 
víc, maturita je jen jedna. Za-
tím Uhelnou maturitu absolvo-
vali studenti spíš humanitních 
škol, takže by mě zajímalo, jak 
by se k tomu postavili studen-
ti techničtěji zaměření. Na dru-
hou stranu vidím, že je to pro 
studenty humanitních oborů 

lákavá možnost rozšířit si ob-
zory. Většina z nich třeba popr-
vé vidí uhelné rypadlo.

Co studenty nejvíc zajímá?
Určitě terénní zkušenost. 
Opravdu si užijí prostře-

dí, kam se jinak nedostanou 
– uhelný lom nebo elektrár-
nu. A potom skvělé Podkruš-
nohorské technické muzeum, 
které je takovou poctou hor-
nictví v tomto kraji.

Co dalšího chystáte?
Rok bude hodně nabitý akce-
mi. Letos se chceme vrhnout 
na vzdělávání pedagogů, ko-
ordinátorů ekologické výcho-
vy či úředníků. V této oblasti 
máme na severu Čech hodně 
co dohánět.

Objevili jste „díru na trhu“?
Všechny semináře a kurzy 
jsou většinou v Praze. Alespoň 
párkrát do roka chceme po-
zvat odborníky, kteří by ško-
lili třeba o legislativních změ-

nách v oblasti životního pro-
středí. Zázemí pro to máme. 
Máme už dojednaný seminář 
s Českou společností ornito-
logickou. Mám velkou radost, 
že jsme se stali členy České-
ho svazu ochránců přírody. To 
otevírá další možnosti vzdělá-
vání a akcí, neboť svaz dispo-
nuje velkou zásobárnou od-
borníků.

Budete pokra ovat ve 
vydávání Ekozpravodaje? 
A neuvažujete o jeho tištěné 
formě, by  je to trochu nee-
kologické?
Strašně jsme chtěli, aby vy-
šel tištěný a dostal se k lidem, 
na něž nemáme kontakt. Při-
pravili jsme monotematic-
ká čísla zaměřená na jednot-
livé složky životního prostře-
dí a plánovali s krajem jejich 
vytištění a distribuci včetně 
infocenter, ale nevyšlo to. Na 
vlastní náklady Ekozpravo-
daj bohužel tisknout nemů-
žeme, takže bude nadále vy-
cházet v elektronické podo-
bě. Snažíme se ale přispívat 
osvětovými články do jiných 
tištěných periodik, třeba do 
Mosteckých listů a v letoš-
ním roce se podařilo navá-
zat spolupráci i s městem Ště-
tí.                                                (kat)

Chceme vytáhnout děti do přírody
Do pozice vedoucí ekologického centra v Mostě 
skočila Martina Černá rovnýma nohama vloni 
o prázdninách, kdy měla před sebou další roč-
ník Uhelných maturit. Dopadly – nejen u stu-
dentů – na výbornou. Jaké má plány s ekolo-
gickým centrem? Budou pokračovat Uhelné 
maturity? A zajímáme se vůbec o životní pro-
středí? 

Martina Černá
  35 let, žije v Mostě

  vystudovala Střední průmyslovou školu strojní v Mostě

  věnovala se gra ice

  v ekologickém centru Most pracuje od roku 2009, od 
srpna 2017 je jeho vedoucí

„Zatím Uhelnou maturitu absolvovali stu-
denti spíš humanitních škol, takže by mě 
zajímalo, jak by se k  tomu postavili stu-
denti techničtěji zaměření.“

„Rok bude hodně nabitý akcemi. Letos se 
chceme vrhnout na vzdělávání pedago-
gů, koordinátorů ekologické výchovy či 
úředníků.“

Martina erná, vedoucí ekologického centra. Foto: Archiv ECM







DN / číslo 2 / únor 2018 > 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.
Redakce DN: V. Řezáče 315, 434 67 Most, e-mail: dulni.noviny@vuas.cz. Gra ická úprava a tisk: RAPRINT, s.r.o., Čepirohy 56, 434 01 Most  

Masopust si užili hlavně milovníci jídla
Únor se nese mimo jiné ve znamení masopus-
tu. Někde pořádali tradiční průvody, jinde si 
zase čas před příchodem Velikonoc připomí-
nali hlavně dobrým jídlem, protože masopust 
je svátkem, který předchází období půstu. Jis-
té však je, že se k  této tradici hlásí ve všech 
částech regionu a na každém z míst vypadaly 
oslavy trochu jinak.

Tradi ní masopustní průvod po ádali v Mostě. St edisko volného asu vypravilo průvod z Prvního náměstí. 
Šlo se v maskách a na všechny ú astníky ekalo v cíli ob erstvení. 

Na masopust se zamě ily i tradi ní farmá ské trhy, které se v únoru konaly t eba v Mostě nebo v Jirkově. Svůj 
um p edváděli hlavně uzená i, kte í také soutěžili o nejlepší výrobky. 

Pro děti byla ve Vysoké Peci p ipravena zábava, která se nesla v duchu 
nadcházejících Velikonoc. 

Masopustní oslavy po ádají každoro ně ve Vysoké Peci, kde ochutnají ně-
co z tradi ních pochutin. 

Sladké i slané masopustní dobroty zachutnaly i malým jedlíkům. Foto: 5x (pim) 
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