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Na tomto místě vystřídal Ja-
roslava Fouska, dlouholetého 
„brigadýra“ největšího skrýv-
kového stroje ve Vršanech, 
který odchází do penze. Nový 
předák ale není na velkostroji 
K84 žádným nováčkem, řadu 
let už tu totiž působil v pozi-
ci zástupce řidiče velkostroje. 
S přebíráním pracoviště po 
svém předchůdci proto ne-
měl nový brigadýr žádné pro-
blémy. Už proto, že spolu fun-
govali v týmu dostatečně 
dlouho. A podobně dobře se 
zná i se zbývající třicítkou li-
dí, kteří se o chod velkostro-
je starají v šestičlenných smě-
nách.
„Na bagru pracuji už zhru-
ba deset let, původně jsem ve 
Vršanech začínal na K92, pří-
mo na K84 jsem přišel při-
bližně v roce 2010,“ vysvět-
lil Josef Benda. Pro práci na 
velkostroji má tu nejlepší 
kvali ikaci, vyučil se totiž ješ-
tě v bývalém Dolním Jiřetíně 
v oboru mechanik opravář 
pro stroje a zařízení.  „Samo-

zřejmě, že mezi oběma vršan-
skými osmistovkami jsou roz-
díly, třeba v dél-
ce výložníku, K84 
má trochu jiné 
koleso, ale v prin-
cipu jsou to stej-
né stroje. Speci i-
kem K84 je v sou-
časnosti hlavně 
to, že je to jediný 
stroj tohoto typu 
ve Vršanské uhel-
né. A pak samo-
zřejmě i to, že se 
o něm sice mlu-
ví jako o skrýv-
kovém stroji, ale 
aktuálně těží-
me uhlí,“ doplnil 
Benda. 
Skrývkový vel-
kostroj v dohled-
né době nečeká 
žádná mimořád-
ná oprava, to zá-
sadní pro letošní 
rok si odbyl v lé-
tě. „Asi největ-
ší akcí v poslední 

době byla výměna lan během 
léta, teď bychom měli něja-
ký čas vydržet v klidu. Od se-
dmadvacátého do jednatřicá-
tého prosince těžíme v plném 
provozu a nový rok začínáme 
hned druhého ledna opět na-
plno,“ doplnil Josef Benda.                                   

(red)

Nový brigadýr největšího vršanského stroje
Největší stroj ve Vršanské uhelné vstoupí do 
nového roku s novým „brigadýrem“. Na začát-
ku prosince totiž do pozice vedoucího řidiče 
velkostroje KU800/K84 nastoupil Josef Benda. 

Ocenění za zásluhy převzali 
záchranáři, kteří pracují v ob-
vodu působnosti Hlavní báň-
ské záchranné stanice Most 
a Hlavní báňské záchranné sta-
nice Praha. „Je symbolické, že 
se při této slavnostní příležitos-
ti scházíme krátce před svát-
kem svaté Barbory, patronky 
horníků,“ uvedl na úvod před-
seda Českého báňského úřadu 
a připomněl, jak důležitou úlo-
hu v rámci hornictví hrají prá-
vě báňští záchranáři, kteří se 
podílejí na likvidaci mimořád-
ných událostí, ale také pomá-
hají při záchraně lidských živo-
tů. Zároveň připomněl, jak se 
z kdysi dobrovolných báňských 
záchranářů postupem času sta-
ly vysoce profesionální jednot-
ky, které jsou součástí integro-
vaného záchranného systému. 
Nejvyšší ocenění, zlatý záchra-
nářský záslužný kříž obdržel 

z rukou předsedy ČBÚ Václav 
Zollpriester, za dlouholetou 
obětavou a spolehlivou práci 
při mnoha zásazích v dole, ze-
jména ve stěnových porubech 
na Dole Kohinoor. Stříbrným 
záchranářským záslužným kří-
žem byli oceněni Libor Macák, 
zástupce hlavního mechani-
ka HBZS Most a Petr Zapletal, 
směnový technik HBZS Most. 
Bronzový záchranářský zá-
služný kříž převzali Petr Čech, 
četař ZBZS na dole ČSA, Petr 
Kratochvíl, báňský záchranář 
a zastupující směnový technik 
na HBZS Most a Jiří Merhaut, 
vedoucí mechanik ZBZS na do-
le ČSA. Z obvodu působnosti 
HBZS Praha převzal stříbrný 
záchranářský záslužný kříž Ka-
rel Kopřiva za celoživotní práci 
v báňském záchranném sboru 
a za dlouholetou oddanost své 
hornické a záchranářské profe-

si. Bronzový záchranářský zá-
služný kříž obdržel rovněž Ro-
man Ratsam, záchranář ZBZS 
Odolov. 
Slavnostního předávání zá-
chranářských ocenění tradič-
ně využívají také zástupci tě-
žebních společností, aby při 
této příležitosti blahopřáli dr-
žitelům rezortní medaile Jiří-
ho Agricoly za zásluhy o české 
hornictví. V letošním roce se ji-
mi stali Vladimír Souček, který 
nejdelší část své profesní dráhy 
v těžebních společnostech spo-
jil s kolejovou dopravou a Ar-
nošt Ševčík, místopředseda 
Sdružení odborových organi-
zací skupiny Czech Coal, který 
se dlouhodobě zabývá oblastí 
bezpečnosti práce. 
Záchranářské záslužné kří-
že tří stupňů se udělují za vý-
jimečné zásluhy v práci báň-
ských záchranářů. Kromě zá-
chrany života nebo majetku 
může být toto ocenění uděleno 
také například za práci na zvy-
šování odborné úrovně v obo-
ru. Podmínkou je nejméně 10 
let činnosti v báňské záchran-
né službě.                                 

(red)

Báňští záchranáři převzali záslužné kříže
Osm báňských záchranářů převzalo v  pro-
storách rytířského sálu hradu Hněvín opět po 
roce záchranářské záslužné kříže. Významné 
hornické ocenění jim osobně předal předseda 
Českého báňského úřadu Martin Štemberka.  

Nejvyšší ocenění, zlatý záslužný záchraná ský k íž, p evzal z rukou 
p edsedy eského bá ského ú adu Martina Štemberky dlouholetý zá-
chraná  z Dolu Kohinoor Václav Zollpriester. Foto: (pim)

„Pro většinu zaměstnanců, kte-
ří ke své práci používají služeb-
ní e-mail, se prakticky nic ne-
změní. Většina z nich už rok po-
užívá nové domény skupiny Sev.
en Energy pro elektronickou ko-
munikaci. Doposud ale byly do-
ručovány zprávy i na staré, dnes 
již nepoužívané adresy, na-
příklad @vuas.cz, @sev-en.cz, 
@echas.cz a podobně. Ty ke 
konci kalendářního roku de ini-
tivně zaniknou a veškerá elek-
tronická pošta na tyto adresy se 
odesílateli vrátí jako nedoruči-
telná. V praxi by se zánikem sta-
rých domén neměly nastat žád-
né potíže, souběžně totiž adresy 
fungovaly celý letošní rok,“ vy-
světlil Zdeněk Pergl, IT mana-
žer společnosti Infotea. 
Společnosti ve skupině Sev.en 
Energy budou po novém ro-
ce používat domény @7.cz 
a @7group.cz. Výjimkami jsou 
zaměstnanci společnosti Sev.
en Commodities AG, jejichž do-
ména bude i nadále @7com-
modities.com a @sev-en.cz 
a společnosti Sev.en Energy 

AG, která má doménu pro elek-
tronickou komunikaci ve tvaru 
@7energy.com.  
A když je řeč o e-mailech, stá-
le platí už mnohokrát opako-
vané upozornění, že služeb-
ní e-maily slouží výhradně 
k vyřizování pracovních zá-
ležitostí. Pořád ještě existuje 
dost zaměstnanců, kteří pra-
covní e-mailové adresy vyu-
žívají k registracím v e-sho-
pech, k zasílání newsletterů 
a podobně. Někteří si dokon-
ce stihli zařídit zasílání těch-
to zpráv na nové e-mailové ad-
resy, ovšem nezrušili je ani na 
své původní adrese, takže jim 
přicházela dokonce dvojná-
sobná porce soukromé pošty. 
Mimochodem za prvních čtr-
náct listopadových dní přišlo 
takových zpráv na osm starých 
e-mailových domén více než 
8 tisíc. Kromě toho, že se tím-
to způsobem zvyšuje riziko na-
padení iremních počítačů vi-
ry a škodlivým softwarem, jde 
rovněž o porušování pracovní-
ho řádu.                                    (red)

Staré e-mailové adresy zaniknou
Od ledna dochází k definitivnímu zrušení sta-
rých e-mailových adres. Bude tak završen 
proces sjednocení e-mailových domén ve spo-
lečnostech skupiny Sev.en Energy. 

Jídlo mírně podraží
Od nového roku dochází ve 
společnostech skupiny Sev.
en Energy k mírnému navý-
šení ceny závodního stravo-
vání. Většinu nákladů v tom-
to případě nese zaměstnava-
tel, pro zaměstnance se cena 
zvýší o zhruba 2,30 Kč za jíd-
lo. K úpravě cen u poskyto-
vatele závodního stravová-
ní ve společnostech skupiny 
dochází především v důsled-

ku zvyšování minimální 
mzdy i meziročního zdražení 
potravin.                            (red)

Počítače k odprodeji 
Společnost Infotea  bude 
pravidelně na Intranetu sku-
piny, počínaje 17. prosincem 
2018, zveřejňovat aktuali-
zovanou nabídku použitých 
počítačů, určených k odpro-
deji zaměstnancům. V pří-
padě zájmu si zaměstnanci 

mohou pomocí jednoduché-
ho formuláře PC vybrat a zá-
vazně zarezervovat. Nabíd-
ku naleznete na Intranetu 
v sekci „IT“.                           (red)

Posezení s bývalými 
kolegy
Tradiční posezení s vedením 
společnosti spojené s veče-
ří připravili pro bývalé za-
městnance chvaletické elek-
trárny ve středu 12. prosin-

ce. Z úst generálního ředitele 
Václava Matyse se přítomní 
dozvěděli o novinkách letoš-
ního roku, bývalé kolegy za-
jímal například nový systém 
dopravy a vykládky uhlí In-
nofreight a prostřednictvím 
Miloše Háska vyprávěli o vý-
letech, které klub absolvoval. 
Po gratulacích jubilantům 
tentokrát zpestřilo program 
vystoupaní kouzelníka.         

       (kapr)

STRUČNĚ
Omluva provozním 
elektrikářům
V minulém čísle Důlních novin 
se nám nedopatřením na stra-
ně 5 k výčtu profesních před-
pokladů dostal titulek z pře-
dešlého vydání. Zatímco text 
koresponduje s profesí vý-
klopního, o níž je souvisejí-
cí článek, titulek odkazuje na 
provozní elektrikáře, jejichž 
způsobilosti a dovednosti jsou 
odlišné. Za chybu se provoz-
ním elektrikářům i výklopním 
omlouváme.                           (pim)

Jiří Postolka se inancím vě-
nuje celou svou 23letou pro-
fesní kariéru. V různých spo-
lečnostech skupiny ČEZ 
v posledních 10 letech řídil 
oddělení zabývající se con-
trollingem, daněmi i účetnic-
tvím. 
Za svého působení v Seve-
ročeských dolech a.s. získal 
prestižní ocenění Finanční 

ředitel roku 2013, kdy se pod 
jeho vedením povedlo zvýšit 
zisk irmy i výrazně uspořit 
náklady při realizaci nároč-
ných investičních projektů. 
Ve skupině Sev.en Energy bu-
de dohlížet na inanční ope-
race a zaměří se také na posí-
lení kontrolní činnosti. 
Jiří Postolka je absolventem 
Vysoké školy ekonomické 

v Praze, ve volném čase se vě-
nuje zejména sportu jako je 
cyklistika, lorbal či stolní te-
nis.                                         (red)

Skupina má nového finančního ředitele
Ing. Jiří Postolka posílí finanční tým skupiny 
Sev.en Energy. Přichází ze společnosti Seve-
ročeské doly a.s., které patří do skupiny ČEZ. 
Od prosince je jedním z  jednatelů Sev.en Ser-
vices s.r.o. a finančním ředitelem celé skupiny 
(Group CFO). 

Osmdesát jednotlivců a i-
rem převzalo v listopadu 
Ocenění Konfederace za-
městnavatelských a pod-
nikatelských svazů (KZPS) 
ČR za mimořádný přínos 
k rozvoji podnikání. Jedním 
z těch, kdo z rukou prezi-
denta KZPS ČR Jana Wiesne-
ra ocenění převzal, byl Vla-
dimír Rouček, generální ře-
ditel těžebních společností 
skupiny Sev.en Energy. 
Konfederace, která zastřešu-
je nejširší spektrum zaměst-
navatelů, podnikatelů a mana-
žerů z ČR, se tímto způsobem 
rozhodla využít sta let ČR a 27 
let KZPS ČR a ocenit své úspěš-
né členy, kteří kultivují podni-
katelské prostředí a mimořád-

nou měrou přispěli k rozvoji 
podnikání. Nejedná se u sou-
těž, body či pořadí, ale o oce-
nění dlouholeté práce, zane-
chání pozitivní stopy podniká-
ní v ČR.
Vše bylo součástí Shromáž-
dění manažerů, podnikatelů 
a zaměstnavatelů sdružených 
v KZPS ČR při příležitosti sta 
let ČR a 27 let KZPS ČR, které 
se uskutečnilo na sklonku lis-
topadu v Praze. Kromě vyhod-
nocení úspěšných členských 
organizací a jednotlivců, se na 
setkání diskutovalo o realizaci 
vládního programu a hlavních 
záměrech vlády ČR, a to s mi-
nistry i přímo s předsedou vlá-
dy, který převzal záštitu nad 
touto akcí.                             (red)

Ocenění pro Vladimíra Roučka

„Tam, kde se k čerpání důl-
ních vod využívá pouze jeden 
potrubní řad, před zimou ho 
vypouštíme. Ve chvíli, kdy do-
jde k náhlým výkyvům poča-
sí, jsme schopni ho do hodi-
ny zprovoznit,“ vysvětlil Petr 

Sigmund, vedoucí úseku od-
vodnění Severní energetic-
ké. Větší zařízení, jako jsou 
například hlavní čerpací sta-
nice (HČS) případně pomoc-
ná čerpací stanice č. 20, č. 48 
v lokalitě ČSA nebo HČS Vr-

šany, pracují v zimním obdo-
bí v automatickém režimu. 
K čerpání důlních vod jim 
slouží dva potrubní řady, při-
čemž v zimě se jeden z nich 
vždy vypouští. U druhého se 
automaticky nastavuje čas 
podle mrazů, kdy se techno-
logie pravidelně spouští, aby 
v potrubí nezamrzala voda. 
„Vypuštěný řad je možné při 
nenadálých změnách počasí 
opět zprovoznit,“ doplnil ve-
doucí.  
Takové podmínky nastaly 
na přelomu listopadu a pro-

since, kdy nejprve panova-
ly holomrazy, následované 
deštěm. Proto bylo potře-
ba zprovoznit i na zimu vy-
pouštěná potrubí, aby by-
lo možné snížit hladinu vo-
dy v čerpacích jímkách. „Jen 
v době z druhého na třetího 
prosince napršelo třináct mi-
limetrů srážek, navíc se voda 
v lomech nevsákla, ale stéka-
la přímo do čerpacích stanic,“ 
poznamenal Sigmund. 
Aby nezamrzala čerpadla 
v jímkách, kam se svádí důl-
ní voda, přidávají se k pon-

tonům na hladině takzva-
ná omývací čerpadla. Je-
jich úkolem je čeřit hladinu 
v okolí hlavního čerpadla, 
aby nezamrzala.  „V součas-
né době čerpáme důlní vody 
na šedesáti čtyřech místech 
ve všech těžebních lokalitách 
skupiny Sev.en Energy. Do to-
hoto počtu jsou zahrnuty ta-
ké odvodňovací vrty. Stěžejní 
jsou pro nás místa přímo v lo-
kalitách, kde by mohlo dojít 
k ohrožení těžební technolo-
gie,“ uzavřel vedoucí.                                 

(pim)

Zimní režim na šachtě prověří až skutečný mráz
Těžební provozy už od listopadu pracují v zim-
ním režimu. Teprve začátek prosince však při-
nesl první skutečný mráz a zařízení se musela 
přizpůsobit. Test to byl hlavně pro odvodňová-
ní a provoz čerpadel důlní vody.  

Josef Benda p ed největším vršanským stojem 
KU800/K84. Foto: (pim)

Od prosince vjezd do prostoru Slatinic st eží nová vrátnice. Foto: (pim)

Před vjezdem do dobývací-
ho prostoru Slatinice fun-
guje od 1. prosince v nepře-
tržitém režimu nová vrátni-
ce s označením K54, která 
nahradila stávající provi-
zorní buňku. 
Důvodem přesunu blíže 
k hlavní silnici spojující Ko-
mořany s lokalitou Jan Šver-
ma, byl hlavně postup prací 
v takzvaném Hořanském ko-
ridoru.  Bývalou provizorní 
buňku  nahradila pevná stav-
ba se závorou s dostatečným 

zázemím pro ostrahu, která 
zde provádí stejnou kontrolu 
projíždějících vozidel, jako na 
všech ostatních lokalitách tě-
žebních společností skupiny 
Sev.en Energy. 
Tato vrátnice je plně vybave-
na technologickým bezpeč-
nostním systémem a spolu 
s dalšími instalovanými tech-
nickými zařízeními poskytu-
je kompletní zajištění celého 
prostoru, jak z hlediska bez-
pečnosti, ochrany zdraví, tak 
ochrany majetku.                (red)

Do Slatinic novou vrátnicí
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TEPLÁRENSKÁ ABECEDA
Co je to... tepelná pohoda?
Jak si během dlouhých zim-
ních večerů a vánočních 
svátků užívat „teplo domo-
va“ a myslet při tom na zdra-
ví i peněženku? V posled-
ním díle abecedy jsme pro 
vás připravili pár osvědče-
ných rad a triků. 
Optimální teplota v obýva-
cím pokoji, kuchyni nebo 
pracovně by měla být 20-22 
stupňů, v koupelně 23 až 25 
stupňů, obzvlášť pokud má-
te děti. Naopak spát bychom 

měli v co nejchladnější míst-
nosti – stačí 18 °C. V dět-
ském pokoji i ložnici neza-
pomeňte na noc stáhnout 
topení a hodně vyvětrat. To 
byste měli dělat 2-3x denně, 
ale rychle a rázně, aby se vy-
měnil vzduch a neprochlad-
ly zdi, tedy žádná ventilač-
ka otevřená celý den. Neza-
pomeňte, že zvýšení teploty 
o jeden stupeň představuje 
nárůst nákladů na vytápění 
asi o 6 %. Zásadní je vlhkost 

vzduchu, která by nemě-
la klesat pod 45 %. Investi-
ce do vlhkoměru se vypla-
tí – při nízké vlhkosti mu-
síte zvýšit teplotu o 2-3 °C, 
abyste dosáhli stejného po-
citu tepla. Suchý vzduch na-
víc nesvědčí dýchacím ces-
tám, které jsou pak náchyl-
nější k infekcím. Ke zvlhčení 
vzduchu pomáhají rostliny 
nebo keramické odpařova-
če, nikoliv sušení prádla na 
topení.                                (kat)

Přesný rozpis výjezdů je uve-
den v tabulce níže. Pro za-
městnance společnosti Důl 
Kohinoor, Servis Leasing, Sev.
en Services a vybraných pra-

covišť Coal Services (rozvod-
ny, tepelné a vodní hospo-
dářství) budou daňová pro-
hlášení k dispozici u osob 
uvedených v rozpisu výjezdů.

Mimo stanovené termíny vý-
jezdů bude tato služba do 15. 
února 2019 zajištěna pro za-
městnance společností Vr-
šanská uhelná, Coal Servi-

ces, Severní energetická, Sev.
en Commodities AG a Info-
tea v Zaměstnaneckém cen-
tru (Most, V. Řezáče 315, bu-
dova B). 
Při výjezdech mají zaměst-
nanci možnost podepsat si 
svoje daňové prohlášení na 
rok 2019, a zároveň také - po-
kud nemají povinnost podat 
daňové přiznání – mohou po-
žádat o provedení ročního zú-

čtování daňových záloh a da-
ňového zvýhodnění za rok 
2018. Zároveň s tím před-
loží mzdové účetní doklady 
k uplatňovaným odpočtům 
a slevám. 
Upozorňujeme zaměstnance 
pobírající invalidní důchod, 
aby doložili potvrzení o jeho 
pobírání v termínu do 31. led-
na 2019. 

Zaměstnanecké centrum

Podpis daňového prohlášení na rok 2019
Každoroční výjezdy mzdových účetních na dohodnutá pracoviště spo-
lečností Vršanská uhelná, Coal Services, Severní energetická, Sev.en 
Commodities AG a Infotea se uskuteční v období od 16. ledna do 1. úno-
ra 2019.  

datum výjezdu čas výjezdu pracoviště mzdová účetní
Vršanská uhelná a.s.
15. a 16. 1. 2019 od 6:30 do 8:00 hod. přestavby Šverma Brázdová
25. 1. 2019 od 8:30 do 9:30 hod. DIAMO p. Korel Brázdová
25. 1. 2019 od 8:30 do 9:30 hod. ost. čin. (pí. Hynešová), DIAMO Brázdová
25., 28. 1. 2019 od 6:00 do 8:00 hod. údržba strojní a elektro Brázdová
21. 1. 2019 od 7:00 do 8:00 hod. přestavby Vršany Brázdová
21. – 24. 1. 2019 od 8:00 do 11:00 hod. skrývka Vršany Brázdová
22. – 25. 1. 2019 od 8:00 do 10:00 hod. uhlí Vršany Velebilová
25. 1. 2019 od 8:30 do 9:30 hod. správa společnosti Vršany Červenková
individuálně po dohodě s pí. Razákovou SSPD na pracovišti u pí. Razákové Brázdová
Coal Services a.s. (mimo Kolejovou dopravu)
individuálně po dohodě s pí. Červenkovou správa ŘAS Červenková
25. 1. 2019 od 6:00 do 7:00 hod. OMG ČSA Červenková
25. 1. 2019 od 7:30 do 8:00 hod. sklady Hrabák Červenková
25. 1. 2019 od 8:00 do 8:30 hod. laborky Hrabák Červenková
25. 1. 2019 od 8:30 do 9:30 hod. správa závodu lokalita Hrabák Červenková
daň. prohlášení budou k dispozici u ved. úseku úsek elektroenergetiky Červenková
daň. prohlášení budou k dispozici u ved. úseku úsek tepelného a vod. hosp. Červenková
Coal Services a.s. - Pomocná mechanizace
15. – 18. 1. 2019 od 5:30 do 7:30 hod. Pomocná mechanizace ČSA Velebilová
22. – 25. 1. 2019 od 5:30 do 7:30 hod. Pomocná mechanizace Hrabák Velebilová
Coal Services a.s. - Kolejová doprava
1. 2. 2019 od 6:30 do 8:00 hod. trať. hospodářství  (Čechův dvůr) Červenková
1. 2. 2019 od 8:15 do 9:00 hod. údržba ŽKV (OM) Červenková
28. – 31. 1. 2019 od 5:30 do 7:30 hod. doprava (zas. m. D8 - ÚUK); správa Červenková
Severní energetická a.s.
28. – 30. 1. 2019 od 6:45 do 7:30 hod. areál OM, odvod. - zas.místnost Víchová, Hrodková
28. – 30. 1. 2019 od 7:30 do 8:30 hod. areál OM, HZS - zas. mistnost Víchová, Hrodková
21. – 24. 1. 2019 od 5:30 do 7:30 hod. ČSA - ÚPŘ - býv. mzdová účtárna Víchová, Hrodková
21. – 24. 1. 2019 od 8:00 do 10:00 hod. provozní úsek ÚUK - 5.patro Víchová, Hrodková
21. – 24. 1. 2019 od 10:00 do 10:30 hod. HMGD Víchová, Hrodková
31. 1. 2019 od 12:00 do 13:00 hod. Areál HBZS - zasedací místnost Víchová, Hrodková
od 1. 1. do 15. 2. 2019 individuálně mimo výjezdy Zaměstnanecké centrum Most Víchová, Hrodková
Infotea s.r.o.
21. 1. 2019 od 7:00 do 8:00 hod. ŘAS - zasedací místnost B76 Velebilová
Sev.en Commodities AG, odštěpný závod
1. 2. 2019 od 9:00 hod Praha Most individuálně do 13. 2. 2019 Hrodková
Sev.en Services s.r.o.
individuálně po dohodě s pí. Lůžkovou Most, Praha Lůžková
Servis Leasing a.s.
individuálně po dohodě s pí. Lůžkovou Most, Praha Lůžková
Důl Kohinoor a.s.
individuálně po dohodě s pí. Volnou mzdová účtárna ČSA Volná

Rozpis výjezdů mzdových účetních na pracoviště

Hned na začátku prosince se 
v mostecké sportovní hale 
uskutečnil tradiční předvá-
noční turnaj ve stolním teni-
se. Hrálo se jako vždy v něko-
lika kategoriích. Mezi regis-
trovanými muži nad 50 let 
věku si trofej pro vítěze odne-
sl Václav Fiška, stříbrná příč-
ka patřila Stanislavu Krškovi 
a o třetí místo se podělili Mi-
roslav Vaverka a Václav Roud 
starší. V kategorii registrova-
ných hráčů do 50 let věku se 
vítězem turnaje stal Petr Li-
piner před Ladislavem Bo-
huňkem a na děleném tře-

tím místě skončili Josef Urlich 
a Vlastimil Dubský. V muž-
ské kategorii neregistrova-
ných získal pohár pro vítěze 
Lubomír Gallo, druhý skončil 
Tomáš Harvan a na společné 
bronzové příčce skončili Vác-
lav Marek a Jiří Uher. V muž-
ské čtyřhře se z vítězství 
v turnaji radovali Stanislav 
Kršek a Lubomír Gallo, která 
ve inále porazila dvojici Petr 
Lipiner a Tomáš Harvan, dě-
lené třetí místo obsadili Vác-
lav Roud s Jiřím Uhrem a Mi-
roslav Vaverka s Vlastimilem 
Dubským. Ženskou kategorii 

ovládla Helena Fišková před 
Radkou Lipinerovou. 
Posledním sportovním kláním 
letošní sezony bude Vánoční 
tenisový turnaj ve čtyřhře pro 
neregistrované hráče, který 

Sdružení odborových organi-
zací CCG přichystalo na teniso-
vých kurtech v Jirkově na 26. 
prosince. Zájemci o účast na 
turnaji se mohou hlásit u Ja-
romíra Franty na pracovišti 

Sdružení na telefonu 478 002 
391-2, případně e-mailem: 
j.franta@7group.cz. Prezence 
a rozlosování proběhne přímo 
na kurtech v 8:30 hodin v den 
konání turnaje.                      (red)

Sezonu turnajů uzavřou vánoční tenisové čtyřhry
Sezona turnajů pořádaných Sdružením odbo-
rových organizací se chýlí ke konci. Poté, co 
se na začátku prosince uskutečnil turnaj ve 
stolním tenise, zbývá do konce roku odehrát 
poslední klání. 

Stanislav Kršek a Lubomír Gallo (zleva) se stali vítězi turnaje ve ty h e. Foto: (pim)

Jako obvykle budou mo-
ci volit mezi tím, že si veš-
keré své prostředky převe-
dou na penzijní připojiš-
tění, převedou si polovinu 
částky na penzijní připo-
jištění a druhou polovinu 
na konto své karty Benefi-
ty, případně si veškeré pro-
středky nechají převést na 
konto Benefity. 

Jako každý rok budou na se-
kretariátech, případně vede-
ních úseků od 15. do 25. led-
na 2019 k dispozici seznamy, 
v nichž si každý ze zaměst-
nanců vybere svou variantu 
a potvrdí podpisem. 
Veškeré další náležitosti na 
základě vyplněných seznamů 
zařídí Zaměstnanecké cent-
rum.                                      (red)

Program Zdraví na míru

Skupina malých vědátorů se 
od minulé návštěvy rozrost-
la o nové tváře z řad žáků 3. 
až 5. tříd, takže někteří by-
li v elektrárně vůbec popr-
vé. O to větší byl jejich zájem 
a nepřeberným množstvím 
rozličných otázek zasypáva-
li jak průvodce, tak vedou-
cího kroužku Jaroslava Ho-
ráka. Padaly přitom velmi 
různorodé a mnohdy i zají-
mavé dotazy, jako například:  

Kolik váží elektrárna? K če-
mu se používal pyrit, kte-
rý se zde dříve těžil? Jak je 
to tu zabezpečeno proti vý-
buchu? Odolají věže torná-
du?  Jak dlouho se nabíjí ro-
bot Golem? 
Došlo ale i na víceméně kla-
sické dotazy, jako například 
jak je teplá voda pod chla-
dicími věžemi, jaká je tam 
hloubka a dá se tam koupat? 

(kapr)

Malé vědátory zajímalo, kolik váží elektrárna
Malí vědátoři z vědecko-technického kroužku 
v Přelouči opět po roce zavítali do chvaletické 
elektrárny. Kroužek ve spolupráci firem SUMO 
a Sev.en EC běží pod záštitou Energie jinak již 
druhým rokem. 

Zaměstnanci Vršanské uhelné, Severní ener-
getické, Coal Services, Sev.en Services a spo-
lečnosti Infotea si budou moci během ledna 
vybrat jednu ze tří variant čerpání Progra-
mu Zdraví.

lenové vědecko-technického kroužku z P elou e po roce opět zavítali do chvaletické elektrárny. Foto: (kapr)
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VÝRAZNÉ OSMIČKY

Na konci roku 1248 se 
u Mostu odehrála zásadní 
bitva, která rozhodla spor 
otce a syna, krále Václava 
I. a dědice trůnu Přemysla 
Otakara II. Toto datum je ta-
ké první písemnou zmínkou 
o hradě Hněvín nad Mostem. 
Klíčovou roli v této zimní bitvě 
sehrál Boreš z Rýzmburka, vý-
znamný český šlechtic, nejvyš-
ší komorník a nejvyšší mar-
šálek českého království, kte-
rý vybudoval hrad Rýzmburk 
nad Osekem. Patřily mu roz-
sáhlé majetky v severních Če-
chách, ale též na Moravě. Jeho 
dobré vztahy s králem Václa-
vem I. dokládá i historický zá-
znam z návštěvy krále v cis-
terciáckém klášteře v Oseku, 
který tento rod zakládal. Bore-
šův bratr byl v té době opatem 
kláštera.
Dědicem královského trůnu 
po Václavu I. měl být Vladislav, 
ovšem jeho nečekaná smrt 
v roce 1247 vše obrátila. Jedi-
ným dědicem českého trůnu 
a moravským markrabětem 
se stává čtrnáctiletý Přemysl 
Otakar II. Krátce poté se syn 
vzbouřil proti svému otci a po-
stavil se do čela odboje čás-
ti české šlechty, které se vláda 
Václava I. nelíbila. Zdálo se, že 
se starého krále podaří sesadit 
z trůnu. Přemysl se vydal v lis-
topadu 1248 směrem k Mos-

tu, aby zde zničil jednoho z ot-
cových příznivců – Boreše 
z Rýzmburka. Ten ale společ-
ně s dalším věrným Havlem 
z Lemberka napadne Přemys-
lův tábor u Mostu a zvítězí. 
Karta se začíná obracet a ná-
sledník trůnu nakonec kapitu-
luje před svým otcem, který se 
v létě 1249 opět nechává ko-
runovat. Přemysl je sice uvěz-
něn, ale přeci jen jde o jediné-

ho dědice království, a tak se 
nakonec otec se synem smíří.
Právoplatným českým králem 
se Přemysl Otakar II. stává ro-
ku 1253 a zapíše se do dějin 
jako král „železný a zlatý“. Vy-
budoval rozsáhlé panství a za 
jeho vlády dosáhlo české krá-
lovství rozmachu, jaký překo-
nal až Lucemburk Karel IV. Je-
ho život skončil roku 1278 
v bitvě na Moravském poli, 

která byla vrcholem jeho spo-
ru s římským králem Rudol-
fem I. Habsburským, což byl 
titul, o nějž sám Přemysl usi-
loval. A u začátku pádu Pře-
mysla Otakara II. opět asisto-
vali Rýzmburkové - společně 
s Vítkovci patřili ke šlechtě, 
která se králi postavila. Je to 
však Boreš z Rýzmburka, kdo 
umírá dřív než král – na po-
pravišti.

Hrabišicové, z jejichž rodu Bo-
reš pocházel, sehráli důležitou 
roli při počátcích města Mos-
tu. Na obchodní stezce mezi 
Prahou a Saskem založil Hně-
va z rodu Hrabišiců tvrz a osa-
du Pons Gnevin, tedy Hněvův 
most. Most Hrabišicové vlast-
nili až do zániku mostecké vět-
ve rodu roku 1228, kdy zřejmě 
již kamenný hrad Hněvín pře-
šel na krále.                            (kat)

1248: Bitva královského otce a syna u Mostu

Nejstarší vyobrazení hradu Hněvín na Willenbergově vedutě z roku 1602.

Kryštof z Karlovic se na-
rodil roku 1507 nedaleko 
Drážďan. Už jako dvanáctile-
tý začal studovat na univer-
zitě v Lipsku. „Dnes bychom 
řekli, že byl celý život kari-
érním diplomatem. Sloužil 
za svého života celkem čty-
řem císařům, nakonec skon-
čil ve sboru poradců Rudolfa 
II.,“ vylíčil osobnost Kryšto-
fa z Karlovic kurátor Michal 
Bečvář. V roce 1557 mu pří-
zeň císaře Ferdinanda I. vy-
nesla úřad horního hejtma-
na v Jáchymově. Již tři roky 
předtím ale kupuje panství 
Červeného hrádku. „Vlast-
ně nevíme, proč tehdy bez-
významné městečko Jirkov 
koupil. Díky svému blízkému 
vztahu s císařem ale zřejmě 
disponoval velmi dobrými in-
formacemi,“ říká Bečvář.

Faktem je, že krátce po pří-
chodu do Jirkova a na Červe-
ný hrádek otevírá první důl 
na kamenec, nazvaný Svatý 
Kryštof. Město se ekonomic-
ky nebývale pozdvihlo, začalo 
se rozrůstat o nová předměs-
tí, přicházeli horníci i řeme-
slníci. Karlovic navíc pozdě-
ji otevřel v Jirkově také první 
papírnu. Mohutně investoval, 
ale zadlužil se a přidělal tak 
vrásky svým potomkům. Mi-
chal Bečvář ale připomíná, 
že velký význam měl Kryštof 
i pro duchovní život v Jirkově. 
„Účastnil se nejdůležitější udá-
losti 16. století, kterou bylo re-
formační hnutí. Byl přímo při 
jeho vzniku a setkal se s Mar-
tinem Lutherem. Luteránství 
přinesl do Jirkova a s ním i no-
vé školství, které podporoval. 
Bohužel luteránství Jirkov má-

lem zahubilo, protože po bitvě 
na Bílé hoře trpěl velmi tvrdou 
rekatolizací, a město houf-
ně opouštěli saští Němci. De-
set let poté se přestal těžit ka-
menec a jeho těžba se už nikdy 
do Jirkova nevrátila.“ Význam 
Kryštofa z Karlovic dokládá 
i fakt, že ho Jirkované zvoli-
li za druhou nejvýznamnější 
osobnost města před rokem 
1945, hned po cirkusovém 
principálovi Kludském.
Výstava, otevřená na začát-
ku prosince v chomutov-
ském muzeu, přibližuje dů-
ležité milníky života Kryštofa 
z Karlovic i Jirkova a ukazu-
je některé historické artefak-
ty ze 16. století. Část expozi-
ce pak připomíná osudnou 
večeři 8. ledna 1578 na Čer-
veném hrádku, kdy Karlo-
vic před zraky své ženy Clary 

umírá. K jeho smrti se vzta-
huje i nejatraktivnější sou-
část expozice, 3D model ná-
hrobku, jehož originál je 
umístěn v jirkovském koste-
le svatého Jiljí, kde byl Kar-
lovic pochován. „Výstava na-
bízí spojení historie a nejmo-
dernějších technologií, jaké 

se nám v současnosti nabíze-
jí, a to technologie 3D skeno-
vání a tisku,“ řekla při verni-
sáži ředitelka muzea Markéta 
Prontekerová. Výstava je ote-
vřena do 2. února a provázet 
ji budou i další akce, o nichž 
v rozhovoru hovoří historik 
M. Bečvář.                            (kat)

Muzeum spojilo renesanci s moderními postupy
Historii starou čtyři staletí a  moderní technologie spojuje nová vý-
stava otevřená v chomutovském oblastním muzeu. Představuje jednu 
z nejvýznamnějších osobností, která zasáhla do dějin Jirkova - Kryšto-
fa z Karlovic, od jehož smrti letos uplynulo 440 let. Výstava je unikátní 
tím, že naznačuje budoucí cesty, jak návštěvníkům bez obav ze zničení 
ukazovat cenné historické artefakty.

Pro  jste zvolili metodu 3D 
tisku?
Přemýšleli jsme, jak zlep-
šit vizuální stránku výstav, 
a napadlo nás udělat kopii 
náhrobku. Jenže památkáři 
to zakázali, neboť náhrobek 
je opravdu jedinečný a do-
sud nebyl restaurován. Di-
ecéze nemá na restaurová-
ní peníze, a my jsme nechtě-
li čekat. Napadl nás proto 
3D tisk, při němž není třeba 
s náhrobkem nijak manipu-
lovat.

Jak náro ná je tato techno-
logie?
Překvapivě to není zase to-
lik náročné, ani finančně, 
ani časově. Přijela firma, je-
jíž pracovníci skenovali kaž-
dý záhyb, každou skulinku, 
trvalo to asi dvě hodiny. Po-
té vyhotovili vizualizaci, vy-
tisknout repliku nechali 3D 
tiskárnou v saském Freiber-
gu. Historie se opakuje. I pů-

vodní pískovcový náhrobek 
byl před 440 lety vyroben 
právě ve Freibergu.

Replika, kterou mohou 
návštěvníci vidět v muzeu, 
je ale menší...
Je asi o 60 centimetrů nižší, 
protože při reálné velikosti 
by vážila kolem 400 kilogra-
mů. Takhle má jen osmde-
sát kilo, a můžeme s ní proto 
snadněji manipulovat.

Z eho je vyrobena?
Je z písku a je impregnovaná, 
proto má šedou barvu, stej-
ně jako původní náhrobek. 

Jsou 3D technologie cestou, 
jak p itáhnout do muzea 
a k historii obecně mladší 
generace?
Určitě. Hlavně proto, že si 
mohou exponát osahat. Pro 
nás, historiky, je to příleži-
tost, jak vystavit vzácné ex-
ponáty, aniž by čelily něja-

kým nepříznivým vlivům či 
vandalům. Když někdo zni-
čí takovouto repliku, je - na 
rozdíl od originálu - nahra-
ditelná. V této technologii 
vidím cestu, jak ukázat ve-
řejnosti artefakty, které jsou 
z bezpečnostních důvodů 
dosud uloženy v depozitá-
řích. Je to i cenově a časově 
dostupná technologie. Vyro-
bit pískovcovou repliku ná-
hrobku by bylo nákladnější 
i delší.

Co bude s replikou po skon-
ení výstavy?

Počítáme s tím, že bude umís-
těna na Červeném hrádku, 
kde Karlovic sídlil. 

V rámci výstavy chystáte 
několik doprovodných akcí. 
Na co se mohou návštěvníci 
těšit?
V prosinci a v lednu se za-
měříme na technologie, kdy 
školám i veřejnosti nabídne-
me ukázku tvorby třírozměr-

ných předmětů pomocí 3D 
tisku. V lednu se přesuneme 
na ‚místo činu‘ do Jirkova. Bu-
du provázet v kostele svatého 
Jiljí a zájemcům ukážu origi-
nál náhrobku Kryštofa i dal-
ší hrobky červenohrádeckých 
pánů, které jsou tam umístě-
ny. Další akcí bude výprava do 
jirkovských sklepů, které se 
začaly budovat ve stejné do-
bě, jako byl otevřen Důl svaté-
ho Kryštofa na kamenec. 

(kat)

Michal Bečvář: 3D technologie umožní vystavovat i vzácné exponáty
Nápad na oživení expozice moderními tech-
nologiemi pochází z  hlavy kurátora výstavy 
o  Kryštofu z  Karlovic, historika Michala Beč-
váře. Jak složité bylo náhrobek vyrobit a jaké 
možnosti to otevírá, prozradil v rozhovoru.

V Mostě se společně s před-
staviteli Ústeckého, Karlo-
varského a Moravskoslez-
ského kraje snažili hledat 
řešení, jak podpořit tra-
diční průmyslové regio-
ny v době odklonu od uh-
lí a transformace energeti-
ky. Jednání u kulatého stolu 
se kromě náměstků hejtma-
na zúčastnili také zástupci 
státní správy, místních sa-
mospráv, odborů i občan-
ské společnosti. Součás-
tí programu kulatého stolu 
byla mimo jiné také prezen-
tace programu RE:START, 
který představila Gabriela 
Nekolová, zástupkyně vlád-
ního zmocněnce pro Ús-
tecký, Karlovarský a Mo-

ravskoslezský kraj. Pro-
gram RE:START je zaměřen 
právě na restrukturalizaci 
všech tří zmiňovaných kra-
jů a problematiku restruk-
turalizace nejen podrobně 
popisuje, ale nabízí i kon-
krétní řešení. Podle názoru 
Evropské komise patří do-
konce k nejkomplexnějším 
v Evropě.
Mluvilo se mimo jiné o spe-
cifickém sociální složení 
obyvatelstva kraje a z to-
ho vyplývající vzdělanost-
ní struktuře, rizicích vy-
soké zadluženosti obyva-
tel, ale také o tom, že ne-
ustálé přitvrzování pravi-
del ze strany EU má velmi 
negativní dopady na men-
ší a nové členské státy EU, 

jejichž ekonomiky se změ-
nám nedokážou přizpůso-
bovat. Nejmladší členské 
země ztrácejí energetickou 
soběstačnost, jejich obyva-
telstvo v důsledku restruk-
turalizace tradiční energe-
tiky chudne, roste sociální 
napětí a rozdíly mezi jed-
notlivými členskými státy 
EU se prohlubují, místo aby 
tomu bylo naopak.
Zástupci Bruselu na závěr 
jednání zdůraznili důleži-
tost dialogu přímo v posti-
žených regionech a dekla-
rovali, že na základě jed-
nání v Mostě poskytnou 
Evropské komisi svá dopo-
ručení, jako např. zohlednit 
potřeby uhelných regionů 
přímo v rozpočtu EU. 
V odpolední části progra-
mu pak zástupci Evropské 
komise navštívili například 
vyloučenou lokalitu Janov 
povrchový lom ČSA a zhléd-
li i rekultivovaná území po 
těžbě uhlí.                         (red)

V Mostě hledali řešení pro uhelné regiony
Členové Hospodářského a  sociálního výboru 
Evropské komise přijeli do České republiky na 
jednání se zástupci tří krajů spojených s těž-
bou uhlí.

Šachty nadělují i letos 
Také v letošním roce podpo-
ří těžební společnosti skupiny 
Sev.en Energy děti v dětských 
domovech a kojeneckém ústa-
vu. Předání symbolických še-
ků na 50 tisíc korun zástupky-
ním dětského domova v Mostě, 
v Hoře Svaté Kateřiny a mos-
teckého kojeneckého ústavu se 
tentokrát uskuteční během vá-
nočního koncertu Korálku, pě-
veckého sboru 11. ZŠ v Mostě. 
Těžební společností podporu-
jí trojici dětských zařízení už 
zhruba deset let.          (red)

Setkání se starosty 
i senátorkou
Na letošní setkání zástupců 
chvaletické elektrárny se sta-
rosty okolních obcí se přijela 
podívat i senátorka pro Pardu-
bicko Miluše Horská. Ze stra-
ny 7EC byl představen nový 
generální ředitel Václav Matys 
a na straně obcí nové starost-
ky a starostové. Debatovalo se 

o různých tématech, která zají-
mají obě dvě strany.       (kapr)

Thermalium má otevřeno
Nejen klienti teplických lázní, 
ale také rezidenti či návštěvníci 
regionu, mají možnost užít si sí-
lu léčivých termálních pramenů 
v novém moderním komplexu 
nazvaném Thermalium. K dis-
pozici jim je velký termální ba-
zén, menší plavecký bazén, 
kde je voda pro pohodlí plav-
ců chladnější, Kneippův chod-
ník, ale také čtyři sauny, rela-
xační zóna, nebo solná jeskyně. 
Vše navíc přímo v centru Tep-
lic, v Lázeňském domě Beetho-
ven (Lázeňský sad2). Thermali-
um je otevřeno veřejnosti kaž-
dý den, celé odpoledne i večer 
až do 21 hodin. V neděli už od 
rána. Zaměstnanci společnos-
tí skupiny Sev.en Energy mo-
hou Thermalium najít i v na-
bídce Bene itů svého Progra-
mu Zdraví.                                 

   (red)

STRUČNĚ

Replika náhrobku vystavená v chomutovském muzeu vznikla na 3D tis-
kárně. Foto: (kat)

Historik Michal Be vá , kurátor výstavy o Kryštofu z Karlovic. Foto: (kat)
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Svatá Barbora, patronka všech havířů, letos opět začátkem prosince 
prošla s průvodem ulicemi Mostu. Zamířila za nejvyššími představite-
li města, aby jim předala své kouzelné světlo. Jeho moc má ochránit 
zdejší obyvatele od všeho zlého. Cestou se ale Barbora s průvodem ně-
kolikrát zastavila, aby si společně s havíři, ale i přihlížejícími, zazpí-
vala a připomněla i další hornické tradice. Světlo svaté Barbory se ale 
nepředávalo pouze v Mostě, domů si ho mohli odnést třeba obyvatelé 
krušnohorského Měděnce.

Sever Čech zůstává pod ochranou svaté Barbory

Mostecký průvod se svatou Barborou měl zastávku i v obchodním st edisku Central, kde se mimo jiné zpívaly 
tradi ní hornické karmíny (písně). A k refrénu jedné z nejznámějších ‒ Kamarádi, pat í odjakživa také p ípitek.

Svatou Barboru doprovázejí v průvodu také permoníci, kte í malým p i-
hlížejícím rozdávali sladkosti. 

Světlo svaté Barbory se p edává i na dalších místech severních ech. Hned 
následujícího dne se hornická patronka objevila v Měděnci, kde si moh-
li lidé posvěcené kouzelné světlo odnést z kostela domů.  5x foto: (pim)

Vyvrcholením průvodu bylo p edání kouzelného světla do rukou primátora Mostu Jana Paparegy. 

Na mosteckém 1. náměstí došlo i na další z hornických tradic, tentokrát se mohli p ítomní seznámit se svěce-
ním tupláku.  
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