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Lubomíra Holého, 
místopředsedu Sdružení 
odborových organizací 
Czech Coal Group. 

Jak budou letos vypadat 
oslavy Dne horníků?
Po dohodě se zaměstnava-
telem bude letos Den horní-
ků vypadat trochu jinak, než 
jak byli zaměstnanci zvyklí.  
V podstatě se celá akce rozdělí 
na dvě části. Jedna bude urče-
ná výhradně pro zaměstnance, 
druhá z nich bude zaměřena 
i na jejich rodinné příslušníky, 
tedy vlastně pro celou rodinu. 
Protože v uplynulých letech 
měl velmi příznivou odezvu 
Megašachťák, který pro své za-
městnance pořádala Severní 
energetická, rozhodli jsme se 
jít touto cestou. Letošní Mega-
šachťák, tentokrát ale určený 

pro všechny zaměstnance spo-
lečností Seven Energy, se usku-
teční 14. září v mosteckém kul-
turním domě Repre. Konkrétní 
podoba programu se ještě do-
laďuje, jisté ale je, že o zábavu 
nebude nouze. Aby si zaměst-
nanci mohli vše náležitě užít, 
počítá se i se speciální auto-
busovou dopravou do Chomu-
tova, Jirkova i Litvínova a oko-
lí. Megašachťák bude určen 
výhradně pro zaměstnance, 
o možnost užít si zábavu s ro-
dinou ale lidé také nepřijdou. 
V rámci Mostecké slavnos-
ti, která se každoročně koná 
v okolí přesunutého děkanské-
ho kostela v Mostě, bude pro 
naše zaměstnance a jejich ro-
dinné příslušníky vyčleněna 
speciální zóna, kam budou mít 
přístup jen oni. Přichystána tu 
pro ně bude odpočinková zó-
na a občerstvení a samozřejmě 
i něco pro děti. Vstup do těchto 
míst bude pouze po předložení 
zaměstnanecké karty. Mostec-
ká slavnost se letos uskuteční 
8. září. 
Veškeré informace, tak jak se 
budou upřesňovat a budou mít 
konkrétní podobu, se všichni 
dozvědí obvyklými informač-
ními kanály, prostřednictvím 
intranetu, nástěnek i Důlních 
novin.                                        (red)

OTÁZKA PRO…

Setkání Švermováků 
Tradiční setkání býva-
lých zaměstnanců Dolu Jan 
Šverma, ale také součas-
ných kolegů z lokality, kte-
rá je dnes součástí Vršan-
ské uhelné, se uskuteční 
také letos. Tentokrát jsou 
všichni Švermováci zváni 
31. srpna od 14:00 hodin 
na obvyklé místo- do spor-
tovního areálu ve Strupči-
cích. Hudba, kulturní vy-
stoupení a občerstvení je 
zajištěno. Každoročně se ve 
Strupčicích schází ke dvě-
ma stovkám Švermováků.                                     

(red)

Obezřetnost je na místě
Práce na přeložkách inže-
nýrských sítí v takzvaném 
Hořanském koridoru jsou 
v plném proudu. Řada čin-
ností už nyní probíhá v bez-
prostředním okolí, někde 
už i přímo v prostoru těžeb-

ní lokality Vršany. Tím, jak 
se v báňském provozu zvy-
šuje intenzita prací, zvyšu-
je se množství techniky a i-
rem, které se na dodávkách 
prací podílejí. „Zaměstnanci 
všech externích společnosti, 
které se pohybují v báňském 
provozu, povinně absolvu-
jí bezpečnostní školen. Roč-
ně projde školením několik 
stovek lidí,“ vysvětlil technik 
bezpečnosti a hygieny prá-
ce Vršanské uhelné. I pře-
sto by zaměstnanci těžeb-
ních společností měli v té-
to souvislosti dbát zvýšené 
opatrnosti, protože zatím-
co oni se pohybují na „do-
mácí půdě“, ne všichni za-
městnanci externích irem 
zdejší prostředí a podmín-
ky znají a někdy proto bu-
de zapotřebí možná o něco 
více opatrnosti, možná tro-
chu trpělivosti a pochopení. 

(red)

STRUČNĚ

V červnu média 
zajímalo

 TK a T:  Můžete po-
tvrdit, že jste se p ipojili 
k žalobě proti na ízení 
o nových emisních limi-
tech, takzvaných BREF/
BAT, po roce 2021?

Do řízení jsme vstoupili ja-
ko vedlejší účastník. Připo-
jili jsme se tak k hlavní ža-
lobě několika evropských 
energetických společností 
a svazů a svobodného stá-
tu Sasko.
Hlavní námitkou je, že ur-
čení nových BREF/BAT je 
založeno na teoretických 
řešeních, která jsou u ně-
kterých polutantů velmi 
vzdálena od dostupné re-
ality. Pro některé nařizova-
né hodnoty navíc neexistu-
jí ani spolehlivé měřicí pří-
stroje. 
Nové BREF/BAT lze při-
jmout pro zamýšlené no-
vě instalované zdroje. Pro 
stávající často již zmoder-
nizované provozy by dal-
ší snížení emisí o procen-
ta znamenalo významné 
dodatečné náklady až v řá-
du stovek milionů korun 
s malým dopadem na sní-
žení celkových celorepub-
likově sledovaných emisí. 
Není moudré, abychom se 
takto násilně a rychle zba-
vovali současných často již 
zmodernizovaných uhel-
ných provozů, bez znalosti 
a sledování vývoje zdrojo-
vé základny ve střední Ev-
ropě a zejména Německu 
na příštích 10-15 let. 
Čekáme na vyjádření soud-
ního dvora EU v Lucem-
bursku.

MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová,
mluvčí Seven Energy

Přesně takový je totiž ná-
zev akce, která přímo v lo-
kalitě ČSA probíhá a je jed-
ním z projektů inancova-
ných z vládních 15 miliard 
korun určených na odstraňo-
vání ekologických škod. „V ko-
nečném výsledku dojde k pro-
pojení Vesnického potoka přes 
vodní nádrže Hedvika a Mar-
cela až do řeky Bíliny. Gravi-
tační napojení Vesnického po-
toka do řeky Bíliny je vlastně 
poslední z celkem třinácti sta-
vebních objektů této rozsáh-
lé akce,“ vysvětlil Pavel Ma-
cek, specialista výroby Sever-
ní energetické. 
Současné práce probíhají na 
území o rozloze zhruba 60 

metrů a zahrnovaly mimo ji-
né přeložku komunikace ko-
lem budovy SVAPO, v jejímž 
místě je potřeba vybudovat 
uzavřené koryto, kterým bu-
dou vody z Vesnického po-
toka do řeky Bíliny přitékat. 
„Tento prostor se postupně bu-
de betonovat a je třeba zde za-
jistit absolutní sucho, aby be-
ton mohl správně tvrdnout. 
Při dodržení všech technolo-
gických postupů by za ideál-
ních podmínek měly práce tr-
vat tři až čtyři měsíce. Hoto-
vo by tak vše, včetně přeložky 
komunikace, mělo být během 
podzimu,“ doplnil Macek. 
Kompletně by měl být pro-
jekt gravitačního propoje-

ní přeložky Vesnického po-
toka s řekou Bílinou přes 
vnitřní výsypku ČSA dokon-
čen v příštím roce. Poté bude 
následovat zkušební provoz 
pod dozorem státní správy. 
Po dokončení by jeho provo-
zovatelem měla být Severní 
energetická, snahou ovšem 
je, předat jej do správy Povo-

dí Ohře, které se stará i o ne-
daleké vodní dílo Jezeří. 
Cílem celého projektu je vy-
užít morfologie jižní části 
již částečně rekultivovaného 
prostoru hnědouhelného lo-
mu ČSA k vybudování lokál-
ního biocentra a biokoridoru 
a napojení vnitřní výsypky 
na stávající územní systém 

ekologické stability (takzva-
ný ÚSES). Stávající vodní ná-
drže Marcela a Hedvika, vy-
budované v rámci rekulti-
vačních prací, budou využity 
ke zvýšení retence vody na 
vnitřní výsypce lomu ČSA 
a tím jeho větší ochrany před 
přívalovými vodami. 

(red)

Vesnický potok se spojí s řekou Bílinou
Čilý stavební ruch v  bezprostřední blízkosti 
správní budovy SVAPO v  lokalitě ČSA, stejně 
jako dopravní omezení na jedné z  příjezdo-
vých cest přímo do těžební lokality. I to s sebou 
nesou práce na akci nazvané Napojení ÚSES 
Komořansko – gravitační propojení přeložky 
Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitř-
ní výsypku ČSA. 

Pokračování ze strany 1
Nový stroj se bude využívat 
pro ražbu chodbic.
Důvodů, proč si na Armádu no-
vý stroj pořídili, bylo hned ně-
kolik. „Jednak jsme chtěli zvýšit 
výkon těžby, jde ale také o mo-
dernizaci našeho technologic-
kého parku. V současnosti má-
me tři kombajny typu PK3R, 
dva z nich jsou určené pro raž-
bu stěnových bloků a třetí byl 
nasazen pro ražbu chodbic. Od-
těžení z chodbicování je nyní 
připraveno tak, že provoz kom-
bajnu je možný i ve chvíli, kdy se 
stěnová technologie překlízí do 
nového stěnového bloku a má 
odstávku. Tento nový kombajn 
nám tak umožní zajistit co nej-
plynulejší těžbu bez zbytečných 
prostojů,“ vysvětlil Antonín Ko-
trbatý, výrobní ředitel Dolu 
Kohinoor. 
Ve srovnání s běžně používa-
nými kombajny ruské výro-
by typu PK3R má nový kom-
bajn větší výkon. Může vyra-
zit plochu o rozměrech 22 m² 
z jednoho postavení, ruský 
kombajn jen zhruba 13 m². 
Oproti doposud využívaným 
strojům je se svými 29 tuna-
mi zhruba dvojnásobně těž-
ký. „Kombajn je řízen počíta-
čem, v jeho řídicím systému už 
jsou zakomponovány všechny 
důležité bezpečnostní a elek-
trické prvky, jako je blokace 
řezné hlavy při rozložení pra-
covní plošiny, nebo při přeru-

šení dodávky vody.  Hlídán je 
tlak, hladina a teplota provoz-
ní kapaliny i průtok vody, kte-
rý zajišťuje chlazení elektro-
motoru řezného orgánu o vý-
konu 100 KW, chlazení oleje 
hydraulické soustavy a skrá-
pění prostoru řezného orgá-
nu za účelem omezení jiskření, 
chlazení břitů řezných nožů 
a zamezení prášení,“ doplnil 
mechanik. Provedení odtěže-
ní materiálu je obdobné, jako 
hlubináři znají. I AM50 si za 
sebou táhne mezidopravník, 
po kterém je uhlí dopravová-
no na odtěžovací pásové do-
pravníky.

„Osádku stroje tvoří obvykle tři 
lidé, včetně kombajnéra, kte-
rý stroj obsluhuje.  Na dobýva-
cím orgánu stroje je umístěna 
hydraulicky rozkládací pracov-
ní plošina, která bude sloužit 
pracovníkům, kteří budou pra-
covat na zajištění stropu a bo-
ků v chodbici takzvaným svor-
níkováním,“ připomněl Lipták. 
A ačkoli princip těžby je stej-
ný, nový kombajn je dost odliš-
ný v ovládání od těch, na které 
byli hlubináři doposud zvyk-
lí. „Jedním ze zásadních rozdí-
lů jsou třeba dvě řezné hlavy, až 
doposud jsme používali kom-
bajny s jednou řeznou hlavu. 

Celkově je ale kombajn AM50 
diametrálně odlišný od toho, na 
co byli naši lidé zvyklí, musí se 
naučit pracovat s jinou techni-
kou,“ dodal mechanik. 
Pro hlubináře by to ale neměl 
být zásadní problém. Někte-
ří zaměstnanci už před časem 
prošli jak elektro, tak stroj-
ním školením přímo u výrob-
ce v Polsku, stejně tak se se-
známili s jeho obsluhou. Ač-
koli se stroj vyráběl v Polsku, 
jeho montáž z jednotlivých dí-
lů probíhala přímo v lokalitě 
ČSA. V „ostrém“ provozu je no-
vý kombajn zhruba od polovi-
ny června.                          (pim)

Nový pomocník do chodbic

Pokračování ze strany 1
Pracují v automatickém reži-
mu a dokážou se otáčet, tak-
že se nekropí pouze jedním 
směrem. 
Další velmi důležitou částí ce-
lého projektu bylo odpráše-
ní přesypů pásových doprav-
níků. Přesypem je označová-
no místo, kde je dopravovaný 
materiál předáván na další 
pásový dopravník a může zde 
docházet k takzvanému ko-
mínovému efektu. Řešením 
se ukázal speciální utěsně-
ný kryt, který je osazen od-
sávacím komínem a venti-
látorem.  Od roku 2013 bylo 
tímto způsobem zakrytová-
no devět takových míst a dal-
ších pět je v plánu na příští ro-
ky, včetně třídičů a drtičů na 
dopravníkových linkách, po 
nichž putuje uhlí k nakládce. 
„Prioritou je odprášení tak-
zvaných odtahových linek, te-
dy těch, které jsou postaveny 
na nejvyšším horizontu a uhlí 
po nich putuje po vnější stra-

ně těžební lokality k nakládce 
do železničních souprav k zá-
kazníkům,“ doplnil technický 
ředitel. 
Mimořádně se v loňském roce 
opatření proti prašnosti dopl-
nila o instalaci čtyř atomizérů 
na dvou takzvaných revers-
ních pásových dopravnících 
přímo v prostoru nakláda-
cího zásobníku ve Vršanské 
uhelné, odkud se uhlí po že-
leznici odváží k zákazníkům. 
„Na každou stranu dopravní-
ku byl umístěn stejný typ ato-
mizéru jako je na skládkovém 
stroji nebo mlžné stěně a plní 
zde i stejnou funkci,“ upřesnil 
Procházka. 
V letošním roce bude pokra-
čovat zakrytování exponova-
ných míst na dopravních lin-
kách, zároveň se ale budou už 
realizovaná opatření ve spo-
lupráci s výzkumným ústa-
vem vyhodnocovat a hledat 
i další možnosti, jak prašnost 
v těžebních provozech nadále 
snižovat.                              (red)

Boj s prachem pokračuje

Razicí kombajn má i speciální pracovní plošinu, na tomto záběru ale ještě není zcela kompletní. Foto: (pim) Práce na propojení Vesnického potoka s ekou Bílinou z pta í perspektivy.  Foto: Dron Czech Coal Power

Vidět během roku báňské 
záchranáře a jejich techni-
ku v akci, není vůbec snad-
né. 
Obvykle se při svých zása-
zích pohybují v lokalitách, 
kam je veřejnosti vstup za-
kázán, navíc často v mís-
tech, kam se bez speciálního 
vybavení ani nelze dostat. 
Přesto se má veřejnost šan-
ci s jejich prací seznámit při 
nejrůznějších příležitostech, 
pravidelně se objevují na-
příklad na oslavách Dne dětí 
v Podkrušnohorském tech-
nickém muzeu. V červnu se 
s jejich technikou mohli se-
tkat také účastníci Setkání 
mladých záchranářů, které 
se konalo v areálu cisterci-
áckého kláštera v Oseku. Pě-
tičlenné týmy z Čech, ale ta-
ké sousedního Saska tu sou-
peřily o putovní pohár ve 
více než desítce soutěžních 
disciplín. A jako zpestření si 
mohli prohlédnout techniku 
a vybavení členů Hlavní báň-
ské záchranné stanice Most.
Kdo chtěl, mohl si prově-
řit své znalosti z poskytová-
ní první pomoci. Pohled ze 
záchranářské plošiny si ne-
nechali ujít ani mladí hasiči 
z Německa.  

(pim)

Báňští záchranáři vyrazili do kláštera

 Mladí hasi i z Německa využili možnost prohlédnout si areál kláštera 
ze záchraná ské plošiny. Foto: (pim)
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KDYŽ SE ŘEKNE

Co je odstávka?
Nepříjemné důsledky letní 
odstávky zná zřejmě každý 
– z kohoutku teče jen stu-
dená voda a je potřeba pár 
dní ohřívat ji v hrncích. Ale 
proč? Rozvody tepla v Mos-
tě a Litvínově, to je 150 ki-
lometrů potrubí, desítky 
výměníkových stanic, stov-
ky měřidel a armatur, kte-
ré musí sloužit po celý rok 
bez přestávky. A aby slou-
žily dobře a bez poruch, je 

zkrátka třeba je někdy vy-
pustit a opravit. Jen pečlivě 
kontrolované a včas opra-
vované rozvody jsou záru-
kou toho, že budou spoleh-
livě pracovat v nejnároč-
nějším zimním období, kdy 
by jakákoliv nečekaná po-
rucha znamenala mnohem 
větší komplikace než ně-
kolikadenní nutnost ohří-
vat vodu. 
Časy, kdy byla odstávka 
každý rok a trvala tři týd-

ny, už jsou pryč. Letos bu-
de celoplošná odstávka po-
prvé po třech letech – Mos-
tečané už mají první část za 
sebou, druhá je čeká v srp-
nu (20. - 24. 8.), v Litvínově 
budou dvě krátké třídenní 
o prázdninách. 
A mimochodem důvodem 
letošní odstávky v Mostě je 
také nutnost přeložit hlav-
ní tepelný napáječ u Slati-
nic kvůli budoucímu postu-
pu lomu Vršany.

TEPLÁRENSKÁ ABECEDA

„Ačkoli se často mluví o tom, že 
se tato evropská pravidla v běž-
ném životě nějakým způsobem 
dotknou prakticky každého 
z nás, ve iremních podmínkách 
Seven Energy se pro běžného 
zaměstnance nezmění praktic-
ky nic a z nových pravidel pro 
něj nevyplývají žádné speciál-
ní povinnosti,“ vysvětlil Zdeněk 
Pergl, IT manažer společnos-
ti Infotea. 
Mnohem více než běžných za-
městnanců se změny mohou 
dotknout zaměstnavatele, pro-
tože ten musí nyní nově vést 
tzv. „záznamy o činnosti zpra-
cování osobních údajů“. Spo-
lečnosti Seven Energy už ale 
opatření na ochranu osobních 
údajů přijatá měly, odpovídala 
doposud platnému Zákonu na 
ochranu osobních údajů (Zá-
kon 101/2000 Sb.). „Protože 
jsme měli tyto záležitosti dobře 
zpracované už podle doposud 
platné legislativy, bylo změn ve 
fungování irem Seven Energy 
s přechodem na evropská pra-
vidla minimum. Je to ale příle-
žitost zavedené praktiky v té-
to oblasti oprášit a zrevidovat. 

Což se týká zejména dokumen-
tace a přijatých bezpečnostních 
opatření,“ doplnil Pergl s tím, že 
podstatou GDPR je ještě větší 
důraz na to, aby se zpracováva-
ly jen takové osobní údaje, kte-
ré jsou pro danou činnost ne-
zbytné a uchovávaly se jen po 
nezbytně dlouhou dobu. 
Důležité je ale zdůraznit, že 
GDPR se netýká jen oblasti IT. 
Ta je vlastně jen nástroj pro ce-
lou řadu činností v organiza-
ci, kde se osobní údaje získáva-
jí a zpracovávají. Nejvíce s nimi 
ve společnostech Seven Energy 
pracují personalisté a ekono-
mické útvary. 
Kromě řady dalších kroků ve 
společnostech Seven Ener-
gy byla aktualizována pravi-
dla (PVAŘ) ochrany osobních 
údajů v každé z nich. V součas-
né době se s nimi zaměstnanci 
seznamují, zvláštní seminář na 
toto téma dostali i vedoucí úse-
ků těžebních společností. Kon-
taktním místem k záležitostem 
GDPR je Zaměstnanecké cent-
rum a zřízena byla i speciální e-
mailová adresa, kam se mohou 
zaměstnanci obracet.          (red)

Strašák jménem GDPR
Evropská pravidla pro ochranu osobních úda-
jů, známá hlavně pod zkratkou GDPR, která 
vstoupila v  platnost 25. května, se v  posled-
ních měsících stala oblíbeným zaklínadlem 
i strašákem pro řadu lidí i firem.  Obavy jsou 
ale často úplně zbytečné. 

Velká cena elektrárny Chvaletice

V sobotu 2. ervna se ve Chvaleticích uskute nil již tradi ní cyklistický závod O pohár elektrárny Chvaletice. 
Na start se postavilo p es 50 závodníků z celé eské republiky, a p estože na trati došlo k několika nep íjem-
ným pádům, závod se povedl. Nejdelší závod na 9 okruhů mě il 32,4 km, organizáto i ale mysleli i na děti, 
pro které byl p ipraven závod o cenu Krte ka. (kapr)

Pálení a svařování autoge-
nem k práci na šachtě patři-
lo odjakživa. Dnes se v provo-
zu používá odhadem několik 
stovek autogenních souprav 
a všechny je třeba pravidelně 
kontrolovat v daných perio-
dách. Odpovědné osoby (me-
chanici zařízení, technolo-
gové, technici PZF, apod.) na 
jednotlivých stupních a úse-
cích Vršanské uhelné i Sever-
ní energetické včetně Úprav-
ny uhlí v Komořanech, mají 
ve svých počítačích program 
(aplikaci - EVM provozní evi-
dence), který je upozorní, že 
je zařízení potřeba poslat ke 
kontrole. Veškerá evidence 
a kontroly jsou vedeny v elek-
tronické podobě, včetně vý-
stupu pro tisk s kompletním 
výpisem kontroly daného za-
řízení. Vše musí být navíc 
v souladu s legislativou, vy-
hláškami, vnitřními předpi-
sy a nařízením Státní báňské 
správy. Stejně tak kontrolo-
ři těchto zařízení musí pra-
videlně absolvovat školení 
k provádění zkoušek. Zříze-
ním zkušebny zaměstnavatel 
šetří nemalé náklady, které by 
jinak vynaložil při kontrolách 
u externích irem.

Více dílů, více kontrol
„Každá autogenní souprava je 
kromě toho, že má samostatný 
kyslíkový a acetylenový okruh, 
složena z několika částí. Kaž-
dý začíná u lahve s redukčním 
ventilem a suchou předlohou. 

Další součástí soupravy je ha-
dice, na jejímž konci je další 
suchá předloha a pistole nebo-
li směšovač plynů. A za pisto-
li se podle použití nebo napří-
klad síly materiálu nasazuje 
hořák nebo řezák,“ vysvětlil 
Miroslav Klihavec, který je 
jedním ze tří zaměstnanců 
strojní údržby, kteří kontro-
lu autogenních souprav za-
jišťují. 
Každý díl autogenní soupra-
vy má své evidenční číslo a ti, 
kdo s nimi pracují, z něj doká-
žou vyčíst řadu informací. Mi-
mo jiné, zda se daný díl pou-
žívá pro kyslík nebo acetylen, 
ale také třeba, kterému úseku 
daný díl patří. Každá část au-
togenní soupravy se přitom 
zkouší zvlášť a každá prochá-
zí jinými zkouškami s jinou 
předepsanou časovou perio-
dou. 

Pečlivost je na místě
„Například hadice se nejprve 
zkontrolují vizuálně, a to včet-
ně označení, následně se zkou-
ší jejich pevnost v tlaku. Na 
speciálním pracovním stole se 
hadice musí natlakovat a vy-
čistit. Pouštíme do nich tlak 
deset barů, obvykle vyšší, než 
pod jakým jsou běžně používá-
ny, abychom zjistili jejich sku-
tečnou odolnost. Následně se 
hadice ponoří do vodní lázně, 
kde jí necháváme zhruba de-
set až patnáct minut, abychom 
prověřili veškeré netěsnosti,“ 
vysvětlil Klihavec. 

Také suché předlohy se kon-
trolují pod tlakem, minimál-
ně 4 bary a zjišťuje se napří-
klad jejich průchodnost. „Ta 
musí být minimálně šedesáti-
procentní, jinak se musí vymě-
nit. Suché předlohy se kontro-
lují na speciálním přístroji na 
dvou okruzích, druhý okruh 
pod nižším tlakem slouží ta-
ké ke kontrole těsnosti,“ dopl-
nil Klihavec s tím, že větší typ 
suchých předloh s bezpeč-
nostní pojistkou se také kon-
trolují ve vodní lázni a rov-
něž se u nich hlídá průchod-
nost a těsnost a samozřejmě 
funkčnost bezpečnostní po-
jistky.  Těsnost se zkouší také 
u redukčních ventilů, ale také 
například u hořáků a řezáků 
a těsnost u uzávěrů.  

Vadné díly mění za nové 
„Ve valné většině případů, když 
najdeme závadu, měníme celý 

díl za nový. Není to ale pod-
mínka, například u hadic, 
které trpí na opotřebování 
nejvíc, protože jsou nezatě-
žovanějšími součástmi sou-
prav, se opravy dělají,“ při-
pomněl Miroslav Klihavec, 
který v dílně strojní údrž-
by pracuje jako výdejník ve 
skladu materiálu. „Kromě to-
ho, že mám na starosti kon-
trolu autogenních souprav, 

ještě musím každé ráno ve vý-
dejně vybavit kolegy, kteří od-
jíždějí do provozu, a to včet-
ně ochranných pomůcek,“ vy-
světlil.  Kontrolu autogenní 
soupravy obvykle s kolegy 
zvládnou do druhého dne, 
ale samozřejmě se může 
stát, že jich na kontrolu při-
jde víc, v tom případě by měl 
mít úsek připravenou zálo-
hu.                                      (pim)

Svařování je díky kontrolám bezpečnější
Kontrola autogenních souprav není klasická 
pracovní činnost. Každý ze tří zaměstnanců, 
který tuto práci vykonává, má ve Strojní údrž-
bě Vršanské uhelné jiné profesní zařazení. 
Tato kontrolní činnost je však pro chod těžební 
firmy velmi důležitá a podstatná. 

Zpětný ventil
V minulosti běžnou součást 
autogenních souprav po-
stupně nahradily takzvané 
suché předlohy. Ty totiž ma-
jí mnohem více bezpečnost-
ních funkcí a dokážou tak 
eliminovat mnohem víc bez-
pečnostních rizik při sváře-
ní.  Ačkoli ti, kdo se kontro-
lami autogenních souprav 
zabývají, tvrdí, že už se ko-
legové v provozu naučili ter-
mín suchá předloha použí-
vat, stále jich najdete ještě 
dost, kdo jim neřeknou ji-
nak, než právě zpětný ventil. 

Strojní údržba používá na 
autogenních soupravách 
dva typy suchých předloh, 
SP20 a SG5. Menší, SP20 se 
nachází u pistole, a i vzhle-
dem ke svému tvaru jí řada 
lidí neřekne jinak než „vále-
ček“. Větší suchá předloha 
SG5, se nasazuje k redukč-
nímu ventilu (k budíkům) 
a v provozu jí mnozí ozna-
čují jako „tu s páčkou“, pro-
tože právě tato suchá před-
loha obsahuje celkem pět 
bezpečnostních prvků včet-
ně takzvaného resetovacího 
mechanismu.  

(red)

CO MUSÍ UMĚT KONTROLA AUTOGENNÍCH 
SOUPRAV

  Tato práce vyžaduje i jistou míru manuální zručnosti.
  Jedná se o fyzickou práci, manipulace s kompletní 

soupravou není úplně snadná.
  Všichni, kdo provádějí kontroly, musí procházet škole-

ním pro práci se suchými předlohami.
  Pečlivost je také na místě, protože jde především 

o bezpečnost těch, kdo s autogenními soupravami bu-
dou pracovat.

Speciální p ístroj slouží ke zkoušení průchodnosti a těsnosti suchých p edloh. Foto: (pim)

Vlevo jsou dnes už nepoužívané zpětné ventily, vedle nich oba druhy suchých p edloh, které se u autogen-
ních souprav používají. Foto: (pim)

Téměř dvě desítky účastní-
ků přilákal turnaj ve střel-
bě, který každoročně pro za-
městnance společností Se-
ven Energy pořádá Sdružení 
odborových organizací. 
Vítězem v kategorii mužů se 
stal Václav Šimek se 189 bo-
dy před loňským vítězem Ji-
řím Netolickým, který nastřílel 
o pět bodů méně. Na třetí příč-
ce skončil se čtyřbodovým roz-
dílem Pařízek, čtvrté místo pa-
tří Václavu Pémovi. V ženské 
kategorii jednoznačně zvítě-
zila Margita Holečková se 179 
body před J. Mikešovou, V. Mi-
kešovou a Šnajdrovou. 
Šanci na vítězství měl ale kaž-
dý, protože v kategorii druž-
stev se složení tříčlenných tý-
mů losovalo. Trofej pro nej-
lepšího si tentokrát odneslo 
družstvo ve složení Netolic-
ký, Horáček, J. Mikešová. Druzí 
skončili Petr, Merhout a Havej, 
bronzovou příčku obsadil tým 
ve složení Pařízek, Maier a V. 
Mikešová.                                (red)

Poháry pro střelce

 Trofej pro vítěze si ze st elnice v epirohách odnesl Václav Šimek. Foto: (pim)
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„Mostecko je krásný region, 
ale potýká se s mnohými pro-
blémy, mezi něž patří i ty soci-
ální. Otevření pobočky se zde 
přímo nabízelo a v kombina-
ci s podporou, kterou regionu 
dlouhodobě poskytuje společ-
nost Vršanská uhelná, se jed-
ná o synergický efekt,“ uved-
la Ivana Tykač, ředitelka Wo-
men for Women. 
Mostecká pobočka obecně 
prospěšné společnosti Wo-
men for Women, která je zná-
má v České republice přede-
vším díky úspěšnému projek-
tu Obědy pro děti, sídlí v ulici 
Václava Řezáče v sídle společ-
nosti Vršanská uhelná, která 
jí poskytla zázemí. Spolupráci 
v současné době aktivně roz-
víjí s orgánem sociálně-práv-
ní ochrany dětí, neziskovými 
organizacemi, intervenčními 
centry, advokáty, psychology, 
inančními poradci, či s mos-

teckým okresním soudem 
v rámci takzvaného Cochem-
ského modelu.
W4W zahájila svou činnost na 
Mostecku projektem Podpo-

rovaného bydlení a psychoso-
ciální pomoci, který pomáhá 
ženám s dětmi, které se ocit-
ly v tíživé situaci a nedokáží ji 
svými silami řešit. 
Klientky, které jsou přijaty 
do tohoto projektu po splně-
ní stanovených kritérií, ma-
jí po dobu maximálně dvou 
let k dispozici byt. Jedná se 
o podnájem v rozptýleném 
bydlení. Klientka však pouze 
nebydlí, ale za pomoci a pod-
pory W4W iniciativně a aktiv-
ně řeší své problémy. Pomá-
hají jí s tím například advo-
káti, psychologové, výchovní 
a inanční poradci či perso-
nální koučové. Klientka má 
rovněž k dispozici možnost 
doučování a volnočasových 
aktivit pro své děti nebo mož-
nost rekvali ikace či kurzů 
pro sebe. Vše probíhá na zá-
kladě osobního plánu, který 
je zpracováván ve spolupráci 
s rodinnou konzultantkou.
„Pro první rok počítáme se šes-
ti klientkami, do budoucna by 
se mělo jednat o desítky, ale 
budeme reagovat operativně 

dle poptávky a samozřejmě 
dle našich možností,“ upřesni-
la Ivana Tykač. 
„Jsem matka samoživitelka, 
dokáži proto celkem dobře 
posoudit, jak je v těžkých ži-
votních chvílích důležité mít 
se o koho opřít, mít možnost 
se poradit s odborníkem, ne-
bo najít s dětmi tolik potřeb-
né zázemí v podobě bydlení. 
Proto oceňuji snahu manželů 
Tykačových pomáhat v mém 
rodném městě a celém regi-
onu,“ uvedla modelka Vlaď-
ka Erbová, mostecká rodačka 

a patronka otevření pobočky 
W4W.
W4W do Mostu přináší také 
vzdělávací program s názvem 
Vědomé rodičovství. Ten má 
za cíl posílit vnitřní poho-
du dětí a dospívajících, a ro-
dičům umožnit rozvoj jejich 
dovedností a poznatků, aby 
mohli dobře plnit svou život-
ní roli. První ročník kurzu bu-
de v Mostě spuštěn v září to-
hoto roku, počet účastníků je 
omezen na deset.
Zájemci z celého regionu mo-
hou také využívat poradny 

pro veřejnost, které fungují 
rovněž celorepublikově, a to 
sociální poradnu, a ve spolu-
práci s advokáty zprostředko-
vání právní poradny.
Women for Women, o.p.s. by-
la založ ena v roce 2012 man-
ž eli Ivanou a Pavlem Tyka-
č ový mi. Pomá há  př edevš í m 
ž ená m s dě tmi, které  jsou 
ohrož eny zejmé na psychicky, 
ekonomicky a sociá lně . Spo-
lečnost je známá především 
díky úspěšnému celorepubli-
kovému projektu Obědy pro 
děti.                                        (red)

Manželé Tykačovi otevřeli mosteckou pobočku Women for Women 
Od prvního června mohou samoživitelky na 
Mostecku řešit své problémy prostřednic-
tvím odborné pomoci v  nově otevřené poboč-
ce obecně prospěšné společnosti Women for 
Women (W4W), za kterou stojí manželé Ivana 
a Pavel Tykačovi. Patronkou otevření pobočky 
se stala modelka a mostecká rodačka Vlaďka 
Erbová.

Manželé Ivana a Pavel Tyka ovi spole ně slavnostně otev eli mosteckou pobo ku Women for Women jejíž 
patronkou se stala modelka Vla ka Erbová (vpravo). Foto: (pim)

Semináře v Ekologickém 
centrum Most pro Krušno-
hoří patří do nabídky, ze 
které mohou školy vybírat 
v rámci letošního programu 
Chytré hlavy pro Sever, kte-
rý vyhlašuje Vršanská uhel-
ná. 
Z e-shopu Chytrých hlav na 
webových stránkách si zá-
kladní školy z Mostecka vy-
braly celkem čtyři semináře, 
ve kterých se žáci dozvědě-
li něco o těžbě, rekultivacích, 
ale také o tom, co dýchají. 
Dvacítka žáků z mostecké ZŠ 
Zdeňka Štěpánka a osmnáct 
školáků ze ZŠ Meziboří si do-
razilo do ekologického cent-
ra na seminář nazvaný Co dý-
cháme? „Studenti se dozvěděli 
o znečišťování vnějšího i vnitř-
ního ovzduší, jaký rozdíl je me-
zi emisemi a imisemi, jaké jsou 
zdroje znečišťování ovzduší, 
jaký vliv mají znečišťující lát-
ky v ovzduší na zdraví člově-

ka, na ekosystémy a řadu dal-
ších informací. Měli šanci si ta-
ké vyzkoušet, jak dlouho vydrží 
bez vzduchu, jak funguje spiro-
metr nebo jak se měří hlučnost 
hlukoměrem,“ přiblížila prů-
běh seminářů Hana Matějko-
vá, jedna z lektorek ekocentra.

To deváťáci ze Základní ško-
ly Obránců mírů v Mostě (11. 
ZŠ) si v e-shopu Chytrých 
hlav vybrali dvojici seminá-
řů na téma Těžba a rekultiva-
ce. V tomto případě se mluvilo 
o využití nerostů od středově-
ku do současnosti, jak vlast-
ně vzniklo uhlí, co to zname-

ná horní právo nebo jaký je 
rozdíl mezi hlubinným a po-
vrchovým způsobem těžby 
uhlí. „Na konci semináře si žá-
ci zahráli na rekultivátory. Ně-
které jejich návrhy byly nápa-
dité, téměř na odborné úrovni, 
některé naopak plné fantazie 
a technicky a ekonomicky ne-

proveditelné. V případě všech 
seminářů jsme se snažily, aby 
informace, které si od nás děti 
odnesou, byly přínosné a žáci 
je mohli využít i v jiných před-
mětech, jako je chemie, příro-
dopis nebo dějepis,“ dodala 
Matějková.                                     

(red)

Chytré hlavy zamířily na semináře do ekocentra

Na seminá i Těžba a rekultivace si mohli žáci prohlédnout rozdíl mezi hnědým a erným uhlím.  Foto: (pim)

Ž Á D O S T 
O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU z VYBRANÝCH NÁKLADŮ SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU (VNSCH)

na dětský tábor organizovaný jinými subjekty  

Ve smyslu platné kolektivní smlouvy žádám o příspěvek z VNSCH na pobyt dítěte v dětském táboře. 

Žadatel:........................................................... osobní číslo: ........................ zaměstnanec společnosti: .....................................................

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNANCE:

vztah k dítěti:
- je mým vlastním dítětem

- žije se mnou ve společné domácnosti
Jsem si vědom(a) následků, které by pro mne nastaly v případě, že mnou shora uvedené údaje by se ukázaly jako nepravdivé. Toto prohláše-

ní činím v souvislosti s žádostí o poskytnutí příspěvku na dětskou letní rekreaci dle platné kolektivní smlouvy. Zároveň beru na vědomí a sou-
hlasím, že zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat níže poskytnuté osobní údaje dítěte v rozsahu nezbytném pro plnění povinností zaměstna-

vatele vyplývajících z platných a účinných právních předpisů, kolektivní smlouvy a vnitřních předpisů zaměstnavatele.

V ........................................... dne.................................... Podpis žadatele....................................................

Nárok na příspěvek: A) pobyt minimálně 5 dnů; B) věk dítěte max. 15 let v daném roce; C) max. 1x/rok  
 

 Pořadatel pobytu * ..........................................................................................................................................................

Jméno dítěte: ........................................................................... Datum narození: ............................................................

Datum absol. pobytu od ........................... do ........................... Celk. počet dnů absol. pobytu vč.dopravy:  ...........................
 

Místo pobytu:.......................................................................................................

Cena poukazu:.................................................. Potvrzení úhrady pořadatelem - Uhrazeno dne:.........................................
 

V  ........................................... dne ....................................                                         
   

 Razítko a podpis pořádající organizace:       

* pořadatel pobytu potvrdí požadované údaje až po absolvování pobytu dítětem

Výpočet nároku při splnění podmínek nároku A); B); C); 

Počet absolvovaných dnů pobytu vč. dopravy: ....................................... x 250,- Kč = .......................................................
(Maximální výše příspěvku činí 3.500,-Kč/dítě)

VYPLNÍ ZAMĚSTNANEC PŘEBÍRAJÍCÍ ŽÁDOST:

Žadateli bude vyplacena částka ...........................................  spolu se mzdou za měsíc ....................................  20.......
(výplata příspěvku podléhá dani z příjmu, vč. odvodů na SP a ZP).

VYPLNĚNOU A POTVRZENOU ŽÁDOST ODEVZDÁ ZAMĚSTNANEC NA SVÉM PRACOVIŠTI (ÚSEKU). BUDE ZASLÁ-
NO DO ZAMĚSTNANECKÉHO CENTRA SPOLU S OSTATNÍMI DOKLADY K UZÁVĚRCE MZDY K DANÉMU MĚSÍCI.

Žádost převzal: 

(jméno a příjmení):..................................................................... Podpis:......................................................Dne: .....................................................

  LDT se uskuteční v době hlavních letních prázdnin.
  Dítěti zaměstnance je v daném roce 15 let (do kalendářního roku, kdy toho-

to věku dosáhne).
  Příspěvek lze poskytnout pouze na 1 turnus (tábor) konaný v průběhu 

prázdnin).

  Minimální délka pobytu dítěte činí 5 dní (včetně dopravy).

Výše příspěvku je 250 Kč na 1 den tábora, maximálně však 3 500 Kč na jed-
no dítě zaměstnance. 

Příspěvek bude vyplacen po ukončení pobytu dítěte na LDT po předložení požado-
vaných podkladů, kterými jsou: 

  vyplněná žádost včetně potvrzení účasti dítěte od pořadatele tábora,
  doklad o zaplacení LDT.

Žádost je k dispozici na Intranetu, u administrativních pracovníků úseku, nebo na 
konci tohoto článku. Odevzdává se po realizaci LDT u administrativních pracovníků 
úseku (sekretářek), kteří ji zkontrolují a odevzdají do Zaměstnaneckého centra spo-
lu se mzdovou uzávěrkou. Příspěvek bude vyplacen v nejbližším výplatním termínu 
spolu s výplatou mzdy. Nárok může být uplatněn nejpozději do konce kalendářního 
roku, v němž byl pobyt dítěte na LDT uskutečněn.                                                                                (red)

Změna vyplácení příspěvku na letní dětské tábory
Od letošního roku dochází, podle nové kolektivní smlouvy 
všech společností, ke změně v oblasti příspěvku zaměstna-
vatele na letní dětský tábor (LDT) pro děti zaměstnanců. 
Příspěvek bude poskytován pouze na letní dětské tábory 
(nikoliv „zájmové soustředění“) organizované jinými sub-
jekty, a to za těchto podmínek:
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Jana Šílová
  37 let

  vystudovala archeologii na Masarykově univerzitě 
v Brně

  je vdaná, má 4 děti a žije v Kadani

  muzejní archeolog Městského muzea v Kadani

  spoluzakladatelka Archeoklubu Kadaň, pořadatelka 
příměstských táborů pro děti

  v Mostě organizuje tábory ve spolupráci s Oblastním 
muzeem v Mostě – Pračlovíček pro menší děti a pro 
starší Vojákem na Kočičáku (společně s Muzeem čes-
koslovenského opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičá-
ku“).

  https://tabory-kadan.webnode.cz/

„Od roku 2015 jezdily na sou-
středění do Strupčic naše mi-
nižákyně a přípravka. V ro-
ce 2016 jsme se se starostou 
Strupčic Luďkem Pěnkavou 
dohodli, že bychom naši spo-
lupráci mohli prohloubit, 
takže DHK Baník Most začal 
spolu s místním SK Strupčice 
organizovat ve zdejší základ-
ní škole kroužky pro děti,“ 
vysvětlil Jiří Hanus, trenér 
Regionálního házenkářské-
ho centra při DHK Baník 
Most. V počátcích kroužek 
vedla mimo jiné kapitán-
ka ženského A týmu Čer-
ných andělů Lucia Mikulčík, 
po jejím nástupu na mateř-

skou dovolenou jej převzal 
Jiří Hanus. Výraznou pomo-
cí byl příchod Petra Šnajdra 
z SK Strupčice na pozici asi-
stenta trenéra. „Od školního 
roku 2017/2018 kroužek pa-
tří pod házenkářský klub SK 
Strupčice a letos poprvé se 
strupčická házená předsta-
vila na krajských soutěžích,“ 
doplnil trenér.  
Zhruba čtrnáct dětí od první 
do páté třídy základní ško-
ly trénuje házenou jednou 
týdně ve strupčické spor-
tovní hale a v létě v místním 
sportovním areálu. „V nad-
cházejícím soutěžním roč-
níku už bychom chtěli rozjet 

plnohodnotný turnajový pro-
gram. Oddíl už je registro-
vaný u Českého svazu háze-
né, a tak plánujeme účast ve 
školní lize, která se v součas-
né době hraje v Mostě a Me-
ziboří. Děti ze Strupčic bu-
dou vyjíždět na přípravné 
turnaje společně s oddílem 
DHK Baník Most,“ prozradil 
Hanus. Od nového školní-
ho roku by se měly tréninky 
rozšířit na dva dny v týdnu.  
Kromě kroužku házené vede 
Jiří Hanus ve Strupčicích od 
letošního dubna i všeobec-
nou sportovní přípravu pro 
mateřskou školu. „Příprav-
ku DHK Baník Most zajišťuje 

i pro děti z mosteckých ma-
teřských škol. Chceme v nich 
probudit zájem o sport a zá-
bavnou formou přispět k je-
jich zdravému rozvoji, zlep-
šit jejich koordinační schop-
nosti a přiblížit jim sportovní 
prostředí,“ vysvětlil trenér.  
Ve sportovní přípravě pak 
děti mohou pokračovat na 
základní škole. „Snažíme se 
provázat mateřskou a zá-
kladní školu s klubem, čímž 
si vlastně vytváříme i pod-
mínky pro výchovu nových 
talentů do DHK Baník Most,“ 
připomněl Hanus. 
Ve Strupčicích s házenou 
pomáhá zkušený trenér Pe-
tr Šnajdr a své první trenér-
ské zkušenosti sbírá i jeden 
z nadšených rodičů, Martin 
Strnad.  Snahou házenkář-

ského klubu přitom je, vy-
chovat si novou trenérskou 
generaci, protože nedosta-
tek lidí při výchově mláde-
že je v současnosti velmi 
znatelný. A není to jen pro-
blém Strupčic, trenéři chy-
bí i v dalších městech, kde 
DHK Baník Most s mláde-
ží pracuje, například v Me-
ziboří nebo Bílině, kde se 
podařilo sestavit družstvo 
mladších žákyň. „Pro háze-
nou chceme děti a mládež 
získávat i v dalších městech. 
Třeba Teplice mají dlouho-
letou házenkářskou tradi-
ci i tréninkové zázemí. Zále-
ží ovšem znovu na tom, zda 
seženeme trenéry, kteří by se 
jim mohli věnovat,“ uzavřel 
Jiří Hanus.                         

(pim)

Házené se díky spolupráci se školou daří i ve Strupčicích
Druhým rokem pokračuje spolupráce mezi DHK Baník Most a  obcí 
Strupčice. V současné době už má obec vlastní házenkářský tým.

Těšíte se na prázdniny?
Těším se a zároveň mám 
strach, aby to děti bavilo. Teď 
máme poslední týden volna 
a celý červenec a srpen se bu-
deme věnovat dětem.

Dívala jsem se na vaše webové 
stránky a témě  všechny tábo-
ry hlásí „obsazeno“. Vloni jste 
rozší ili působnost do Mostu 
a do Muzea eskoslovenského 
opevnění z let 1936-1938 „Na 
Ko i áku“. Je mezi rodi i o tyto 
programy zájem?
Velký. Každý rok mě to překva-
pí. Některé tábory jsou obsaze-
né třeba dvě hodiny po vyhlá-

šení. Ze zkušeností ale vím, že 
to nejsou rodiče, ale děti, které 
se k nám chtějí vracet, ty pře-
svědčí rodiče, aby je přihlási-
li. Jsme vždy vyčerpaní, v lé-
tě usínám ve stoje, protože jim 
opravdu dáváme maximum. 
Ale děti nám to vracejí svým 
nadšením, a to mě nabíjí.

Pro  vlastně vznikl Archeoklub 
p i kada ském muzeu?
Hledala jsem cesty, jak se do-
stat k lidem a jak získat dobro-
volníky pro muzeum. Vymys-
leli jsme archeologický krou-
žek pro věkovou kategorii 7 
až 100 let. Chtěla jsem oslovit 
spíš středoškoláky, ale přihlási-
ly se nám především maminky 
s dětmi. Nicméně práce s nimi 
byla moc hezká, děti se strašně 
rychle učily a okamžitě zača-
ly ovládat pojmy jako paleolit, 
neolit. Představili jsme jim his-
torická období od pravěku po 
středověk, materiály, archeo-
logické postupy, dokumentaci, 
antropologii. V našem týmu je 
historička a archeoložka z ka-
daňského archívu Michaela Ba-
lášová a historik chomutovské-
ho muzea Jiří Šlajsna. Ten pro 
děti představoval toho pravé-
ho archeologa – hrdinu Indiana 
Jonese - a dělal s dětmi experi-
mentální archeologii – vyrábě-
ní luků, oštěpů, štípání pazour-
ků. Sáhnout si na minulost, sly-

šet ji, cítit, prožít – to je dnešní 
trend v muzejnictví.

Kada ský Indiana Jones dnes 
působí v mosteckém muzeu, 
takže mě napadá: Vznikne 
archeoklub také v Mostě?
Mostecké muzeum teď pro-
chází velkou proměnou, takže 
mají práce nad hlavu. Nastavi-
li laťku hodně vysoko, ve vel-
mi krátké době se muzeum dy-
namicky rozvinulo. Je to trochu 
složité, když se muzejník má 
věnovat jednak sbírkám a zá-
roveň propagaci a práci s ve-
řejností. Většinou oboje nejde. 
Znám muzea, kde mají perfekt-

ně opečovávané sbírky, ale ve-
řejnost o nich ani neví. Já jsem 
se zaměřila spíš na tu práci 
s veřejností, takže mé sbírky 
teď čekají... Ale v Mostě vědí, že 
to má pro muzeum velká pozi-
tiva, takže věřím, že archeoklub 
jednou bude.

Pro  to má podle vás takový 
význam?
V minulosti byla muzea více-
méně uzavřenými institucemi, 
zaměřenými badatelsky, občas 
nějaká výstava, muzejníci spíš 
introverti. Současný trend by 
měl být opačný – chceme pře-
ce návštěvníky, jsme tu pro ně! 
Popularizace je důležitá, aby li-
dé chápali minulost a také chá-

pali, proč ze svých daní platí 
muzejníky. Přednášky, výstavy 
jsou jedna věc, ale chtěli jsme 
něco aktivnějšího – proto jsme 
zvolili archeoklub a příměstské 
tábory, které jsou nyní velmi 
moderní. Říkali jsme si: Uká-
žeme dětem práci archeologů 
a muzejníků a podchytíme je-
jich zájem. A opravdu se to po-

tvrdilo. Učily se, aniž by o tom 
věděly. Zaujalo je to natolik, že 
chtěly být muzeu užitečné. Na-
jednou už nechodili na vernisá-
že jen ti starší, kteří na to byli 
zvyklí, přišly děti s rodiči. Po-
dobně to funguje na Kočičá-
ku, i oni hledali základnu, kte-
rá by je podporovala. A teď se 
jim na akce i jako dobrovolníci 
vrací spousta lidí. Je to obdoba 
dřívějších spolků přátel muzea. 
Zatímco dřív to bývali ctihodní 
starší pánové a dámy, dnes jsou 
to hlavně rodiče s dětmi.

Povoláním ale nejste vol-
no asový pracovník, nýbrž 

archeolog. Na jaké období se 
specializujete?
Když jsem šla studovat, nastal 
velký stavební boom ve měs-
tech, takže byli potřeba arche-
ologové-středověkáři, kteří by 
spolupracovali se stavebníky 
a zachraňovali památky před 
zničením. Takže jsem se prag-
maticky rozhodla pro středo-
věk, ale srdcem jsem spíš pra-
věkář. I díky táborům s Pračlo-
víčkem se k tomu mohu vracet.

Máte ráda práci v terénu?
Začínala jsem v terénu, už na 
brigádách, ale později se zjisti-
lo, že dobře kreslím, takže jsem 
se stala spíš dokumentátorem. 
Takže moje děti pak odpovída-

ly na otázku: Co dělá maminka? 
Kreslí rozbité hrníčky. Postup-
ně jsem se posunula do digitál-
ního světa.

Kdy jste se naposledy uma-
zala?
Už je to asi sedm let, protože je 
trochu obtížné skloubit práci 
v terénu s péčí o malé děti. Je-

den z posledních výzkumů, kdy 
jsem byla v terénu, byla práce 
v dole – u Března u Chomutova 
jsme zkoumali neolitickou ves-
nici a pohřebiště. Jako k mu-
zejnímu archeologovi už mi 
přicházejí ale na stůl výsledky 
práce z terénu a mým úkolem 
je zpracovat je a prozkoumat 
a předat veřejnosti.

Vra me se tedy na závěr 
k táborům. Co jste pro děti 
nachystali?
Pro mostecké děti máme letos 
dva tábory. Pračlovíček bude 
mít podtitul Na hrobě seděla 
příšera, což bude naše hymna. 
Budeme se učit archeologické 
písničky, podíváme se s antro-
položkou do archeologického 
ústavu, kam se běžně děti ne-
dostanou, na kostry nebo ob-
rovské pohřební nádoby. Moc 
se těším do Archeoskanzenu 
v Březně u Loun, kde se děti na-

učí uvařit si pomocí pravěkých 
nástrojů oběd. Skanzen v po-
slední době hodně ožil a úžas-
ně tam pracují s dobrovolní-
ky. Potřebovali postavit dům 
a udělali z toho atrakci pro ve-
řejnost. A dům opravdu stojí 
a návštěvníci jsou spokojení, že 
se mohli umazat od hlíny. 
Děti, které už Pračlovíčkovi 
odrostly, vypravíme z Mostu 
na Kočičák. Příští rok bychom 
chtěli do Mostu přenést z Ka-
daně i náš další tábor pro větší 
děti Výlety do minulosti. Most 
má zajímavé archeologické lo-
kality, kam se můžeme s dět-
mi vypravit. Například Písečný 
vrch u Bečova, který je unikát 
ve střední Evropě. Věřím, že ča-
sem budeme pracovat i se stře-
doškoláky, s nimiž se dá dělat 
už opravdu odborná činnost. 
Je totiž důležité, abychom si dě-
ti udrželi, jak postupně rostou. 

(kat)

Historii se nemusíme jen učit, můžeme ji také prožít 
Boom příměstských táborů v posledních třech letech vytrhl trn z paty 
nejednomu z rodičů menších dětí. Archeoložka Jana Šílová s nimi před 
pěti lety začínala v Kadani. Tamní muzeum, a od loňského roku také to 
mostecké, si podle ní díky táborům získává širokou rodinu budoucích 
návštěvníků i dobrovolníků. O tom, co děti na táborech s historickou 
tématikou čeká a jak se mají na veřejnosti prezentovat muzea, jsme si 
povídaly v posledních dnech před vypuknutím táborové horečky.

„V minulosti byla muzea víceméně uzavře-
nými institucemi, zaměřenými badatel-
sky, občas nějaká výstava, muzejníci spíš 
introverti.“

„Věřím, že časem budeme pracovat i se středoškoláky, s nimiž se 
dá dělat už opravdu odborná činnost. Je totiž důležité, abychom 
si děti udržely, jak postupně rostou.“

Horníci by se v Mostě měli 
dočkat památníku. Umís-
těn by měl být v centru 
města a měl by být věno-
ván horníkům i hornictví 
obecně i s odkazem na důl-
ní neštěstí v regionu. 
„Most je hornické město 
a podobně jako ostatní síd-
la, která se k této své tradi-
ci a historii hlásí, by měl mít 
podobný památník nejlépe 
v centru, kde bude lidem na 
očích,“ vysvětlila náměstky-
ně primátora Markéta Stará. 
Město už vytipovalo i čtve-
řici míst, kde by památník 
mohl být umístěn. Dvě se 
nacházejí poblíž městské-
ho divadla, dvě v okolí kul-
turního domu Repre. Mís-
to si ale budou moci vybrat 
i umělci, kteří se na vzniku 
památníku budou podílet. 
Most totiž na vznik památ-
níku hodlá vypsat architek-
tonicko-výtvarnou soutěž, 

ze které by měla vzejít je-
ho konkrétní podoba i další 
podrobnosti. Vyhlášena by 
mohla být ještě do konce le-
tošního roku. Na soutěž počí-
tá Most s náklady kolem 300 
tisíc korun, na samotnou re-
alizaci by se v rozpočtu měs-
ta měly v příštím roce najít 
zhruba dva miliony korun. 
Odhalení památníku by 
se mohlo uskutečnit v ro-
ce 2021, kdy uplyne čtyři-
cet let od neštěstí na Do-
le Pluto v Louce, Most na-
víc téhož roku bude hostit 
další celorepublikové se-
tkání hornických měst.
Na území města lze dnes 
najít několik pomníků, při-
pomínajících zejména důl-
ní neštěstí. Většina z nich je 
k nalezení na starém měst-
ském hřbitově. Zde je umís-
těn i Památník mosteckých 
stávek Stanislava Hanzíka    

(red)

Na rybník v Trnávce se po 
roce vrátily rybářské závo-
dy. Ke sponzorům akce se 
letos připojila i Sev.en EC, 
takže se hlavní cenou pro 
vítěze mohla stát motorová 
sekačka s pojezdem.
I když se měli soutěžící dosta-
vit k prezentaci až na půl sed-
mou, první závodníci se za-
čali scházet už před šestou 
a v sedm hodin už bylo při-
praveno 55 soutěžících. Hned 
po startovním výstřelu začal 
nelítostný boj o úlovky. Stejně 
jako vloni nebyla nouze o cej-
ny, kteří byli bodováni jedním 
bodem za kus, naopak u kap-
ra si rybáři připsali na své 
konto bod za každý centimetr. 
Během prvního poločasu při-
tom soutěžící z vody vytáhli 
hned sedm kaprů. Do jasného 
vedení se dostal Jiří Cuhorka, 
kterému se poštěstilo vytáh-
nout z vody dva kapry a šest 
cejnů a před zahájením dru-

hého poločasu vedl o 45 bo-
dů. 
Po hodinové pauze na občer-
stvení se rybáři přesunuli na 
další vylosovaná místa. Ne-
úprosný stíhací závod o do-
stižení vedoucího závodníka 
začal soutěžící Horák, který 
v průběhu druhého poloča-

su chytil 49 cejnů a jednoho 
kapra. Za vítězným Cuhorkou 
nakonec skončil o jedinou ry-
bu. V konečném součtu se le-
tos chytilo 14 kaprů, o polo-
vinu víc než vloni. Vydařilo se 
i počasí, takže se rybáři už tě-
ší na další ročník oblíbených 
závodů.                     (kapr, red)

Most chce hornický památník Nejlepší rybář dostal sekačku 

Rybá i letos na závodech v Trnávce vytáhli z vody o polovinu víc kap-
rů než vloni. Foto: (JV)

Archeoložka Jana Šílová své aktivity z Kadaně rozší ila i do Mostu. Fo-
to: (kat)

„Naši rybáři vyhráli územ-
ní kolo soutěže Zlatá udice, 
kde zabodovali ve všech ka-
tegoriích. První skončili ve 
znalostech, druzí v plavané 
a zvítězili i v rybolovné tech-
nice.  Dva naši hoši, mezi ju-
niory David Hynek a z žáků 
Petr Merhaut mladší, proto 
reprezentovali severočeský 
územní svaz na mistrovství 
republiky, kde si připsali prv-
ní místo ve znalostech, první 

příčku v plavané, v rybolovné 
technice skončili druzí, což 
ale znamená, že si domu od-
vezli titul mistra republiky ve 
svých kategoriích,“ vysvětlil 
šéf litvínovských rybářů Pe-
tr Weitz. 
Díky specializaci litvínov-
ského klubu na rybolovnou 
techniku a také svým úspě-
chům z domácích soutěží, se 
tak David Hynek může s ju-
niorskou reprezentací při-

pravovat na červencové mi-
strovství světa v Polsku. Dal-
ší z místních odchovanců, 
Jan Weitz, který má na svém 
kontě už také slušnou řadu 
soutěžních úspěchů a mis-
trovských titulů, se v šest-
advaceti letech chce poprat 
o účast na zářijovém seni-
orském mistrovství světa ve 
Švédsku. 
„Naše sdružení se teď na čas 
musí kvůli stavebním úpra-

vám prostor v Tylově ulici, 
kde sídlíme, přestěhovat do 
provizorního zázemí na Pav-
lu. Většinu času ale stejně 
v nadcházejících dnech a týd-
nech strávíme na cestách, 
protože na konci června jede-
me na tréninkové soustředě-
ní, abychom prakticky hned 
jakmile se vrátíme, mohli vy-
razit na mistrovství Sloven-
ska,“ dodal Petr Weitz s tím, 
že do svých původních pro-
stor se rybáři snad stihnou 
znovu vrátit do konce roku.          

(red)

Do Litvínova přivezli dva mistrovské tituly
Litvínovští rybáři ze sdružení Čtyřlístek si připsali další velké úspě-
chy. Ve svém soutěžním týmu mají dva čerstvé mistry republiky. 

Oslavy založení Hory Svaté 
Kateřiny s sebou přinesly 
ještě jednu zajímavou udá-
lost. 
Po letech se opět otevřela 
pro veřejnost zdejší Miku-
lášská štola. Zájemci se tak 
mohou vydat zhruba dvě stě 
metrů do útrob důlního dí-
la, kde se od středověku tě-
žila měď a stříbro. Otevřeno 
je zde zatím jen o víkendech, 
více než šestičlenné skupi-
ny se ale mohou dohodnout 
na prohlídce i mimo obvyklé 
termíny.                              (red)

Otevřeli štolu 
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a  CHOMUTOVSKO

  6. 7. – Poleradské slav-
nosti. Tradiční oslavy obce, 
kterým předchází řezbář-
ské sympozium, se také letos 
uskuteční na obecním hřišti. 

  11. 7. – Stráníci a Mí-
ra Ošanec. Folkový koncert 
v rámci pravidelných stře-
dečních hudebních akcí na 
zámku Valdštějnů v Litvíno-
vě. Začátek v 16:00 hodin, 
vstup volný. V případě nepří-
znivého počasí se akce neko-
ná.  

  12. 7. - Promenádní 
koncert. V atriu Magistrá-
tu města Mostu vystoupí ja-
ko obvykle Big Band Zdeňka 
Tölga. Začátek v 17:00 hodin. 

  14. 7. – Veřejný závod 
na kolech – PEC CUP 2018. 
Osmnáctý ročník měřené-
ho výjezdu na kolech z Vyso-
ké Pece na Lesnou. Na vítěze 
výjezdu kopce dlouhého 8,6 
kilometru s převýšením 560 
metrů čeká putovní pohár. 
Zúčastnit se mohou na stej-
né trati i běžci. Start v 10:00 
hodin od koupaliště ve Vyso-
ké Peci. 

  14. 7. – Letní kino na 
1. náměstí. Letos pokračuje 
tradice letního promítání na 
mosteckém 1. náměstí. Ten-
tokrát je od 20:00 hodin na 
programu ilm Lucie: Příběh 
jedný kapely. Vstup zdarma. 

  15. 7. - Pravidelné 
country čaje s kapelou Sta-
rá sešlost. Taneční odpoled-
ne nejen pro seniory na mos-
teckém Benediktu. Začátek 
v 15:30 hodin. 

  18. 7. – Kvinta. Dal-
ší z pravidelných folkových 
koncertů na nádvoří litví-
novského zámku. Začátek 
v 16:00 hodin.  

  20. 7. - Spirituál kvin-
tet. Na zámek Červený Hrá-
dek přijede zahrát legendár-
ní hudební těleso. Vstupné 
250 Kč v předprodeji / 280 
Kč na místě. 

  22. 7. - Krušnoman 
Cross Triathlon Most 2018. 
Na Matyldě se bude závo-
dit ve třech kategoriích. Dě-
ti startují už v 9:30 hodin, 
kategorie Classic ve 12:00 

a Sprint ve 13:30 hodin. 
V době konání akce budou 
pro veřejnost zcela uzavřeny 
dráhy kolem Matyldy, stejně 
jako vodní plocha pro plavce.  

  25. 7. – Krušnohorka. 
Tentokrát bude na nádvo-
ří zámku Valdštějnů v Litví-
nově znít dechovka. Začátek 
v 16:00 hodin. 

  26. 7. – Promenád-
ní koncert na 1. náměstí. 
I tentokrát bude v atriu mos-
teckého magistrátu hrát Big 
Band Zdeňka Tölga. Začátek 
v 17:00 hodin. 

  28. 7. – Novoveské let-
ní slavnosti. Také v letoš-
ním roce bude připravena 
spousta zábavy v Nové Vsi 
v Horách. 

  28. 7. - Letní kino na 1. 
náměstí. Tentokrát je v cen-
tru Mostu na programu ilm 
Okresní přebor: Poslední zá-
pas Pepika Hnátka. Začátek 
ve 20:00 hodin, vstup zdar-
ma.

PARDUBICKO
  7. 7. - 8. 7. - Závody 

spřežení. Závodit se bude 
o Cenu hejtmana Pardubic-
kého kraje. Agrofert park - 
Dostihové závodiště Pardu-
bice. 

  Od 9. 7. - Pohádkový il-
mový festival 2018. Akce se 
koná v Polabinách u Bajkalu 
v Pardubicích, vstup zdarma. 
Podrobnosti na www.pohad-
kovyfestival.cz

  11. 7. – Polymetal. Oblí-
bené středeční letní koncer-
ty na náměstí. Masarykovo 
náměstí Přelouč, začátek od 
19:00 hodin, vstup zdarma. 

  13. 7. - LétoFest Par-
dubice 2018. Druhý ročník 
LétoFestu opět na závodišti 
v Pardubicích. Tentokrát ale 
již dvoudenní letní dovádění. 
Těšte se na velká jména! Ag-
rofert park - Dostihové závo-
diště Pardubice. 

  14. 7. – Folk na Lichni-
ci. Během dne se na zříceni-
ně hradu Lichnice představí 
známá i méně známá jména 
české folkové scény, napří-
klad Šídlo, Strunovrat, Ja-
roslav Samson Lenk, Jind-
ra Kejak, Žalman & spol, Isa-
ra nebo EpyDeMye. Začátek 
v 11:00 hodin. 

  18. 7. - Dušan „Songy“ 
Dobiáš + Felix Bureš. Dal-
ší z tradičních středečních 
koncertů na přeloučském 
náměstí. Začátek od 19:00 
hodin, vstup zdarma. 

  18. 7. - Letní kino za 
školou Přelouč. Také letos 
pokračují oblíbená promítá-
ní, tentokrát je na programu 
česká komedie Věčně tvá ne-
věrná. Začátek ve 21:30 ho-
din. 

  21. 7. – Řemen + Kla-
xon. Koncert populárních 
kapel na Letním parketu za 

školou v Přelouči. Začátek od 
20:00 hodin. 

  27. 7. - Mlýny Open Air 
Fest.  Druhý ročník hudeb-
ního festivalu v areálu Au-
tomatických Mlýnů v Pardu-
bicích.  Vystoupí Hanz Šun-
dis, Žádnesj Stres, Covers 
for Lovers, Plexis, Jaksi Tak-
si, Totální nasazení.  Začátek 
v 16:00 hodin. 

  31. 7. – Koncert Ro-
berta Planta. Jeden z nej-
významnějších hudebníků 
a nezaměnitelný hlas Led 
Zeppelin, nositel Řádu brit-

ského impéria a několika 
cen Grammy, se vrací do Čes-
ké republiky. Vystoupí v do-
provodu Sensational Space 
Shifters a v pardubické aré-
ně se svými fanoušky oslaví 
50 let kapely Led Zeppelin. 
Tipsport arena Pardubice od 
19:00 hodin.

  Do 31. 8. - Od živých ob-
razů k modelářství. Výstava 
plastikových modelů v Kul-
turním a informačním cen-
tru města Přelouče na Ma-
sarykově náměstí. Otevřeno 
dle pracovní doby KICMP.
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Tentokrát hledáme české přísloví: Čiň ....(vyluštění v tajence) a peklem se ti odvděčí.Správné znění tajenky z květnového čísla Důlních novin znělo: Kde je 
kozel zahradníkem, stará bába poručníkem, aby čert byl služebníkem. Výhru získávají: Ludmila Volná, Coal Services; Václav Bohuslav, Czech Coal Power; Ma-
rie Svobodová, Most.Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná, a. s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: 
dulni.noviny@7group.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry

Kam za kulturou v měsíci červenci

NAROZENINY
9. července 
Luboš Smotlacha - řidič pracovních strojů
 
Hodně štěstí, zdraví, lásky a pracovních úspěchů do dalších
let přeje vedení společnosti Czech Coal POWER.

Coal Services
V. Řezáče 315, 434 67 Most

Coal Services a.s., nabízí

KURZ STROJVEDOUCÍ 
S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 50 000 Kč

Uchazeči budou po kurzu u společnosti zaměstnáni v profesi strojvedoucí

Kvali ikační předpoklady:  
  věk min. 21 let
  vzdělání ÚSO s maturitou, nebo vyučen ve strojním, elektro nebo dopravním oboru 

(např. zámečník, elektrikář, strojní kovář, automechanik apod.) 
  dobrý zdravotní stav, zejména zrak, sluch (bude prověřována zdravotní způsobilost) 

a úspěšné absolvování psychologického vyšetření (lékařské prohlídky a psych. tes-
tování na naše náklady zajistíme)

  předložení výpisu z trestního rejstříku

Charakteristika kurzu:
  zařazením do kurzu se uchazeč stává zaměstnancem v profesi strojvedoucí v zácvi-

ku
  kurz se skládá z 5ti částí rozdělených na teorii (R 8) a praxi ( 11 hod. směny R N V V)
  délka kurzu je přibližně 900 hodin (7 měsíců), z toho 2,5 měsíce jsou cvičné jízdy
  součástí kurzu je závěrečná zkouška způsobilosti
  termín zahájení kurzu je 1. 10. 2018

Nabízíme:
  pracovní smlouvu na dobu neurčitou ihned
  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s garancí nárůstu ihned po úspěšném ukon-

čení kurzu a s garancí každoročního nárůstu dle kolektivní smlouvy,
  iremní bene ity – 13. plat (cca 18.000 – 22.000,- Kč), 2 týdny dovolené navíc (30 

dnů), příspěvek na stravování a řada dalších výhod,

Po úspěšném ukončení kurzu:
  získání (podloženo smlouvou) náborového příspěvku ve výši 50 000 Kč (po zvlád-

nutí teoretické části 20 000 Kč, po dokončení kurzu – praktická část a zkoušky 
30 000 Kč).

  přiznání bonusu programu Zdraví - karta Bene ity v hodnotě 10 500 Kč/rok (využití 
na platbu za dovolenou, sportovní zařízení, léky, kulturu)

  příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč měsíčně

Přihlášky zasílejte elektronicky na:  v.stefanek@7group.cz          
nebo na adresu Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most
Informace a dotazy - kontaktní telefon: 476 203 612; 724 349 528
Informační schůzka proběhne v Komořanech v lokalitě Úpravny uhlí. Součástí je poho-
vor s uchazeči, prohlídka lokomotivy a další informace o profesi strojvedoucí.
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Chvaletická elektrárna v  sobotu 9. června 
opět otevřela brány veřejnosti. Více než 600 
návštěvníků mělo šanci si prohlédnout nejen 
princip výroby elektrické energie a tepla, ale 
také třeba kryt civilní obrany či nový systém 
vykládky uhlí pomocí kontejnerů Innofreight.  
Prohlídky probíhaly každých 15 minut a  po 
venkovním rozhlehlém areálu návštěvníky 
svezl vláček. K vidění byl původní rotační vý-
klopník i nový kontejnerový systém vykládky 
uhlí. Prohlídka zavedla návštěvníky až k srd-
ci elektrárny – kotelně, strojovně, rozvodně 
a  velínům. A  bonusem exkurze byla prohlíd-
ka krytu civilní obrany, který měl sloužit pro 
cca 120 lidí v době chemického nebo jaderného 
útoku. Čas před prohlídkou mohli lidé strávit 
prohlídkou výstavy s různými artefakty z his-
torie či provozu Chvaletic. Děti se mohly před 
elektrárnou zabavit třeba obří autodráhou, 
šlapacími kárami, horolezeckou stěnou či air-
softovou střelnicí. Občerstvení bylo zajištěno 
v závodní restauraci.

Stovky lidí si přišly prohlédnout elektrárnu 

O zasvěcený výklad se postarali zkušení průvodci z ad zaměstnanců 7EC.

K vyzkoušení byla i technika podnikových hasi ů. 

Doprovodný program pro děti byl p ipraven už p ed branami elektrárny. Na své si během dne otev ených dve í p išli malí i velcí.  Foto: 6x (kapr)

ást prohlídky po rozsáhlém areálu absolvovali návštěv-
níci vlá kem. 

Bonusem exkurze byla prohlídka krytu civilní ochrany. 
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