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Moderní technologie 
začínají už 
na vrátnici

Čtvrté setkání 
kolegů z ležácké 
osmistovky

Čechův dvůr je 
důležitou částí 
kolejové dopravy

Pátá sezona 
v Galerii Julius 
nabídne pětici výstav

Chceme dětem 
ukázat, že technika 
je zábava
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Podnět na Českou inspek-
ci životního prostředí se opí-
ral o tvrzení ekologů, že Vr-
šanská uhelná a Severní ener-
getická neplní zákonnou 
povinnost vytvářet inanční 
rezervu pro případ ekologic-
ké újmy. 
Seznam celkem 16 činností, 
u nichž existuje riziko ekolo-
gické újmy, přesně de inuje 

příloha zákona č. 167/2008 
Sb., o předcházení ekologic-
ké újmě a její nápravě. Fir-
my musí vyhodnocovat podle 
takzvaného základního hod-
nocení rizik činnosti, které se 
na ně vztahují. Hodnotí se na-
příklad výraznost rizika, ná-
sledky, ale také to, zda se dě-
lají dostatečná  preventivní 
opatření, nebo zda má spo-

lečnost zpracovaný havarij-
ní plán. Všechna tato kritéria 
se bodují, a pokud hodnoce-
ní pro danou činnost v celko-
vém součtu přesáhne padesá-
tibodovou hranici, musí daná 
společnost pokračovat v po-
drobném hodnocení rizik 
a následně vytvářet inanč-
ní rezervu pro případ ekolo-
gické újmy. „Vršanské uhelné 
ani Severní energetické se ta-
to povinnost netýká, protože 
ani u jedné z hodnocených čin-
ností se nedostaly přes padesá-
tibodovou hranici. Každá spo-
lečnost má zpracovanou nejen 
písemnou, ale také mapovou 
dokumentaci, kde jsou přesně 
zakreslena území, kterých by 
se rizika mohla týkat. 
Pokračování na straně 2

Aktivisté proti těžařům neuspěli
Ekologičtí aktivisté loni na podzim obvinili 
hnědouhelné společnosti z porušování zákona 
o  ekologické újmě a  podali podnět České in-
spekci životního prostředí. Následné kontroly, 
které inspekce provedla v obou těžebních spo-
lečnostech skupiny Sev.en Energy, vyvrátily 
obvinění ekologů jako neopodstatněná.

Vichřice a orkány, poláma-
né stožáry vysokého napě-
tí a tisíce domácností bez 
proudu. Obrázky, které se 
stávají noční můrou všech 
energetiků, protože se mu-
sí umět s následky rozmarů 
počasí vypořádat. Úkolem 
energetiků Coal Services je 
zajistit bez ohledu na po-
časí zásobování těžebních 
společností elektřinou, aby 
se nezastavil provoz, a bez 
proudu nemohou zůstat ani 
externí zákazníci.
„V našich podmínkách je situ-
ace o to složitější, protože pro-
vozujeme takzvanou lokální 
distribuční síť, zkráceně LDS, 
což velmi zjednodušeně zna-
mená, že nakupujeme elek-
třinu v napěťové hladině 110 

kV, kterou dále transformuje-
me, distribuujeme a prodává-
me zákazníkům. Našimi zá-
kazníky přitom nejsou jen spo-
lečnosti skupiny Sev.en Energy, 
ale také několik desítek exter-
ních irem, které sídlí většinou 
v areálech současných nebo 
bývalých těžebních společnos-
tí,“ vysvětlil Rostislav Bolom-
ský, zástupce vedoucího úse-
ku elektroenergetiky Coal 
Services. 
I když se při sledování na 
zpravodajství zdá, že mi-
mořádných událostí přibý-
vá a energetici mají problé-
mů po celé republice víc než 
dost, v těžebních společnos-
tech a v jejich okolí situace 
není tak dramatická. 
Pokračování na straně 2

Vichřice energetiky nezaskočí

Pro většinu lidí je pohled na velkostroje zblízka zážitkem sám o sobě. Ještě větší kouzlo má ale šachta v noci, kdy se ze tmy vyno ují pouze osvětlené ásti těžební technologie. Pro ty, 
kdo tu pracují, jde o celkem obvyklý obrázek, ale pro většinu „smrtelníků“ jde o něco, co se jen tak neuvidí. Foto: (pim) 
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MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová,
mluvčí Sev.en Energy

Zelené lži pana Duhy
Programový ředitel Hnu-
tí Duha pan Koželouh pub-
likoval v MF Dnes článek s 
názvem „Uhelné tarify mi-
nistryně obchodu“. Napří-
klad uvádí, že společnost 
Czech Coal inkasovala na 
dividendách z koupených 
uhelných dolů na Mostec-
ku 22 miliard korun. A pod-
le něj odevzdala do státního 
rozpočtu na poplatcích „jen“ 
800 milionů korun. Skuteč-
ná fakta jsou jiná.  
 Za prvé: doly byly v roce 
2007 na prodej za 28 mi-
liard korun. Takže celková 
vyplacená dividenda za 12 
let zatím ani nepokryla teh-
dejší tržní cenu. 
 Za druhé: irmy dnes spoje-
né ve skupině Sev.en Energy 
opravdu za vydobytý nerost 
zaplatily státu za posled-
ních 8 let více jak 838 mili-
onů korun. Což je však jen 
jedna, nikoli jediná úhrada 
do státní kasy.
Za třetí: veřejné rozpočty, a 
tedy celá česká společnost, 
od těchto irem za osm let 
získaly 20 miliard korun. 
Tedy téměř 23krát víc, než 
uvádí pan Koželouh. A se 
vším všudy je to skoro ještě 
jednou tolik.
Zajímají vás přesná čísla? 
V podobě poplatků z těžby 
(nejde totiž jen o vydoby-
tý nerost) odešlo státu 1,1 
miliardy korun. Daně vy-
cházejí na 15,3 miliardy ko-
run. Dalších víc jak 7 mili-
ard korun investovala irma 
do zlepšení životního pro-
středí.
Zaměstnanci, tedy přibliž-
ně tři tisícovky lidí, kteří ny-
ní pro Sev.en Energy pracu-
jí, dostali za uvedené obdo-
bí na mzdách a odvodech 
za sociální a zdravotní po-
jištění obrovských 15 mili-
ard korun. 
Celkově tedy od Sev.en 
Energy přiteklo do české 
ekonomiky za uhlí více jak 
38 miliard korun. 
 

„Původní turnikety byly na vrát-
nici instalovány v roce 2001 
a už byly zastaralé, zvyšovala 
se jejich poruchovost a obtížně 
se sháněly náhradní díly. I pro-
to bylo pořízení nových turnike-
tů zařazeno do dlouhodobého 
plánu investic,“ vysvětlila Eliška 
Levojevičová, referentka obra-
ny a ochrany Coal Services. 
Ve výběru nového zařízení se-
hrálo roli zvyšování bezpeč-
nostních standardů na vstu-
pech do areálů společností. 
„Šlo mimo jiné o to, ještě více 
minimalizovat obcházení tur-
niketů. Prvním krokem byla už 
v minulosti instalace kamerové-
ho systému. Nové turnikety od 
rakouského výrobce jsou navíc 
vybaveny detekčním systémem, 
který spustí silný akustický sig-
nál ve chvíli, kdy se je někdo sna-
ží překonat. Kromě toho, že sig-
nál upozorní obsluhu přímo na 

vrátnici, se informace o nestan-
dardním pokusu překonat tur-
nikety přenáší i do takzvaného 
dohledového monitorovacího 
centra, kde se ukládá k dalšímu 
případnému vyhodnocení,“ vy-
světlil Vladimír Drahozal, mistr 
dílny bezpečnostních a kame-
rových systémů, která instala-
ci nového zařízení zabezpečo-
vala. 
Nové turnikety jsou osaze-
ny také čtecím zařízením, kte-
ré si poradí se stávajícím i no-
vým systémem čipových karet. 
„Výměna turniketů probíhala 
v součinnosti se společností In-
fotea, která zajišťuje postup-
nou obměnu zaměstnaneckých 
karet. Ty už mají nové, moder-
ní bezpečnostní prvky,“ doplnil 
Drahozal.  
Turnikety na hlavní vrátnici ve 
Vršanské uhelné projde měsíč-
ně 20 000 osob a průjezdů zde 

evidují kolem 30 tisíc. Nechodí 
tudy jen zaměstnanci Vršanské 
uhelné, ale i dalších společnos-
tí skupiny, které zde mají pra-
coviště. Vjezd využívají i exter-
ní společnosti, které pracují 
například na přeložkách inže-
nýrských sítí v Hořanském ko-

ridoru. „O to náročnější výměna 
turniketů byla, protože veškeré 
práce se musely zvládnout v co 
nejkratším čase, aby se nijak ne-
dotkla zaměstnanců a nedošlo 
k výpadkům v evidenci docház-
ky. A to se zaměstnancům dílny 
bezpečnostních a kamerových 

systémů podařilo. Výměna se 
stihla během jediného dne, rá-
no přicházeli zaměstnanci ješ-
tě starými turnikety a ze směny 
už procházeli novými, aniž by si 
toho prakticky všimli,“ doplnila 
Levojevičová. 

(pim)

Svět moderních technologií začíná na vrátnici
Zavádění moderních technologií ve společ-
nostech skupiny Sev.en Energy se netýká jen 
těžby uhlí. Technologickou novinkou se může 
chlubit i  hlavní vrátnice ve Vršanské uhelné, 
kde zaměstnanci procházejí novými turnikety 
vybavenými mimo jiné detekčním systémem. 

Nové turnikety na hlavní vrátnici Vršanské uhelné toho umí mnohem víc, než jejich témě  dvacet let sta í 
p edchůdci. Foto: (pim)

ím se tým zabývá a k jaké-
mu výsledku by měl dospět?  
Hlavním tématem pracovních 
schůzek týmu je strukturál-
ní analýza poptávky a nabíd-
ky na trhu s uhlím. Na straně 

poptávky se jedná o spotřebu 
velkých odběratelů energe-
tického uhlí a segmentu tří-
děného uhlí. Případné expor-
ty či importy uhlí mají mino-
ritní vliv. Na straně nabídky 
jsou vyhodnocovány těžební 
kapacity v České republice. 
Naším cílem je vytvořit mo-
del pro analýzu a predikci tr-
hu s hnědým uhlím v České 
republice, aby skupina byla 
připravená reagovat na ob-
chodní příležitosti i souvise-
jící rizika.

S ím hlavně musíte po ítat 
p i tvorbě modelu?
Pro zpracování modelu je 
nutné variantně zapraco-
vat řadu faktorů, které mají 
podstatný vliv na vývoj trhu. 
Velká spalovací zařízení mu-

sí implementovat rozhodnu-
tí o použití technologií BREF 
a BAT. Investice do těchto 
technologií vyžadují značné 
inanční náklady a ovlivňují 

samotnou ekonomickou exis-
tenci těchto provozů a tím 
i velikost poptávky. Stejný 
dopad má vysoká cena emis-
ních povolenek pro technolo-
gie spalující uhlí. Povolenka 
během několika měsíců loň-
ského roku zdražila více než 
trojnásobně. Do celkového 
modelu vstupuje i samotné 
tržní prostředí jako cena uh-
lí a elektřiny, obchodní a eko-
nomické parametry.  

Kdo tvo í tým uhelné bilan-
ce? 
Je složen se zástupců obchod-
níka s komoditami a zaměst-
nanců Vršanské uhelné, Se-
verní energetické, Sev.en EC 
a Sev.en Services. Schází se 
pravidelně v různých loka-
litách Sev.en Energy v Mos-
tě, Chvaleticích a v Praze. Po 
dokončení modelu, což před-
pokládáme ve druhém čtvrt-
letí 2019, se tým bude schá-
zet v půlročních intervalech 
pro aktualizaci vstupů a in-
formací. 

(red)

Učíme se reagovat na změny trhu s uhlím
Umět předpovídat aktuální vývoj tržního pro-
středí přimělo loni v říjnu obchodníky s komo-
ditami ze Sev.en Commodities AG, aby zahá-
jili projekt s  názvem Obchodní pohled Sev.en 
Energy na vývoj uhelné bilance v České repub-
lice. Vznikl také pracovní tým, jehož činnost 
přiblížil Michal Skalka, ředitel Sev.en Comodi-
ties AG. 

Pokračování ze strany 1 
„Staráme se sice o zhruba 
170 kilometrů linek vysoké-
ho napětí, které se navíc roz-
kládají od Jezeří, přes areá-
ly Kohinoor a Kopisty, až po 
Strupčice, Vrskmaň a svahy 
za Vysokou Pecí, ale vzhle-
dem k rozsahu a stáří elek-
trického vedení nedochází 
u nás při extrémně větrném 
počasí k tolika poruchám, ja-
ko vidíme u velkých distri-
bučních společností,“ při-
pomněl Bolomský s tím, že 
jedním z důvodů je preven-
ce, které se energetici pravi-
delně věnují. 
Každoročně ve spoluprá-
ci s Rekultivacemi prová-
dějí prořezávky vegetace 

v ochranných pásmech linek 
vysokého napětí, takže pá-
dů stromů do vedení je mi-
nimum. Během květnových 
státních svátků se provádějí 
nezbytné údržbářské a pre-
ventivní práce na většině 
energetických zařízení.
Když už dojde k mimořádné 
události, je potřeba poruchu 
co nejrychleji odstranit. „Na 
stěžejních rozvodnách v Liš-
nici, ČSA a na Úpravně uhlí 
v Komořanech máme nepře-
tržitou službu, která je infor-
mována jako první. Dalším 
místem je technický dispe-
čink na ředitelství společnos-
tí Sev.en Energy v Mostě. Nej-
prve se snažíme oblast, která 
se ocitla bez proudu, zásobo-

vat jinou cestou. Když se to 
nedaří, přivoláme posily - ko-
legy z domova, přestože žád-
né speciální pohotovosti ne-
držíme,“ vysvětlil Bolomský. 
Až ve chvíli, kdy na odstra-
nění poruchy nestačí vlast-
ní lidé ani technika, oslovují 
energetici externí partnery. 
Za poslední rok energeti-
ci evidují pouze několik mi-
mořádných událostí, obec-
ně se dá říci, že porucho-
vost energetických zařízení 
je poměrně malá. „Je to dá-
no také schopnostmi, zkuše-
nostmi a často i obětavostí 
našich zaměstnanců, za což 
jim patří velký dík,“ uzavřel 
Bolomský.                                        

(pim) 

Vichřice energetiky nesmí zaskočit
Pokračování ze strany 1 
Hodnocení rizik se těžební spo-
lečnosti věnují již od roku 2012, 
kdy zákon vstoupil v platnost a 
průběžně je aktualizují,“ vysvět-
lila Hana Lorencová, specialist-
ka pro environmentální oblast 
Coal Services. Zástupci ČIŽP 
prošetřovali podnět ekologů 
v Severní energetické již loni 
v prosinci  a ve Vršanské uhel-
né koncem letošního února. 
„Kontroly konstatovaly, že ob-
last, na kterou byl podán podnět 
k prošetření, v případě Vršanské 
uhelné vůbec nepatří do přísluš-
né přílohy zákona o předchá-
zení ekologických rizik. A záro-
veň že obě společnosti postupují 
v souladu se zákonem,“ doplnila 
Lorencová.                                    (pim)

Aktivisté...

„Naposledy byl sací vodní 
bagr v akci v roce 2017, když 
čistil usazovací nádrže ve Vr-
šanech. Nyní jsme se rozhod-
li ho opět nasadit, protože 
poměrně krutá zima přines-
la spoustu vody a s ní i balas-
tu, který je třeba dostat pryč 

z usazovacích jímek,“ vysvět-
lil Petr Sigmund, vedoucí úse-
ku odvodnění Severní ener-
getické.   
Usazovací jímky slouží k usa-
zení nečistot před nátokem 
do úpravny důlních vod. V ná-
držích se voda nechává přiro-

zenou cestou usadit a přepa-
dem odtéká k další úpravě. 
„V prvním březnovém týdnu 
sací bagr začal čistit první z jí-
mek, postupně by měl vyčistit 
všechny čtyři na úpravně důl-
ních vod ČSA a následně dojde 
i k úpravě přepadu u poslední 
z nich,“ nastínil postup prací 
vedoucí s tím, že dvoučlenné 
osádce stroje zaberou zhru-
ba dva až tři měsíce v ran-
ních osmi, v případě potřeby 
i dvanáctihodinových smě-
nách. „Následně se sací bagr 
přesune do prostoru hlavní 

čerpací stanice ČSA, kde bu-
de mít za úkol vyčistit prostor 
kolem vertikálních čerpadel,“ 
doplnil Sigmund. 
Sací vodní bagr Watermas-
ter 3 je jedním ze tří strojů 
tohoto typu v Česku. Stroj je 
konstruován přímo na čiště-
ní vodních ploch od kalů. Umí 
čistit dno až do hloubky 4,5 
metru. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o plavidlo, musí mít 
osádka kromě standardních 
dovedností obsluhy bagru ta-
ké lodní zkoušky.    

(pim)

Sací bagr po čase znovu v akci
Na hladinu usazovacích jímek úpravny důl-
ních vod ČSA se po čase vrátil sací vodní bagr. 
Speciální stroj tu stráví jarní měsíce, letos ale 
bude mít víc práce i  na dalších místech v  tě-
žebních společnostech.

O iciálně úspěšný projekt tě-
žebních společností ze skupi-
ny Sev.en Energy startuje až 
v květnu, rezervovat si jed-
nu ze tří tras Uhelného safa-
ri mohou zájemci od začát-
ku dubna, kdy bude spuštěn 
rezervační systém na www.
uhelnesafari.cz. Návštěvníci se 
mohou vypravit do lomu Vr-
šany, lomu ČSA nebo si pro-
hlédnout, jak vypadá krajina 
po těžbě. Provedou je zkuše-
ní průvodci. Z pětice průvod-
ců, připravených letos vyrazit 
na jednotlivé trasy, jsou až na 
jednu výjimku všichni bývalí 
zaměstnanci šachty. 
„První výpravy už se letos do lo-
mu vydaly, byli to studenti fa-

kulty architektury z ČVUT, kte-
ří v rámci výuky řeší revitaliza-
ci krajiny a chtěli vidět lom ČSA 
před ukončením těžby. Druhou 
skupinou, která zavítala na 
stejné místo, byli členové Výbo-
ru pro veřejnou správu a regi-
onální rozvoj Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR při své 
několikadenní návštěvě Ústec-
kého kraje,“ uvedla Iveta Jano-
šová, koordinátorka Uhelného 
safari. 
Uhelné safari přiláká každo-
ročně na tři tisícovky návštěv-
níků. Vloni se v rámci pro-
jektu uskutečnilo 143 exkur-
zí, kterých se zúčastnili turis-
té ze všech koutů Česka i ze 
zahraničí. Návštěvníci mají 

možnost získat 
v informačních 
centrech speci-
ální edici turis-
tických vizitek 
projektu Hornic-
ká stezka Kruš-
ných hor, které-
ho je Uhelné sa-
fari součástí.                              

(red)

Uhelné safari před startem
Přípravy na jubilejní desátý ročník Uhelného 
safari jsou v plném proudu. První exkurze už 
se do uhelných lomů vypravily. 

Pravidelně se na veletrhu pracovních p íležitostí prezentují také spole nosti skupiny Sev.en Energy. Foto: (pim)

Ani myš by neproklouzla 
davem lidí, kteří se hned 
po otevření salonků hote-
lu Cascade v Mostě nahrnu-
li dovnitř. Konal se zde již 
potřetí veletrh pracovních 
příležitostí. 
Organizátorem je Okresní 
hospodářská komora v Mostě 
společně s místní pobočkou 
úřadu práce. Od prvopočát-
ku se na veletrhu prezentují 
také společnosti skupiny Sev.
en Energy, které stále poptá-
vají tradiční profese, jako je 
elektrikář nebo zámečník. Ve-
letrh pracovních příležitostí 
se obvykle koná dvakrát roč-
ně, na jaře a na podzim, dru-
hý termín velmi často využí-
vají absolventi škol, kteří hle-
dají uplatnění. 
Společnosti Sev.en Energy 
spolupracují s Okresní hos-
podářskou komorou i na dal-
ších akcích, podporují napří-
klad veletrh středních a vyš-
ších odborných škol Sokrates.        

(red)

Sev.en Energy 
loví na veletrhu 

Nové turistické vizitky. Foto: (pim)
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Kolejovou dopravu tvoří čty-
ři základní části. Doprava, kte-
rá zajišťuje provoz jako tako-
vý, úsek elektro, který se stará 
o zabezpečení (přejezdy, ná-
věstidla, osvětlení atd.) a tro-
lejové vedení tratí, dále pak 
úsek opraven kolejových vozi-
del ŽKV, který sídlí na lokalitě 
Obránců míru a zajišťuje opra-
vy lokomotiv a vagónů a tra-
ťové hospodářství, které dbá 
o dobrý stav kolejí, výhybek 
a všeho, co s nimi souvisí. „Sta-
ráme se o zhruba 140 kilomet-
rů kolejí a přibližně čtyři stovky 
výhybek,“ poznamenal Radek 
Šetina, zástupce vedoucího 
úseku traťového hospodářství. 

Kompletní zázemí pro práci
V Čechově dvoře sídlí kromě 
vedoucího a trojice mistrů ta-
ké zhruba šedesátka zaměst-
nanců. Poměrně rozsáhlý are-
ál má své výhody v tom, že tu 
má úsek potřebné zázemí. Do-
statek prostoru pro skladová-
ní náhradních dílů, je tu i čer-
pací stanice pohonných hmot 
jak pro mechanizaci, kterou 
úsek používá, tak částečně pro 
lokomotivy a vozový park zá-

vodu kolejové dopravy. „Má-
me tu i dílny, kde jsme schop-
ni dělat drobné opravy. Větší 
opravy pro nás zajišťuje dílna 
ŽKV v nedaleké lokalitě Obrán-
ců míru.,“ doplnil zástupce ve-
doucího úseku. Nechybí ani 
truhlárna a sklad olejů pro 
mazače výhybek, kteří ale mají 
sídlo na úpravně uhlí. „Kromě 
Čechova dvora máme ještě od-
loučené pracoviště na úpravně 
uhlí, jen kousek od sídla vede-
ní kolejové dopravy, odtamtud 
vyrážejí do provozu poruchové 
čety,“ dodal Šetina.

Široká škála činností 
Z činností, kterými se traťo-
vé hospodářství zabývá, za-
bírá podstatnou část údržba 
a opravy v kolejišti. Od podbí-
jení kolejí, což se dá dělat jen 
za určitých povětrnostních 
podmínek, přes čištění a vý-
měnu pražců. „Některé práce, 
jako je navařování takzvaných 
jazyků výhybek, pro nás zajiš-
ťují externí irmy, ostatní čás-
ti výhybek třeba takzvané srd-
covky si dokážeme svépomocí 
navařit sami,“ připomněl Še-
tina. Opravy v kolejišti dopl-

ňují odstraňování materiá-
lu, který zůstane na kolejích 
při převozu, a také prořezáv-
ky dřevin v bezprostředním 
okolí tratí. „S tím nám často 
pomáhají zaměstnanci společ-
nosti Rekultivace,“ uvedl zá-
stupce.  
Stejně jako pro ostatní čin-
nosti na šachtě i pro traťové 
hospodářství platí předpisy 
a normy, a to nejen báňské, 
ale samozřejmě také doprav-
ní. „Musíme v pravidelných in-
tervalech provádět kontroly 
a měřit stanovené veličiny na 
všech kolejích, o které se sta-
ráme. K tomuto účelu máme 
speciální měřicí vozík, které-
mu se říká krab a měří geome-
trické parametry kolejí, zkrá-
ceně GPK,“ vysvětlil zástupce. 
Trojice zdejších zaměstnanců 
tak minimálně jednou za rok 
musí projít všechny koleje, 

které se táhnou od litvínov-
ské chemičky až po elektrár-
nu v Počeradech. 
V zimních měsících zaměst-
nanci traťového hospodářství 
zajišťují čištění talbotových 
vozů, ve kterých se přepra-
vuje uhlí. K tomu slouží spe-
ciální pracoviště na lokalitě 
Jan Šverma, kde se v případě 
potřeby nasazuje tříčlenná 
osádka složená z řidiče spe-
ciálního vozidla UDS uprave-
ného na čištění železničních 
souprav, předáka a jednoho 
z kolejářů, který zajišťuje ma-
nipulaci s vozy během čiště-
ní.  Pro úsek dopravy navíc 
zaměstnanci traťového hos-
podářství zabezpečují rozvo-
zy na pracoviště. 

Nejvíc je tu kolejářů 
Nejpočetněji zastoupenou 
profesí v Čechově dvoře jsou 

kolejáři a zámečníci kolejo-
vých konstrukcí, což je ob-
dobná profese. Kromě nich 
tu potkáte traťové strojní-
ky, kteří hlavně řídí pomoc-
nou, jak kolejovou, tak kolo-
vou mechanizaci. O speciální 
zařízení - překladače kole-
jí se starají strojníci překla-
dačů. Toto zařízení využívá 
Vršanská uhelná k výstavbě 
a přesunu pohyblivých kole-
jí v lokalitě Jan Šverma a ten-
to provoz zajišťuje právě úsek 
traťového hospodářství. 
„Při práci se neobejdeme bez 
různé mechanizace. Třeba 
podbíječka kolejí je jedním 
z velmi důležitých pomocníků, 
hojně využíváme i čtyři dvou-
cestná rypadla. Jedno z nich 
se uplatňuje i v nepřetržitém 
provozu na roštech úpravny 
uhlí,“ vyjmenoval Šetina.        

(pim)
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KDYŽ SE ŘEKNE

Čechův dvůr
  Poměrně rozsáhlý areál kde sídlí vedení a také znač-

ná část úseku traťového hospodářství kolejové dopra-
vy Coal Services. 

  Zhruba šedesát zaměstnanců jsou většinou kolejáři, 
ale také traťoví strojníci nebo strojníci překladačů. 

  Většina zdejších zaměstnanců pracuje v ranních osmi-
hodinových směnách. 

Čechův dvůr
Zní to spíše jako název zemědělské usedlosti, než místa v těsné blízkos-
ti šachty. Čechův dvůr se tu začalo říkat už před desítkami let podle sku-
tečné osoby pana Čecha, který vedl úsek údržby na lokalitě Obránců mí-
ru a přímo zde i bydlel. Objekt, ve kterém nyní sídlí vedení úseku traťo-
vého hospodářství, byl původně dvojdomek, kde pan Čech žil, později i se 
svým zeťem. 
V Čechově dvoře v minulosti sídlilo hned několik úseků, část spadala pod 
DTS Vrbenský, část pod skladové hospodářství, část pod lokalitu Obrán-
ců míru. Na konci devadesátých let došlo k jejich sloučení v úsek traťo-
vého hospodářství tehdejšího Závodu kolejové dopravy, který tu má síd-
lo dodnes. 
Čechův dvůr se nachází v Komořanech, v bezprostřední blízkosti Krušno-
horských strojíren ve směru na lokalitu Obránců míru.                           (red)

Čechův dvůr je důležitou částí kolejové dopravy
Čechův dvůr už dlouhá léta patří mezi pra-
coviště, bez kterých by se těžební společnosti 
neobešly. Právě zde se starají o to, aby vlaky 
s  uhlím dorazily tam, kam mají. Sídlí tu totiž 
úsek traťového hospodářství kolejové dopra-
vy Coal Services. 

Dvoucestná rypadla jsou velmi důležitými pomocníky kolejá ů z echova dvora. Ilustra ní foto: Archiv DN

Poměrně rozsáhlý areál echova dvora z pta í perspektivy. Foto: Archiv kolejové dopravy

Původně vyučený strojař pro-
šel klasickým báňským pro-
vozem, postupně se ale za-
čal věnovat odvodnění. Když 
v roce 1999 odvodnění pře-
cházelo pod dceřinou společ-
nost Humeco, pracoval Miro-
slav Šístek jako vedoucí úse-
ku. O rok později se přesunul 
do správy dceřiné společnosti 
na pozici specialisty, kde měl 
na starost investiční a externí 
činnosti. Na konci roku 2016 
odvodnění opustil a jeho pro-
fesní kroky vedly do Palivové-
ho kombinátu Ústí.  
„Někdy sice působil jako chao-
tik, ale pracovitějšího a šikov-
nějšího člověka byste jen těž-
ko našli. Jednou z jeho cha-
rakteristických vlastností byla 
upřímnost, každému vždycky 
dokázal říct, co si myslí. To 
si na něm jeho kolegové vel-
mi cenili, i když tento přístup 

mu občas při práci způsoboval 
i komplikace,“ vzpomíná Ro-
man Ptáček, který ho na konci 
devadesátých let vystřídal na 
pozici vedoucího úseku od-
vodnění. 
Velkou vášní Miroslava Šíst-
ka byl odjakživa sport. „Byl 
celoživotní sportovec, neku-
řák a velký cyklista, který i do 
práce pravidelně jezdil na ko-
le,“ doplnila vzpomínku na 
dlouholetého kolegu Dáša Kr-
tičková ze sekretariátu úseku 
odvodnění. 
Na Miroslava Šístka budou ur-
čitě vzpomínat i ervěničtí fot-
balisté, protože k tomuto klu-
bu měl velmi blízko a fotbal 
měl moc rád. Na ervěnické 
hřiště vedly jeho kroky každý 
pátek také kvůli pravidelným 
partiím mariáše. Skvěle tančil 
a při společných akcích s ko-
legy nikdy nezkazil žádnou le-

graci. V posledních letech vě-
noval většinu volného času 
svým čtyřem vnoučatům. 
„Opustil nás skvělý kolega, od-
borník, který nás toho spoustu 

naučil a který si dokázal zís-
kat každého, kdo se s ním se-
tkal. Lidí jako Miroslav Šístek 
už se dnes najde velmi málo, 
zůstane po něm prázdné místo 

nejen v rodině, ale i mezi spor-
tovci a kolegy,“  uzavřel Petr 
Sigmund, vedoucí úseku od-
vodnění. 

(red)

Jedenáctého března zemřel náš kamarád 
a  kolega Miroslav Šístek, který svou profesní 
kariéru spojil se šachtou. Řadu let pracoval 
ve společnosti Humeco i jejích nástupnických 
společnostech, které se zabývají odvodněním 
pro těžební společnosti. 

První setkání bylo plánová-
no jako sraz bývalých kole-
gů z velkostroje po více než 
dvaceti letech, postupně se 
okruh účastníků rozšířil na 

další zaměstnance technolo-
gického celku. V současné do-
bě se scházejí i velínáři, revír-
níci, řidiči mechanizace. Mezi 
většinou již důchodce zavítají 

i stávající zaměstnanci Vršan-
ské uhelné, kteří pracují na-
příklad na skrývkovém velko-
stroji KU800/K84. 
Letos se na setkání hodně 
vzpomínalo na ty, kdo už se 
nemohli zúčastnit. Bývalý ve-
doucí úseku Oldřich Řáda při-
pomněl svého zástupce Mi-
roslava Havlína, který podle-
hl těžké nemoci. Organizátoři 
si pochvalují, že se ze setkání 

stala tradice, a to i díky pod-
poře Miroslava Borovského, 
výrobního ředitele Vršanské 
uhelné. Účast se pohybuje ko-
lem čtyř desítek lidí. A i když 
letos byla o něco nižší, účast-
níci se ujistili, že přijdou i na-
přesrok. Pro většinu z nich 
je to jedna z mála příležitos-
tí potkat se s bývalými kolegy 
a připomenout si leta stráve-
ná na šachtě.                      (red)

Čtvrté setkání kolegů z ležácké osmistovky 

Odešel skvělý odborník i vášnivý sportovec

Miroslav Šístek spojil podstatnou ást své profesní kariéry s odvodněním. Foto: Archiv DN

Počtvrté se letos v březnu v mostecké restau-
raci U  Cibicha konalo setkání bývalých za-
městnanců „ležácké osmistovky“, tedy velko-
stroje KU800.15/94 bývalého lomu Ležáky. 

Každoro ně se na setkání bývalých kolegů z „ležácké osmistovky“ schází několik desítek lidí. Foto: (pim)

Kuželky budou 
padat už v dubnu 
Ani letos se zaměstnanci 
společností skupiny Sev.en 
Energy nemusí bát o nedo-
statek sportovního vyžití, 
sdružení odborových or-
ganizací připravilo řadu 
turnajů. 
První ze série sportovních 
akcí se uskuteční už na konci 
dubna, konkrétně ve čtvrtek 
25. dubna od 16:00 hodin 
a jako obvykle to bude Tur-
naj v kuželkách v hotelovém 
komplexu Širák v Mostě. 
Síly spolu budou poměřovat 
tříčlenná družstva v mužské 
kategorii, ženy soutěží jed-
notlivě. Prezence bude pro-
bíhat přímo v místě konání 
turnaje, případné bližší in-
formace podá zájemcům po-
řadatel turnaje Pavel Černo-
šek na telefonu 725 239 644. 
Nic se v letošní sezoně ne-
změnilo ani v pravidlech 
pro účastníky odborářských 
turnajů, kteří by kromě čis-
té sportovní obuvi nemě-
li zapomenout ani na iden-
tifikační kartu zaměstnance 
nebo potvrzení zaměstnava-
tele, které si pořadatelé mo-
hou vyžádat. 

(red)
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Žádost o interní grant
Jméno a příjmení:                                                                               

Osobní číslo:                                                            Úsek:                                    

Účel:

Popište, jakým způsobem jste v projektu zainteresovaná/ý:

Finanční podpora: (uveďte částku)

Identi ikační údaje podporovaného subjektu: (přesný název,  adresa, IČ, DIČ, č.ú., kontakt na oprávněnou osobu)

E-mail žadatele: (Váš e-mail)

Telefon žadatele: (Vaše telefonní číslo)

Vyplněný formulář odešlete na odbor komunikace Ivetě Janošové (interní poštou, 
nebo na adresu: Václava Řezáče 315, 434 01 Most, granty@7group.cz).

Společnost:

                  Vršanská uhelná a.s.                        Infotea s.r.o.
 
                  Coal Services a.s.                          Servis Leasing a.s. 
 
                  Severní energetická a.s.                 HBZS Most                                       
 
                  Sev.en EC, a.s.                              Důl Kohinoor a.s.                                                                  
 
                  REKULTIVACE a.s.                                           
                                           
                  Sev.en  Engineering s.r.o.                                    
 
                  Sev.en Services s.r.o.                                 
 
                  Sev.en Commodities AG, odštěpný závod                                             
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Pravidla:

  Každý zaměstnanec může požádat 1x ročně 
o podporu organizace/aktivity/projektu, v ně-
mž je on sám nebo jeho blízcí rodinní přísluš-
níci nějak osobně angažován (např. jako tre-
nér, člen spolku, vedoucí kroužku apod.). Výše 
částky záleží na každém žadateli. 

  Preferujeme dlouhodobější záměry s příno-
sem pro širší veřejnost nebo skupinu lidí, ni-
koli jednotlivců (např. činnost sportovních 
klubů, kulturních spolků apod.). 

  Výhodou je, pokud se v projektu angažuje vět-
ší počet zaměstnanců skupiny (např. jako tým 
či družstvo), není to však podmínkou. V žádos-
ti není třeba vypisovat historii vašeho spolku/
klubu, můžete do ní však uvést i další z kole-
gů/ zaměstnanců, kteří se na projektu podílejí. 
Není potřeba, aby každý z členů posílal samo-
statnou žádost.

  Formulář žádosti je k dispozici také na intra-
netu, od března v tištěné podobě na vybraných 
vrátnicích, kde je můžete vyplněné vhodit do 
označených schránek. Je ale vhodné si vybrat 
pouze jednu formu žádosti, tedy elektronickou 
nebo tištěný formulář.

  Žádosti přijímá odbor komunikace. V elektro-
nické podobě na e-mailové adrese granty@
7group.cz. V tištěné podobě prostřednictvím 
označených schránek na vybraných vrátnicích.

  Žádosti se vyhodnocují čtvrtletně a o výsledku 
je každý z uchazečů informován prostřednic-
tvím kontaktů, které uvede v žádosti.

  Podpora není nároková a poskytuje se až do 
vyčerpání ročního rozpočtu grantu.

  Kontaktní osobou, na kterou je možné se ob-
racet, je za odbor komunikace Iveta Janošová, 
i.janosova@7group.cz .

Interní grant pro zaměstnance je zpět
Skupina Sev.en Energy od března nabízí svým zaměstnancům možnost požádat v rámci tzv. Interního grantu o firemní podporu na 
činnost různých zájmových sdružení či pro spolky a projekty v regionech, kde skupina působí. Otiskujeme ještě jednou formulář 
žádosti a do pravidel jsme doplnili i některé odpovědi na nejčastější dotazy. 
O příspěvek může žádat každý zaměstnanec skupiny. Podmínkou je, že se v dané organizaci, spolku či projektu sám aktivně anga-
žuje. Žádosti lze posílat průběžně, vyhodnocení bude probíhat čtvrtletně.

Co vás vedlo k založení tech-
nického kroužku v P elou i?
Dlouhodobě vidíme, jak se 
snižuje počet i kvalita mla-
dých technicky vzdělaných 
lidí a nechtěli jsme tomu jen 
pasivně přihlížet. Přemýšleli 
jsme, jak podpořit technické 
vzdělávání, když v tom při-
šla firma SUMO s nápadem 

technického kroužku v Pře-
louči. Nápad nás nadchl. 
Elektrárna dlouhodobě pod-
poruje spousty zájmových 
klubů v okolí, ale žádný 
technického zaměření.

Co bylo na za átku nejtěžší?
Nejtěžší bylo najít vedoucí-
ho kroužku. Je to velká zod-
povědnost a příprava na 
každou hodinu je náročná. 
Ale myslím, že se to poved-
lo. Jaroslav Horák a Petr Vl-
ček jsou pro techniku zapá-
lení a umí to nadšení předat 
i dětem. O čem svědčí i stále 
narůstající zájem o kroužek, 
který nás velice těší. 

S ím se potýkáte nyní?
Kroužek už je zajetý, od letoš-
ka je v nových prostorách pod 
jídelnou ZŠ Smetanova. Děti 
udělaly za rok obrovský po-

krok. Když přišly na první ho-
dinu, většina neuměla napří-
klad ani šroubovat, dnes už 
i letují tištěné spoje, sestavu-
jí elektrické obvody a progra-
mují robota. A pozadu nejsou 
ani s teorií. Občas se nám stá-
vá, že na pohovor do elektrár-
ny přijde elektrikář a nezná 
třeba Ohmův zákon, to se na-
šim dětem stát nemůže.  
Protože nám narůstá počet 
dětí, narůstají i časové náro-

ky na lektory. Potřebovali by-
chom ještě další posilu. Tímto 
trochu apeluji na vaše čtená-
ře, mezi nimiž by se třeba mo-
hl najít šikovný elektrotech-
nik, který by chtěl své zkuše-
nosti a znalosti předat další 
generaci. 

Jaká jsou vaše o ekávání od 
kroužku?
Chceme dětem ukázat, že 
technické obory jsou zajíma-

vé a zábavné a přivést je k je-
jich studiu na střední nebo 
vysoké škole. A třeba některé 
z nich jednou nastoupí i u nás 
v elektrárně nebo v někte-
ré dodavatelské irmě, napří-
klad v Sumu.

Co byste vzkázal malým vě-
dátorům?
Ať jim zájem a nadšení pro 
techniku vydrží.

(kapr)

Chceme dětem ukázat, že technika je zábava
Druhý rok existence má za sebou vědecko-
technický kroužek pod záštitou spolku Energie 
jinak v Přelouči. V letošním roce je přihlášeno 
asi 30 dětí ve věku 8 až 12 let a malých vědá-
torů stále přibývá. Kroužek vznikl z  iniciati-
vy místních firem SUMO, Sev.en EC a Mykabo. 
Proč se na tuto náročnou, ale zajímavou cestu 
vydali, odpovídá Václav Matys, nový generál-
ní ředitel Sev.en EC. 

lenové vědecko-technického kroužku se pravidelně vydávají i na návštěvu do chvaletické elektrárny. Fo-
to: (kapr)

 Staňte se LEKTOREM Energie jinak z.s.!
Náš nový projekt je určen pro všechny nadšené pedagogy 
i nepedagogy, kteří by se chtěli podílet na vedení a realizaci 
vědecko-technického kroužku Energie jinak. 
Rozjíždíme nový stupeň kroužku pro 7. - 9. ročníky, kde cí-
lem kroužku bude představit elektrotechniku jako obor bu-
doucnosti s širokým rozsahem od domovních elektroinsta-
lací (chytré domácnosti, ostrovní domy) až po základy pro-
gramování složitějších aplikací určených pro průmyslovou 
automatizaci.
Hledáme příjemné, samostatné, organizačně schopné zá-
jemce o práci s dětmi, kteří mají kladný vztah k vědě, tech-
nice a programování.

Požadujeme:
  vzdělání v oboru elektro s příslušnou praxí, 
  zkušenosti s vedením dětí výhodou,
  sympatické a vstřícné vystupování,
  možnost dojíždění do Přelouče,
  časovou lexibilitu 

 (v plánu je zatím jedno odpoledne v týdnu).

Nabízíme:
  odměna dle dohody 

 (proplacena příprava + odučené hodiny),
  možnost tisku materiálu pro jednotlivé hodiny, 
  oporu a pomoc našich stávajících lektorů v začátcích,
  pracovní poměr DPP vždy nejméně na jedno 

 celé pololetí školního roku. 
V případě zájmu pošlete svůj životopis na 

info@energiejinak.cz.

Dny vína na Benediktu už 
podeváté
Už podeváté se letos ve spor-
tovním a vzdělávacím stře-
disku Benedikt uskuteční de-
gustační výstava Dny vína.  
Ve dnech 25. až 26. dubna od 
15:00 do 20:30 hodin čekají 
na návštěvníky vedle vynika-
jících vín také další speciality. 
Dobrou náladu a skvělou at-
mosféru obstará jako tradič-
ně cimbálová muzika. Jedno-
denní vstupné je 300 korun. 
Dny vína znovu podpořila 
i Severní energetická ze sku-
piny Seven Energy. (red)

Mladí fyzici se střetli na 
olympiádě
Jubilejní 60. ročník celostát-
ního kola Fyzikální olympi-

ády uspořádala na přelomu 
února a března v Hradci Krá-
lové Jednota českých mate-
matiků a fyziků. Do celostát-
ního kola postoupili úspěš-
ní řešitelé krajských kol. Pro 
zhruba 25 nejúspěšnějších 
řešitelů je připraveno i sou-
středění na chatě Táňa, je-
hož historie sahá až do ro-
ku 1962, a jehož cílem je pé-
če o talentované studenty. 
Partnerem projektu byla ta-
ké Sev.en EC. (kapr)

Další držitel ceny Nový 
Einstein 
Město Most na konci břez-
na jako každý rok oceňova-
lo pedagogické pracovníky. 
Součástí slavnostního odpo-
ledne na mosteckém magis-

trátu bylo také předání ceny 
Nový Einstein, kterou udě-
luje Vršanská uhelná v rám-
ci svého grantového pro-
gramu Chytré hlavy pro Se-
ver osobnosti se zvláštními 
zásluhami o rozvoj technic-
kého vzdělávání na Mostec-
ku. Převzal ji Josef Haba, uči-
tel Soukromé střední školy 
pro marketing a ekonomi-
ku podnikání Most. Na udě-
lení ceny jej nominovali pe-
dagogičtí spolupracovníci, 
studenti školy i zástupce re-
nomované počítačové spo-
lečnosti mimo jiné za začle-
ňování moderních techno-
logií do výuky a také vedení 
kroužku robotiky pro stře-
doškoláky i žáky ZŠ.  

(red)

STRUČNĚ
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Kolik výstav už má galerie za 
sebou?
Ačkoli se to možná nezdá, le-
tos v dubnu zahajujeme už 
pátou sezonu. V prvním roce 
jsme měli pět výstav, ve dru-

hém a třetím roce vždy jen 
jednu celoroční výstavu, mi-
mo jiné na počest dolu Cen-
trum. Vloni jsme uspořádali 
čtyři výstavy a na letošní se-
zonu jich plánujeme pět. 

Podle jakého klí e vybíráte 
umělce, kte í budou v galerii 
vystavovat? 
To je poměrně snadné. Ne-
jde jen o výtvarné kvality, ale 
také o to, aby se nám díla do 
galerie vůbec vešla. Proto se 
zaměřujeme spíše na foto-
gra ii, gra iku, menší obrazy 
a kresby, dvoumetrová vel-
ká plátna se nám jednoduše 
nevejdou. A samotné uměl-
ce vybírám podle vlastní-
ho vkusu, prostě se mi jejich 
tvorba musí líbit. Nerozlišu-

ji na profesionály nebo ama-
téry, nikomu nechci dělat 
cenzora a určovat, co na vý-
stavu umístí a co ne, ale vět-
šinou se daří vybrat díla sku-
tečně velmi vysoké kvality. 

A samozřejmě se snažím, aby 
náplň galerie jako celku byla 
zajímavá. 

Vy se nezamě ujete jen na 
regionální autory, je těžké je 
do galerie dostat? 
Je pravda, že se nejedná vý-

lučně o regionální umělce, 
vesměs jsou to známí a ka-
marádi, o kterých vím, že 
co dělají, je kvalitní. A uměl-
ce, kteří nejsou z regionu, 
znám třeba z facebooku. Vlo-
ni tu byla například výstava 
mobilních fotografů, v létě 

zde vystavoval Vladimír Hu-
deček své fotogra ie pope-
lářů a obojí bylo velmi zají-
mavé. Ale samozřejmě jsem 
také patriot a chci dát šanci 
místním lidem, kteří se chtějí 
představit. 

Nep emýšlel jste o tom, po-
zvat i někoho z větší dálky? 
Samozřejmě přemýšlel. Na 
Instagramu je spousta za-
jímavých fotogra ií. Líbilo 
by se mi třeba oslovit něko-
ho z mladých fotografů, kte-
ří dělají urbex, což je foto-
grafování opuštěných budov. 
Našel jsem i zajímavé jmé-
no z Austrálie, takže do bu-
doucna by bylo určitě hezké 
rozšířit okruh vystavovatelů 
i mimo Českou republiku, ale 
klidně i mimo Evropu. Nebu-

de ale lehké, sem podobné li-
di dostat, nemám šanci něko-
ho pozvat a zaplatit mu uby-
tování nebo honorář.

Máte p edstavu, jak by se 
měla galerie rozvíjet do bu-
doucna? 

Snahou je udržet si určitý 
standard, zároveň přemýš-
lím, jestli neudělat z býva-
lé trafostanice kompletní 

stánek industriální kultury. 
V dolní části by mohlo vznik-
nout místo pro koncerty, 
projekce a další akce. Mým 
snem je udělat jakýsi in-
dustriální festival, otázkou 
ovšem je, zda by o něj měl ně-
kdo zájem. 

Poj me zpět do p ítom-
nosti, na co se letos mohou 
návštěvníci v Galerii Julius 
těšit?  
První výstava je naplánová-
na na 11. dubna a budou to 
trochu netradiční fotogra ic-
ké záložky. Následovat budou 
litvínovští fotografové a sur-
realistické obrazy. Klasickou, 
černobílou fotogra ii ostrav-

ské krajiny, ne nepodobné té 
naší, by měla prezentovat Mi-
chaela Čambálová. Už podru-
hé bude v galerii vystavovat 
Miloš Vrba. Poprvé předvedl 
sérii aktů, tentokrát by chtěl 
ukázat zdejší krajinu, která 
ho také okouzlila. A s brat-
rem tu na závěr sezony před-
stavíme obrázky z pinhole, 
neboli dírkové komory či Ca-
mery Obscury chcete-li, kte-
ré zpracováváme starými fo-
togra ickými technikami, ky-
anotypií nebo metodou van 
dyke. 

Kdy máte návštěvní hodiny?  
Sezona je stejná jako sezo-
na Podkrušnohorského tech-
nického muzea, takže kdyko-
li návštěvník vyrazí do mu-
zea, může navštívit i galerii. 
Pokud bude zavřeno, stačí se 
obrátit na zaměstnance mu-
zea. Naše galerie nefunguje 
v klasickém režimu jako běž-
né galerie, na stálou službu 
nemáme peníze. 

(pim)
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Petr Havlík (1963)
  Celý život žije a tvoří v Litvínově

  Vyučený tiskař

  Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

  Ženatý, otec dvou dcer

  Člen Rotary clubu v Mostě a Spolku přátel historie Lit-
vínovska

Pátá sezona Galerie Julius nabídne pětici výstav 
Areál bývalého hlubinného dolu Julius 3 v  Kopistech není jen sídlem 
Podkrušnohorského technického muzea, kde mohou návštěvníci na-
jít spoustu zajímavostí z  historie dobývání uhlí a  rud v  Krušnohoří, 
ale několik let také Galerie Julius, která představuje zajímavé umělce 
nejen z  regionu. Galerie je společným projektem Podkrušnohorského 
technického muzea, jenž poskytuje prostory bývalé trafostanice, a Pe-
tra Havlíka, který je jejím kurátorem a připravuje program. Zajímavé 
výstavy plánuje i v letošním roce. V dubnu zahajuje další sezonu. 

 „Nerozlišuji na profesionály nebo amatéry, nikomu nechci dělat 
cenzora a určovat, co na výstavu umístí a co ne, ale většinou se 
daří vybrat díla skutečně velmi vysoké kvality.“

„Snahou je udržet si určitý standard, zá-
roveň přemýšlím, jestli neudělat z bývalé 
trafostanice kompletní stánek industriál-
ní kultury.“

Tentokrát soutěž probíhala 
elektronicky a přihlásily se do 
ní dvě irmy. Vítěze, který na-
bídl cenu zhruba 3,4 milionu 
korun, už potvrdilo i zastupi-
telstvo obce. Na opravu kos-
telních věží chtějí ve Strupči-
cích využít také inanční dar 
z partnerské smlouvy s Vr-
šanskou uhelnou.  
Kostel sv. Václava patří k vý-
znamným obecním památ-
kám. První zmínka o něm se 
datuje do 14. století. O památ-
ky v katastru Strupčic se sta-
rá zdejší Spolek přátel pamá-
tek, který se pravidelně při-
pojuje i k celostátním akcím, 
jako je například Noc koste-
lů. Ta se letos ve strupčickém 
kostele sv. Václava uskuteční 
už popáté. V minulosti se zde 
promítal například dokument 

věnovaný této památce, kte-
rý v roce 1985 natáčel Krát-
ký ilm Praha o památkách 
v obcích, jež měly ustoupit 
těžbě. Letošní Noc kostelů se 
zde uskuteční 24. května od 
18:00 do 20:00 hodin a hos-
ty budou pěvecký sbor mos-
teckého gymnázia SMoG a ka-
daňský cestovatel a milovník 
Afriky Martin Šíl. 
Druhou podobně významnou 
památkou je kostel sv. Marka 
v nedalekých Sušanech, který 
se veřejnosti otevře 26. dub-
na vpodvečer, kdy se za účas-
ti litoměřického biskupa Jana 
Baxanta bude konat večerní 
mše. Následuje průvod oko-
lo kostela. Další den od 11:00 
hodin začíná v Sušanech tra-
diční pouť. 

(red)

Kostel čeká oprava věží
Věže strupčického kostela se už zanedlouho 
konečně dočkají opravy. Výběrové řízení na 
opravu dvojice věží, které jsou v  současnos-
ti už téměř v  havarijním stavu, vypsala obec 
před koncem loňského roku. 

Bývalá rozvodna Dolu Julius III je dnes netradi ním výstavním prostorem s unikátní atmosférou. Foto: Ar-
chiv DN

Romantika 
v kempu 

Na Slapnici
Přijeďte v létě na prodloužený víkend či na delší pobyt 
do kempu Na Slapnici na Křivoklátsko, které možná zná-
te z ozdravných pobytů z dětství. Pro zaměstnance sku-
piny Sev.en Energy a jejich rodiny 10 % sleva na ubyto-
vání po celou sezonu.

Kemp Na Slapnici leží 3 km od obce Skryje v malebné 
krajině křivoklátských lesů v údolí Zbirožského potoka, 
10 minut pěšky od řeky Berounky. Okolí nabízí mnoho 
tras pro pěší turistiku i náročnější cyklistiku. 

Kemp má 8 chat, 8 míst pro stany a 2 místa pro karavan. 
V kempu je hostinec pro 80 osob. 

Ceny za ubytování: 
  čtyřlůžková – šestilůžková chata - od 750 do 

 1 200 Kč/noc (podle vybavení chaty) 
  dvojlůžková chata - 500 Kč/noc 

Více na www.kempnaslapnici.cz 
či na tel.: 602 515 761.

Petr Havlík, kurátor Galerie Julius. Foto: Archiv DN

Soutěží se ve třech kategori-
ích ve třech typech běžně po-
užívaných svařovacích metod. 
„Také letos jsou v soutěži i čtyři 
děvčata, což je stejně jako v loň-
ském roce. Přáli bychom si, aby 

jich bylo víc, protože dívky jsou 
velmi šikovné,“ prozradil Pavel 
Barták, ředitel soutěže z pořá-
dající školy. „U nás ve škole se 
před soutěží nijak speciálně ne-
připravujeme. Žáky vždy vybí-

ráme náhodně, 
pro některé je to 
zajímavá zkuše-
nost vyzkoušet 
si sváření a mů-
že se ukázat, že 
na to jsou šikovní 
a začne je to ba-
vit. Shodou okol-
ností právě jedna 
z dívek v soutě-
ži byla původně 
z jiného oboru, 
svařovat se nau-
čila doma od ta-
tínka,“ doplnil.  
V soutěži jde 
především o po-
rovnávání do-
vedností žáků, 
pro školy je ta-
ké velmi cen-

nou výměnou zkušeností a své 
budoucí zaměstnance si me-
zi soutěžícími mohou vyhléd-
nout irmy, které školu a sou-
těž podporují. 
Najít šikovné studenty tech-
nických oborů a řemesel je 

v současnosti velký problém. 
„Kvalita dětí, které přicházejí 
do učebních oborů ze základ-
ních škol, je výrazně nižší než 
v minulosti. Také proto rozjíž-
díme spolupráci se základní-
mi školami. Chtěli bychom se 

spojit s učiteli technické výcho-
vy na základních školách a dát 
jim základní informace o tom, 
co by děti měly umět, pokud 
budou chtít studovat technický 
obor,“ dodal Pavel Barták.                                           

(red)

Ve Velebudicích znovu soutěžili o zlatou kuklu

 Témě  pět desítek studentů z ech a ze Slovenska soutěžilo v Mostě o zlatou kuklu ve sva ování. Foto: (pim)

Osmačtyřicet soutěžících z  devatenácti škol 
z  Čech a  jedné ze Slovenska přijelo do Mostu 
předvést své dovednosti ve svařování na sed-
mý ročník soutěže O zlatou kuklu společnosti 
SIAD. Akci pořádanou mosteckou Střední ško-
lou technickou pravidelně podporují také Se-
verní energetická a Vršanská uhelná ze skupi-
ny Sev.en Energy. 

Ve sva ování soutěžila i tve ice dívek. Foto: (pim)

Ještě před pár týdny se tu 
proháněli bruslaři na ven-
kovním kluzišti, teď parčík 
mezi mosteckým magistrá-
tem a hotelem Cascade hos-
tí jednu z kolekcí výstavy 
Má vlast cestami proměn.
Mostečané si mohou až do 
konce dubna prohlédnout 
proměny, které se týkají Ús-
teckého a Libereckého kra-
je. Na výstavních panelech 
se na fotogra iích a v příbě-
zích představují zdařilé pro-
jekty, kdy se povedlo zane-
dbaná místa a sídla v obcích, 
městech a krajině vrátit do ži-
vota i s jejich původním úče-
lem, případně jim dát zcela 
nový smysl. Obyvatelům re-
gionu určitě udělají radost 
dva vystavované rekultivač-
ní projekty, a to jezera Milada 
a Most. Návštěvníky vernisá-
že výstavy 21. března možná 
překvapila informace, že vo-
da v jezeře Most je velmi čis-
tá, její průhlednost dosahuje 
až k devíti metrům.           (red)

Výstava ukazuje 
jezero Most
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Sací bagr se na vodní hladinu sám nedostane 

Stroj se musí zvednout je ábem a posadit na speciální návěs ur ený k p epravě těžké techniky. 

Když se bagr dopraví na místo, je t eba jej „nastrojit“, plováky se totiž p evážejí zvláš . 

S ištěním usazovací jímky úpravny důlních vod už si poradí většinou bez větších potíží. Foto: 4x (pim)

Podrobnosti o tom, jak se sací vodní bagr vrá-
til zpět do akce, se můžete dočíst uvnitř tohoto 
čísla Důlních novin. Jenže dostat tento speci-
ální stroj na vodu, není úplná legrace a vyža-
duje to poměrně rozsáhlou přípravu a spoustu 
dovedností. Co všechno to obnáší, jsme se po-
kusili zachytit v následující fotoreportáži.

Ze b ehu na hladinu musí bagr p esunout idi  ‒ kapitán. 
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