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KDYŽ SE ŘEKNE

CO MUSÍ UMĚT PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
  Podmínkou je minimálně výuční list v oboru, musí 

zvládat slaboproud i silnoproud, musí se umět orien-
tovat ve schématech a dokumentaci

  Postupně se musí naučit také dopravní a návěstní 
předpisy související s kolejovou dopravou 

  Pracuje se v ranních osmihodinových směnách, při-
čemž většinu času stráví šestice provozních elektriká-
řů přímo v dílně ŽKV, do terénu vyrážejí pouze v mi-
mořádných případech

Rozprašova i lihu v dílně ŽKV obvykle íkají alkoholik. Foto: (pim)

Alkoholik
Vysvětlovat většině lidí význam toho-
to slova je zřejmě zbytečné. Když ale 
o alkoholikovi mluví na dílně ŽKV, ob-
vykle to bývá v úplně jiné souvislos-
ti, než se na první pohled zdá. Alko-
holik je totiž slangové označení pro 
„lihovač“ nebo jinak řečeno rozprašo-
vač lihu. Zařízení, které funguje na po-
dobném principu jako například ixír-
ka. Jeho úkolem je rozprašovat líh do 
vzduchového potrubí, aby v zimě ne-
zamrzalo. A právě protože je třeba ho 
pravidelně plnit lihem, dostalo svůj 
speci ický název.                               (red)

TEPLÁRENSKÁ ABECEDA
Co je to... ZEVO?
Jde o zkratku pro Zařízení 
pro Energetické Využití Od-
padů. Škarohlíd by řekl - di-
plomatický název pro spa-
lovnu, ale je tu velký rozdíl. 
Zatímco dřívější spalovny 
měly opravdu za cíl jen zba-
vit nás otázky „kam s ním“, 
cílem ZEVO je skutečně vyu-
žít energii v odpadech ukry-
tou. Vysoce moderní zaříze-
ní vyrábějí z nevyužitelných 
komunálních odpadů teplo 

a elektrickou energii. Jejich 
provoz i emise jsou velmi 
přísně regulované a hlídané. 
Česká republika přitom ve 
využití odpadů za Evropou 
stále pokulhává – zatímco 
v Německu uloží na skládky 
1 % svých odpadů, my scho-
váme do země pro budoucí 
generace neuvěřitelných 45 
% (data MŽP za rok 2017). 
ZEVO fungují v celé řadě ev-
ropských měst jako je Kodaň, 

Vídeň, Amsterodam a něko-
lik i v Česku, třeba v Liberci 
nebo Brně. V Ústeckém kra-
ji se s ní sice počítá v plánu 
odpadového hospodářství, 
ale dosud chybí. Tedy – vlast-
ně jedna nezkolaudovaná už 
na Mostecku existuje a černý 
dým, který se z ní několikrát 
ročně valí na Most a Litvínov, 
příliš moderní evropské ZE-
VO nepřipomíná.                             

(red) 

První z nich je tradiční no-
hejbalový turnaj, který se ve  
sportovní hale v Bečově koná 
už v sobotu 3. listopadu. Ma-

ximálně čtyřčlenná družstva 
mohou zájemci hlásit Pavlu 
Černoškovi (tel: 725 239 644, 
případně na e-mail P.Cerno-

sek@7group.cz). O týden poz-
ději, v sobotu 10. listopadu, se 
na stejném místě uskuteční 
turnaj v sálové kopané. Začá-

tek je naplánován na osmou 
hodinu ranní, desetičlenné 
týmy se mohou hlásit nejpoz-
ději do 5. listopadu opět Pavlu 
Černoškovi. 
Tradicí se stal i předvánoč-
ní turnaj v kuželkách, kte-
rý se v kuželně hotelu Širák 
uskuteční ve čtvrtek 22. lis-

topadu od 16:00 hodin. Zápo-
lit budou tříčlenná družstva 
v mužské kategorii, pro ženy 
je připravena soutěž jednot-
livkyň. Prezence proběhne 
přímo na místě, případné dal-
ší informace podá pořadatel 
turnaje Pavel Černošek. 

(red)

Příznivci sportu si v listopadu přijdou na své

Tentokrát to nebyli studenti, 
specializovaná skupina nad-
šenců ani turistů, ale ti, kdo 
mají k šachtě nejblíže. Za-
městnanci, kteří chtěli čle-
nům rodiny ukázat svá pra-
coviště a ještě se podívat do 
míst, kam se sami běžně ne-
dostanou. „Na šachtě jsou li-
dé, kteří tu pracují desítky 
let, ale často jen na svém pra-
covišti. Nevědí, co se děje na 
druhé straně technologického 
celku a neví ani proč se děje 
to či ono. Také proto jsme by-
li rádi, že nám bylo vedením 

společnosti umožněno zaví-
tat na různá pracoviště šach-
ty,“ uvedl Jan Chejn, řidič vel-
kostroje v lomu ČSA, který se 
na organizaci exkurze podí-
lel.  
Není to poprvé, co se zaměst-
nanci měli šanci podívat pří-
mo do těžebního provozu, 
v minulých letech zavítali do 
lomů například zaměstnanci 
chvaletické elektrárny. A po-
dobně jako nyní se většina 
z nich shodla, že šlo o zají-
mavou zkušenost. Také pro-
to se uvažuje o možnosti, že 

by v případě zájmu byly ně-
které termíny v nadcházejí-

cí sezoně Uhelného safari vy-
členěny přímo pro zaměst-

nance společností skupiny 
Sev.en Energy.                     (red)

Exkurze na šachtu i pro hornické rodiny
Uhelné safari pro letošní rok už skončilo, pře-
sto se ještě na začátku podzimu uskutečnila 
jedna zajímavá exkurze. 

„V našich podmínkách je mini-
mální požadavek na přijetí do 
této profese vyučení v oboru 
podle patřičné vyhlášky. Speci-
ikem naší dílny je, že provozní 

elektrikář u nás musí ovládat 
silnoproud i slaboproud, v pří-
padě železničních vozidel to-
tiž pracuje s oběma,“ vysvět-
lil Antonín Karl, vedoucí úse-
ku údržby ŽKV. Hlavní náplní 
práce provozního elektrikáře 
je totiž údržba a odstraňová-
ní poruch na elektrických lo-
komotivách, ale i dalších spe-
ciálních zařízeních, která ko-
lejová doprava využívá, ať 
už jde o motorové překlada-
če kolejí nebo čističku kolejí.  
„Protože se zabýváme oprava-
mi, musí elektrikáři velmi dob-
ře znát schémata lokomotiv. 
Právě orientace v dokumenta-
ci jim pomáhá rychleji odstra-
ňovat poruchy. Přitom někdy 
i zkušeným a ostříleným elek-
trikářům může trvat hledání 
závady celý den,“ připomněl 
vedoucí. 

Nadšení je výhoda
Ostatně i tady platí staré po-
řekadlo, že žádný učený z ne-
be nespadl. Proto i tady kaž-
dému nově příchozímu trvá 
nějakou dobu, než se zaučí 
a trvá běžně 2 až 3 roky, než 
se může pustit do práce sa-
mostatně. „Skvělé samozřejmě 
je, když má nově příchozí k lo-
komotivám a železnici nějaký 
vztah. Shodou okolností jeden 

z našich posledních nástupů je 
železniční fanoušek a mode-
lář, takže je to pro něj ideál-
ní spojení práce a koníčka. Sa-
mozřejmě to ale neznamená, 
že by všichni provozní elektri-
káři museli být železniční nad-
šenci, naší výhodou je, že star-
ší kolegové své zkušenosti rádi 
předávají mladším, takže není 
problém se všechno potřebné 
naučit. Záleží jen na míře nad-
šení a ochotě učit se nové věci,“ 
vysvětlil Antonín Karl. 

Učí se celý život
Přitom učení je jedna z věcí, 
která provází provozní elek-
trikáře celý profesní život. 
Musí totiž znát nejen „elek-
trikařinu“, ale protože se po-
hybují v kolejové dopravě, 
tak také dopravní předpi-
sy a orientovat se i v návěsti-
dlech. Skupina šesti provoz-
ních elektrikářů se společně 
s dalšími kolegy z dílen ŽKV 
stará o celkem 26 elektric-
kých lokomotiv, 17 motoro-
vých lokomotiv s elektrickým 
přenosem výkonu a další spe-
ciální stroje, mezi které patří 
třeba 11 drezín, které se po-
hybují po kolejích těžebních 
společností.  A jak se vyvíjí 
a modernizuje technika, mu-
sí se neustále učit i elektriká-
ři.  „Důležité je také připome-
nout, že provozní elektrikáři se 
nestarají jen o opravy a údrž-
bu samotných lokomotiv. Jak 
se postupně zvyšoval komfort 

pro strojvedoucí, jsou dnes už 
běžnou součástí vybavení lo-
komotiv například klimatiza-
ce a mikrovlnné trouby. A ta-
ké o jejich údržbu se provozní 
elektrikáři starají,“ připomněl 
Antonín Karl.  

Práce je pořád dost
V dílně ŽKV se pracuje pod-
le takzvaného udržovacího 
předpisu pro železniční ko-
lejová vozidla, který obsahu-
je termíny pro preventivní 
opravy lokomotiv a v návaz-
nosti se pak odstraňují i ak-
tuální poruchy, které nasta-
nou přímo v provozu. „Většina 
prací, kterou provozní elektri-
káři dělají, se odehrává přímo 
v dílně, pouze ve výjimečných 

případech se vydávají do te-
rénu. Tím, že děláme pravidel-
nou údržbu, je poruch na lo-
komotivách méně.  Rozhodně 
to ale neznamená, že bychom 
neměli co na práci,“ dodal ve-
doucí. Právě období na přelo-
mu podzimu a zimy, kdy při-

cházejí první mrazy, bývá pro 
dílnu nejnáročnější. A zapo-
menout se nesmí ani na to, že 
právě tady se kromě běžných 
oprav údržby dělají i naplá-
nované generální opravy lo-
komotiv, drezín MUV69  a vo-
zů LHR.                                (pim)

Elektrikáři, co si skvěle rozumí s lokomotivami
Provozní elektrikář je na šachtě víceméně 
běžná profese. Jenže na různých pracoviš-
tích musí provozní elektrikář zvládat docela 
rozdílné věci. Třeba ten, který pracuje v dílně 
železničních kolejových vozidel (ŽKV) Coal 
Services na lokalitě Obránců míru. Už z názvu 
jeho pracoviště je patrné, že bude mít blízko ke 
kolejové dopravě. 

 Provozní elektriká i v dílně ŽKV se starají o desítky důlních lokomotiv. Foto: (pim)

Exkurzi na šachtu si tentokrát užili i rodiny zaměstnanců. Foto: J. Chejn

Turistický výšlap pat í mezi nejpopulárnější akce po ádané Sdružením odborových organizací. Potvrdila to i letošní více než devadesáti lenná výprava na K ivoklátsko. Foto: Archiv SOO CCG

Další tři termíny si mohou v listopadu zaškrtnout v kalendáři přízniv-
ci sportovních akcí, které pro zaměstnance Sev.en Energy připravuje 
Sdružení odborových organizací. 

Kde mají zaměstnanci hle-
dat jídelní lístek teplých 
a mražených jídel v přípa-
dě, že se k nim tištěné Důl-
ní noviny nedostanou včas? 
Na tento dotaz odpovída-
la nedávno redakce Důlních 
novin a řešila jej i stravova-
cí komise. 
Možností, jak se nejen k jídel-
ním lístkům, ale také k Důl-
ním novinám dostat, je něko-
lik. Existují totiž i v elektronic-
ké podobě. Ve chvíli, kdy jsou 
Důlní noviny dokončeny, jsou 
pravidelně umisťovány na i-
remní intranet a současně i na 
webové stránky skupiny Sev.
en Energy. Velmi často jsou tak 

čtenářům k dispozici v elektro-
nické podobě ještě dříve, než se 
k nim dostane tištěná verze. 
Řada zaměstnanců ale nemá 
v zaměstnání přístup k počíta-
či a nemůže využívat iremní 
intranet. Často se stačí obrátit 
na revírníky nebo vedoucí úse-
ků, kteří jsou schopni v případě 
potřeby Důlní noviny ze svých 
počítačů vytisknout. 
Vzhledem k tomu, že se elek-
tronická verze iremního pe-
riodika umisťuje vždy také na 
webové stránky skupiny Sev.
en Energy, je možné si noviny 
přečíst i v pohodlí domova, pří-
padně v chytrém telefonu. 

(red)

Kde také najít jídelníček
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Pokračování ze strany 1
Podporu na realizaci získalo 
sedm základních a dvě střed-
ní školy. Poprvé v grantu 
uspěla základní škola v Ham-
ru, kde chtějí modernizovat 
přírodovědnou učebnu, dá-
le mostecké základní ško-
ly v ulici Vítězslava Nezva-
la, která chce žákům dopřát 
pomůcky do učebny chemie 
a fyziky a ZŠ v ulici Obrán-
ců míru s projektem nazva-
ným Přírodní vědy badatel-
sky, kde se žáci mohou těšit 
na nové vybavení kabinetu 
přírodních věd. 
Mezi středními školami 
uspěla střední průmyslová 
škola v Mostě se zónou tech-
nického vzdělávání. Počíta-
čové vybavení si mohou po-
řídit v mosteckém gymnáziu. 
Obě školy inanční podporu 
od Vršanské získaly v minu-

losti již několikrát, průmys-
lovka v součtu více než mili-
on korun a podpora mostec-
kému gymnáziu přesáhla dva 
miliony. Podrobný přehled 
všech podpořených projek-
tů najdou zájemci na www.
chytrehlavy.cz. 
„Všechny přihlášené projekty 
by si podporu určitě zaslouži-
ly. Jsem rád, že jsme mohli po-
moci alespoň některým a zvý-
šili náš příspěvek na vzdělá-
vání za dobu existence grantu 
Chytré hlavy na 17 milionů 
korun,“ uvedl Vladimír Rou-
ček, generální ředitel Vršan-
ské uhelné.
Vršanská uhelná v závěru le-
tošního roku ocení ještě dr-
žitele ceny v kategorii Nový 
Einstein za přínos v rozvoji 
technického vzdělávání, kte-
rý získá inanční odměnu.   

(red)

Kroužky jsou hitem Chytrých hlav

Pokračování ze strany 1
Problém byl a přetrvává do-
dnes, že věkový průměr nebyl 
úplně ideální. Díky stabilizaci 
dalšího provozu elektrárny se 
však stáváme zajímavými pro 
nové kolegy a kolegyně.

V em jsou největší rozdíly? 
Největší rozdíly spatřu-
ju v tom, že trošku kolegové 
ztratili chuť hledat a přiná-
šet nové nápady/příležitosti 
a kontinuálně zlepšovat pro-
voz elektrárny. Dnes se, lo-
gicky, významně zaměřují na 
dokončení úprav na B3 a B4 
po ukončení vztahu s KP Ria 
a udržování stavu bloků na B1 
a B2. Rád bych však u kolegů 
nabudil větší pocit sounále-
žitosti s elektrárnou, pro nás 
všechny je to náš chlebodár-
ce, která když tady bude, bu-
de fungovat a fungovat dob-
ře, budeme z toho my všichni 
mít nejen radost, ale ve vý-
sledku i inanční ohodnocení. 
Já si dobře pamatuju na dobu 
před cca 20 lety, kdy se elek-
trárna měla zavírat, a všich-
ni se semkli a vymýšleli mož-
nosti, jak pomoci, ať už v ob-
lasti provozních parametrů ve 
vazbě na zlepšování účinnos-
ti či snižováním a optimaliza-
cí nákladů na údržbu/investi-
ce. A to mi dneska trošku chy-
bí. Ale možná je to zatím jen 
takový můj pocit, možná se 
mýlím. Vím, že je to nesnadný 
úkol, ale chtěl bych, abychom 
se všichni postupně na toto 
nasměrovali a začali používat 
zdravý selský rozum. Tak ja-
ko doma. Tam si také dvakrát 
rozmyslím co, kdy a v jakém 
rozsahu koupím, že jo?

Jak se elektrárna z vašeho 
pohledu vyvíjela?
Elektrárnu jsem sledoval po 
cele období, co jsem ji opus-
til – jak ji kdysi jeden kolega 
pojmenoval „krasavici na La-
bi“. Vždycky mě strašně mr-
zelo, že se prodala z portfo-

lia. Trochu jsem se bál, že do 
elektrárny nastoupí skupina 
investorů, která to jenom tzv. 
vybydlí, vytáhne peníze, co 
může a zavře ji. A tak mě fakt 
hodně příjemně překvapilo, 
že zájem majitelů je úplně ji-
ný. Chtějí elektrárnu dlouho-
době provozovat, zaměřují 

se na to, hledají možnosti, ne-
mají problém investovat pro-
středky ať do údržby, investic 
nebo rozvoje. Jsem také rád, 
že se udržela pozitivní atmo-
sféra ve spojení s regionem. 

Co se na elektrárně změnilo, 
za dobu, co jste tu nebyl?
Udělalo se tu spousta práce. 
Kopec za elektrárnou opět 
povyrostl a zezelenal po pro-
vedené rekultivaci kraji-
ny. Proběhla obnova bloků 
3,4. Ty bloky jsou úplně jiné, 
než jsem je znal. Když jsem 
se prošel po kotelně a viděl 
jsem, co tam technici v rámci 
oprav provedli, tak mé tech-
nické srdíčko zaplakalo. Ale 
věřím, že to postupně vylep-
šíme a elektrárna bude skvě-
le fungovat.

Jak vnímáte všechny ty 
změny?
Vždycky říkám, že každá změ-
na je příležitost. A i když je 
někdy negativní, tak vždycky 
se z ní dá poučit. Ale pokud 
vím, že má nastat, je potřeba 
se na ni dobře připravit. A je 
důležité, aby všichni pochopi-
li, proč se změna dělá a co má 
přinést. 

Je něco, co byste rád změnil 
p ímo vy?
Rád bych změnil přístup 
a myšlení lidí. Samozřejmě 
chodíme do práce pro pení-
ze, ale já bych chtěl, abychom 
také chodili do práce s rados-
tí a odcházeli s pocitem, že 
jsme dneska pro elektrárnu 
něco udělali, ale zároveň udě-
lali i něco pro sebe. Ale to je 
dlouhodobý úkol. Je před ná-
mi hodně práce.

A naopak co se vám líbí? 
Že máme prostor nést zod-
povědnost za svá rozhodnutí. 
Máme možnost přijímat no-
vé kolegy a kolegyně, včetně 
mladých talentů, kterým dá-
me prostor pro jejich růst. 

Můžete nám nastínit nějaké 
vaše plány, vize? 
Za tu krátkou dobu, co jsem 
tady, cítím 4 hlavní úkoly 
v technické oblasti:

  Dokončit opravu bloků 3, 
4 alespoň do stavu, aby fun-
govaly bez častého strusková-
ní, významně se blížily k para-

metrům, které mají plnit a by-
ly standardně provozovány.

  Zdárně realizovat opravu 
bloků 1, 2.  V žádném případě 
nedopustím, aby se opakova-
ly stejné chyby jako u bloků 3, 
4, protože je to úplně zbyteč-
né. I na řídícím výboru jsem 
řekl, že nedám povel k odsta-
vení bloku, aniž bych byl pře-
svědčený a stejně tak všichni, 
kteří na tom budou pracovat, 

že jsou připravení zrealizovat 
opravu bloků v čase a nákla-
dech, které se na to stanovi-
ly. Bez toho to nemá smysl od-
stavovat, protože každý den 
neprovozu bloku elektrárny je 
pro nás obrovská ztráta. Je to 
velká výzva pro všechny, kteří 
se na tom podílejí. 

  Třetí oblast, nyní aktuál-
ní, je příprava na nové limity 
emisí (BREF, BAT), které jsou 
nezbytné pro další život elek-
trárny. 

  Další důležitou oblastí, 
kterou cítím, je využití ved-
lejších energetických pro-
duktů a budoucnost ukládá-
ní. Tím, jak je elektrárna ny-
ní provozována, produkuje 
i velké množství produktů 
po spalování. Rád bych, aby-
chom daleko větší množství 
produkce strusky, popílku 
i stabilizátu prodávali, proto-
že každá tuna, kterou prodá-
me, nám šetří prostor, který 
máme pro ukládání a samo-
zřejmě zároveň snižuje i ná-
klady na jeho uložení. Ale zá-
roveň požaduji, abychom se 
připravili na variantu jak, 
kdy a kam někdy po roce 
2027 VEPy ukládat.  
S  tím vším je samozřejmě 
spojena oblast personální, 
protože se musíme připravit 
mimo jiné na to, že nám bu-

dou lidé odcházet do důcho-
du a budeme muset hledat 
a vychovat budoucí pochůz-
káře, operátory, manažery 
atd. To je velký úkol.  
A samozřejmě oblast inanč-
ní. Mým zájmem také je, aby 
elektrárna vydělávala, byla 
co nejefektivnější a přináše-
la majiteli co nejvyšší přida-
nou hodnotu. 

Jak relaxujete ve volném 
ase? 

Já toho volného času moc ne-
mám, ale jsem vášnivý gol-
ista, to je o mě známé.  Tak-

že většinou ukradnu rodi-
ně nedělní dopoledne a jdu 
se v Lázních Bohdaneč br-
zo ráno na dvě hodinky pro-
jít, abych trošku vyvětral hla-
vu a přišel na jiné myšlenky. 
Jinak mám rád sport, hroz-
ně rád lyžuju, spíš sjezdov-
ky než běžky.  A doma máme 
malého pejska, takže s pej-
skem občas večer na krátkou 
procházku.                         (kapr)

„Každá změna je příležitost. A i když je někdy negativní, vždycky 
se z ní dá poučit. Ale pokud vím, že má nastat, je potřeba se na ni 
dobře připravit. A je důležité, aby všichni pochopili, proč se změ-
na dělá a co má přinést.“

Každá změna je příležitost, říká Václav Matys
Sedmadvacet studentů mos-
tecké střední zdravotnické 
školy úspěšně složilo Uhel-
nou maturitu. Přesně tolik se 
jich totiž letos zúčastnilo pro-
jektu Cesta za poznáním uh-
lí, který společně připravu-
jí Ekologické centrum Most 
pro Krušnohoří a Vršanská 
uhelná. 
Od 18. září studenti postupně 
navštívili povrchový lom Vrša-
ny, Výzkumný ústav pro hně-
dé uhlí i mostecké pracoviště 
Vysoké školy báňské, teplárnu 
v Komořanech, uhelnou elekt-
rárnu a hornické muzeum. Bě-
hem exkurzí měli šanci čerpat 
informace pro své prezentace, 
které na základě vylosovaných 
témat zpracovávali ve tříčlen-
ných týmech. 
Dvaadvacátého října pak všech-
ny týmy před svými spolužáky, 
ale zejména před pětičlennou 
odbornou komisí, prezentova-
ly výsledky své práce. Všichni 
studenti nakonec u této maturi-
ty nanečisto uspěli a každý zís-
kal certi ikát a drobnost od Vr-
šanské uhelné. O kvalitě sou-
těžících nakonec svědčí i to, že 
se porota poprvé v historii pro-
jektu ocenila první cenou hned 
dvojici týmů. 
Tablet od Vršanské uhelné tak 
získaly Kateřina Zemanová, 
Alexandra Bauerová a Kateři-
na Hejduková, které zpracová-
valy téma Historie a současnost 
užití uhlí. I když jedna z členek 
týmu na závěrečné prezenta-
ci chyběla, zvládla obě děvča-
ta předvést i připravený po-
kus pokus s uhlím. Druhý ví-

tězný tým, který z rukou Petra 
Mrvíka, personálního ředitele 
skupiny Sev.en Energy a mluv-
čí skupiny Sev. en Energy Gab-
riely Sáričkové, převzal diplo-
my a tablety, tvořily Tereza Pro-
kopová, Kateřina Weinfurtová 
a Alena Závětová s tématem 
„Druhá tvář těžby uhlí“. I jejich 

sestava při prezentaci nebyla 
kompletní, ale svůj úkol zvládly 
na jedničku. Právě tato děvčata 
zpracovávala jedno z nových té-
mat, které v letošním roce eko-
logické centrum pro Uhelnou 
maturitu připravilo. „Myslím, 
že si jednotlivé týmy vedly nad-
průměrně i nová témata splni-

la očekávání. Chtěli jsme, aby si 
studenti nemohli všechny infor-
mace jen stáhnout z internetu, 
ale aby se do projektu museli víc 
ponořit a zapojit. A to se právě 
dívkám z jednoho z vítězných tý-
mů přesně podařilo,“ neskrýva-
la spokojenost vedoucí ekolo-
gického centra Martina Černá. 

Uhelnou maturitu připravu-
je ekologické centrum s Vr-
šanskou uhelnou už čtvrtým 
rokem, letos podruhé si ten-
to projekt mohly školy vybrat 
i z nabídky na webu gratového 
programu Chytré hlavy pro Se-
ver.                                           

(red)

 Uhelnou maturitu zvládli úplně všichni

Dívky z jednoho z vítězných týmů během své prezentace. Foto: (pim)

Václav Matys se do chvaletické elektrárny vrátil po t inácti letech. Foto: (kapr)

Patnáct nových monitorů de-
chu v hodnotě 30 tisíc korun 
věnovala Vršanská uhelná 
prostřednictvím Nadace Kři-
žovatka dětskému oddělení 
mostecké nemocnice. 
Specializované pomůcky jsou 
dnes již běžnou součástí vyba-
vení dětských oddělení v ne-
mocnicích po celé republice. 
Využívají se k monitorování de-
chu zejména u novorozenců. 
„Tímto způsobem sledujeme mi-
minka, která jsou ohrožena syn-
dromem náhlého úmrtí. Nejed-
ná se pouze o novorozence, ale 
také malé kojence,“ vysvětlila 
Marie Váchová, primářka dět-
ského oddělení mostecké ne-
mocnice. Speciální podložky 
se vkládají pod matraci v lůž-
ku a jejich čidla reagují na po-
hyb hrudního koše miminka 
a v případě nestandardního 
chování se spustí silný zvukový 
signál.  Monitory dechu přitom 

nemusí sloužit jen v nemocnici, 
mohou je využívat i rodiče dě-
tí. „Doporučujeme je také ma-
minkám domů. Mají možnost se 
s nimi u nás seznámit a my jim 
následně můžeme pomoci zpro-
středkovat jejich zápůjčku,“ do-
dala primářka. 
„Snažíme se oslovovat irmy, 
instituce či společnosti a dí-
ky jejich inanční podpoře za-
jišťujeme postupnou obnovu 
těchto citlivých přístrojů v ne-
mocnicích v téměř v celé České 
republice. Monitory dechu je to-
tiž potřeba po určité době ob-
měňovat. V Ústeckém kraji byl 
s inancováním těchto zařízení 
problém, proto jsme velmi rá-
di a vděčni Vršanské uhelné, že 
nám tímto způsobem pomoh-
la,“ doplnila Štěpánka Pokor-
níková, ředitelka Nadace Kři-
žovatka. Nadace se jako jediná 
v Česku aktivně věnuje podpo-
ře povědomí veřejnosti o syn-

dromu náhlého úmrtí kojenců 
a o možnostech ochrany ohro-
žených dětí do jednoho roku 
věku. Jen letos předala na osm 
set monitorů dechu do desítek 
nemocnic po celé republice. 
„Pavel Tykač, majitel Vršanské 
uhelné, se už před několika lety 
rozhodl podporovat právě mos-
teckou nemocnici. Jsme rádi, že 
i letos se nám podařilo najít pro-
jekt, který právě v mostecké ne-
mocnici můžeme podpořit,“ při-
pomněla Gabriela Sáričková 
Benešová, mluvší skupiny Sev.
en Energy. 
Těžební společnost v minu-
lých letech podpořila mostec-
kou nemocnici částkou zhru-
ba deset milionů korun, kterou 
její provozovatel, Krajská zdra-
votní, využila například na pří-
strojové vybavení, rekonstruk-
ci dětského novorozeneckého 
oddělení či oddělení šestinedě-
lí.                                                  (red)

Těžaři pomohli s nákupem monitorů dechu pro miminka
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V íjnu jste uzav eli kulturní 
sezonu na zámku ervený 
Hrádek. Jaká byla?
Byla naprosto výjimečná, ne-
boť nejstarší kulturní ak-
ce v Jirkově – Hornická pouť 
– slavila 50. výročí. Od roku 
1968 se konala v Ervěnicích 
a po výstavbě trolejbusové 
trasy se přesunula do centra 
Jirkova, kde byla i letos. Mys-
lím, že nikdy nebylo v Jirkově 
tolik lidí jako při letošní Hor-
nické pouti. Díky hostům jako 
Olympic nebo Hana Zagorová 
prošlo městem 25 až 30 tisíc 
návštěvníků. Samozřejmě to 
ale ovlivnilo i zbytek sezony, 
protože oslavy byly natolik 
nákladné a prioritní, že jsme 
museli ostatní program tro-
chu zredukovat. Snad to ná-
vštěvníci, posluchači a diváci 
v Jirkově nepoznali. 

Znamená to, že jste museli 
zrušit některé tradi ní akce?
To ne, jen jsme třeba uspo-
řádali méně koncertů a akcí 
na zpestření sezony na zám-
ku. Snažíme se jít cestou spo-
lupořadatelství – nejen kvů-
li nákladům, ale zaručuje to 

i dobrou návštěvnost. To je 
třeba případ hodně navště-
vovaného Mysliveckého dne, 
který pořádáme s Myslivec-
kou jednotou. Mimochodem 
– opět bude myslivecký ples. 
Dva a půl tisíce lidí dorazilo 
na Pohádkový les, který pořá-
dáme s Domem dětí a mláde-
že Paraplíčko.

Zámek ervený Hrádek je 
ojedinělý mezi památkami 
na severu ech tím, že se 
p es zimu nezavírá. Na co se 
můžeme těšit letos?
Součástí zámku je hotel 
a wellness centrum, což je pro 
nás hlavní zdroj příjmů a trž-
by stále rostou. Tudíž musí-
me mít otevřeno celoročně, 
ale snažíme se zimu návštěv-

níkům i obyvatelům Jirkova 
vždy zpestřit nějakou zají-
mavou a nejlépe interaktiv-
ní výstavou pro celou rodi-
nu. I letos takovou chystáme. 
Opět budou každou prosin-
covou neděli adventní pro-
hlídky, které jsou velmi ob-
líbené a úspěšné a jezdí za 
nimi lidé z celé republiky. 
Musím pochválit celý tým, 
protože jsou opravdu krásně 
připravené a mají úžasnou 
atmosféru. A samozřejmě na 
Štědrý den Živý Betlém...

Živý Betlém, největší klasika 
mezi akcemi erveném 
Hrádku. Po ádá se už tvrt 
století. Změnil se za ta léta 
nějak nebo návštěvníky láká 
právě ta neměnnost?
Někteří lidé mi potvrzují, 
že je to pro ně tradice a že 
chodí celých těch 25 let. Je 
to místo potkávání Jirkov-
ských. Ale zvyky se trochu 
mění. Zatímco při prvních 
ročnících nešlo jídlo na od-
byt, protože všichni chtě-
li vidět zlaté prasátko, dnes 
nestíháme dovážet klobásy 
a víno.

V programu do konce roku 
ale máte také koncert 
Štefana Margity. Hvězda 
první t ídy v Jirkově? Můžete 
vůbec takovému interpreto-
vi nabídnout publikum?
Zájem o vstupenky je, i když 
jsou pochopitelně dražší, 
takže myslím, že sál zaplní-
me. Margita je natolik popu-
lární jméno, že dokáže při-
táhnout i publikum ne úpl-
ně zdatné v klasické hudbě. 
Pravda ale je, že hodně lidí 
se mě třeba před Hornickou 
poutí ptalo, jestli vystoupí 
Olympic revival? Prostě ne-
chtěli věřit, že dokážeme zís-
kat i takové interprety. Nic-
méně je to náročné, třeba 
jednání s kapelou Olympic 
trvalo dva roky.

Máte už plány na p íští rok?
Chceme rozvíjet dnes moder-
ní aktivity sousedského typu, 
akce oživující ulice města, na 
nichž se podílí aktivní jedin-
ci a spolky. Chtěli bychom se 
vrátit k Restaurant day, který 
byl velmi oblíbený, ale zkra-
choval na přístupu hygieni-
ků. Obecně se chceme hodně 
zaměřit na gastro akce, pro-
tože ty jsou dnes velkým ta-
hákem. Jídlo je prostě feno-
mén. 

ekají vás ještě nějaké 
rekonstrukce nebo už máte 
hotovo?
S výjimkou dvou místnos-
tí, což jsou funkcionalistic-

ké koupelny, je zámek již 
kompletně zrekonstruovaný. 
Chystáme se pouze na opra-
vu fasády. Získali jsme ale 
do správy bývalý hospodář-
ský objekt pod zámkem, kte-
rý město odkoupilo. V něm 
chceme vybudovat další uby-
tování, trochu nižší katego-
rie než je na zámku, které 
bude sloužit rodinám, škol-
ním kolektivům nebo cyklis-
tům. Jirkov plánuje na sva-
zích Krušných hor vybudovat 
singletracky, takže chceme 
nabídnout společně s koupa-
lištěm Červený Hrádek odpo-
vídající zázemí. 

Máte nějaké plány i s areá-
lem bývalého zahradnictví 
pod zámkem?
Případná obnova a využi-
tí stojí hodně peněz a my se 
nemůžeme pouštět do vše-
ho naráz. Areál jsme vyčisti-
li a umístili jsme tam lavičky, 
což veřejnost velmi oceňuje, 
protože se otevřely výhledy, 
které nebylo možné vidět mi-
nimálně padesát let.

Hodně se zapojujete do 
charitativních projektů v Jir-
kově. Mezi ně pat í i blížící 
se charitativní adventní trh. 

V em spo ívá to kouzlo, že 
je tak úspěšný?
Vlastně mě to stále nepřestá-
vá překvapovat... Prostě se po-
vedlo lidi zblbnout. Okolo cha-
ritativního adventu se pohy-
buje tým 30 až 40 zapálených 
lidí a díky tomu funguje. Důle-
žité bylo, že nám lidé uvěřili, 
že peníze nikde nemizí a pů-
jdou skutečně tam, kam slíbí-
me. Dnes dokážeme na trzích 

vybírat přes deset tisíc ko-
run za hodinu! Vloni jsme za 
dva dny vybrali 175 tisíc. Ne-
dávno jsem našel staré novi-
ny z roku 2000, kdy jsme po-
řádali Běh Terryho Foxe. A už 
tehdy jsme měli druhý největ-
ší inanční příspěvek z celé re-
publiky. I lidé, kteří se dlouho-
době pohybují v oblasti cha-
rity, připouští, že jiný takový 
příklad, než je Jirkov, neznají. 
Adventní trhy stojí na příspěv-
cích od drobných dárců. Když 
se dívám na zákazníky na tr-
zích, vidím, že to nejsou boha-
tí lidé. Ale chtějí přispět, to je 
na tom unikátní.

Vloni se charitativní jízdy 
Milana Dzuriaka p eklopily ve 
vznik nada ního fondu Cesta 
proti bolesti, na jejíž innosti 
se také podílíte. Jak se nadaci 
da í?
Funguje bez problémů i díky 
skvělému renomé, které Mi-
lan Dzuriak získal. On je osob-
nost, která táhne, my to doká-
žeme prodat. Když Milan vyjíž-
děl letos ze Slovinska na svou 

charitativní cestu, doprováze-
lo ho 200 závodníků a v Jirko-
vě ho vítal slovinský velvysla-
nec! Díky tomu máme dostatek 
příspěvků od dárců, sponzoři 
se na nás sami obracejí, což je 
dost ojedinělé. Jsme tak schop-
ni poměrně pružně reagovat, 
když se objeví nějaké handi-
capované dítě, které potřebuje 
naši pomoc. Vybíráme ale peč-
livě a zaměřujeme se pouze na 
Jirkov a Chomutov a okolní ves-
nice. Nechceme expandovat ji-
nam. Přispívají nám místní lidé 
s tím, že podpora zůstane opět 
místním, kteří to potřebují. To 
respektujeme.                     (kat)

> 10 | Ze skupiny Rozhovor | 11

STRUČNĚ Z REGIONU

Bedřich Fryč
  pochází z Jihlavy a žije v Jirkově

  v listopadu oslaví 50 let

  studoval na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  pracoval jako učitel

  ředitel příspěvkové organizace Kultur-
ní a vzdělávací zařízení Jirkov

  člen správní rady Nadačního fondu Cesta proti boles-
ti, který pomáhá handicapovaným, převážně dětem

  v podzimních volbách byl zvolen zastupite-
lem města Jirkova za sdružení Náš Jirkov

Máme za sebou výjimečnou sezonu

„Opět budou každou prosincovou neděli 
adventní prohlídky, které jsou velmi ob-
líbené a úspěšné a jezdí za nimi lidé z celé 
republiky.“

„Myslím, že nikdy nebylo v Jirkově tolik lidí jako při letošní Hor-
nické pouti. Díky hostům jako Olympic nebo Hana Zagorová pro-
šlo městem 25 až 30 tisíc návštěvníků.“

Jen pár týdnů k vydechnutí mezi koncem turistické sezony a začátkem 
adventních programů mají pořadatelé kulturních akcí. Podobné je to 
také na jirkovském zámku Červený Hrádek. Krátké pauzy jsem využila 
k  setkání s  ředitelem Kulturního a  vzdělávacího zařízení Jirkov Bed-
řichem Fryčem. Jaká byla končící sezona a co chystá na tu další? Kde 
se v Jirkově bere tolik lidí ochotných pomáhat? A jak se mění oblíbený 
Živý Betlém na Štědrý den?

Jak jste se k dobrovolnické 
práci vlastně dostala? 
Asi jsem měla pocit, že mám 
příliš volného času a chtěla 
jsem být někomu užitečná. Na 
internetu jsem našla možnost 
pracovat jako dobrovolník. 
Spojila jsem se proto s Diako-
nií, kde mají programů celou 
řadu a také specialistku, která 
každému pomůže s výběrem. 
A já si vybrala kojenecký ústav 
v Mostě. 

Co všechno práce dobrovol-
níka v kojeneckém ústavu 
obnáší? 
Já osobně začala v lednu 2016 
a prvního půl roku trávila jen 
v areálu kojeneckého ústavu. 
V podstatě se jedná o jakousi 
zkušební dobu. Přímo v ústa-
vu vám vyberou vhodné dí-
tě, které pak následně může-
te brát na výlety, nejrůznější 
kulturní akce, můžete společ-
ně slavit Vánoce. Vždycky ale 
jen během jednoho dne, dítě 
si neberete domů na delší ča-
sový úsek. Můžete společně 
trávit čas a poznávat všechno, 
co v ústavu nemá nebo nezná. 

V podstatě tak díky vám mů-
že dítě poznávat obyčejný ži-
vot. Dobrodružstvím a úplnou 
novinkou se tak může stát tře-
ba jízda městskou hromadnou 
dopravou. 

A jak se na vaše dobrovolnické 
aktivity kouká rodina? 
Mám to obrovské štěstí, že 
mne manžel i syn ohromně 
podporují a všechny aktivi-
ty podnikáme společně. Zatím 
ještě nemáme vnoučata, tak si 
je tímhle způsobem možná tak 
trochu vynahrazujeme. Dobro-
volnictví nás v ničem neome-
zuje, fungujeme naprosto nor-
málně a děláme věci, které by-
chom dělali jako rodina běžně, 
jen je nás takhle o jednoho víc. 
Všechno je to jen otázka pláno-
vání.

Jak asto do ústavu dochá-
zíte? 
Záleží na dohodě, já se snažím 
každý týden, nejčastěji o ví-
kendech. Je to dobrovolnictví, 
takže záleží na každém, jak si 
dokáže všechno naplánovat. 
Ale člověk musí být připravený 

i na možnost, že se dítěti poda-
ří najít náhradní rodinu. My už 
i tuto zkušenost máme, první 
holčička, o kterou jsme se sta-
rali, našla nové rodiče. A i když 
jsme s touto možností počítali, 
bylo to těžké loučení. Dnes už 
máme druhé dítě, se kterým 
v rámci dobrovolnického pro-
gramu trávíme svůj volný čas. 

Potkáváte se i s dalšími dob-
rovolníky, vymě ujete si t eba 
zkušenosti? 
Existuje supervize, dvakrát 
ročně, vždycky před letními 
prázdninami a před Vánocemi 
se scházíme a řešíme naše po-
znatky. Na našem posledním 
setkání byl i psycholog z koje-
neckého ústavu, který je nám 
samozřejmě vždycky k dispo-
zici, v ústavu je rovněž sociál-

ní pracovnice – koordinátorka 
dobrovolnické činnosti.  A kro-
mě toho je každou první středu 
v měsíci odpoledne v sídle Di-
akonie v mosteckých báň-
ských stavbách otevřena dob-
rovolnická kavárna, kde se ta-
ké scházíme a vyměňujeme si 
poznatky a názory. Kavárnu 
navštěvují nejen dobrovolní-
ci, ale mohou přijít i lidé, kte-
ří se o dobrovolnou práci zají-
mají. Výhodou je, že si mohou 
promluvit s člověkem, který už 
má s touto činností zkušenosti 
a může jim poskytnout pomoc 
nebo radu. 

 Jak se tedy lověk stane 
dobrovolníkem a co je k tomu 
pot eba?
Asi nejjednodušší způsob, jak 
se stát dobrovolníkem, je kon-

taktovat Dobrovolnické cent-
rum v Mostě, které je jedním 
z programů Diakonie Česko-
bratrské církve evangelické 
– Střediska sociální pomoci 
v Mostě a domluvit si schůz-
ku s koordinátorkou Květou 
Bláhovou. Informace o dob-
rovolnictví a kontakty na ko-
ordinátorku dobrovolnické-
ho centra můžete najít na we-
bových stránkách Diakonie 
ČCE: most.diakonie.cz, nebo 
je možné jí kontaktovat pro-
střednictvím facebooku Di-
akonie Most. Ta už každé-
mu poradí a pomůže vybrat 
správný dobrovolnický pro-
gram, dalo by se říct, na míru. 
Jediné, co je k práci dobrovol-
níka potřeba, je výpis z rejs-
tříku trestů a správná dávka 
nadšení.                               (red)

Dobrovolnictví nás v ničem neomezuje, říká Irena Dvořáková
Kampaň Říjen pro neziskovky už má v  Mostě 
dlouholetou tradici, letos se koná už podva-
nácté. Novinkou však bylo na jejím slavnost-
ním zahájení ocenění pěti dobrovolnic, mezi 
nimiž byla i Irena Dvořáková, referentka kole-
jové dopravy Coal Services. Co všechno „dob-
rovolničení“ obnáší, jak na tyto aktivity kouká 
zbytek rodiny a jak je možné se mezi dobrovol-
níky zapojit, prozradila v následujícím rozho-
voru. 

„Důvod, proč jsme jubilejní 
setkání uspořádali jako záro-
veň úplně poslední, je poměr-
ně prostý. Je nás rok od roku 
čím dál méně. Záluží zaniklo 
v roce 1975 a původním oby-
vatelům je dnes přes sedmde-
sát let. Jejich děti už k původ-
ní obci vztah nemají,“ vysvět-
lil Vladimír Beránek, jeden 
z organizátorů setkání. 
Také letos si do litvínov-
ské Citadely přišla zavzpo-
mínat necelá stovka Zálu-
žáků. Přitom v prvních le-
tech se setkání účastnila až 
tisícovka lidí. „Jezdili sem li-
dé ze Slovenska, Rakouska, 

Finska i Kanady a Spojených 
států. I dnes tu máme jedno-
ho kolegu ze Švýcarska, ale 
to je spíše už výjimka. Nao-
pak nestorem našich setkání 
je Miroslav Hrabák, který je 
i ve svých 97 letech tahounem 
těchto akcí a historii má vel-
mi dobře zdokumentovanou,“ 
připomněl Beránek. 
Miroslav Hrabák během se-
tkání přečetl povídku, se kte-
rou v letošním roce uspěl 
v literární soutěži Senior 
Art, kterou už popáté vyhlá-
sil hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček.  

(red)

Zálužáci se letos sešli naposledy
Potřicáté a zároveň naposledy se letos v říjnu 
sešli Zálužáci, tedy obyvatelé dnes již zaniklé 
obce Záluží. 

Kyjická nádrž se vypouští
Vodní dílo Újezd, známé spíš 
jako Kyjice, je bez vody. Vo-
dohospodáři nádrž na řece 
Bílině vypustili kvůli pláno-
vaným opravám. Do provo-
zu byla uvedena v roce 1981 
a název Újezd nese podle 
zaniklé obce. Je oblíbeným 
centrem rybářů, ale ti si ry-
bolov ve zdejších vodách bu-
dou muset odpustit i v roce 
2019.                                          (kat)

Do štoly zavítá Mikuláš
Do štoly Marie Pomocné 
v Měděnci, kterou provozuje 
Spolek severočeských havířů, 
zavítá 5. prosince první hor-
nický Mikuláš. Nejmenší ná-
vštěvníci se mohou od 16:00 
hodin těšit kromě Mikuláše 
a andělů samozřejmě na pek-

lo, ale také na setkání se stře-
dověkými i  novodobými haví-
ři. Protože je omezená kapaci-
ta, je nutná rezervace.     (red)

Strupčice opravují komín
Obec Strupčice pokračuje 
v záchraně historických ko-
mínů, které zde zbyly po ci-
helnách z 19. století. Men-
ší z cihlových komínů na zá-
padním okraji Strupčic prošel 
opravou již vloni, letos na 
podzim se obec pustila do 
druhého. I ten je však nyní 
nižší než dřív. Kvůli špatné-
mu stavu bylo nutné ubourat 
jeho korunu. Oprava komí-
na by měla skončit v květnu 
roku 2019. Komíny jsou jed-
nou ze zastávek naučné stez-
ky a Strupčice by u nich chtě-
ly vybudovat malé muzeum 

cihlářství. To bylo význam-
ným průmyslovým odvět-
vím Strupčic a podle docho-
vaných materiálů působilo na 
konci 19. století v obci a oko-
lí 22 cihlářských hutí. Jejich 
provoz skončil po druhé svě-
tové válce.                             (kat)

Cenu Jirky získala 
klavíristka
Dlouholetá učitelka hudby, 
klavíristka Hana Malá si letos 
na jirkovské Hornické pouti 
převzala Cenu Jirky. Tou měs-
to každoročně děkuje svým 
aktivním občanům. Hana 
Malá dodnes doprovází na 
klavír čtyři jirkovské hudeb-
ní sbory, je předsedkyní Kru-
hu přátel hudby a organizuje 
pravidelné koncerty klasické 
hudby.                                     (kat)

 Irena Dvo áková (vpravo) byla jednou z pěti oceněných dobrovolnic během slavnostního zahájení kampaně 
íjen pro neziskovky. Foto: Magistrát města Mostu

 Bed ich Fry , editel Kulturního a vzdělávacího za ízení Jirkov. Foto: (kat)
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a  CHOMUTOVSKO

  6. 11. - Historie skau-
tingu (přednáška). Oblast-
ní muzeum Most připravi-
lo další ze série přednášek, 
o historii skautingu, skaut-
ských vyznamenáních a poš-
tě budou mluvit Tomáš No-
votný a Miloš Jón. Začátek 
v 17:00 hodin. 

  6. 11. - Mongolsko 
a transsibiřská magistrála. 
Přednáška Jaroslava Jančíka 
o cestě od Japonského moře 
až k řekám Tengis a Sišget. 
Městská knihovna Most od 
17:00 hodin. 

  7. 11. - Klubová setká-
ní s moderátorem Janem 
Benešem. Redaktor zpra-
vodajství Českého rozhlasu 
jan beneš si do Café Baru lit-
vínovské Citadely tentokrát 
pozval sportovního komen-
tátora Michala Dusíka. Za-
čátek v 19:00 hodin, vstup-
né 50 Kč. 

  8. 11. - Vycházka na 
Hněvín. Oblastní muzeum 
v Mostě připravilo tento-
krát dendrologickou vycház-
ku na Hněvín, kterou povede 
Vít Joza. Sraz v 15:30 hodin 
u muzea.

  8. 11. - Georges Fey-
deau  - Dáma od Maxima.  
Každý noční lám se může 
zvrhnout, ale co teprve ty 
následky druhý den! Měst-
ské divadlo Most od 19:00 
hodin, vstupné 160 a 180 Kč.

  8. 11. - MOST! Exkluziv-
ní předpremiéra tří dílů ko-
mediálního seriálu Jana Pru-
šinovského a Petra Kolečka, 
který se natáčel v Mostě. Ki-
no Kosmos od 20:00 hodin. 

  9. 11. - Ostře sledova-
né vlaky. Slavný Hrabalův 
poetický i dramatický pří-
běh z druhé světové války. 
Městské divadlo Most, začá-
tek v 19:00 hodin, vstupné 
160 Kč.

  10. 11. - Strašidelná 
věž. Jirkovská věž znovu ob-
živne pohádkovými bytostmi 
a strašidly. Prohlídky budou 

od 15:30 do 19:30 hodin. 
Vstupné 50 Kč, rezervace na 
telefonu 474 654 265. 

  11. 11. - Den veteránů. 
V Mezinárodním památní-
ku obětem II. světové války 
na starém městském hřbito-
vě v Mostě proběhnou osla-
vy Dne veteránů za účasti 
zástupců Armády ČR, skau-
tů. Zprovozněn bude suterén 
památníku, zájemci mohou 
získat speciální turistické ra-
zítko a pamětní list. Začátek 
ve 14:00 hodin. 

  11. 11. - Móda a hvěz-
dy. Mostecký svatební sa-
lon Delta pořádá další roč-
ník Charitativní módní pře-
hlídky pro děti z Klokánku 
v Teplicích, DD Vysoká Pec 
a pro Nadační fond Veroni-
ky Kašákové. Účinkují: David 
Gránský, Karel Kašák, Vero-
nika Kašáková a další před-
ní české modelky a modelo-
vé. Městské divadlo Most od 
18:00 hodin, vstupné 220 Kč. 

  12. 11. - Tramvaj do 
stanice Touha (derniéra). 
Světoznámé moderní ame-
rické drama Tennesseeho 
Williamse. Tragédie nepo-
chopení a lhostejnosti vů-
či ostatním. Může zlomený 
motýl, jemný a citlivý, obstát 
vůči zvířecím stránkám lid-
ské bytosti? Městské divadlo 
Most od 19:00 hodin, vstup-
né 160 Kč.

  14. 11. - Lucie Bílá v Ci-
tadele. Nejpopulárnější čes-
kou zpěvačku současnosti 
doprovází Petr Malásek. Vy-
stoupení v litvínovské Cita-
dele začíná v 19:00 hodin, 
předprodej vstupenek v síti 
Ticketportal nebo v poklad-
ně Citadely.

   15. – 18. 11. - Den ote-
vřených dveří v oboře Flá-
je. Vstup povolen pro pě-
ší a cyklisty jen po vyznače-
né trase na mapě (asfaltová 
komunikace Šumenské údo-
lí - Zámecká křižovatka, Zá-
mecká křižovatka - Dlouhá 
Louka), která je umístěna 
na vstupních branách Obory 
Fláje. Z důvodů bezpečnos-
ti veřejnosti a klidu chova-

né zvěře je vyžadováno do-
držování návštěvního řádu. 
Otevřeno  vždy od 10:00 do 
15:00 hod. 

  16. 11. – Martinská zá-
bava. Ve společenském sále 
ve Strupčicích vás od 20:00 
hodin čeká skupina Premier, 
ochutnávka piva z prvního 
chmele, Martinských vín ne-
bo malá myslivecká tombola. 
Vstupné 100 Kč, předprodej 
na obecním úřadu.  

  17. 11. - Slavnost-
ní koncert v rámci oslav 
výročí 100 let od vzniku 
Československa. V koste-
le Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Mostě vystoupí sólisté 
Martina Bauerová – zpěv, Mi-
chal Hanzal – varhany, Fran-
tišek Bílek – trubka. Vstupné 
160 Kč.

  17. 11. - Noc divadel 
2018. Večer plný zábavy 
a překvapení, který připra-
vili herci Městského diva-
dla v Mostě a na kterém se 
budou moci podílet i divá-
ci. Městské divadlo Most od 
19:00 hodin, vstupné 150 Kč.

  17. 11. - Soutěž o nej-
chutnější a nejhezčí bram-
borový salát a Bazárek. 
V obecním sále ve Vysoké 
Peci se od 14:00 hodin ko-
ná soutěž o nejchutnější 
a nejkrásněji naaranžovaný 
bramborový salát. Po skon-
čení akce  (17:00 – 19:00) 
plynule navazuje Bazárek - 
bleší trh, kde si budete moci 
koupit cokoli, případně pro-
dat, co již nepotřebujete.

  19. 11. - Gioacchino 
Rossini – Stabat Mater. 
Podzimní koncert Festivalo-
vého orchestru Petra Macka 
ke 100. výročí samostatnos-
ti ČR a k státnímu svátku 17. 
listopadu. Rossiniho Stabat 
Mater zazní jako pocta skla-
dateli ke 150. výročí úmr-
tí. Účinkují: Lucie Kaňková 
– soprán, Jana Piorecka – alt, 
Jaroslav Březina – tenor, Ja-
roslav Patočka – bas, Praž-
ský komorní sbor – umělec-
ký vedoucí Jaroslav Šefrna. 
Městské divadlo v Mostě, od 
19:00 hodin, vstupné 300 Kč. 

  24. 11. - Martin Chodúr. 
Oblíbený zpěvák vystoupí 
v litvínovské Citadele spo-
lečně s Junior Big Bandem 
a North Big Bandem litví-
novské ZUŠ.  Začátek v 19:00 
hodin. 

  27. 11. - Holocaust na 
Mostecku. S novými infor-
macemi o osudech býva-
lých židovských spoluobča-
nů v letech 1938-1945 veřej-
nost seznámí Jana Sýkorová 
ze Státního okresního archi-

vu Most. Oblastní muzeum 
v Mostě, od 17:00 hodin. 

  27. 11. - Mosty Mostu: 
Veronika Kašáková. Dal-
ší ze série besed s osobnost-
mi regionu se uskuteční v sá-
le ZUŠ F.L. Gasmanna v Mos-
tě.  Začátek v 17: 30 hodin, 
vstupné 50 Kč. 

  28. 11. - Trabanti: Vel-
ká cesta z Indie domů. Di-
voké vyprávění se spous-
tou fotek cestovatele Dana 
Přibáně. Prach, bahno, olej, 
krev, kalašnikovy, plameny 

autogenů a hlavně to nebrat 
moc vážně. Kino Kosmos 
Most od 20:00 hodin.

PARDUBICKO
  19. 11. - Partička na 

vzduchu. Pobavit se může-
te přijít do přeloučské Soko-
lovny. Začátek ve 20:00 ho-
din.

  Do  21. 12.- Přelouč 
a Přeloučané v letech 1914 
– 1918. Výstava v Kulturním 
a informačním centru města 
Přelouče.
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Dnes tajenka ukrývá citát Aleberta Einsteina: „Neplač, že zapadlo slunce, (první část tajenky) ti zabrání (druhá část tajenky). Správné znění tajenky z mi-
nulého čísla Důlních novin bylo: Každý může mít svůj hlas, neznamená to, že musí soudit nás. Výhru získávají: Vlastimil Hnilička, Chvaletice; Anna Tůmová, Most; 
Miroslav Šlosar, Severní energetická. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu redakce: Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: dulni.novi-
ny@7group.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.

BLAHOPŘÁNÍ
Významné životní jubileum, 60 let, osla-
vil dne 20. října pan Tibor Virág, za-
městnanec úseku uhlí Vršany.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti přejí manželka s rodinou a ka-
marádi a kolegové z úseku uhlí.

Kam za kulturou v měsíci listopadu

 Infotea s.r.o., nabízí uplatnění v pozici:

JUNIOR Programátor
  vzdělání – minimálně úplné střední s maturitou
  ČJ na výborné úrovni, alespoň pasivně AJ
  programování v .NET C# 4.0
  zkušenost s vývojem vícevrstvých aplikací
  znalost MS SQL server
  znalost technologií WinForms, HTML5, JavaScript, 

CSS, AngularJS, BootStrap, ASP.NET, XML, JSON ad.
   zkušenost s týmovou prací a týmovými nástroji

Nabízíme:
  iremní bene ity (mobilní telefon i pro soukro-

mé účely, příspěvek na penzijní připojištění, do-
volená 6 týdnů, příspěvek zaměstnavatele na 
vzdělávání, kulturu a regeneraci, příspěvek na 
závodní stravování, odměny k životnímu výro-
čí), pružnou pracovní dobu, lexibilní přístup

  smlouvu na dobu neurčitou se zku-
šební dobou 3 měsíce

  základní pracovní dobu Po – Pá v ran-
ních 8 hodinových směnách 

  Nástupní hrubá měsíční mzda od 37 500 Kč

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Most. 

MECHANIK TELEKOMUNIKAČNÍCH 
ZAŘÍZENÍ

  vzdělání – ÚSO nebo SŠ – obor elektro - sla-
boproud, elektronik, automatizace, měří-
cí a regulační technika, IT technika

  min. § 5 do 1000V vyhl. č. 50/1978,  není podmínkou
  znalost slaboproudu, elektroni-

ky a IT techniky podmínkou
  řidičský průkaz sk. B
  práce na PC
  znalost funkce elektronických zařízení
  znalost přenosových technologií 
  výhodou znalost principů komunikace v LAN sítích

Nabízíme:
  iremní bene ity 
  smlouvu na dobu neurčitou se zku-

šební dobou 3 měsíce
  základní pracovní dobu Po – Pá v ranních 

8 hodinových směnách (6:00 – 14:00)
  Nástupní hrubá měsíční mzda od 31 000 Kč.

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Most. 

Bližší informace: Petra Musková tel. 478 003 319
Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis zasílejte 
na e-mail: podatelna.infotea@7group.cz
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V polovině října se po opravě vrátil do provo-
zu skládkový stroj USSK1.  Na této straně jsme 
chtěli ukázat několik detailů a zajímavostí, 
které lze na stroji najít. Práce tu intenzivně 
probíhaly od března do poloviny října, aby se 
skládkový stroj mohl zapojit do výroby ještě 
v  posledním čtvrtletí roku, kdy je odbyt uhlí 
pravidelně největší. Další podrobnosti se do-
čtete uvnitř tohoto čísla Důlních novin.

Skládkový stroj ve Vršanech je zpět v provozu

Mezipas pat í mezi zcela nové ásti skládkového stroje.

Skládkový stroj USSK1 se v polovině íjna opět vrátil do plného provozu.

Během oprav došlo ke kompletní výměně elektro 
ástí, tedy i pohonů pojezdu stroje, které lze ny-
ní regulovat.

Modernizace se během oprav do kala také kabina idi e. Rozvodna, vyvažovací i držící výložník jsou rovněž 
novými ástmi stroje. 5x foto: (pim)
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