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Jaromíra Frantu, 
předsedu Sdružení 
odborových organizací 
Czech Coal Group.

Sdružení má za sebou 
pravidelný sněm, o em jste 
jednali?
Především jsme hodnoti-
li činnost sdružení za uply-
nulý rok. Hlavní částí zprá-
vy o činnosti byla informace 
o kolektivním vyjednávání, 

ale také o restrukturaliza-
ci v jednotlivých společnos-
tech a jejím vlivu na odbory. 
A mluvilo se samozřejmě ta-
ké o dopadech současné po-
litické situace na uhlí. Řešilo 
se čerpání rozpočtu za loň-
ský rok a schvaloval rozpočet 
na letošek. Můžeme konsta-
tovat, že po přijatých opat-
řeních v uplynulých měsících 
a letech je sdružení inančně 
soběstačné. Důležitým vý-
stupem sněmu byla i zprá-
va revizní komise, která 
konstatovala, že s prostřed-
ky je nakládáno podle plat-
ných dokumentů sdružení.
Hostem sněmu byl také ge-
nerální ředitel Vladimír Rou-
ček, který informoval o aktu-
ální situaci v těžebních spo-
lečnostech.
Aktuálně má sdružení od-
borových organizací zhruba 
osm stovek členů a patří me-
zi ně jak zaměstnanci společ-
ností skupiny Seven Energy, 
tak například bývalých dce-
řiných irem i dalších orga-
nizací, s nimiž spolupracu-
jeme.

OTÁZKA PRO…

V květnu média 
zajímalo
MfD Pardubice: Po ítáte 
stále i s opravou bloků 1 
a 2 v elektrárně Chvale-
tice? V jakém termínu 
a kolik to bude stát?

Obnova bloků 1 a 2 chva-
letické elektrárny je v sou-
časné době ve fázi přípra-
vy. Plánujeme oba bloky 
opravit a upravit tak, aby 
byla prodloužena život-
nost všech zařízení a kro-
mě toho byly splněny bu-
doucí mnohem přísněj-
ší legislativní požadavky. 
Plánované finanční výda-
je do údržby a moderniza-
ce zařízení elektrárny do-
sahují výše několika mili-
ard korun.

Hospodá ské noviny: Jaký 
vliv na vás bude mít roz-
hodnutí SOB, že nap íště 
už nebude financovat 
uhelný průmysl?  

Tato opatření pro nás ne-
představují žádné zá-
sadní komplikace, proto-
že skupina Seven Energy 
má v tuto chvíli splaceny 
všechny závazky ve vzta-
hu k ČSOB a nemá žádný 
další úvěr (s výjimkou ne-
velkých provozních jako je 
např. leasing, či kontoko-
rentních rámců atp.). 
Pokud bychom se v bu-
doucnu rozhodli a potře-
bovali zajistit externí fi-
nancování našich rozvo-
jových záměrů, využijeme 
k těmto účelům například 
některou z alternativ-
ních nabízených možností 
a produktů na trhu. Naše 
plánované záměry a roz-
vojové aktivity v tuto chví-
li nijak ohroženy nejsou. 

MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová,
mluvčí Seven Energy

„Tentokrát jsme se rozhodli 
vyzkoušet jedno vozidlo Ka-
maz i v úpravě pro rozvoz za-
městnanců. Jedná se v pod-
statě o obdobu používaných 
Unimogů, praktickyi s totož-
nými vlastnostmi. S Kamazy 
navíc máme dobrou zkuše-
nost, pokud jde o jízdu v te-
rénu, “ uvedl Roman Bauer, 
ředitel Czech Coal Power.
Ruské vozidlo má i pár spe-
ciálních „vychytávek“, na-
příklad vysouvací schůdky 
v zadní části nebo kameru 
nad nástupními dveřmi, tak-
že řidič má dokonalý pře-
hled, zda už cestující na-
stoupili. Nechybí ani dů-
ležité bezpečnostní prvky, 
včetně pásů na všech seda-
dlech.
Ve srovnání s Mercedesem 
Unimog je ruský Kamaz lev-
nější. Rozdíl činí několik mi-
lionů korun. „Nejde jen o po-
řizovací cenu, ale také o cenu 
náhradních dílů, která je rov-
něž výrazně nižší. Naší výho-
dou navíc je, že už po před-
chozích nákupech ruských 
strojů jsme se s dodavatelem 

dohodli, že se staneme i au-
torizovaným servisem, takže 
si řadu oprav obstaráváme 
sami,“ doplnil ředitel.
Czech Coal Power má od 
května od Kamazu i dva no-
vé jeřáby o nosnosti 25 tun. 
„Jedná se o naprosto stejné 
stroje, jaké jsme nakupovali 
poprvé v roce 2016. Vybrali 
jsme opět i pětadvacetituno-
vou nosnost, kterou těžební 
společnosti nejvíc požadují,“ 
konstatoval Bauer.
Nákup všech vozidel zajiš-
ťovala společnost Servis Le-
asing formou operativního 
leasingu, aby stroje po spla-
cení nákupní ceny zůsta-
ly součástí vozového parku 
Czech Coal Power.
Ruské stroje se na šachtě 
objevují už několik let. Prv-
ní vlaštovkou byl ruský te-
rénní automobil UAZ 2206 
nazývaný buchanka, který 
rozváží zaměstnance k vel-
kostrojům. Postupně přibyly 
čtyři nákladní vozy Kamaz 
43118, dva ve verzi sklápěč 
a dva valníky a také jeřáby.  

 (pim)

Kamazy se na šachtě osvědčily
Další trojici aut značky Kamaz pořídila spo-
lečnost Czech Coal Power. Kromě dvou jeřábů 
také vozidlo na rozvoz zaměstnanců.

Rozvozový Kamaz má prakticky totožné vlastnosti jako Mercedes Unimog, který vozí zaměstnance nyní. 
Foto: (pim)

Česko sice trápí sucho, 
důlní voda ale neubývá, 
čerpá se s nezmenšenou 
intenzitou.
„Nejen na hlavních čerpacích 
stanicích v lomech se čerpá 
neustále. Důlní vody je stá-
le dost, protože jde o spod-
ní vodu, jejíž úbytek se za-
tím neprojevil,“ vysvětlil Pe-
tr Sigmund, vedoucí úseku 
odvodnění Severní energe-
tické. Hladina hlavní čerpa-
cí stanice v lomu ČSA se na-
chází v 54 metrech nad mo-
řem a z tohoto prostoru se 
během čtyřiadvaceti hodin 

odčerpá kolem tří tisíc ku-
bíků důlní vody. „Samozřej-
mě se čerpá i z vrtů, které se 
nacházejí v předpolích lomů, 
například z vrtu VP2 u Vyso-
ké Pece se trvale čerpá kolem 
pěti litrů vody za sekundu,“ 
doplnil vedoucí. Od počát-
ku roku se odčerpává vo-
da i z odvodňovacích nádrží 
v předpolí lomu ČSA. „Sou-
časná sucha se týkají přede-
vším povrchové vody. V nej-
nižších místech lomů, kde 
jsou umístěny hlavní čerpací 
stanice, voda neubyla,“ uza-
vřel Sigmund.                 (pim)

Důlní vody je dost

V Hořanském koridoru skon-
čila jedna z bezpečnostně 
nejnáročnějších přeložek za 
poslední dobu. Na začátku 
května zde vyrostl takzvaný 
trubní most přes nejdůleži-
tější produktovody, které ve-
dou do litvínovské chemičky 
a zpět.
„Jednalo se o výstavbu trubního 
mostu pro horkovod, respektive 
přeložku horkovodu pro potru-
bí DN800 a DN600, kde se hor-
kovod kříží s produktovody, což 
je vlastně první část z celé stav-
by. V předstihu byla vybudová-
na pevná konstrukce trubního 
mostu a při této akci se instalo-

vala jako první kyvná podpěra 
konstrukce mostu. Na tuto kon-
strukci se následně vkládaly jed-
notlivé části potrubí umístěné 
v nosných chráničkách. Nejtěž-
ší část potrubí vážila pětadvacet 
tun. Společnosti Potrubí Seidler 
pomáhal při realizaci i speciální 
jeřáb Liebherr LTM 1300 s nos-
ností až 300 tun od irmy Ha-
nyš,“ vysvětlil Jan Racín z Vršan-
ské uhelné.
V plánech se na náročnou pře-
ložku vyčlenily tři dny, dva na 
montáž potrubního mostu 
a uložení horkovodního potru-
bí, jeden den se plánoval jako 
rezerva na demontáž veškeré-

ho zařízení. „Oproti předpokla-
dům se vše stihlo i díky přízni-
vým klimatickým podmínkám 
během jednoho dne,“ dopl-
nil Racín. Celou akci provázela 
zvýšená bezpečnostní opatření 
s ohledem na nebezpečnost lá-
tek přepravovaných v produk-
tovodech. Na místě práce sledo-
vali zástupci Unipetrolu, Vršan-
ské uhelné a koordinátor BOZP. 
Asistovali rovněž hasiči z Uni-
petrolu a Severní energetické.
Nová trasa horkovodu by měla 
být připravena k přepojení ve 
druhé polovině srpna i v závis-
losti na odstávce v komořanské 
teplárně.                                    (red)

Přeložku horkovodu střežili i hasiči

Na zámku Jezeří vypukl v ne-
děli 13. května požár. Z pro-
vozní budovy se rozšířil na 
střechu a následně se pře-
nesl i na okolní lesní porost. 
Zasahovaly desítky hasi-
čů z okresu Most a pomáhal 
i policejní vrtulník.
Zní to sice dramaticky, ale na-
štěstí žádná podobná situa-
ce nestala, ačkoli desítky hasi-
čů i policejní vrtulník na místě 
skutečně byly. Jednalo se o tak-
tické cvičení složek integrova-
ného záchranného systému 
Ústeckého kraje. Nechyběli ani 
hasiči Severní energetické.
„Naše jednotka po příjezdu pro-
vedla průzkum a zajistila mís-
to pro přistání vrtulníku letec-
ké služby Policie ČR. Na vrtulník 
byl připevněn takzvaný ambi-
vak o objemu 600 litrů, který 
se naplnil vodou z přistavených 
velkoobjemových cisteren. Plně-
ní vaku si vyzkoušeli i naši ha-

siči, pro které to byla velmi za-
jímavá zkušenost. Na místo po-
žáru, které bylo v rámci cvičení 
označeno dýmovnicí, provedl 
vrtulník celkem 16 shozů,“ sdě-
lil Rudolf Panhans, zástupce 
velitele hasičů Severní energe-
tické.
Cílem cvičení bylo prověřit 
akceschopnost a koordina-
ci jednotlivých složek integro-
vaného záchranného systé-
mu. Hasiči se rovněž seznámi-
li s objektem státního zámku 
Jezeří z hlediska rizika vzni-
ku a možnosti likvidace mimo-
řádné události v historických 
objektech. A protože Jezeří le-
ží v poměrně nepřístupném te-
rénu, prověřovala se i dálková 
doprava vody na požářiště po-
mocí přenosných motorových 
stříkaček. Těmi jsou vybaveny 
jednotky dobrovolných hasi-
čů z obcí, které se cvičení také 
účastnily.                                      (red)

Jezeří zachvátily plameny

Pokračování ze strany 1
„Aby se všechny prostory zce-
la zaplnily, míchá se granu-
lát s vodou, vznikne hustá ka-
še, která se pod tlakem vhá-
ní do podzemí, kde postupně 
ztvrdne,“ vysvětli pracovní 
metodu záchranářů směno-
vý technik. U vrtného prů-
zkumu se obvykle pohybuje 
zhruba čtyřčlenná skupina 
báňských záchranářů, stejný 
počet je zapotřebí i při sana-
ci starého důlního díla. 
V oblasti Hořan, na úpatí vr-
chu Ressl se u mělce ulože-
né sloje v minulosti dobý-

valo uhlí pro místní potřeby. 
Pravděpodobně se jedna-
lo o Důl Josef, který se poz-
ději spojil s Dolem Saxonia, 
ovšem jeho část se zachova-
la. Protože se nacházel v těs-
né blízkosti Hořan, těžilo se 
tu tehdy metodou chodbi-
cování. Část dolu postupně 
odtěžil lom Saxonia, někte-
ré pozůstatky po chodbicích 
ale v tomto území zůstaly 
dodnes. A protože tudy po-
vedou trasy produktovodů, 
museli báňští záchranáři ta-
to stará důlní díla důkladně 
zabezpečit.                       (pim)

Báňští záchranáři pomáhali...

Dispečeři v novém
Úplně nový kabát dostal na 
začátku května technologic-
ký dispečink ve Vršanské 
uhelné, který sídlí ve stej-
ném objektu jako vedení 
úseku uhlí.  
Během čtrnácti dnů tu došlo 
k výměně elektroinstalace, ob-
ložení, položena byla nová pod-
laha, přišel nábytek, stoly i sa-
motné dispečerské pracoviš-
tě. Přímo vybavení pro řízení 
technologie z větší části zůsta-
lo, jen v rámci plánované ob-
měny společnost Infotea byly 
vyměněny některé počítačové 
stanice. 
Důvodem úprav byl mimo jiné 
fakt, že k poslední výraznější 
modernizaci tohoto pracoviště 
došlo zhruba před dvaceti lety. 
V novém kabátě by měl dispe-
čink sloužit minimálně stejně 
dlouhou dobu.                         (red)Od května dostal dispe ink na Vršanech úplně nový, modernější kabát.  Foto: (pim)

Hasi i si mohli vyzkoušet, jak se plní speciální vak umístěny na policej-
ním vrtulníku. Foto: (pim)

Stavba trubního mostu probíhala za mimo ádných bezpe nostních opat ení.  Foto: (pim)
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Mapovací skupina byla původ-
ně koncipována jako trojčlenný 
tým, složený ze dvou pracovní-
ků v terénu a třetího, který da-
ta zapisoval do elektronické da-
tabáze. V současné době sbírá 
data v terénu pouze jeden pra-
covník. „O provoz se stará Sta-
nislav Petrášek, který se společ-
ně s ostatními THP kolegy každý 
den schází na ranním raportu. 
Má tak přesný přehled o tom, 
které provozní technologie jsou 
odstavené a které jsou v provo-
zu,“ uvedl Michal Janata, tech-
nolog Servisu dopravního pás-
ma. Terénní pracovník spolu-
pracuje s technologem, jenž 
sdílí více činností a kromě jiné-
ho i zapisuje sběr dat do elek-
tronické databáze DOPASY. Ta 
se následně vyhodnocuje a je 
zdrojem informací pro práce v 
nadcházejícím období, pro evi-
denci již provedených oprav, o 
životnosti a kvalitě pásma, je 
vodítkem pro plán obměny gu-
mového pásma nebo pro jeho 
následné jiné využití. „Elektro-
nická databáze DOPASY je sdí-
lenou databází, do které mají 
přístup mechanici úseků a kom-
petentní technici vedení společ-
nosti. Tímto krokem se nám za 
poslední roky podařilo význam-
ným způsobem snížit počet po-
ruch o nemalých inančních 
částkách,“ doplnil  Janata.

Hlavní jsou oči a nohy
Úkolem „mapaře“ v provozu je 
především sledovat dopravní-
ky, nikdy ale nevyráží s prázd-

nýma rukama. Jednou z důleži-
tých pomůcek pro jeho práci je 
měřicí kolečko neboli trasoměr, 
podobný jaký používají na-
příklad dopravní policisté. Na 
šachtě ale tento přístroj slou-
ží k měření vzdáleností mezi 
spoji na pásovém dopravníku 
a k místu poškození pásu. K po-
vinné výbavě patří i speciálně 
upravená vrtačka, kterou ma-
pař dokáže z pásu odebrat vzo-
rek, aby posoudil, jak je opo-
třebovaný. To ovšem nejde dě-
lat u pásů s ocelovými lanky, na 
nich se k přeměřování použí-
vá speciální, na míru vyrobený 
přístroj. Součástí činnosti ma-
paře je pořizování fotodoku-
mentace, která se následně vy-
užívá například k porovnává-
ní stavu za určitá období, může 
sloužit i jako podklad pro roz-
bory či následná opatření.
Denně mapař nachodí několik 
kilometrů. „Když jsme s mapo-
vací skupinou začínali, schvál-
ně jsme s kolegy zkoušeli spočí-
tat, kolik toho nachodíme a od 
začátku roku zhruba do května 
už jsme měli v nohách sto jar-
ních kilometrů. Každý den pra-
cujeme na jiném místě, necho-
díme po stále stejných trasách, 
kromě těch, které se naplánu-
jí. Kontrolujeme i dopravníky 
na základě požadavků jednot-
livých úseků,“ poznamenal Sta-
nislav Petrášek. Jen ve Vršan-
ské uhelné je 75 kilometrů pá-
sových dopravníků, zhruba 
19 kilometrů z toho tvoří oce-
lolanové pásmo.  

Co ve škole nenaučí
„Původní představou a vizí bylo 
zkontrolovat všechny dopravní 
linky alespoň jednou ročně. To 
zvládáme bez problémů, ovšem 
na exponovaných místech dál-
kové pásové dopravy a u velko-
strojů se musí kontrolovat čas-
těji. Některé dopravníky zkont-
rolujeme za chodu, jiné během 
odstávek. Podstatné je ale po-
soudit, které závady jsou nato-
lik akutní, že je potřeba rychlá 
oprava, a která opotřebení mo-
hou vydržet například do nej-
bližší odstávky,“ doplnil Petrá-
šek. Právě schopnost kvali i-
kovaně a odborně zhodnotit 
stav gumového pásma a pak 
rozhodnout, je jedna z hlav-
ních odpovědností, kterých 
si na mapaři všichni považu-
jí. „Je to dáno praxí, většinou se 
jedná o věci, které se jinak na-
učit nedají. Člověk musí všech-
no vysledovat a naučit se přímo 
v provozu,“ konstatoval Stani-
slav Petrášek, který na šach-
tě pracuje už víc než čtyři de-
sítky let. Začínal jako truhlář, 
ale po zrušení truhlárny v ro-
ce 1982 přešel ke „gumařině“ 
a je jí věrný už 36 let. Pracuje 
výhradně venku, jsou ale i si-
tuace, kdy extrémní počasí ne-
bo situace v provozu nedovolí 
provádět činnost mapaře. To je 
pak chvíle, kdy se věnuje evi-
denci a třídění materiálu ve 
skladovém hospodářství, kte-
ré jsou nezbytné pro jakouko-
liv činnost na gumovém pás-
mu.                                           (red)   
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KDYŽ SE ŘEKNE

Grafické zobrazení

Bublina
Tento výraz používá mapova-
cí skupina často, ale o žádnou 
pouťovou atrakci se nejedná. 
Bublina je v podstatě kruho-
vý graf, který zobrazuje jednu 
dopravníkovou linku. Jsou do 
něj zapracována veškerá da-
ta, která do tabulek zapisuje 
mapovací skupina. Obsahuje 
informace například o počtu 
spojů, které servis dopravní-
ho pásma udělal na dopravní-
ku. Barevně se rozlišují stup-
ně opotřebení pásma a nut-
nost opravy. Svou bublinu má 
každá dopravníková linka ve 
Vršanské uhelné a jsou sou-
částí plánu oprav.               (red)

Co je VS?
Zkratky VS s příslušným čís-
lem si můžete všimnout třeba 
v okamžiku, kdy vám dodava-
tel tepla oznamuje termín let-
ní odstávky v dodávkách tep-
lé vody. Jde o „výměníkovou 
stanici“, na kterou je napojen 
váš dům. Někdy se také pou-
žívá výraz předávací stanice, 
protože jejím úkolem je pře-
dat energii vyrobenou v tep-
lárně do jednotlivých objek-

tů. A také ji upravit, neboť 
z teplárny proudí horká voda 
s vyšší teplotou a tlakem, než 
jaké jsou vhodné pro zásobo-
vání domácností.
Do výměníkových stanic 
v Mostě a Litvínově putuje 
z komořanské teplárny horká 
voda o teplotě 140 °C. Tou se 
ve výměníkové stanici ohřívá 
topná voda do radiátorů a pit-
ná voda, která teče jako teplá 
z vašich kohoutků. Potrubním 

rozvodům před výměníkovou 
stanicí se říká rozvody pri-
mární, z ní pak vedou k jed-
notlivým domům a bytům 
rozvody sekundární. Výmě-
níkové stanice existují cent-
rální, které slouží pro několik 
domů společně, nebo domov-
ní, umístěné přímo v objek-
tech. Severočeská teplárenská 
se v Mostě a Litvínově stará 
celkem o 115 výměníkových 
stanic.                                  (kat)

TEPLÁRENSKÁ ABECEDA

CO MUSÍ UMĚT ČLEN MAPOVACÍ SKUPINY
  Nejen odborná kvali ikace hraje svou roli, podstatná 

je především letitá praxe. Většinu věcí si musí „osahat“ 
přímo v provozu.  I proto se při rozšiřování týmu po-
čítá s tím, že nově příchozí stráví minimálně několik 
měsíců „koukáním pod ruce“ zkušenějšímu kolegovi.

  Ochota pracovat venku, v terénu. 
  Pracuje v ranních osmihodinových směnách.

„V oblasti IT, stejně jako u knih 
a v hudbě také platí „Autorský 
zákon“. Je třeba si uvědomit, že 
řada programů, které napří-
klad doma běžně používáme, 
je určena pro soukromé využití 
a ve iremních podmínkách se 
používat jen tak nedá. Některé 
mají přímo striktně stanoveno 
v takzvaném licenčním ujed-
nání, že se jedná o software 
pro nekomerční užití. To větši-
na domácích uživatelů při in-
stalaci nijak nestuduje a pro-
gram si nainstaluje. To ale ve 
iremním prostředí není mož-

né.“ zdůvodnil Zdeněk Pergl, 
IT manažer společnosti Info-
tea.

Helpdesk poradí
Co tedy dělat v případě, že 
ke své práci potřebuji urči-
tý speci ický program, kte-
rý není nainstalovaný v mém 
iremním počítači? Je to 

prosté, stačí se obrátit na 
Helpdesk společnosti Info-
tea. „Naši IT odborníci zjis-
tí, jaké jsou u daného progra-
mu licenční podmínky. Také 
se zjišťuje, zda podobný pro-
gram už ve skupině někdo ne-
využívá, případně zda licenci 
nelze využíti pro více zaměst-
nanců.  A pokud se najdou dva 
programy s podobnou funkci-
onalitou, vždycky se snažíme 
zajistit jednu nejvýhodnější 

verzi pro všechny uživatele,“ 
připomněl manažer.

Licence nejsou zadarmo
Veškeré programy ve firem-
ních počítačích, musí být li-
cenčně v pořádku, jinak hro-
zí vysoké sankce a pokuty. 
Firma si buď jednorázově 
koupí správnou licenci, ne-
bo výrobci odvádí takzvaný 
licenční poplatek za užívání. 
Součástí mohou být a vět-
šinou také jsou i další služ-
by výrobce, jako aktualiza-
ce na nejnovější verzi nebo 
bezpečnostní aktualizace. 
Každý výrobce to má stano-
veno trochu jinak a na růz-
ně dlouhé období. Licence se 
netýkají jen programů, které 
uživatel má ve svém počíta-
či, ale licencovaná je i třeba 
poštovní schránka nebo při-
pojení počítače do firemní 
počítačové sítě a využití sdí-
lených složek. Seven Energy 
vydá na licence  ročně řádo-
vě miliony korun.

Přehled a snazší údržba
„Obecně se používají pro při-
pojení do iremní počítačové 
sítě dva druhy licencí. Na uži-
vatele a na zařízení. Licence 
na zařízení umožňuje, že ho 
může využívat více uživatelů 
z daného počítače. To je pří-
pad například směnařů a je-
jich společného PC. Licence na 
uživatele pak umožňuje při-
pojení ze všech zařízení, na-
příklad PC, tablet nebo mo-
bilní telefon, na kterých daný 
uživatel pracuje,“ doplnil Per-
gl. Přístupy jednotlivých uži-
vatelů do licencovaných pro-
gramů se pravidelně kontro-
lují. „Velkou výhodou je přesná 
evidence. Pracujeme s takzva-
nými licenčními skupinami 
a máme přehled, kam jsou při-
děleny a díky tomu víme, kdo 
a jak programy používá.“ do-
dal Pergl.

Lepší bezpečnost
Licenční čistota zaručuje 
kromě snazší údržby i vět-

ší bezpečnost. Pokud by se 
iremní počítače „zapleveli-

ly“ nejrůznějším softwarem, 
jen těžko by se dala uhlídat 
bezpečnost před napade-
ním například viry nebo ji-
ným škodlivým softwarem. 
„Dokumentace nám  pomáhá 
nejen efektivně programy vy-
užívat, ale i třeba při obnově 
počítačových stanic, kdy mů-
žeme předem zjistit a otesto-
vat kompatibilitu užívaných 
programů a předejít tak pří-
padným problémům. To se tý-
ká také právě probíhající ob-
měny počítačů a přechodu na 
novou verzi Windows a kan-
celářského balíku Of ice. Do-
posud používaná verze ope-
račního systému a kancelář-
ského balíku totiž již brzo 
nebude mít podporu výrobce 
a nebude tak dostávat pravi-
delné aktualizace a bezpeč-
nostní záplaty. Je tak mno-
hem více ohrožena útoky 
z vnějšího prostředí.“  uzavřel 
IT manažer.                         (red)

Proč je ve firemních počítačích potřeba licenční čistota
Licenční čistota znamená, že do pracovní-
ho počítače není možné instalovat jakýkoli 
program, který se uživateli zamane. Veškeré 
programy ve firemních počítačích musí mít 
platnou a správnou licenci, jinak hrozí vysoké 
sankce a pokuty. 

K býkovi Bohouškovi pořídila 
společnost Rekultivace Rudého 
Johna, který dostal jméno pod-
le červené barvy, rovněž typic-
ké pro plemeno masný simen-
tál. „V tuto chvíli je čtyřicetihla-
vé stádo naprosto optimální na 
pastvině, která byla vyčleněna 
pro jeho chov,“ poznamenal To-
máš Šolar, ředitel společnosti 
Rekultivace, která se o krávy na 
výsypce stará. 
Bez problémů se s krávami sžil 
a stal se součástí stáda i jelen si-
ka. „Jedná se o poměrně neob-

vyklý úkaz, nejen tím, jak se ke 
stádu připojil, ale protože jelen 
sika nikde v okolní přírodě běž-
ně nežije. Je proto možné, že ute-
kl z nějaké obory,“ dodal ředitel. 
Pro krávy neznamená přítom-
nost mladého jelena žádné ne-
bezpečí a vzájemné soužití je 
naprosto idylické.  „Rekultivač-
ní skot“ se pohybuje na zatrav-
něných plochách vnitřní výsyp-
ky lomu Vršany, kde má k dis-
pozici jak dostatek potravy, tak 
vodních ploch a je zde také do-
statečně chráněn.                (red) 

S krávami se na výsypce pase i jelen
Už patnáct telat se narodilo na vnitřní výsyp-
ce lomu Vršany. A stále to není konečný počet. 
K mláďatům a stádu krav se připojil také další 
býk a nezvykle i dvouletý jelen sika.

Zhruba dvouletý jelen sika našel nový domov u stáda krav na vnit ní výsypce lomu Vršany. Foto: (pim)

Mapovací skupina úspěšně předchází poruchám
Mapovací skupina nejsou kartografové, jak by se mohlo na první pohled 
zdát, ve skutečnosti se tento tým na šachtě zabývá mapováním stavu 
gumového pásma pásových dopravníků. Jsou proto důležitou součástí 
provozního úseku Servisu dopravního pásma ve Vršanské uhelné. 

Vrta ka se speciálním nástavcem slouží „mapa i“ k odběru vzorků. Fo-
to: (pim)

Sdružení odborových orga-
nizací společně se střelec-
kým klubem SSK DL Most 
připravilo soutěž ve střelbě 
z velkorážní pistole nebo re-
volveru. 
V sobotu 23. června od 8:00 
hodin si mohou zaměstnan-
ci společností Seven Energy 
zastřílet na střelnici v Mostě 
– Čepirohách. Soupeřit se bu-
de v několika kategoriích, kro-
mě soutěže jednotlivců spo-
lu změří síly také náhodně vy-
losovaná tříčlenná družstva 

a chybět nebude ani každoroč-
ní specialita - střelba na malo-
vaný terč. Střílí se z velkoráž-
ní standardní pistole nebo re-
volveru (ráže 7,62 – 9,65) pět 
plus dvacet ran na terč 135P 
(nekrytě ležící igura) na vzdá-
lenost 25 metrů. Těm, kdo se 
chtějí turnaje zúčastnit, ale 
nevlastní zbrojní pas, pořada-
telé půjčí zbraň. Účast nahlas-
te nejpozději do 20. června 
Lubomíru Holému, tel. 2507, 
případně e-mailem L.Holy@
7group.cz.                             (red)

Červen patří střelbě

Bubliny slouží i k plánování oprav gumového pásma na linkách dálkové pasové do-
pravy. Ilustra ní foto: Archiv DN
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Letošní sezona byla velmi 
úspěšná, jak jí hodnotíte 
z pohledu manažera klubu?
Čistě podle sportovních vý-
sledků byla jedna ze dvou 

nejúspěšnějších v historii 
klubu. Povedlo se nám tak 
trochu nechtěně vyhrát čes-
ko-slovenskou MOL ligu, zís-
kali jsme titul českého mistra 
a vyhráli i Český pohár. Hrá-
li jsme kvalitně a probojova-
li se do jarní skupinové čás-
ti Poháru EHF. Dá se to te-
dy srovnat se sezonou 2013, 
kdy jsme také měli takzvaný 
triple, protože jsme vyhrá-
li i Challenge Cup. Letos jsme 
v Poháru EHF narazili na tý-
my, které by Challenge Cup 
také suverénně vyhrály. Se-
tkáváme se teď už se skuteč-
ně nejvyšší evropskou kvali-
tou. 

Máte super tým, který vy-
hrává, a p esto p ipravujete 
změny. Pro ? 
Touhle sezonou končí jedno 
období v týmu. Klíčové hráč-
ky Markéta Jeřábková a Si-
mona Szarková odcházejí do 
zahraničního angažmá, první 
do Maďarska, druhá do Nor-
ska. Nastupují do špičkových 
týmů, které to sice v Evropě 
nedotáhly tak daleko jako my, 
ale dostaly inanční nabíd-

ky, kterým nemůžeme kon-
kurovat. Když se nechceme 
vzdát svého snu být evrop-
ským týmem, musíme změ-
nit strategii, a to v rámci i-

nančního rozpočtu, který se 
do budoucna příliš nezmění. 
Naštěstí se nám daří vycho-
vávat mladé hráčky. Myslím, 
že se tu na další tři sezony rý-
suje tým, který bude ještě sil-
nější, než stávající. 

Zmínil jste odchody hrá ek, 
kolik jich vlastně u týmu 
kon í? 
Kariéru končí i dlouhodobá 
opora týmu Kateřina Dvořá-
ková, která pro nás byla velmi 
důležitá po lidské i sportov-
ní stránce. Další velmi důle-
žitý člověk do kabiny, Tere-
za Chmelařová, která v Mostě 
strávila několik sezon, rovněž 
odchází. Dál nebude pokračo-
vat ani Eva Bezpalcová, které 
skončila smlouva a na příš-

tí sezonu nemůžeme počítat 
ani s kapitánkou týmu Pet-
rou Maňákovou, která chce 
příští sezonu věnovat rodi-
ně. V  součtu tým opustí šest 
hráček. 

Po ítáte s nějakými novými 
posilami?
Tým doplní Jana Šustková 
z Veselí nad Moravou a Ali-
ce Kostelná z Poruby. Obě 
jsou to reprezentantky, které 
patřily ve svých družstvech 
k výrazným hráčkám. K tý-
mu se po mateřském volnu 
vrací Lucia Mikulčík. Zby-
tek kádru doplníme hráčka-
mi z veleúspěšného staršího 
dorostu. Máme navíc oporu 
ve výborném trenérovi Pe-
terovi Dávidovi, který si ur-
čitě poradí a vybuduje špič-
kový tým. 

Znamená to, že vám radost 
nedělají svými výkony jen 
erní andělé, ale i další 

týmy? 
Po sportovní stránce jsme 
velice úspěšní, s mládeží 
pracujeme dlouhodobě, má-
me nejkvalitnější starší do-
rost v republice. Také pro-
to už neplánujeme tolik pří-
chodů nových hráček jako 
v minulosti, ale budeme do-
plňovat kádr právě mladý-
mi hráčkami. Kvalita naše-

ho staršího dorostu je úplně 
jinde než v ostatních klu-
bech v Česku. V Českém po-
háru naše děvčata poráže-
la ostatní týmy o pětadvacet 
branek. Byla by škoda nedat 

takovýmto hráčkám, kterým 
je v průměru 17, 18 let, šanci 
výkonnostně  růst.

Budete s novým, výrazně 
omlazeným týmem opět 
pomýšlet na titul a ú ast 
v Evropském poháru?
I když se tým promění, nezna-
mená to, že budeme mít menší 
cíle. Jsou pro příští sezonu stej-
né -  získat český titul, vybojo-

vat Český pohár a probojovat 
se do jarní, skupinové části Ev-
ropského poháru. V česko-slo-
venské MOL lize se budeme 
chtít umístit do třetího místa. 
Pro nás je to právě tato sou-
těž, kde by měly dostávat pro-
stor mladé hráčky. Čeká je vel-
mi tvrdá příprava, aby se posu-
nuly hlavně silově. V tuto chvíli 

máme v týmu hráčky, kterým 
věřím a vím, že mají potenciál 
dostat se na úroveň světových 
hráček.

Nejsou ambice klubu nad jeho 
možnosti? 
Financování klubu je stabil-
ní, velmi si vážíme dlouhodo-
bé podpory našich partnerů, 
jako je Vršanská uhelná. Prá-
vě proto můžeme poskytovat 
hráčkám ty nejlepší podmín-
ky. Markéta Jeřábková je dnes 
hráčka světových parametrů 
a dalo by se říct, že je to ta nej-
vyšší sportovní kvalita, kterou 
se nám v klubu podařilo vy-
chovat. V některých hráčkách 
vidíme ještě větší potenci-
ál, než má Markéta. A chceme, 
aby v příštích sezonách na tuto 
světovou úroveň nedoputova-
la jedna hráčka, ale sedm, osm 
najednou. A v tomto úsilí jsou 
pro nás silní a stabilní partneři 
klubu velmi důležití.         (pim)
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DHK Baník Most – Černí andělé
  Patří dlouhodobě k nejlepším českým ženským házen-

kářským týmům

  V letošním roce A tým černých andělů vybojoval šestý 
titul mistra ČR v řadě, k tomu přidal i vítězství ve spo-
lečné česko-slovenské MOL lize a vítězství v Českém 
poháru žen.  Černí andělé se také vůbec poprvé v his-
torii klubu probojovali do jarní, takzvané skupinové fá-
ze evropského Poháru EHF.  

  Velmi dobře si vedly i mládežnické týmy Baníku, starší 
dorostenky letos obhájily titul mistra ČR. 

  Generálním partnerem klubu je Vršanská uhelná

Den strojů ukončila 
bouřka
Do druhého ročníku Dne 
strojů v Přelouči se zapoji-
lo devět organizací včetně 
Sev.en EC, aby vytvořily za-
jímavý a zábavný program 
pro širokou veřejnost. Přišly 
se podívat více než tři  stov-
ky návštěvníků. Jejich počet 
každoročně stoupá, tak snad 
tato tendence bude pokra-
čovat. Celé sobotní odpoled-
ne drželo počasí, jak orga-
nizátory, tak i návštěvníky 
v napětí, ale nezradilo, jen 
zavelelo k rychlejšímu kon-
ci, když se půl hodiny před 
koncem přihnala bouřka 
s pořádným lijákem.    (kapr)

Lázně zahájily sezonu 
V Lázních Bohdaneč zača-
la již 121. lázeňská sezona. 
Chvaletická elektrárna byla 
již popáté přitom. Slavnost-
ní zahájení se neslo v duchu 
první republiky a byl připra-
vený program pro celou ro-
dinu. Návštěvníci si mohli 
poslechnout skvělé koncer-
ty, navštívit řemeslné trhy, 
zúčastnit se historické pro-
hlídky lázní s průvodkyní 
či se seznámit s léčebnými 
procedurami. Při zahájení 

lázeňské sezony se rovněž 
spouští fontány na bohda-
nečském náměstí.    (kapr) 

Nové stromy díky 
Sedmičce
V obcích Jankovice a Seník, 
které leží takříkajíc pod ko-
mínem chvaletické elekt-
rárny, vysadili díky inanč-
ní podpoře Sev.en EC na tři-
cet různých stromů. Stromy 
zvelebily nejen obce, ale 
i okolí přilehlého Senického 
rybníka, který slouží k re-
kreaci.                               (kapr)

Adrenalinová sobota 
v Přelouči
Den v lehce vojenském du-
chu se spoustou adrenali-
nových zážitků si užili zá-
jemci na již desátém roč-
níku Tank Power Show 
v Přelouči. V zážitkovém 
areálu Tank Power moh-
li vyzkoušet například jíz-
du v BVP, v člunu po Labi, 
svézt se na čtvřkolce nebo 
si užít lanové centrum s ob-
ří houpačkou. Organizátoři 
představili také vojenskou 
techniku, RC modely i ukáz-
ky práce hasičů, Policie ČR 
i Českého červeného kříže.                       

(kapr)

Gurmánská stezka i nový prů-
vodce po ní se návštěvníkům 
poprvé představily na zahájení 
jarní chmelové sezony Chmel-
fest v Žatci. Až do konce letoš-
ního roku mohou návštěvníci 
získat speciální půllitr.
„Naším cílem je podpořit lokální 
značky, které vycházejí z boha-
té tradice vaření piva na obou 
stranách hranice, a také gur-
mánskou turistiku. Velmi nás 
těší, že všechny zapojené pivo-
vary používají ve výrobě žatec-
ký chmel, který proslavil region 
Dolního Poohří,“ vysvětlila ředi-
telka Destinační agentury Dol-
ní Poohří Libuše Novotná Po-
korná, která projekt připravila.

Krušnohorská pivní stezka je 
v první řadě projekt turistic-
ký, takže zapojené pivovary na-
bízejí vždy něco navíc. „Jsou to 
místa, kde je vaření piva spojeno 
s atraktivními zážitky, jako jsou 
prohlídky pivovaru, degustace, 
přednášky či semináře o histo-
rii místa,“ uvedla Novotná Po-
korná. Návštěvníci tak mohou 
vidět třeba pivní muzeum či si 
na vlastní kůži vyzkoušet vaře-
ní piva. 
Krušnohorskou pivní stezkou 
provází návštěvníky turistický 
průvodce s mapou zapojených 
pivovarů a prezentací každého 
z nich. Jeho součástí je Turis-
tická pivní karta, na níž mohou 

turisté sbírat razítka při ná-
vštěvě těchto pivovarů. „Každý 
pivovar má své unikátní očíslo-
vané razítko. Po nasbírání ale-
spoň deseti razítek získají tu-
risté speciální půllitr Krušno-
horské pivní stezky. Stačí kartu 
odevzdat v kterémkoliv ze se-
dmnácti zapojených míst,“ do-
plnila ředitelka agentury. Sbí-
rat razítka je možné až do kon-
ce letošního roku. Průvodce je 
k dispozici jednak v zapoje-
ných pivovarech, ale také v in-
formačních centrech Dolního 
Poohří a v saské části Kruš-
ných hor. Do stezky jsou za-
pojeny pivovary v těchto měs-
tech: Perštejn, Chomutov, Ža-
tec, Louny, Osek, Teplice, Ústí 
nad Labem, Rechenberg – Bi-
enemühle, Freiberg, Pockau, 
Scheibenberg, Zwönitz, Löss-
nitz, Aue, Breitenbrunn.   (kat)

České a německé pivovary spojuje stezka
Sedmnáct pivovarů na české i německé straně 
Krušných hor propojuje Krušnohorská pivní 
stezka. 

Rýsuje se nám tým, který bude ještě úspěšnější
Mostecké házenkářky mají za sebou velmi úspěšnou sezonu. Získaly 
všechny nejcennější trofeje a ostudu si neuřízly ani v soubojích s nej-
lepšími evropskými týmy v Poháru EHF. Přesto tým Černých andělů 
čeká řada změn. Nejen o nich jsme mluvili s manažerem úspěšného 
týmu Rudolfem Jungem. 

„Myslím, že se tu na další tři sezony rýsuje 
tým, který bude ještě silnější, než stávající.“

„Po sportovní stránce jsme velice úspěšní, s  mládeží pracujeme 
dlouhodobě, máme nejkvalitnější starší dorost v republice.“

„Obvykle celou akci spojujeme 
s oslavami Dne dětí, takže už 
dopoledne bylo na prostran-
ství vedle zbrojnice rušno, 
protože tentokrát vše probí-
halo v indiánském stylu,“ do-
plnil František Štrébl, sta-
rosta Malého Března. Samot-
né Hasičení vypuklo krátce 
po obědě a jeho součástí byl 
i speciální fotbal, který míst-
ní hasiči okoukali před lety 
v Německu. Proti sobě v něm 
nastupují dva čtyřčlenné tý-
my, které se snaží proudem 
vody dostat míč za soupe-
řovu gólovou čáru.  V uply-
nulých letech se tato netra-
diční sportovní disciplína 
konala vždy v obecním spor-
tovním areálu, ten však pro-
šel významnou rekonstrukcí, 
proto už se nyní vše odehrá-
vá přímo v areálu hasičské 
zbrojnice. 

I v jejím okolí ale začne být 
už zanedlouho rušno. Na vol-
ném prostranství v bezpro-
středním sousedství zbroj-
nice, kde se konal dětský den 
a následně i kulturní pro-
gram Hasičení, už během 
června začnou zemní práce. 
„V co nejkratší době by tady 
totiž měla začít výstavba ko-
munitního centra obce,“ vy-
světlil starosta. V následu-
jících několika letech by tu 
měl vyrůst mimo jiné byto-
vý dům, penzion pro seniory 
i multifunkční centrum. 
Malé Březno patří mezi part-
nerské obce Vršanské uhel-
né a prostředky od těžební 
společnosti v uplynulých le-
tech využili i zdejší dobro-
volní hasiči na vybavení pro 
výjezdovou jednotku, napří-
klad zásahové obleky a hel-
my.                                       (red)

Malé Březno zase ovládlo Hasičení
Více než desetiletou tradici má v Malém Břez-
ně akce nazvaná Hasičení, kterou pro své ko-
legy z blízkého i vzdálenějšího okolí připravují 
zdejší dobrovolní hasiči. Také letos se jich sem 
sjelo několik desítek. 

Speciální hasi ský fotbal je každoro ní sou ástí Hasi ení v malém B ezně. Foto: (pim)

Všech osmnáct mosteckých 
mateřských škol se sešlo na 
hipodromu v rámci akce na-
zvané Školkohraní. 
Dopoledne bylo vyhrazeno 
přímo předškolním zaříze-
ním, která se v rámci progra-
mu prezentovala se svým pro-
gramem přímo na pódiu před 

diváckou tribunou. Děti se na 
hipodromu mohly i vydová-
dět, vyzkoušet si třeba skákací 
hrad, pohádkovou stezku Stře-
diska volného času, nebo si 
prověřit zdatnost a sportovní 
nadání s malými fotbalisty ne-
bo mosteckými házenkářka-
mi, které s řadou mateřských 

škol spolupracují při před-
školní sportovní přípravě. 
Odpolední program Školko-
hraní byl určen zejména pro 
veřejnost. Akce probíhala pod 
záštitou poslankyně Parla-
mentu ČR Hany Aulické Jírov-
cové, podpořila jí také Vršan-
ská uhelná.                            (red) 

Školkohraní zaplnilo hipodrom

Cíle mosteckých házenká ek jsou podle manažera Rudolfa Junga stále 
stejně vysoké. Foto: (pim)

erní andělé letos zažili jednu z nejúspěšnějších sezon ve své historii. Foto: (pim)
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Další úspěchy mostecké ženské házené
Házenkářky DHK Baník Most mohou oslavo-
vat další titul. Kdo čekal těžký boj, dočkal se, 
mostecké hráčky ale neponechaly nic náhodě.  
Soupeřky ze Slavie porazily v  Praze i  doma 
a  mohly propuknout oslavy šestého mistrov-
ského titulu v  řadě. Byla to radost o  to větší, 
že pro řadu hráček byla tato trofej poslední.  
Některé se loučily se sportovní kariérou, dal-
ší odcházejí do zahraničí. Nic to ale nemění na 
tom, že letošní sezona Černých andělů patřila 
k nejúspěšnějším v klubové historii. 

erní andělé zvládli fi nále v nejkratším možném ase, pražskou Slavii porazili venku a následně i na domá-
cí palubovce. 

Medaile erstvým mistryním p edával i Vladimír Rou ek, generální e-
ditel Vršanské uhelné. 

Finálové souboje se Slavií byly nesmírně vyrovnané a soupe i si nedali nic zadarmo. Zatím ještě slaví s ženským týmem, ale některé z těchto hrá ek mohly jen o pár dnů poz-
ději slavit mistrovský titul i se staršími dorostenkami. 

Hned po závěre né siréně mohla v mostecké sportov-
ní hale za ít oslava šestého mistrovského titulu v adě. 

Pro některé hrá ky byl letošní titul poslední, lou-
ily se s kariérou. 
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