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V březnu se média ptala: 

Jak pokra ují práce na 
nehodou poškozeném 
skládkovém stroji ve Vršan-
ské uhelné?
Nehoda skládkového stroje, 
ke které došlo 1. února le-
tošního roku, je stále před-
mětem šetření Obvodní-
ho báňského úřadu (OBÚ) 
a Policie v Mostě. Místo ne-
hody bylo nejprve několik 
dnů uzavřeno vyšetřovate-
li, ihned po zpřístupnění za-
hájila Vršanská uhelná spo-
lečně s odborníky obhlídku 
poškozeného zařízení a sta-
novila návrh jeho stabilizace 
a demontáže. Ten předloži-
la OBÚ v Mostě ke schválení. 
V uplynulých dnech byly za-
hájeny vlastní demontážní 
práce. Těžební společnost 
na místě spolupracuje s od-
borníky z irmy UNEX a po-
stup konzultuje také s vý-
robcem stroje. V dohledné 
době by na základě zjiště-
ní rozsahu poškození měla 
stanovit další postup opravy 
respektive obnovy skládko-
vého stroje. Obnova provozu 
celé skládky uhlí si zřejmě 
vyžádá i několik měsíců. Do 
té doby společnost zajistí vý-
robu a expedici uhlí pomocí 
jiných technických řešení.

Jak pokra uje likvidace 
nehody z poloviny b ezna 
a kdy bude spuštěn blok 
4 v elektrárně Chvaletice?
Opravy poškozené iltrační 
jednotky už byly zahájeny. 
Při jejím otevření bylo zjiště-
no poškození motoru s ven-
tilátorem, tkaninového ilt-
ru  a dalších drobných částí 
jednotky. Vyšetřování příčin 
ještě nebylo uzavřeno. Opra-
va potrvá cca 2 měsíce.
Opravy na bloku 4 jsou plá-
novány do konce dubna. Do-
jde k výměně poškozené ka-
beláže a části řídicího systé-
mu Foxboro. Blok 4 by mohl 
být znovu uveden do provo-
zu na začátku května.

MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová, 
mluvčí Seven Energy 

Z publikace Historie dolu Jan 
Šverma v datech, kterou zpra-
coval dlouholetý kronikář té-
to lokality Václav Kostelej, se 
dozvídáme: „Druhého dub-
na 1958 z montážního mís-
ta u hradla Š-3 vyjel do provo-
zu nový zakladač ZD-1800/2 
- Z59. Zahájil těžbu na 2. výsyp-
kové etáži. Pod tímto zaklada-
čem byly provozovány pluhové 
výsypky.“ Ze stejného zdroje ta-
ké víme, že už o čtrnáct dní dří-
ve se v závodním klubu v Ho-
lešicích konal slavnostní večer 
u příležitosti dokončení mon-
táže nového zakladače. Nikdo 
tehdy nemohl tušit, že se z něj 
stane nejstarší velkostroj ve 
skupině a jako takový má na 
svém kontě rekordní množ-
ství založených hmot. Žád-
nému z velkostrojů se dosud 
nepodařilo  založit více než 
234 milionu kubíků. Úctyhod-
ný výkon to není jen pro zakla-
dač, ale i ve srovnání s ostatní-
mi těžebními velkostroji. Pou-
ze skrývkové rypadlo KU800/
K84 v lomu Vršany zvládlo od-
těžit víc zeminy, do konce roku 
2017 to bylo více než 237 mili-
onu kubíků.  

Šedesátiletý zakladač ale 
nejspíš o svůj dosavadní re-
kord přijde, neboť zakladač 
ZP6600/Z86 v lokalitě Vr-
šany má našlápnuto jej pře-
konat. 
V začátcích provozu letošní-
ho jubilanta se někteří aktiv-
ní úderníci rozhodli, že se bu-
de sypat ze šestnáctivozových 
železničních souprav, namís-
to z obvyklých s deseti vozy, 
na něž bylo nastaveno i sdě-
lovací a zabezpečovací zaříze-
ní na kolejích. Po velmi krát-
ké době se od nepovedené-
ho nápadu upustilo. Přesto 
se na rekordy v „sypání“ ne-
zapomnělo a v říjnu 1963 si 
stroj na své konto připsal re-
kordních 1,44 milionu kubíků 
za měsíc. Od té doby už toto 
množství nepřekonal. 
První celkovou generální 
opravu zakladač Z59 pod-
stoupil až po 25 letech pro-
vozu, v listopadu 1983. Čás-
tečným generálkám se nevy-
hnul v letech 1995 a 2006. 
V prvních letech nového tisí-
ciletí se jeho vytížení v pro-
vozu snižovalo a mluvilo se 
dokonce o tom, že po roce 

2002 bude odstaven k likvi-
daci a následně sešrotován. 
K likvidaci nedošlo, naopak 
se pravidelně střídal a střídá 
s druhým kolejovým zakla-
dačem v lokalitě Jan Šverma. 
Výsypku vytvářejí z hmot, 
které k nim přivážejí vlako-
vé soupravy po pohyblivých 
kolejích. Neukládají do vý-
sypky lomu Jan Šverma pou-
ze zeminu, ale také granulát 
z elektrárny v Počeradech 
případně z litvínovské che-
mičky.                               (pim)

Stařík v lomu přijde o svůj rekord
Nejen lidé, ale také stroje se dožívají jubileí. 
Šedesátileté dosáhne na začátku dubna zakla-
dač ZD1800/2 - Z59 v lokalitě Jan Šverma. 

PARAMETRY ZAKLADAČE Z59
  hmotnost 1 300 tun

  výška 28 metrů

  max. dosah 70 metrů

  hodinový výkon 6 600 m3/h

  pohybuje se rychlostí 15 m/min

  vyroben byl v roce 1958 ve VŽKG

  obsluhu tvoří 3 lidé

Daly by se na nejstarším 
stroji najít úplně původní 
ásti? 

Určitě daly, v podstatě celá 
konstrukce stroje je původní. 
A také třeba převodovka tu-
rasu je ještě původní. Ostatní 
převodovky už se měnily, ta-
hle ale patří ke skutečně nej-
starším částem stroje. 

A kdybychom to vzali obrá-
ceně, jaké máte nejmoder-
nější vymoženosti?
Už tu máme nainstalované 
frekvenční měniče, ty určitě 
patří mezi nejmodernější vy-
bavení stroje nebo kamerový 
systém. 

Zkuste mi jako laikovi vy-
světlit, ím je tento zaklada  
specifi cký?

Už tím, jak je propojen s ko-
lejovou dopravou. To samo 
o sobě je unikát. Ale speci-
fický je i způsob zakládá-
ní.  Oproti pasovkovým za-
kladačům jde o takzvané 
prstové zakládání. Kolejový 
zakladač při sypání pojíž-
dí podél koryta, kam se klo-
pí vozy a které mění délku. 
Stroj je prakticky neustále 
v pohybu a řidič s klapka-
řem tak musí být velmi dob-
ře sehraní.  

Kromě zaklada e Z 59 pra-
cujete i na zaklada i Z73, 
které se v zakládání st ídají. 
Jaký je mezi nimi rozdíl?
Třiasedmdesátka je o ně-
co modernější, výkonnost-
ně má trochu jiné otáčky, 
ale jinak je to v podstatě to-

též. Oba jsou to kolejové za-
kladače, což je jejich zvlášt-
nost. Snad kromě Sokolov-
ské uhelné, kde se také ještě 
využívá kolejová doprava, se 
jinde nevyskytují. 

Co se nejvíc změnilo od 
doby, kdy jste p išel na Z59?
Nejvíc se asi změnili lidé. 
Když jsem tu začínal, praco-
valy jako výklopní i ženy. Ty 
už tu dnes nenajdete. A je to 

možná škoda. Kromě toho, 
že dbají o pořádek na praco-
višti i vztahy jsou ve smíše-
ném kolektivu lepší, lidé se 
k sobě jinak chovají. 

(red)

Řidič a klapkař musí být skvěle sehraný tým
Josef Fleissner zná nejstarší stroj na šachtě 
jako své boty. Je totiž vedoucím řidičem, nebo 
chcete-li brigadýrem, zakladače Z59 i  jeho 
mladšího „bratra“ Z73. Pracuje na něm už pět-
advacet let. 

Pokračování ze strany 1 
V roce 2016 skončily rekultiva-
ce v Dobrčicích a letos by měly 
skončit práce na sedmi hekta-
rech v okolí kamenolomu Ko-
čičí vrch v bezprostřední blíz-
kosti jezera Most. Obvykle 
dvakrát ročně průběh rekul-
tivačních prací kontrolují zá-
stupci odboru životního pro-
středí mosteckého magistrátu, 
ministerstva životního pro-
středí, báňského úřadu, Ústec-
kého kraje a také zástupci do-

tčených obcí. „Dalším z dozoru-
jících orgánů je i stavební úřad. 
Rekultivace totiž končí předá-
ním pozemků původnímu maji-
teli a zápisem do katastru,“ při-
pomněl vedoucí.

Vršany se zatopí
I když by měla hornická čin-
nost ve Vršanech skončit až 
v roce 2052, už nyní se řeší, jak 
bude území po skončení těžby 
vypadat. „V tuto chvíli už napří-
klad víme, že zbytková jáma lo-

mu Vršany se zatopí. Vzniklé je-
zero bude mít rozlohu 263 hek-
tarů, největší hloubku čtyřicet 
metrů a napouštět se bude po-
mocí průmyslového přivaděče 
z Nechranic. Napouštění by mě-
lo trvat zhruba čtyři roky,“ na-
stínil Novotný.
Svou aktuální verzi má od le-
toška až do roku 2022 také 
Plán rekultivace, další z velmi 
důležitých dokumentů, který 
se zpracovává na pětileté obdo-
bí a v podstatě upřesňuje sou-

hrnný plán. „Zatímco souhrnný 
plán je podkladem pro báňskou 
správu, tento plán slouží pro 
státní instituce, zejména orgány 
ochrany přírody a krajiny minis-
terstva životního prostředí. S ni-
mi řešíme konkrétní způsob re-
kultivace určitých území a plán 
nám určuje například i postup 
při vyjmutí pozemků ze země-
dělského půdního fondu, a nao-
pak opětovné vkládání už rekul-
tivovaných ploch,“ doplnil No-
votný.                                       (pim) 

Rekultivace mají jasná pravidla

Pokračování ze strany 1
Rozmrazovací tunel není nut-
ný, neboť pokud uhlí zamrz-
ne natolik, že se náklad nevy-
loží působením pouhé gravita-
ce, vidlice vykládkového stroje 
mohou s kontejnerem zatřást. 
Uhlí novým, unikátním způso-
bem vykládá státní železniční 
dopravce ČD Cargo, který v ro-
ce 2014 vyhrál v soutěži o za-
kázku na dovoz uhlí ze sever-
ních Čech do Chvaletic. Nová 
technologie využívá rakouský 
systém Innofreight, který na-
hradil předchozí hydraulický 
výklopník od polské irmy Fa-
mak. U této vykládky musela 
obsluha jednotlivé vozy rozpo-
jit, po jednom byly pomocí la-
nových posunů přivezeny do 
rotačního výklopníku, kde hyd-
raulika vůz přidržela na koleji 
a pak se celý otočil o 175 stup-
ňů. Tento výklopník bude za-
konzervován a zůstane jako zá-
loha.                                         (kapr)

Uhlí vykládá...

Takto bude vypadat zrekultivovaný lom Vršany, až zde skon í těžba.

Zaklada  Z 59 na za átku dubna sice oslaví šedesátku, stále ale pracuje v lokalitě Jan Šverma. Foto: (pim)

Josef Fleissner v kabině zaklada e, na kterém pracuje už p es pětadvacet let. Foto: (pim)

Rezervační systém je zpří-
stupněn na webových strán-
kách www.uhelnesafari.cz, 
kde zájemci najdou i všech-
ny informace o Uhelném sa-
fari 2018, které potrvá od 
začátku května do konce zá-
ří. „Sjednotili jsme vstupné, 
už nerozlišujeme hlavní se-
zonu. Jiné organizační změ-
ny neplánujeme,“ uvedla Ga-
briela Sáričková Benešová, 
tisková mluvčí skupiny Se-
ven Energy. 

Po loňském zájmu o no-
vinkové turistické znám-
ky Uhelného safari budou 
i letos  informační centra 
v Mostě a Litvínově pokra-
čovat v jejich nabídce. Jako 
turistické lákadlo se Uhelné 
safari ujalo zejména mezi tu-
zemskými návštěvníky, kteří 
nejčastěji přijíždějí ve dvoji-
cích či v menších skupinách. 
Mezi zahraničními zájem-
ci převládají větší kolekti-
vy hlavně studentů nebo od-

borníků. „Nejvzdálenější ná-
vštěvníci loni přicestovali až 
z Kanady, z Evropy k nám za-
mířili z Belgie, Německa, Pol-
ska, Francie a Velké Británie. 
A přihlásili se nám už i prv-
ní letošní zahraniční zájem-
ci, což jsou studenti geolo-
gie z britské Sheffield Hallam 
University,“ zmínila mluvčí.  
V loňské sezoně se na šachtu 
přijelo podívat téměř 2300 
lidí. Celkem se uskutečnilo 
114 exkurzí. O něco větší zá-
jem měla veřejnost o návště-
vu lokality ČSA, kam zavítalo 
52 exkurzí, do lokality Vrša-
ny se lidé v doprovodu prů-
vodců Uhelného safari vy-
dali 48 krát, na rekultivační 
trasu vyjeli zájemci ve čtr-
nácti případech.
Kromě toho se v loňském ro-
ce uskutečnilo také 19 mi-
mořádných exkurzí, jichž se 
obvykle účastní školy a part-
nerské organizace.        (red)

Uhelné safari láká návštěvníky z Evropy
Ani po devíti letech neklesá zájem o  Uhelné 
safari. Ročně využijí možnost prohlédnout si 
šachtu a obří stroje v provozu asi tři tisícovky 
návštěvníků z Česka i z různých koutů Evropy. 
Společnosti Severní energetická a  Vršanská 
uhelná proto zahájily další sezonu exkurzního 
cyklu. Květnové a červnové termíny prohlídek 
je možné si rezervovat už od 1. dubna.  
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KDYŽ SE ŘEKNE
Frekvenční měnič
Zní to trochu záhadně, ale ve 
skutečnosti je frekvenční mě-
nič plechová krabice. Uvnitř 
je ale ukryté zařízení, které 
velmi usnadňuje práci v pro-
vozu. Měniče pomáhají ovlá-
dat pohyb nejdůležitějších 
částí stroje. Regulují otáče-
ní, zdvih, pohon, výsuv kolesa 
i pohyb kabiny. Dokážou na-
stavit pohyb každého velko-
stroje přesně tak, aby odpo-
vídal podmínkám, ve kterých 
pracuje. Frekvenčními měniči 

jsou v současnosti vybaveny 
již všechny velkostroje. 
Podobně pomáhají i na páso-
vých dopravnících. Umožňují 
regulovat rychlost dopravní-
ků, takže dochází k plynulým 
rozjezdům a zastavením. Plat-
nými pomocníky jsou třeba 
pro gumaře. Když potřebují 
najet pás na montážní místo, 
v kabině si navolí servis pro 
gumaře. Tím dostane měnič 
informaci a přepne svou rych-
lost na 20 % otáček a gumaři 
si pohodlně najedou tak, jak 
potřebují.                              (red) 

Co je to GJ?
GJ nebo-li gigajoule (čteme gi-
gadžaul) je jednotkou energie, 
v níž se počítá spotřeba tepla. 
V podobě kilojoulů, tedy pod 
zkratkou kJ, ji však můžeme 
najít také na obalech potra-
vin a vyjadřuje energetickou 
hodnotu jídla. Jak už předpo-
na giga naznačuje, jde o velké 
množství. Proto také na vytá-

pění běžného šedesátimetro-
vého bytu s čtyřčlennou rodi-
nou potřebujeme jen zhruba 
30 GJ ročně. I když cena tep-
la roste - v České republice 
stoupla za posledních 16 let 
průměrně o téměř 80 procent, 
celkové účty domácností za 
teplo tak rychle nerostou. Za-
tímco před rokem 2000 spo-
třeboval panelový byt kolem 
60 GJ, dnes mu díky zateple-

ní a výměně oken stačí zhruba 
polovina. Podle statistik Ener-
getického regulačního úřadu 
platili obyvatelé ČR vloni prů-
měrně 573 korun s DPH za 
1 GJ. Dobrou zprávou pro oby-
vatele Mostu a Litvínova je, že 
jejich dodavatel Severočeská 
teplárenská má i díky domá-
címu uhlí, spalovanému v tep-
lárně Komořany, cenu o 85 ko-
run nižší.                           (kat)

TEPLÁRENSKÁ ABECEDA

Všichni v jedné dílně
„V minulosti byla výkono-
vá elektronika samostatnou 
specializovanou dílnou. Dnes 
v naší dílně pracují dva speci-
alisté v ranních osmihodino-
vých směnách. Do týmu pat-
ří i další čtyři spolupracovníci, 
kteří pracují ve dvanáctihodi-
nových směnách v nepřetrži-
tém provozu,“ vysvětlil Pavel 
Korel, mistr údržby řídicích 
systémů, výkonové elektroni-
ky a slaboproudého zařízení. 
„Možná se ještě najdou pamět-
níci Štarmanovců, jejichž dílna 
byla v DTS Vrbenský. Na Hra-
báku vznikla také dílna výko-
nové elektroniky, legendou byl  
Milda Bielík, který podobnou 
práci dělal čtyři desítky let. To 
byly první dílny zaměřené na 
výkonovku,“ poznamenal Pa-
vel Korel. Samostatně dílna 
výkonové elektroniky na Hra-
báku působila do roku 2006, 
kdy se spojila s dílnou DIAMO 
nebo přesněji s řídicími sys-
témy a v roce 2013  se do té-
to dílny začlenili také dva sla-
boproudaři, kteří se starají na 
technologiích o pásové váhy, 
popeloměry, telefony, rozhla-
sy a technologické kamery. 
V roce 2015 byla dílna rozší-
řena o další část, a to o bez-
pečnostní a kamerové systé-
my. „Během let se potvrdilo, 
že toto sloučení bylo důležité. 
Dílna v současné době fungu-
je velmi dobře a jednotlivé čin-
nosti se vhodně doplňují. Po-
dobným způsobem jako ve Vr-
šanské uhelné funguje i dílna 
v Severní energetické, kde se 
navíc starají i o provoz Úprav-
ny uhlí v Komořanech,“ připo-
mněl Korel.

I šachta jde s dobou 
Na první pohled by se moh-
lo zdát, že na šachtě není pro 
so istikovaná zařízení a mo-
derní technologie místo, opak 
je pravdou. A výkonová elek-
tronika to dokazuje. Stará se 
o regulované pohony na vel-
kostrojích nebo linkách páso-
vých dopravníků. Pohony se 
regulují prostřednictvím tak-
zvaných frekvenčních měni-
čů. Na velkostrojích se vyu-
žívají také softstartéry, které 
umožňují rozjet pohon lehce 
a následně pokračovat v ob-
vyklých otáčkách. Pro „výko-
ňáky“ je velkým pomocníkem 
dálková diagnostika. Specia-
lista si může ve svém počíta-
či zkontrolovat, zda zaříze-
ní pracuje, jak má a při poru-
še vyráží do provozu najisto 
a s připravenými náhradními 
díly. Zkrátí se tím oprava i od-
stávka technologie. „Specia-
listé na výkonovou elektroni-
ku se starají také o hlídače že-
leza na dopravnících rypadla. 
Jde v podstatě o počítač a son-
dy, které pokud na páse zazne-
manají železo, dávají řídicí-
mu systému signál, aby zasta-
vil pás. Jsou mimořádně citlivé, 
protože jde vlastně o jakou-
si prevenci před poškozením 
dopravního pásma. Máme vy-
zkoušeno, že dokáží zareago-
vat třeba i na elektrodu,“ vy-
světlil Korel. 

Většinu času v provozu
Většinu pracovní doby strá-
ví specialisté na výkonovou 
elektroniku přímo v provo-
zu. Starají se i o elektronickou 
požární signalizaci (EPSky), 
hlídače izolačního stavu, sklo-

noměry a anemometry. Jejich 
kontrola vyžaduje občas ku-
ráž, protože například anemo-
metry jsou umístěny vysoko 
na velkostrojích. Na skrývkové 
„osmistovce“ tak musí vyšpl-
hat do více než padesátime-
trové výšky. „Jen ve Vršanské 
uhelné je v současné době 12 
zařízení EPS, 11 hlídačů železa, 
35 softstartérů, 101 měničů. Od 
roku 2007, kdy začaly postupně 
generálky či opravy na pasov-
kách skrývky, rypadlech K84, 
K96, K107, Z86, PVZ303 a na 
různých kabelových vozech, 
přibylo zhruba 75 měničů. Ane-
mometrů je 14, sklonoměrů 15 
a hlídače izolačních stavů ne-
umím ani spočítat, odhadem 
jich je mezi 250 a 300,“ vypočí-
tal Korel. Na zařízení EPS, ane-
mometry, sklonoměry a hlída-
če izolačního stavu dělají vý-
koňáci pravidelné roční revize 
s příslušným protokolem. Le-
tošním rokem začíná další eta-

pa modernizace technologií, 
a to na uhelných linkách, roz-
dělená na tři etapy. Do roku 
2020 přibude výkoňákům dal-
ších 29 měničů na pohonech 
uhelných dopravníků.

Stále se učí
Kouzlo práce „výkoňáků“ spo-
čívá mimo jiné v tom, že nejde 
o rutinu. Neustále se učí no-
vé věci. „Přímo při generálních 
opravách domlouváme s doda-
vateli  nových zařízení – měni-
čů, softstartérů a řídicího sys-

tému pravidelná školení pro 
naše zaměstnance, aby se s no-
vinkami mohli seznámit a zís-
kali potřebné znalosti a lépe 
si poradili, když nastane pro-
blém,“ uvedl mistr. Osvojit si 
nové zařízení teď budou mu-
set i v souvislosti s moderni-
zací pásových dopravníků na 
uhelných linkách, kde řídicí 
sytém ZAT nahradí Siemens. 
Součástí bude rovněž instala-
ce frekvenčních měničů ABB 
na pohony pásových doprav-
níků.                                    (pim)

Jemná práce v tvrdých podmínkách
Na šachtě jim říkají výkoňáci. Nesouvisí to 
s  hodnocením jejich pracovního výkonu, ale 
specializují se na takzvanou výkonovou elek-
troniku.  

CO MUSÍ UMĚT VÝKOŇÁCI
  Ideální předpoklady mají silnoproudaři, které zajímá 

elektronika – čili 2 v 1 - silnoproudař + slaboproudař 
v jedné osobě.

  Musí být mechanicky zruční.

  Musí rozumět motorům, elektronice a počítačům.

  Zaučení trvá zhruba 3 roky. 

Velkým pomocníkem „výko áků“ se stala dálková diagnostika. Foto: Archiv DN

Depo funguje na jednodu-
chém principu. Na rampu při-
jede železniční souprava a vy-
loží náklad uhlí na skládku. 
Dvě lopatová rypadla, která 
jsou rovněž součástí zdejší-
ho pracoviště, uhlí naloží přes 
násypku na pásový dopravník 
podle pokynů technologické-
ho dispečinku. Kapacita Pří-
kupového depa je zhruba čty-
ři tisíce tun, tedy sedm želez-
ničních souprav, jak rychle je 
lopatová rypadla odtěží, zále-
ží na požadavcích odbytu tě-
žební společnosti.
Po přerušení provozu Pří-
kupů v roce 2013 byly letos 
opět zprovozněny a pomáhá-
jí Vršanské uhelné ve výrobě 
průmyslových směsí. Uvažuje 

se i o tom, že v budoucnu by 
toto pracoviště mohlo sloužit 
k překládání popílků.
Stavba příkupového depa 
pro železniční soupravy by-
la zkouladována v roce 1994. 
Původně se sem vozilo kva-
litní uhlí z lomu ČSA, pří-
padně z Úpravny uhlí v Ko-
mořanech a přímo na místě 
se míchalo s vršanským uh-
lím. V roce 1995 se ještě do-
končovalo strojní vybavení, 
přesto tudy během prosince 
prošlo prvních 26 tisíc tun 
uhlí. V následujících letech 
se množství uhlí znásobilo. 
Největšího výkonu na Pří-
kupech dosáhli v roce 2002, 
kdy tu naložili přes milion 
tun uhlí.                              (pim)   

Příkupové depo po letech znovu ožilo 
Příkupové depo, zkráceně jen Příkupy, má ve 
Vršanské uhelné dlouhou tradici, která v le-
tošním roce opět ožila. 

V zimě pomáhal čaj 
Zaměstnanci skupiny Seven 
Energy, kteří jsou v práci vy-
staveni chladným klimatickým 
podmínkám, mají od listopa-
du do února zdarma k dispo-
zici teplý nápoj. Na úseky spo-
lečností Coal Services, Severní 
energetická a Vršanská uhelná 
bylo podle počtu zaměstnan-
ců v tomto období distribuová-
no celkem 13 692 balení čaje 
a 6 819 kilogramů cukru.  Teplé 
nápoje nejsou jedinou preven-

cí před nemocemi, na podzim 
všichni zaměstnanci dostávají 
vitamínové tablety.                 (red) 

Třetí setkání „Ležácké TC2“
Už tradicí se stalo setkání bý-
valých kolegů z „Ležácké TC2“, 
především velkostroje KU800. 
Také letos se v Mostě sešla 
skupina zhruba třiceti kolegů, 
z nichž někteří na šachtě ještě 
pracují, řada je ale v penzi a po-
dobné akce jsou pro ně jednou 
z mála příležitostí sejít se s bý-
valými kolegy.                              (red)

STRUČNĚ

Začínají kuželky
Turnajem v kuželkách, 
který se jako tradičně 
uskuteční v kuželně hote-
lu Širák v Mostě, startuje 
letošní odborářská turna-
jová sezona. 
Pro zaměstnance společ-
ností Seven Energy připra-
vilo Sdružení odborových 
organizací na 19. dubna, od 
16.00 hodin soutěž v kužel-
kách mezi tříčlennými druž-
stvy mužů a v kategorii žen, 
které ovšem soutěží jed-
notlivě. Prezence závodní-
ků se uskuteční v místě ko-
nání turnaje. Soutěžící musí 
mít s sebou sportovní obuv 
se světlou podrážkou a iden-
tifikační kartu zaměstnance. 
Bližší informace zájemcům 
podá Pavel Černošek, tel. 
725 239 644. Podrobnosti 
o letošních plánovaných tur-
najích najdete i v následu-
jících vydáních Důlních no-
vin.                                    (red)

„Jednalo se o periodické školení 
následované zkouškou a získá-
ním odborné způsobilosti v ob-
lasti prevence rizik a bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při prá-
ci. Bezpečnostní technici, kteří 
se touto problematikou zabý-
vají, ji musejí absolvovat kaž-

dých pět let,“ vysvětlil jeden 
z účastníků Petr Sigmund. 
Školení zajišťoval již počtvr-
té Rožnovský vzdělávací in-
stitut (ROVS), jedna z prvních 
akreditovaných společnos-
tí v tomto oboru. Školitelkou 
v teoretické části byla Mar-
cela Dobřanská. Zázemí pro 
zkoušky poskytl úsek perso-
nálních činností Coal Services 
ve vzdělávacím centru pod 

dohledem Heleny Merunko-
vé. Každý z účastníků musel 
ještě před začátkem škole-
ní zpracovat odbornou prá-
ci. Teprve na základě jejího 
vyhodnocení byl připuštěn 
ke zkoušce. Následovaly dva 
dny školení a po nich samot-
ná zkouška rozdělená na pí-
semnou a ústní část. Součástí 
ústní části byla i obhajoba od-
borné práce.                         (red)

Bezpečáci si obnovili důležitou zkoušku 
Třídenní školení zakončené zkouškou absol-
vovala v průběhu března skupina deseti bez-
pečnostních techniků ze Seven Energy, ale 
i dalších společností, které s energetickou sku-
pinou spolupracují. 

Dvě lopatová rypadla jsou důležitou sou ástí p íkupového depa. Foto: (pim)

Kompletní tým školitelů i bezpe nostních techniků. Foto: Archiv DN
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a  CHOMUTOVSKO

  6. 4. - Hrdý Budžes. Hu-
sákovská normalizace pohle-
dem osmileté školačky. Hra-
jí: Bára Hrzánová, Jarmila Vl-
čová, Libor Jeník. Městské 
divadlo v Mostě, od 19:00 
hodin.

  7. 4. - Ukliďme svět - 
Ukliďme Česko. Město Most 
se letos opět připojí k dobro-
volnické akci, jejímž cílem je 
uklidit nepořádek a nelegál-
ně vzniklé černé skládky. Za-
pojit se může kdokoli, kaž-
dý účastník obdrží pytel na 
odpadky a rukavice. Sami si 
vyberte z lokalit Ressl, Hně-
vín a Benedikt, kde budete 
uklízet. Sraz je v 9:00 hodin 
na Resslu (u koupaliště), na 
Hněvíně (na parkovišti nad 
vodárnou) a na Benediktu 
(pod 18. ZŠ). Uklízet se bude 
max. do 11:00 hodin.

  7. 4. - O rybáři a zlaté 
rybce. Pohádka pro děti od 
3 let v Divadle rozmanitostí 
v Mostě. Začátek v 10:00 ho-
din, vstupné 70 Kč.

  7. 4. - Ressl Kros Run. 
Jarní běh přírodou startu-
je v bývalém amfiteátru na 
Resslu. Trasy v délce 3 a 10 
km vedou po stávajících les-
ních cestách i nově budova-
né stezce Greenrunner. Pre-
zence na místě začíná v 9:30 
a končí v 10:30 hod., závod 
odstartuje v 11:00 hodin. 

  7. 4. - Zahájení dosti-
hové sezony. Na mostec-
kém hipodromu vás čeka-
jí skvělé dostihy, napínavé 
sázky i dobré občerstvení. 
Začátek ve 13:00 hodin, ky-
vadlová doprava zdarma. 

  7. 4. - Židovský skau-
ting na severu Čech. Před-
nášku připravil Junák – čes-
ký skaut, středisko Oheň 
Most. Začátek ve 14:00 ho-
din v sídle Junáka, v ulici 
SNP 1191 v Mostě. 

  10. 4. - K dějinám pří-
rodovědného bádání na 
Mostecku a Litvínovsku. 
Přednáška pracovníků pří-

rodovědného oddělení ke 
130. výročí založení muzea 
v Mostě. Přednáškový sál 
Oblastního muzea v Mostě, 
od 17:00 hodin. 

  10. 4. - One Human 
Show Simony Babčákové 
aneb Život, vesmír a vů-
bec… Improvizační show je 
natolik citlivá, že do ní vstu-
pují i nálady a pocity divá-
ků. Mluvené slovo střídá 
hudba a lahodný zpěv Anto-
nii Nyass, Vladimíra Keiche-
ra - klávesy, kytara a Honzy 
Melichara - beat box. Dětem 
a mládeži do 15 let nepří-
stupno. Sál ZUŠ F. L. Gass-
manna, Most (Pod Šibení-
kem 2364), od 19:00 hodin. 

  13. 4. - Dáma od Maxi-
ma. Premiéra hry George-
se Feydeaua v podání her-
ců činohry Městského diva-
dla v Mostě. Začátek v 19:30 
hodin. 

  17. 4. - Dějiny Stát-
ního okresního archivu 
Most. Další z přednášek ke 
130. výročí založení muzea 
v Mostě. Tentokrát o ději-
nách archivnictví v Mostě 
přednáší Martin Myšička. 
Přednáškový sál Oblastní-
ho muzea v Mostě, od 17:00 
hodin.

  18. 4. - Nebezpečné 
vztahy (derniéra). Dra-
matický a vzrušující sou-
boj Valmonta a markýzy 
de Merteuil. Městské diva-
dlo Most, od 19:00 hodin. 
Vstupné 160 a 180 Kč.

  19. 4. - Písečný vrch 
u Bečova. Vycházka za step-
ní faunou a flórou České-
ho středohoří, kterou po-
řádá Oblastní muzeum 
v Mostě. Sraz v 16:30 hod. 
při polní cestě k Písečné-
mu vrchu od silnice Bečov 
− Milá (50°25‘45.006“N, 
13°44‘6.200“E). 

  19. 4. - Jiří Kolbaba – 
Fotograf na cestách, spl-
něný sen. Do litvínovské Ci-
tadely zavítá cestovatel a fo-
tograf Jiří Kolbaba. Začátek 
od 19:00 hodin na Velké scé-
ně. Vstupné v předprodeji 
150 Kč, v den konání 190 Kč.

  21. 4. - Zahájení kul-
turní sezony na Červeném 
Hrádku. Ve 13:00 vystoupí 
Big Band Zdeňka Tölga, od  
15:00 začíná Dětský kabaret 
divadla HnedleVedle. Kromě 
toho se můžete těšit na ukáz-
ku dravců, předvádění řeme-
sel, prodejní stánky a občer-
stvení.

  21. – 27. 4. – Legiovlak. 
Třináct zrekonstruovaných 
vagonů představuje vojen-
ský ešalon. Ve všech vozech 
budou na návštěvníky če-
kat věrné rekonstrukce vy-
bavení, legionáři v dobových 
stejnokrojích, originální ex-
ponáty a několik stovek fo-
togra ií na panelech mapují-
cích historii čs. legií. Želez-
niční stanice Most, ve všední 
dny od 8:00 do 18:00 hodin 
a o víkendu a ve svátek od 
9:00 do 19:00 hodin. Návště-
va vlaku je zdarma, a to včet-
ně komentovaných prohlí-
dek, které se konají od 14:00 
hodin každou celou hodinu.

  21. 4. - 39. ročník Mos-
tecké šlápoty. Startuje mezi 
7:30 a 10:00 hodin od Měst-
ské knihovny v Mostě v Mos-
kevské ulici. Zájemci mohou 
vybírat z tras dlouhých 10, 
14, 20 a 25 km, které pove-
dou okolím Mostu. Startovné 
je 25 Kč a každý z účastníků 
obdrží diplom, suvenýr a ob-
čerstvení. 

  22. 4.  – Cyklojízda. 
Startuje v 11:00 hodin v par-
ku Střed (nad sportovní ha-
lou) v Mostě, na stejném 
místě bude i cíl. Krátká trasa 
– 21 km povede přes Vtelno, 
Zaječice, Korozluky, Obrnice 
zpět na start. Dlouhá trasa – 
35 km zamíří z parku Střed 
přes Braňany, Želenice, Libě-
šice, Chouč, Lužice, Skršín, 
Korozluky, Obrnice do mís-
ta startu. V cíli budou stánek 
s občerstvením a drobné od-
měny.    

  23. 4. - Houslový vir-
tuoz Ivan Ženatý. Profesor 
Hudebního institutu Cleve-
land, dlouholetý host a só-
lista Festivalového orchest-
ru Petra Macka se společně 

s ním představí na inálovém 
koncertě jarní části sezony. 
Zvláštním hostem večera je 
houslistka Miriam Magdale-
na Haniková. Městské diva-
dlo Most, od 19:00 hodin. 

  27. 4. – Majáles. Oslava 
studentského života a jara se 
po roce vrací do Mostu. 

  28. 4. - O Budulínko-
vi. Předpremiéra a premié-
ra pohádky pro děti od 3 let. 
Divadlo rozmanitostí v Mos-
tě, vstupné 80 Kč. Předpre-
miéra začíná v 10:00 hodin, 
premiéra v 17:00 hodin.

PARDUBICKO
  7. 4. - Čtvero ročních 

dob trochu jinak. Účinkují 
Jan Mráček – housle, Komor-
ní orchestr Barocco sempre 
giovane. Vystoupení se ko-
ná v rámci Pardubického hu-
debního jara. Občanská zá-
ložna Přelouč, od 19:00 ho-
din, vstupné 270 Kč.

  8. 4. - Krkonošské po-
hádky. Kino Přelouč, od 
14:00 hodin, vstupné 100 Kč. 

  9. 4. - Mládí nevypr-
chej. Show Hanky Čížkové 
a Jitky Asterové. DK Chvale-
tice, od 18:00 hodin, vstupné 
100 Kč.  

  12. 4. - Vlachovo kvar-
teto tradičně i nově. Za-
hrají Jana Vlachová, Karel 
Stadtherr – housle, Jiří Kabát 
– viola, Mikael Ericsson – vi-
oloncello skladby J. Kabáta, 
A. Dvořáka a L. Janáčka. Ry-
tířský sál Zámku Pardubice, 
od 19:00 hodin. 

  19. 4. - Petr Kolář s ka-
pelou. Koncert populárního 

českého zpěváka v Kině Pře-
louč. Začátek v 19:00 hodin, 
vstupné 380 Kč. 

  19. 4. - Evokace s Gen-
tlemans Singers. Vystoupí 
Filip Dámec – kontratenor, 
Libor Komárek, Radek Mach, 
Filip Tesař – tenor, Aleš Ma-
lý, Martin Struna – baryton, 
Richard Uhlíř, Václav Kovář – 
bas. Program: C. Monteverdi, 
H. L. Hassler, F. Biebl, F. Pou-
lenc, A. Pärt, J. Jirásek. Kostel 
Sv. Bartoloměje Pardubice, 
od 19:00 hodin. 

  20. 4. - Majda s Petrem. 
Hurá na duchy aneb zachraň-
me divadlo s Majdou a Pet-
rem. DK Chvaletice, od 17:00 
hodin, vstupné 120 Kč. 

  23. 4. - Polib tetičku 
aneb Nikdo není bez chy-
by. Brilantně napsaná ang-
lická komedie. Hrají Jan Čen-
ský, Miroslava Pleštilová, Pa-
vel Nový, Eliška Jansová. DK 
Chvaletice, od 19:00 hodin, 
vstupné 250 Kč.  

  25. 4. - Koncert k 90. 
výročí úmrtí L. Janáčka. Za-
hrají: Matyáš Novák – klavír, 
Janáčkův komorní orchestr, 
umělecký vedoucí Jakub Čer-
nohorský. Program: L. Janá-
ček, J. Ireland, B. Bartók, J. S. 
Bach. Sukova síň Domu hud-
by Pardubice, od 19:00 ho-
din. 

  29. 4. – Hommage á 
Händel. Barokní árie v podá-
ní Adama Plachetky a Kateři-
ny Kněžíkové. Hraje komor-
ní orchestr Barocco sempre 
giovane. Sukova síň Domu 
hudby Pardubice, od 19:00 
hodin.
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Ráno po svatební noci zapřahá Eskymák do saní psy. „Kam jedeš, miláčku?“, vyzvídá zjihlým hláskem novomanželka. „Pro porodní babku … pokračování 
v tajence, snad to do devíti měsíců stihnu.“ Správné znění tajenky z únorových DN: Naše ženy jsou všechny hudebně nadané. Proč? Protože všechno vytroubí. 
Výhru získávají: Lucie Zmeškalová, Sev.en EC; Miroslava Koušková, Coal Services; Jelena Simanová, Severní energetická. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na 
adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: dulni.noviny@7group.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři 
výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.

       BLAHOPŘÁNÍ
Prvního května  se dožívá významné-
ho životního jubilea pan Míroslav Du-
ben, dobrá duše dílny diamo na lokali-
tě Hrabák.

Hodně štěstí a ať se daří, mu přejí dia-
máci a Nina.

VZPOMÍNKA

Kam za kulturou v měsíci dubnu

Jak těžké je hledat slova, aby vyjádřila smutek náš. Vzpomínky vracejí se zas 
a znova a bolest nezahojí ani čas. Už nikdy nám neporadíš, vnoučata nepo-
hladíš, odešel jsi jak vánek, když odejde do polí, jen vzpomínky a stopy Tvé 
lásky nám zůstaly. 
Dne 22. března 2018 uplynul bolestivý rok, kdy nás navždy opustil náš mi-
lovaný syn, tatínek, bratr a nejúžasnější dědeček, pan Milan Hradňan. 
Za tichou vzpomínku děkují rodiče, dcera Monika s rodinou, sestra Jiřka 
s rodinou. 

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

2. dubna  
Květoslav Myška – řidič silničních motorových vozidel  

6. dubna 
Vlastimil Žalud – řidič silničních motorových vozidel  

24. dubna 
Antonín Dvořák – řidič pracovních strojů
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Skok přes kůži - hornická tradice, která usilu-
je o  to stát se součástí nehmotného kulturní-
ho dědictví UNESCO, se letos v dubnu přesune 
na sever Moravy. V Mostě se ale už od loňské-
ho podzimu usilovně trénuje při takzvaných 
šachťácích. Adepti hornického řemesla se na 
nich připravují na vstup do hornického ce-
chu. Také v pořadí již osmý šachťák měl fuksy 
a fuksie prověřit, jak si poradí s nejrůznějšími 
„skokovými“ nástrahami. 

Skok přes kůži vyžaduje důkladný trénink

Zatím ještě bez opravdového sudu, kůže a v civilu, jinak muselo být na 
šach áku všechno p esně podle pravidel Skoku p es kůži. 

I na šach ácích má hlavní slovo slavné, vysoké a neomylné prezídium. Už jen správné oslovení všech p ítom-
ných dělalo nejen fuksům a fuksiím velké problémy. 

Nad dodržováním Pivního zákona, ale také aby nikomu nedošla zlatistá mast neboli pivo, dohlíží pivní po-
licie - Pipo. 

Své místo u slavnostní tablice (tedy stolu) měli i zasloužilí semest i, kte í se rovněž musí ídit pravidly Piv-
ního zákona. 

Ve tvá ích šestice fuksů je p ece jen znát jisté napětí, protože netuší, jakou 
záludnost si na ně ostatní p ichystali. Foto: 5x (pim)
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