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Nový systém hlídá celkem 
deset čerpacích stanic, kam 
se svádí důlní voda ze šach-
ty. Rozmístěné jsou na celém 
území lomů Vršany, Jan Šver-
ma, ale také v předpolí těžeb-
ních lokalit. 
„Jedná se o řídicí systém Sie-
mens, který se používá i na tě-
žebních technologiích, včetně 
velkostrojů. Mostecká irma 

PAS pro nás ale vyvinula spe-
ciální software, který na jed-
notlivých čerpacích stanicích 
dokáže hlídat hladinu vody, 
teplotu okolí, ale i například 
motorů, stejně jako tlak v po-
trubí nebo průtok,“ vysvět-
lil Jan Jandák, technik útvaru 
hlavního energetika Vršanské 
uhelné.
Pokračování na straně 2

Počítač hlídá čerpací stanice
Čas i peníze ušetří Vršanské uhelné nový řídicí 
systém pro čerpací stanice. Zatímco v minulos-
ti bylo potřeba kvůli kontrole najezdit desítky 
kilometrů, dnes lze vše ovládat na dálku pro-
střednictvím počítače nebo mobilního telefonu. 

Jedná se o linku velmi vysoké-
ho napětí akciové společnos-
ti ČEZ. Vyrostlo zde celkem 
sedm stožárů a jednoduché 
vedení v délce 1150 metrů. Jen 
základy stožárů, s ohledem na 
geologické podmínky a býva-
lou hlubinnou činnost, muse-

ly být zabezpečeny mikropi-
loty, které dosahují hloubky 
až deseti metrů. Práce přitom 
probíhaly především v zimním 
období a ve velmi těžkém te-
rénu.
„Linka V 144 v prostoru Hořan 
musela být přeložena jako prv-

ní, aby se zde mohlo začít při-
pravovat území pro přeložky 
horkovodu, průmyslového vo-
dovodu  Nechranice, vysoko-
tlakého plynovodu, ropovodu 
Družba a potrubních dálkovo-
dů společností Unipetrol RPA, 
Synthos Kralupy, Čepra, dato-
vých kabelů ČEZ ICT Services 
a optických kabelů společnos-
tí UPC a Mero. Tím by veškeré 
práce měly za několik let vyvr-
cholit a uvolnit prostor pro po-
kračující těžbu lomu Vršany,“ 
vysvětlil Pavel Šnajdr, speci-
alista Projektu výstavby in-
ženýrských sítí Hořanského 
koridoru.
Pokračování na straně 2 

Nejdříve přeložky sítí, pak těžba uhlí
Těžba Vršanské uhelné se v  následujících le-
tech přesune do takzvaného Hořanského ko-
ridoru. Do oblasti, kde je rozvedena řada in-
ženýrských sítí.  Ještě než se tak stane, musí 
nejprve dojít k  jejich přeložkám. První velká 
akce tohoto druhu se právě v  těchto dnech 
úspěšně dokončuje.

„Montážní místo, kde byl vel-
kostroj doposud odstaven, se 
bude upravovat pro potřeby 
generálních oprav další tech-
nologie Vršanské uhelné v ná-
sledujících letech,“ vysvět-
lil Petr Procházka, technický 
ředitel Vršanské uhelné. Re-
lativně krátká cesta obřímu 
stroji zabrala několik dní. Ne-
jen proto, že kráčí teoretickou 
rychlostí tři metry za minutu, 
ale na trase musel překonávat 
i překážky, například vedení 
vysokého napětí. Fakt, že se 
rypadlo dalo do pohybu, ale 
neznamená, že se v dohledné 
době zapojí do těžby. Na no-
vém stanovišti nedaleko vrát-
nice do lokality Vršany bude 
odstaveno až do roku 2029. 
Kolem něj postupně vznik-

ne montážní místo, kde stroj 
následně projde generální 
opravou. To proto, aby po ro-
ce 2030 mohl v těžbě nahra-
dit rypadlo KU800/K84, kte-
ré těží skrývku v lomu Vršany 
v současné době. 
Oba skrývkové velkostro-
je spojuje i jedna zajímavost 
z roku 2011. Při generální 
opravě rypadla K84 si „vy-
měnily“ výložníky. Devadesá-
timetrový výložník původně 
ze stroje K92 byl během ge-
nerálky nasazen na velkostroj 
K84.  Rypadlo K92 pak stejně 
jako zbylý pětasedmdesáti-
metrový výložník na speciální 
konstrukci muselo absolvo-
vat zhruba osmikilometrovou 
trasu na místo, kde bylo až 
doposud odstaveno.          (red)

Skrývkový obr vyrazil na kilometrovou pouť
Na kilometrovou pouť vyrazil na přelomu září 
a  října velkostroj KU800/K92. Z  montážního 
místa, kam byl v roce 2011 odstaven, odkráčel 
na nové stanoviště.
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Skrývkový velkostroj K92 musel z montážního místa urazit kilometrovou trasu. Foto: (pim) 
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Jak zaměstnanci Vršanské 
uhelné a dalších spole -
ností skupiny Czech Coal 
erpají služby z programu 

Zdraví?
Z dat od společnosti Bene i-
ty.cz, z jejíž nabídky služeb 
mohou od jara zaměstnan-
ci čerpat svůj program Zdra-
ví, víme, že například jen ve 
Vršanské uhelné lidé dopo-
sud vyčerpali zhruba šede-
sát procent kreditů, které se 
svou bene itní kartou na le-
tošní rok získali. Největší zá-

jem byl v březnu, tedy krátce 
po nabití karet a zahájení čer-
pání programu Zdraví. Roz-
díly mezi zaměstnanci Vršan-
ské uhelné a ostatních spo-
lečností skupiny Czech Coal 
jsou minimální, největší zá-
jem je standardně o rekrea-
ce, zájezdy, druhou nejvyuží-
vanější skupinou služeb jsou 
lékárny, rehabilitace a masá-
že. Poměrně výrazné procen-
to zaměstnanců své karty vy-
užívá k nákupu služeb opti-
ků.                                           (red)
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Odpískán…
…znamená být, volně para-
frázováno, vyřazen ze hry.  
Komu by se takový stav za-
mlouval. Mostecko: nenechá-
me se odpískat, tak zní název 
výzvy Hospodářské a sociál-
ní rady Mostecka, která spat-
řila světlo světa na Dni hor-
níků 11. září a je určena Vlá-
dě ČR.
A v čem se Mostecko, tedy 
my všichni, nechceme ne-
chat odpískat? Příliš dlouho 
už posloucháme „kecy v kle-
ci“ o tom, jak chtějí někte-
ří politici udělat z Ústeckého 
kraje opět prosperující regi-
on s budoucností. No, řekla 
bych, že se jim to tedy vskut-
ku daří. Nejvyšší nezaměst-
nanost, příliv problémových 
občanů, nárůst sociálně vy-
loučených lokalit v podobě 
Janova, částí Mostu i dalších 
míst v kraji. Služby a obchod 
jdou ke dnu, špatné doprav-
ní spojení a nijak významný 
zájem investorů s dlouhodo-
bou vizí, natož s prací nejen 
v montovnách. Dostupnost 
a úroveň zdravotní péče je 
na mnoha místech problém. 
Slušní lidé doplácejí na skvě-
lý systém sociálních dávek 
a pomalu, aby se báli v kritic-
kých místech vyjít večer na 
ulici, a někde i za dne.
Výzva, pod kterou se v těchto 
týdnech podepisují lidé ne-
jen na Mostecku, nechce nic 
jiného, než aby se vláda ko-
nečně začala zabývat situa-
cí. Možná to pan premiér So-
botka, když od mosteckého 
primátora Paparegy přebí-
ral maketu časované bomby, 
bral jako nadsázku. Ale bez 
inanční i legislativní pomo-

ci státu by mohla bouchnout. 
Když někdo bere, a to stát dě-
lal po mnoho desetiletí, měl 
by teď dávat.
Nechceme se nechat odpís-
kat, spíše by měl být někdo 
vypískán. Jen nevím, proč mi 
teď pořád v hlavě vyskakuje 
slovo „defenestrace“…
S přáním barevného podzi-
mu

EDITORIAL

Liběna Novotná,
vedoucí regionální 
komunikace 

OTÁZKA PRO...

Petra Mrvíka, 
personálního ředitele 
Vršanské uhelné

Pokračování ze strany 1 
Jen v místě, kde se nyní posou-
vala linka velmi vysokého na-
pětí, bude zapotřebí ještě od-
těžit 750 tisíc kubíků zeminy. 
Práce na přeložce linky 
V 144 přitom začaly už před 
několika lety. Žádost společ-
nosti ČEZ odeslala Vršanská 
uhelná již v roce 2012. Jen vy-
řízení veškerých legislativních 
podmínek Ministerstva život-
ního prostředí a odboru ži-
votního prostředí Krajského 
úřadu Ústeckého kraje zabra-
lo téměř 2 roky. Smlouva me-
zi Vršanskou uhelnou, která 
je investorem akce, a elektrá-
renskou společností ČEZ byla 
nakonec podepsána v prosin-
ci loňského roku. „Podmínkou 
mimo jiné bylo, že s ohledem 
na zde žijící chráněné druhy 
živočichů budou práce probí-
hat v období od srpna do břez-
na.  Nakonec se všechno zvlád-
lo bez problémů,“ doplnil Pavel 
Šnajdr. 
Přeložky linek elektrické-
ho napětí budou pokračovat 

i nadále. Přes území totiž ve-
dou další, které napájejí na-
příklad litvínovskou chemič-
ku, komořanskou teplárnu 
i rozvodnu na lokalitě Severní 
energetické.  Rozvody vede-
ní tu ale nemá pouze společ-

nost ČEZ, svou linku vysoké-
ho napětí tu provozuje i spo-
lečnost Coal Services, která 
již zahájila výstavbu takzva-
né III. etapy v oblasti Slatini-
ce - sever. „Veškeré práce ve 
Vršanské uhelné koordinuje 

speciální tým pro výstavbu in-
ženýrských sítí v Hořanském 
koridoru ve spolupráci s pro-
jektanty a odborníky z jednot-
livých společností, kterých se 
přeložky dotýkají,“ doplnil Pa-
vel Šnajdr.                             (red)

Nejdříve přeložky sítí, pak těžba uhlí

„V minulosti pro nás zajišťo-
valy generální opravy těch-
to lokomotiv Krušnohorské 
strojírny Komořany. Do roku 
2010 prošlo generálkou sedm-

náct z šestadvaceti lokomo-
tiv tohoto typu, kterými kole-
jová doprava disponuje,“ vy-
světlil Antonín Karl, vedoucí 
úseku železničních kolejových 

vozidel. Vždy zhruba po tři-
nácti letech provozu by mě-
la následovat generální opra-
va. Po mimořádné prohlíd-
ce lokomotivy se ale zjistilo, 
že se střední oprava většího 
rozsahu dá zvládnout vlastní-
mi silami. „Roli v tom, že jsme 
se rozhodli pustit do oprav sa-
mi, hrálo více faktorů. Mimo ji-
né třeba to, že lokomotiva vá-
ží 155 tun, a proto se nemůže 
pohybovat po běžných kolejích. 
Byl by tedy problém s přepra-
vou na místo generální opravy,“ 
doplnil Karl.  Důležité bylo, že 

úsek měl k dispozici dostatek 
náhradních dílů. Díky tomu, že 
k opravě nebylo zapotřebí do-
davatele, povedlo se i ušetřit. 
„Standardní generální oprava 
tohoto typu lokomotivy vyjde 
na více než osm milionů korun, 
nás náklady na opravu stály 
700 tisíc korun,“ dodal ještě.  
I když nešlo o klasickou gene-
rální opravu, prošla lokomoti-
va velmi důkladnou prohlíd-
kou a opravovaly se prakticky 
veškeré její části. Od podvozků 
a trakčních motorů, přes úpra-
vu kol přímo na rozměr, kom-

pletní obnovou prošly kom-
presory, rozjezdové odpory, 
sběrače proudu, opraveny by-
ly i všechny motory. Nakonec 
dostala lokomotiva také nový 
nátěr. Letos se přitom jednalo 
už o druhou podobnou opra-
vu a další lokomotivu by v díl-
nách ŽKV rádi stihli opravit 
do konce roku. „V příštím ro-
ce bychom chtěli stejným způ-
sobem opravit další dvě loko-
motivy a prodloužit tak jejich 
životnost do doby, než bude za-
potřebí generální oprava,“ uza-
vřel Karl.                              (pim)

Lokomotivu opravili sami za zlomek ceny
Když důlní odklizová lokomotiva E 27 na konci 
srpna opouštěla dílny úseku železničních ko-
lejových vozidel (ŽKV), jen málokdo by hádal, 
že nejde o úplně nový stroj. Přitom v lokomo-
tivce Coal Services pouze prošla střední opra-
vou, po níž se prodloužila její životnost o zhru-
ba šest let. 

Důlní odklizová 
lokomotiva E27 
Vyráběla se v letech 1984 – 
1985 pod označením E1, 
následně do roku 1989  pod 
označením E2. Jde o jednu 
z nejpoužívanějších důlních 
lokomotiv. Na koleje po 
šachtě denně vyráží zhru-
ba 20 těchto strojů, dalších 
šest má Kolejová doprava 
Coal Services k dispozici ja-
ko zálohu. Kromě přepra-
vy uhlí do elektrárny v Po-
čeradech, kde není trolejo-
vé vedení, je možné ji vidět 
prakticky ve všech provo-
zech na šachtě. Vozí soupra-
vy se skrývkou od velko-
stroje K54 ve Slatinicích, 
stejně tak se s nimi přepra-
vují soupravy s uhlím z Do-
lu Centrum i do litvínovské 
chemičky.  

Stal se tak nástupcem Petra Mit-
telbacha, který po čtyřech deká-
dách u důlních mašin odešel do 
penze. Neznamená to ale, že by 
Ondřej Kos byl v Coal Services 
nováčkem. „Po dokončení vyso-

koškolského studia elektrotech-
niky v Plzni jsem v roce 2010 na-
stoupil do Coal Services jako me-
chanik elektrických lokomotiv,“ 
vysvětlil vedoucí. Na tomto pos-
tu vydržel do jara 2013, kdy se 

stal vedoucím správy tratí a le-
tos převzal vedení „kolejovky“. 
Díky tomu, že i během několika 
uplynulých let stihl projít pro-
vozními profesemi v Coal Ser-
vices, své působiště velmi dob-
ře zná. 
Původem je sice Ondřej Kos 
z Kadaně, ovšem vztah k šach-
tě a uhlí má v jeho rodině koře-
ny. „Oba mí dědové přišli na se-
ver Čech za prací na šachtě, i můj 
táta na šachtě pracuje, ačkoli ne 
přímo v Mostě. Já sám jsem se 
do Mostu za prací přestěhoval, 
pochází odtud manželka, která 
pracuje v Severní energetické,“ 
vysvětlil Kos. I když mu těžba 
uhlí není cizí, nástup ke kolejo-
vé dopravě prý byla spíše sou-
hra náhod. „V tom jsme se s mým 
předchůdcem Petrem Mittelba-
chem shodli. Oba jsme se k důl-
ním mašinám dostali víceméně 
náhodou a oběma nám přirostly 
k srdci,“ dodal vedoucí Kolejové 
dopravy Coal Services.         (pim)

K důlním mašinám se dostal náhodou

„Jde o střední pásová rypad-
la ZX 130 a ZX 160, která bu-
dou v následujících letech vy-
užívána v Severní energe-
tické. Tento nákup navazuje 
i na výběrové řízení o posky-
tování pomocné mechaniza-
ce pro Severní energetickou.
Důležitou roli při výběru stro-
jů hraje i skutečnost, aby by-
ly patřičně využívány,“ vy-
světlil  Vojtěch Bögi, ředi-
tel Czech Coal Power. Stroje 
byly pořízeny prostřednic-
tvím společnosti Servis Lea-
sing od o iciálního zastoupe-
ní výrobce v České republi-

ce, při výběru se samozřejmě 
přihlíželo i k ceně rypadel 
a poskytovanému servisu. 
„V této kategorii strojů nejsou 
mezi výrobci velké rozdíly. 
V našem strojním parku jsou 
nejčastěji zastoupeny značky 
Komatsu a Caterpillar. V sou-
časné době je malých a střed-
ních rypadel tohoto typu po-
užíváno celkem pět v Severní 
energetické a pět ve Vršan-
ské uhelné,“ doplnil ředitel. 
Nejčastěji se malá a střední 
rypadla používají při čištění 
a přestavbách linek pásových 
dopravníků a pro úpravy te-

rénu při odvodnění těžeb-
ních lokalit. Za určitých pod-
mínek mohou stroje sloužit 

i ke zvedání břemen. Všechny 
tři stroje by měly být dodány 
během listopadu.               (red)

Na šachtě vyzkouší rypadla Hitachi
Tři nová pásová rypadla rozšíří strojní park 
pomocné mechanizace společnosti Czech Coal 
Power. Jedná se o vůbec první stroje od společ-
nosti Hitachi, které společnost pořídila. 

Tomáš Hüner skončil ve 
funkci předsedy dozorčí ra-
dy Vršanské uhelné. Pozi-
ci opustil po zhruba ročním 
působení, když ČEZ de ini-
tivně potvrdil, že prozatím 
neprodá Elektrárnu Počera-
dy. Ve funkci ho vystřídal Da-
vid Knop-Kostka, který ja-
ko předseda dozorčí rady Vr-
šanské uhelné působil před 
Hünerovým nástupem.

Letošní rok byl pro Ondřeje Kose rokem dvou 
zásadních změn. V červnu se mu narodila dcera 
a v srpnu nastoupil na pozici vedoucího Kolejo-
vé dopravy Coal Services.

Pokračování ze strany1 
Za normálních okolností sys-
tém po zadání základních pa-
rametrů pracuje bezobslužně, 
laicky řečeno bez doteku lid-
ské ruky. Veškerá data odchá-
zí do počítače, kde se zároveň 
archivují. „Při jakýchkoli varov-
ných stavech na zařízení systém 
automaticky odesílá SMS zprá-
vu, kterou obdrží několik osob 
včetně vedení úseku a elektro-

mechanika. A v případě potře-
by lze i údržbu provádět na dál-
ku prostřednictvím telefonu,“ 
doplnil Roman Ptáček, zástup-
ce vedoucího úseku přestaveb 
a ostatních činností Vršanské 
uhelné, do jehož gesce odvod-
nění spadá. Aby podobný sys-
tém mohl na šachtě fungovat, 
musí odpovídat také báňské 
legislativě, která stanoví přes-
né podmínky pro provozová-

ní zařízení v automatickém re-
žimu. „Jednou z nich mimo jiné 
je, že musí existovat řešení, po-
kud přestane fungovat auto-
matický režim. Všechny čerpací 
stanice lze proto přímo z místa 
ovládat rovněž manuálně,“ do-
plnil Ptáček.
I odvodnění se tak stalo jed-
nou z činností, kde část práce 
za člověka zastanou moderní 
technologie.                       (red)

Počítač hlídá čerpací stanice

Rypadla Hitachi si odbudou premiéru na šachtě v listopadu. Foto: Hitachi

Postavit bylo t eba sedm stožárů velmi vysokého napětí. Foto: (paš)

Ond ej Kos, nový vedoucí Kolejové dopravy. Foto: (pim)

Hüner odchází

Tato lokomotiva je jednou ze t í, které si letos vlastními silami opraví Kolejová doprava Coal Services. Foto: (pim)
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ANKETA
Chtěli byste dostávat 
výplatní proužek 
elektronicky?

Zdeněk Švandrlík
Coal Services
Určitě bych s tím neměl 
problém, přes počítač ře-
ším celou řadu věcí, napří-
klad bankovnictví, takže by 
mi to určitě nevadilo.

Zdeněk Muska
Infotea
Elektronické výplatní 
proužky dostáváme už ně-
kolik měsíců.  Dostanu ho 
pod heslem do pošty a mů-
žu si ho zkontrolovat od-
kudkoli a pak si ho ulo-
žit do počítače a nemusím 
skladovat zbytečné papíry. 

Josef Lacina
Coal Services
Pro mne by to bylo absolut-
ně bez problémů, dnes už 
se většina záležitostí stej-
ně řeší elektronicky a zba-
vil bych se dalších papírů.

Karel Vršecký
Coal Services
Počítač sice mám, ale pří-
liš ho nepoužívám. Papíro-
vá páska je pro mne lepší, 
ale asi bych se s elektronic-
kou podobou dokázal vy-
pořádat. 

Tenis ovládl Petr Kohout
První zářijový víkend patřil na 
kurtech v Jirkově tenisovému 
turnaji O pohár personální-
ho ředitele Coal Services. Ten-
tokrát se  všech 14 účastníků 
dohodlo, že vzhledem k očeká-
vanému špatnému počasí ode-
hrají turnaj za jediný den. Ví-
tězem dvouhry se stal Petr Ko-
hout z Vršanské uhelné, druhou 
příčku obsadil Jaromír Fran-
ta (SOO CCG), třetí skončil Petr 
Procházka (VUAS). Ve čtyřhře si 
nejlépe vedl pár Kohout – Pro-
cházka. Stříbro si odnesli Radek 
Sopr s Petrem Novákem, bron-
zoví skončili Jaromír Franta 
s Martinem Jurcem. V katego-
rii útěchy zvítězil David Soliga 
před Martinem Jurcem a Zdeň-
kem Bezchlebou. „Rád bych vy-
zdvihl herní výkony a disciplínu 
hráčů, kterým patří poděková-
ní, stejně jako členům tenisové-

ho klubu Jirkov, kteří každoroč-
ně připravují pro turnaj skvělé 
zázemí,“ zhodnotil turnaj Jaro-
mír Franta.                                (red)

Turistický výšlap s odboráři
Dvě trasy 14 a 20 kilometrů 
Krušnými horami připravili 
odboráři pro zájemce o turis-
tiku na 10. října. Jiří Cingr, je-
den z organizátorů pochodu, 
uvedl, že se každoročně snaží 
provést účastníky méně zná-
mými stezkami a ukázat zají-
mavá místa. Autobusy odjíž-
dějí z Chomutova od autobu-
sového nádraží v 7.30 hodin 
a z Mostu od zimního stadionu 
v 8.00 hodin. Konec pochodu 
se předpokládá kolem 17. ho-
diny. Poprvé letos organizáto-
ři zavedli účastnický poplatek 
30 korun za osobu. Bližší infor-
mace získáte na tel. č. 2390 ne-
bo 728 647 783.                   (red)

KRÁTCE

KDYŽ SE ŘEKNE

Odborný útvar účetnictví Vr-
šanské uhelné zpracovává 
účetnictví nejen pro samot-
nou Vršanskou uhelnou, ale 
i pro další společnosti sku-
piny Czech Coal. Celkem čtr-
náct účetních se stará o osm 
společností, které se mnoh-
dy zabývají zcela odlišnými 
činnostmi. „Zatímco Vršanská 
uhelná je těžební společnost, 
tak například předmět pod-
nikání společnosti Servis Lea-
sing je pronájem vozidel. Další 
společnost, Coal Services , za-
se poskytuje služby v oblasti 
zásobování, nákupu a prodeje 
energií a dále zajišťuje kolejo-
vou dopravu. Musíme si umět 
poradit,“ vysvětlila Anna Štre-
blová, vedoucí útvaru účet-
nictví Vršanské uhelné. 

Každá firma má účetní
Zatímco dříve měly účetní 
zvlášť na starosti majetek, 
výrobu a materiál, po změ-

nách ve struktuře skupiny 
Czech Coal se systém jejich 
práce změnil. Samotný prin-
cip účtování je obdobný jako 
kdekoli jinde, i na šachtě pla-
tí ono známé „má dáti – dal“. 
Největší rozdíl je v předmě-
tu činnosti firmy, pro kterou 
se účetnictví vede. „I když je 
na šachtu z pohledu legislati-
vy možné pohlížet zčásti ja-
ko na stavební firmu, přece 
jen tu platí trochu jiná pra-
vidla. Pracuje se zde napří-
klad se subdodávkami v ob-
lasti stavebních prací sou-
visejících s těžbou, potažmo 
skrývkou, musí se vytvářet 
rezervy například na sanace 
a rekultivace, které nastanou 
po ukončení těžby. V podsta-
tě každá společnost má svá 
specifika, s nimiž se v dal-
ší společnosti nesetkáte. Ta-
ké proto má každá z firem ve 
skupině jednu účetní, která si 
svou firmu hlídá a má podpo-

ru od ostatních, zapotřebí je 
samozřejmě i určitá vzájem-
ná zastupitelnost,“ doplnila 
Štreblová. 

Na svou práci nejsou sami
Útvar účetnictví ale ne-
ní osamocenou „jednot-
kou“ uprostřed Vršanské 
uhelné. Spolupracovat mu-
sí s řadou dalších speciali-
zovaných odborných útva-
rů. „Z toho, co my zpracuje-
me, se následně zpracovávají 
daňová přiznání, která při-
pravuje odborný útvar daní, 
jehož další důležitou činnos-
tí je podpora v oblasti meto-
diky daní a účetnictví. Dále 
spolupracujeme s odborným 
útvarem finančních aktivit, 
který má na starosti mimo ji-
né pohyb peněz uvnitř a vně 
společností, kontakt s ban-
kami a podobně. A samozřej-
mě jsme prakticky neustále 
v kontaktu s takzvanou eko-
nomickou podporou v jed-

notlivých společnostech, ale 
i celou řadou lidí z dalších 
odborných útvarů. Od nich 
potřebujeme zpětnou vazbu, 
abychom dokázali veškeré 
položky správně zaúčtovat,“ 
dodala Štreblová. A zapomí-
nat se nesmí ani na spolu-
práci s IT podporou, protože 
v současné době je účetnic-
tví záležitostí specializova-
ných programů, které jsou 
přizpůsobovány aktuálním 
změnám a úpravám zákonů 
a směrnic. 
Výstupem práce účetních je 
příloha účetní závěrky. Tu 
v případě Vršanské uhel-
né ověřuje externí auditor 
a účetní výkazy následně 
slouží daňovému oddělení 
pro výpočet daňových po-
vinností vůči státu.           (red)

Účetní nejsou jen kouzelníci s čísly
Práce na šachtě je sice v mnoha ohledech spe-
cifická, ale i  k  ní patří profese, bez níž se ne-
obejde žádná firma. To je i  případ té, kterou 
představíme dnes, účetních.  

Co musí umět účetní
  Rozšířeným omylem je, že účetnictví je hlavně záležitostí matematiky. Na tyto úkony jsou 

ale specializované účetní systémy, které řadu operací zvládnou samy. Ve skupině Czech 
Coal se používají dva. Kromě toho, že se je účetní musí naučit ovládat, je pro ně důležitější 
logika a znalost pravidel a souvztažností, které spolu souvisejí. 

  Účetní musí sledovat změny v pravidlech a umět se v nich orientovat. Stěžejními norma-
mi, kterými se řídí účetní v podnikatelské sféře, jsou Zákon o účetnictví, Prováděcí vyhláš-
ka k zákonu o účetnictví, Účetní standardy pro podnikatele a dále široká paleta daňových 
zákonů.  Na rozdíl od daňových zákonů se v účetní legislativě nedělají tak časté změny, 
ovšem od příštího roku začne platit velká novela tohoto zákona. 

  Ekonomické vzdělání je pro lepší orientaci v základech výhodou.

  Pro kvalitní práci účetních je důležitá vzájemná spolupráce s kolegy napříč společnostmi.

„V současné době máme cel-
kem jedenáct traktorů. Ži-
votnost jednoho takového 
stroje je přibližně deset let. 
V podmínkách, v nichž trak-
tory na rekultivacích pracu-
jí, najezdí v ranních osmiho-
dinových směnách a v sezóně 
ve dvanáctihodinových smě-
nách kolem tisíce motohodin, 
což odpovídá zhruba šede-
sáti tisícům kilometrů ročně 
u osobního automobilu,“ uve-
dl ředitel Rekultivací Tomáš 
Šolar. 

Dva nové traktory značky 
New Holland T6.155 s šesti-
válcovým motorem o výko-
nu 155 koní nahradily ve vo-
zovém parku dva traktory TS 
115 stejné značky, které Re-
kultivace pořizovaly v letech 
2000 a 2001. New Holland je 
v současnosti světovou jednič-
kou na trhu s traktory, ovšem 
kritérií pro výběr  bylo více. 
„Rozhoduje samozřejmě ce-
na, ale pro nás je důležitý také 
servis, protože moderní trakto-
ry už se v mnoha ohledech po-

dobají automobilům. Jsou osa-
zeny elektronikou, kterou mu-
sí opravovat autorizovaný 
servis. Navíc se nám tyto stroje 
už v minulosti osvědčily,“ dopl-
nil ředitel.  Dnes už dávno ne-
platí představa, že traktor ne-
dokáže jet po silnici přiměře-
nou rychlostí, naopak, většina 
strojů, které Rekultivace vy-
užívají, běžně jezdí rychlostí 
50 kilometrů v hodině. Trak-
tor T7, který má irma rovněž 
ve svém vozovém parku, dosa-
huje i vyšších rychlostí. 

Nové stroje jsou univer-
zální. Dají se k nim připo-
jit nejrůznější další zaříze-
ní, například štěpkovače, 
slouží i k dopravě materiá-
lu. Nejčastěji se ale využíva-
jí s mulčovačem při údržbě 
travnatých ploch. „Dá se říci, 
že kromě polních prací tyto 
traktory obstarávají veške-
rý chod firmy,“ uzavřel Šolar.   
Nákup traktorů probíhal 
prostřednictvím společnos-
ti Servis Leasing. Rekulti-
vace si stroje pronajíma-
jí od společnosti Czech Coal 
Power, která má na starosti 
správu vozového parku pro 
společnosti skupiny Czech 
Coal.                                   (red)

Vozový park Rekultivací rozšířily dva traktory
Dvojici nových traktorů využívá od konce léta společnost Rekultivace. 
Pokračuje tak modernizace vybavení, s níž zde začali v loňském roce 
nákupem automobilů pro rozvoz zaměstnanců. 

SAP 
Se systémem SAP pracují ve 
Vršanské uhelné například 
účetní, ale rozhodně nejsou 
jediní, kdo s touhle zkratkou 
přijde do styku. 
Zkratka SAP vznikla z ně-
meckého Systeme, Anwen-
dungen, Produkte in der Da-
tenverarbeitung a jedná se 
vlastně o název softwarové 
irmy, jejímž hlavním zamě-

řením jsou tzv. informační 
podnikové systémy. Jinak ře-
čeno, SAP je vlastně slangové 
označení podnikového ERP 

(Enterprise Resource Plan-
ning) systému dodávaného 
společností SAP AG se síd-
lem v německém Waldorfu, 
která se výrobou tohoto soft-
waru zabývá už od sedmde-
sátých let. 
ERP systémy jsou podnikové 
systémy podporující „běžné“ 
iremní procesy, v přesném 

překladu plánování podni-
kových zdrojů. V případě vý-
robních společností jde na-
příklad o evidenci materiá-
lu, skladové zásoby, vedení 
objednávek, fakturace a po-
dobně. Samozřejmě platí, že 

různé irmy mají různé pro-
cesy. Jiné činnosti najdete ve 
výrobní irmě a jiné napří-
klad u dodavatele elektrické 
energie. 
V souvislosti se systémem 
SAP se velmi často mluví 
o takzvaných modulech. Vše-
obecně platí, že informační 
podnikové systémy jsou růz-
né a různě nakon igurované, 
proto mají obvykle takzva-
nou modulární architektu-
ru – to znamená, že jsou slo-
žené z různých modulů jako 
logistika, inance, účetnictví 
nebo mzdy a zákazník (tedy 

irma) má obvykle možnost 
si vybrat, které moduly chce, 
případně si další objednávat 
podle potřeby.
Velmi často se tak lze napří-
klad v inzerátech setkat s na-
bídkou pracovní pozice, kde 
zaměstnavatel požaduje za-
městnance, který ovládá SAP 
modul MM nebo AM. Modu-
lů systému je celá řada, mezi 
nejznámější patří například 
FI (Financial Accounting) - 
inanční účetnictví, CO (Con-

trolling)  - kontroling, AM 
(Asset Management) - evi-
dence majetku, HR (Human 

Resources) -  řízení lidských 
zdrojů nebo MM (Materi-
als Management) - skladové 
hospodářství a logistika. 
SAP je sice zřejmě nejzná-
mějším informačním systé-
mem, ale rozhodně není je-
diným. Každé irmě vyhovu-
je něco jiného, takže nabídka 
ERP systémů je dnes již po-
měrně rozmanitá. Ani ve sku-
pině Czech Coal není SAP je-
diným využívaným infor-
mačním systémem. Některé 
společnosti pracují s obdob-
ným, rovněž poměrně rozší-
řeným systémem Helios. 

Mnohem víc než klasickou matematiku pot ebují ú etní ke své práci specializované po íta ové systémy. 
Foto: (pim)

Pohár pro vítěze letošního ro níku volejbalového turnaje O pohár per-
sonálního editele Vršanské uhelné si odneslo družstvo Vršanské uhel-
né. Celkem se v mostecké sportovní hale sešla pětice smíšených druž-
stev. Na dalších místech se umístily týmy Czech Coal Power, elektrárny 
Chvaletice, DTS Vrbenský a Severní energetické. 

Třetihorní strom z lokali-
ty Vršany, který byl k vidě-
ní přímo ve skrývkovém ře-
zu, se přestěhoval. 
Začátkem září byl kmen po-
mocí mechanizace rozlo-
men na části. První z nich 
si odvezli zaměstnanci mu-
zea v Ústí nad Labem, kde 
se stane součástí geologic-
kých sbírek ze Severočeské 
hnědouhelné pánve. Kromě 
toho bude třetihorní strom 
předmětem dalšího zkoumá-
ní a analýz odborníků muzea, 
kteří budou chtít podrob-
ně prozkoumat jeho složení.  
Další část zkamenělého stro-
mu získá i Oblastní muzeum 
v Mostě, kde také rozšíří geo-
logické sbírky.        Foto: (pim)

Zkamenělý strom se stěhoval do muzea

Zaměstnanci ústeckého muzea si prohlížejí ást kmene, která se stane sou ástí jejich sbírek. Foto: (pim)
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LÉKÁRNY
Lékárna ARNIKA Most s.r.o. Moskevská 508

ZP - lékárny, prevence, rehabilitace, masáže
Lékárna MOFA - Most Višňová 1008/1

OPTIKY
NATALIE OPTIK s.r.o. tř. Budovatelů 2957

ZP - oční optiky zařazené v registru zdravotnických zařízení
G&Z Optika J. Průchy 1915/274
VOSTRÁ VOPTIKA s.r.o. tř. Budovatelů 3078/140
Optika Jaro Konstantina Biebla 2320/1
Jaroslav Bílek - Oční optik tř. Budovatelů 112/7

SPORT
Fitness Sports Life Most Zdeňka Fibicha 2866/62 Příspěvek na sportovní akce

Obchodní místo Adresa Skupina benefitů

Provozovny, kde v Mostě uplatníte bonusovou kartu

O změnách budeme pravidelně informovat.

Od letošního června své vý-
platní proužky dostávají elek-
tronicky zaměstnanci spo-
lečnosti Infotea. V současné 
době se nový způsob doru-
čování testuje v útvaru per-
sonálního ředitele Vršanské 
uhelné. Podrobnosti vysvětli-

la vedoucí Zaměstnaneckého 
centra Lenka Lůžková.

Jaké jsou výhody elektronické-
ho výplatního proužku?
Největší výhoda proužků zasí-
laných na e-mailovou adresu 
spočívá v tom, že je zaměstnan-

ci nemusejí skladovat v šup-
líku, ale budou je mít uložené 
v elektronické podobě v počí-
tači a kdykoliv si je budou mo-
ci vytisknout a použít podle po-
třeby. Zaměstnavatel zase ušet-
ří za papírový předtisk. Vzhled 
výplatního proužku se od papí-
rové podoby lišit nebude, obsa-
huje naprosto shodné údaje. Do 
budoucna uvažujeme o tom, že 
by e-mailem společně s výplat-
ními proužky mohly být za-
městnancům zasílány i další in-
formace personálního útvaru.

Od kdy bude možné 
dostávat výplatní proužek 
elektronicky?
Nový způsob doručování bu-
de zahájen od ledna 2016. 

Znamená to, že první elek-
tronické výplatní prouž-
ky mohou zaměstnanci Vr-
šanské uhelné a Coal Servi-
ces dostat začátkem února 
příštího roku. 

Změní se výplatní termíny?
Přechodem na zasílání 
elektronických výplatních 
proužků se nic nezmění, vý-
platní termíny zůstávají stej-
né. 

Co má zaměstnanec udělat 
pro to, aby mohl využívat 
nový způsob doru ování?
Zaměstnanec musí vyplnit 
formulář, kde podpisem po-
tvrdí souhlas se zasíláním 
elektronických výplatních 

proužků. Ve formuláři vypl-
ní své základní údaje, e-mai-
lovou adresu, na kterou bu-
de výplatní proužek zasílán, 
a heslo, jímž bude výplatní 
proužek - soubor ve formá-
tu PDF - zabezpečen. Formu-
lář bude zveřejněn na intra-
netu, bude také k dispozici 
v Zaměstnaneckém centru 
i přímo na jednotlivých pro-
vozních úsecích. Jeho dis-
tribuci spustíme v listopa-
du letošního roku. Z důvo-
du ochrany osobních údajů 
musí zaměstnanci vyplněný 
formulář doručit do Zaměst-
naneckého centra osobně 
nebo prostřednictvím své-
ho nadřízeného zaměstnan-
ce v zalepené obálce.     (red)

Papírové výplatní proužky nahradí elektronické
Stohu papírů, který se každému z nás hromadí 
doma nebo v kanceláři, může odlehčit novinka 
určená pro zaměstnance společností Vršanská 
uhelná a Coal Services. Od ledna příštího roku 
mohou místo papírového výplatního proužku 
dostávat elektronický ve formátu PDF, rozesí-
laný na vybranou e-mailovou adresu a zabez-
pečený heslem, které si zaměstnanec sám určí. 

Každému se asi někdy stalo, 
že si v návalu další práce za-
pomněl objednat oběd. 
I tyto starosti můžete hodit za 
hlavu, protože aplikace spo-
lečnosti Eurest, která slouží 
pro objednávání obědů, obsa-
huje funkci, která vám umož-

ní nechat si zasílat upozorně-
ní v případě, že jste si zapo-
mněli objednat. 
Nastavení není nijak těžké. 
Vše potřebné najdete v čás-
ti nastavení účtu. Zde je nut-
né zadat svoji e-mailovou ad-
resu (pracovní nebo soukro-

mou, podle toho kam chcete, 
aby vám upozornění chodilo), 
zaškrtnout a zvolit si čas. Po-
dobně si můžete nechat posí-
lat informaci o tom, co jste si 
na daný den objednali. Návod 
najdete také na intranetu Vr-
šanské uhelné.                      (red)

Aplikace vám umí pohlídat oběd

„Celkové náklady na poříze-
ní nové hasičské cisterny byly 
pět a půl milionu korun. Část 
z těchto prostředků, dva a půl 
milionu korun, jsme získali ja-
ko dotaci od Ministerstva vni-
tra. Velmi podstatným způso-
bem, celkem 900 tisíci koru-
nami, nám přispěla Vršanská 
uhelná. Zbytek uhradí obec ze 
svého rozpočtu,“ informoval 
starosta Strupčic Luděk Pěn-
kava. 
Veřejnost si poprvé mohla no-
vou cisternu, které na mís-
tě požehnal i farář, prohléd-
nout 19. září ve sportovním 
areálu ve Strupčicích, kde se 
zároveň konalo i symbolické 
rozloučení se sezonou. Nový 
stroj místních hasičů si přije-
li okouknout i jejich kolegové 

z německé partnerské obce 
Kühnheide. 
„Cisternu na podvozku Tatra 
pro nás vyráběli v Poličce a vy-
bavení je přizpůsobeno přímo 
našim potřebám. Máme ra-
dost z toho, že nyní máme vět-
ší kapacitu vody. Z dřívějších 
dvou kubíků jsme se s novou 
cisternou dostali až na téměř 
pět kubíků vody,“ vysvětlil Ka-
rel Kulhánek, starosta Sdruže-
ní dobrovolných hasičů (SDH) 
Strupčice. Hasiči ale nezasa-
hují jen u požárů, poskytu-
jí také technickou pomoc, na-
příklad při likvidaci polomů 
nebo pomáhají s kropením ze-
leně v obci. „Protože u nehod 
asistujeme jen výjimečně, ne-
ní cisterna vybavena například 
technikou pro stříhání. Nao-

pak je na čelní masce instalo-
váno zařízení pro zavlažování 
veřejné zeleně,“ doplnil Kulhá-
nek. Sbor dobrovolných hasičů 

ve Strupčicích má zhruba osm-
desát členů a patří k největším 
v regionu. Velkou část tvoří dě-
ti, které se pravidelně účast-

ní soutěží v požárním sportu. 
V letošním roce oslavilo SDH 
Strupčice 115 let od svého za-
ložení.                                      (pim)

Cisterna bude pomáhat u požárů i v obci
Dobrovolní hasiči ve Strupčicích mají nového 
pomocníka. S  krocením červeného kohouta 
jim bude napříště pomáhat cisterna CAS Tatra 
Phoenix, kterou si s přispěním uhelných peněz 
dovezli v září. 

Novou cisternu si mohla ve sportovním areálu ve Strup icích prohlédnout i ve ejnost. Foto: (pim)

„V současné době máme os-
matřicet členek, což z nás dě-
lá jediný takto velký pěvecký 
sbor dospělých, který pravi-
delně koncertuje pro mostec-
kou veřejnost,“ připomíná 
sbormistryně Clavis cordium 
Eva Šimková. Právě ji oslo-
vil v roce 1992 předseda PS-
SU Dušan Goll, zda by nechtě-
la sestavit partnerský ženský 
pěvecký sbor, se kterým by 
PSSU příležitostně vystupo-

valo jako sbor smíšený. Než 
si ale nový sbor trou l vyjet 
za hranice regionu, zabra-
lo to ještě nějaký čas. „Deset 
let nám trvalo, než se stabili-
zovala sestava. Následně jsme 
si zvolily i nový název Clavis 
cordium, neboli Klíč k srdcím. 
A ještě další tři roky uplynuly, 
než jsme vyjely na první sou-
těž,“ vzpomíná sbormistryně. 
To už je ale minulost, Clavis 
cordium v současnosti pat-

ří k uznávaným souborům. 
Za sebou má účast na mnoha 
prestižních soutěžích a fes-
tivalech nejen v Česku, ale 
i v zahraničí. „Zatím nejdál 
jsme účinkovaly ve Švédsku, na 
další zahraniční cestu bychom 
se rády vypravily v roce 2017,“ 
připomíná Šimková. „Pro tak 
početné těleso, jako jsme my, 
není snadné získat například 
ubytování na soustředění, kdy 
nás vyjíždí i s rodinnými pří-

slušníky kolem padesáti. A ta-
ké cestování není jednoduché, 
už proto, že nejstarší člence 
Clavis cordium je přes sedm-
desát let,“ doplňuje Šimková. 
Sboru v jeho činnosti letos na 
sklonku léta pomohla i dese-
titisícová podpora od Vršan-
ské uhelné.
Clavis cordium je sice mož-
né často slyšet v kostele, ale 
sbor se rozhodně nespecia-
lizuje pouze na chrámovou, 
případně starou hudbu. „Už 
od počátku říkáme, že jsme 
sborem bez žánrového omeze-
ní. Zpíváme v podstatě vše od 
hudby starých mistrů po hud-
bu současnou, hudbu sakrální 
i světskou, velmi rády zpíváme 

úpravy lidových písní. A samo-
zřejmě upravujeme repertoár 
i pro konkrétní místa, kde vy-
stupujeme. To byl třeba případ 
díla Symfonia in honorem Ja-
cobi Trautzli, které jsme coby 
součást Spojených sborů Pod-
krušnohoří zpívaly pod tak-
tovkou dirigenta Hudby Hrad-
ní stráže Jana Zástěry v osec-
kém klášteře, poté v Gočárově 
kostele v pražských Vršovicích 
a následně i v katedrále Sv. Ví-
ta, Václava a Vojtěcha v Praze. 
A s panem dirigentem Zástě-
rou už jsme si potvrzovali, že 
bychom se na dalším společ-
ném projektu mohli sejít v ro-
ce 2017,“ uzavřela sbormis-
tryně.                                     (red)

Klíč k srdcím má Clavis cordium už dvě desítky let
Pěveckým sborům se v Mostě odjakživa dařilo. Dlouhou tradici zde má 
Pěvecké sdružení severočeských učitelů, ale také čistě ženský sbor Cla-
vis cordium, který už přes dvacet let šíří krásu sborového zpěvu nejen 
po vlastech českých. 

Jeho vznik byl inancován 
z grantového programu Vršan-
ské uhelné Chytré hlavy pro 
Sever. „Cílem přibližně pětatři-
cetiminutového ilmu bylo uká-
zat, jakým způsobem se chová-
me k surovinám a nerostnému 
bohatství. Název ilmu odkazuje 
k tomu, že naše zdroje jsou ome-
zené a měli bychom se zamyslet 
nad tím, co se stane, až dojdou,“ 

vysvětlil režisér ilmu Martin 
Studecký. Film se nezabývá jen 
problematikou těžby uhlí, ale 
také dalších surovin, od ropy, 
plynu až po vzácné kovy. 
Celý ilm byl koncipován tak, 
aby sloužil jako výuková po-
můcka pro vysokoškolské stu-
denty, ale aby v něm zajímavé 
informace  našli také středo-
školáci nebo jen zvídaví laici. 

I samotné ilmaře při přípra-
vě některé informace překva-
pily. Třeba fakt, že tři čtvrti-
ny ve světě vytěženého stříbra 
nekončí u šperkařů, ale v elek-
tronice. „Nejnáročnější nebyla 
samotná výroba, ale získávání 
a zpracovávání všech informa-
cí. Snažili jsme se o co nejvyváže-
nější přístup, proto jsme veškerá 
dostupná data ověřovali z více 
zdrojů, což nám zabralo téměř 
rok,“ vysvětlil režisér. 
Kromě vysokoškoláků dnes 
může ilm vidět úplně každý na 
youtube.                                     (red)

Vrátíme se zpátky na stromy?

„Na naše hřiště jsme pořídi-
li kryté pískoviště a nyní ještě 
čekáme na dvě pružinová hou-
padla,“ sdělila starostka Ha-
vraně Zdeňka Smetanová. Jed-
no z houpadel bude umístěno 
k novému pískovišti, druhé při-
jde na jiné místo v obci. „V dol-
ní části Havraně, kde jsou nové 
rodinné domy a přibylo i hodně 
dětí, jsme se rozhodli vybudovat 

další odpočinkové místo s dět-
skými atrakcemi. Nechali jsme 
opravit kolotoč a právě sem by-
chom rádi instalovali i druhé 
houpadlo,“ doplnila starostka. 
Obec má dětská hřiště i na 
dalších místech, v Moravěvsi 
a Saběnicích, na jejich vznik 
v minulosti Havraň využi-
la rovněž peníze od Vršanské 
uhelné.                                  (red)

Houpadla pro děti z Havraně
Dětská hřiště v  Havrani se rozrůstají o  nové 
atrakce, které obec pořídila z daru od Vršan-
ské uhelné.

Zpátky na stromy je název výukového filmu, 
který pro vysokou školu báňskou dokončili 
mostečtí filmaři. 
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Platí po ád to, že si vážíme spíš 
z íceniny st edověkého hradu, 
ale moderní budovy ne?
Situace se mění. Už v 60. letech 
začali umělečtí historikové po-
ukazovat na hodnotu moderní 
architektury 20. století a vzni-
kala řada knih a studií. Dnes se 
zájem obrací i na architekturu 
60. let, což jsou stavby, u nichž 
se dnes často řeší, co s nimi. Ja-
ko příklad může sloužit budova 
Národního shromáždění v Pra-
ze, dnes součást Národního 
muzea. Zejména po světové vý-
stavě Expo 1958 vznikla u nás 
řada zajímavých staveb a dnes 
máme snahu je chránit. Dokon-
ce se objevují návrhy na ochra-
nu panelového sídliště coby ar-
chitektonické památky. Je to 
historie a současnost zároveň. 

Nedávno jsem se potkala 
s mladým amatérským his-
torikem, který mi barvitě lí il, 
na co bychom koukali, kdyby 
stál starý Most. Dokážete si 

p edstavit toto coby-kdyby? 
Kdyby tehdy padlo rozhodnutí 
nebourat?
Víte, jak vypadá Chomutov 
dnes? A jak vypadal před re-
volucí v 90. letech? Špinavé 
náměstí, oloupaná omítka, za-
vřená troska kostela svaté-
ho Ignáce. Kadaň byla napros-
to otřesná. Když tam přijedete 
dnes, uvědomíte si genius lo-
ci těchto středověkých měst. 
Kdyby dnes existoval starý 
Most, byla by to velká turistic-
ká atrakce srovnatelná třeba se 
Starým městem pražským. 

Z vašeho vyprávění malí ům 
mi ale vyplynulo, že i dnešní 
Most mohl vypadat trochu ji-
nak, kdyby se dalo v 70. letech 
víc na architekty?

To je vidět u panelové výstavby. 
Sídliště projektovaná v 60. le-
tech, třeba Zahradní čtvrť, jsou 
dobře hmotově navržená, do-
my jsou různě vysoké, zalome-
ní dlouhých bloků bylo na svou 
dobu odvážné, nechybí tzv. ob-
čanská vybavenost, zeleň. Poz-
ději už ale zvítězila hrubá eko-
nomika, co nejvíc bytů na co 
nejmenším prostoru. Stačí jen 
přejít silnici a podívat se na Liš-
čí vrch. Problémem byla i kva-
lita práce a materiálů a jejich 
dostupnost, architekti mnohdy 
neměli moc na výběr.

Za p íklad vynikající architek-
tury je považováno divadlo. 
Jsou tu i další stavby, kterých 
bychom si měli vážit?
Zajímavé je centrum jako celek 
a stálo by to za to, o něj pečovat. 
Je to příklad postfunkcionalis-
tického města, narýsovaného 
najednou, s velkorysými pro-
story a průhledy a řadou zají-
mavých staveb, ať už je to hotel, 

úřad nebo pošta a Repre. Když 
se ale podíváte na původní plá-
ny, centrum podle nich nikdy 
nebylo dostavěno, chybí napří-
klad stavba muzea, zapuštěné-
ho do země, počítalo se i s tera-
sami, ze kterých měl vést most 
přes silnici do parku Šibeník.

Skoro se mi chce íct: A bylo 
hů . Zatímco po socialistickém 
stavebnictví nám zůstaly ales-
po  nějaké zajímavé budovy, 
nemůžu si vybavit ani jednu 
z dob porevolu ních? Nebo se 
mýlím? Vzniklo na Mostecku 
něco, co se jednou může 
dostat do u ebnic?
Vlastně mě nic nenapadá. Snad 
jedině spořitelna, která byla do-
stavěna až po revoluci, má své 
kvality. Ve snaze centrum za-

hustit a přitáhnout do něj li-
di vznikl Central, který sice po-
mohl vytvořit uliční frontu, ale 
svou výškou zastínil dominan-
tu centra – divadlo. Je to prostě 
pasáž, která přitáhla lidi k ná-
kupům, nic víc, to není architek-
tura. A to je škoda, protože cen-
trum města by mělo být podle 
mne výstavné. Bohužel málo-
kdo má tu pokoru a cit přemýš-

let a plánovat, co s městem mů-
že být za 20 až 30 let. Ale aby-
chom nekritizovali jen Most, 
podobná situace je i v dalších 
městech v republice.

Zahuštěním zástavby se ale 
oživit centrum nepoda ilo. Na 
ja e město vyhlásilo anketu, 
jak oživit První náměstí.

Problém je, že v centru nebydlí 
moc obyvatel, ze sídlišť je to da-
leko a lidé nemají potřebu tam 
chodit. Není tam žádná zába-
va, obchodní centra se vystavě-
la v 90. letech na okraji. Jediná 
věc, kterou se dá omluvit stav-
ba Centralu, je fakt, že přitáhl li-
di do centra.

Dá se urbanistickými zásahy 
tento stav zvrátit? Nebo tady 
už architektura nepomůže?
Urbánně už je střed města do-
končen a moc změn se dělat ne-

dá. Je to tedy spíš otázka nápl-
ně. Problém náměstí třeba je, že 
do něj nemíří z Centralu obcho-
dy nebo kavárny, které by ho 
oživily a zaplnily, ale byty. 

Mezi stavbami v centru jste 
vyzdvihl také Repre. Existují 
ale plány na jeho zbo ení a po-
stavení nového komer ního 
a zábavného centra...
To by byla tragická chyba a ne-
věřím, že by na jeho místě moh-
lo vzniknout něco tak kvalitní-
ho a precizního. Stačí srovnat 
Repre se sousední budovou i-
nančního úřadu a kontrast 
těchto architektonických kvalit 
je do očí bijící. Repre bylo navr-
hováno ve velkorysém stylu. To 
se ale týká všech veřejných bu-
dov, neboť centrum bylo pro-
jektováno pro 100 tisíc obyva-
tel, které Most nakonec nikdy 
neměl. Chápu, že je to velká in-
vestice, ale na druhou stranu by 

si město mělo uvědomit, že má 
v centru výpravnou, zajímavou 
budovu. Bohužel se za dvacet 
let nikdo nepokusil hledat pro 
ni využití. Přitom ve městě tře-
ba chybí výtvarná galerie i kon-
certní sál, kino promítá mimo 
centrum. Kdyby šlo o starý his-
torický dům, tak se nikdo ne-
pozastaví nad tím, že by se měl 
opravovat. S moderní architek-
turou si ale málokdo ví rady. 
Mám trochu obavy, jak si pří-
padná rekonstrukce poradí tře-
ba s kamenným obkladem.

Jako v p ípadě rekonstrukce 
nemocnice...
Autorem návrhu byl v 60. le-
tech významný architekt Ka-
mil Ossendorf a použil v něm 
klasické inesy meziváleč-
né avantgardy, třeba nájezdy 
k poliklinice a obklad z omy-
vatelných dlaždic. Líbí se mi 
zvolená decentní barevnost, 
ale zbavit se obkladu byla ško-
da. V Praze třeba stojí stavba 
s podobným vzhledem, Dům 
odborových svazů na Žižko-
vě. Nikdo by si nedovolil ty 
dlaždičky oklepat, protože jde 
o významnou funkcionalistic-
kou budovu. Stejným způso-
bem se dalo dívat i na nemoc-
nici. 

Trendem doby je ale zatep-
lování.
Chápu to u paneláků. Nebyly 
v dobré kondici a bylo potře-
ba je ošetřit, sám jsem v něm 

bydlel. Dnes je řada panelá-
ků velmi dobře opravených, 
ale nikdo neví, jak budou vy-
padat za dalších několik desí-
tek let, co se stane s polystyré-
nem, který je ve volné přírodě 
prakticky nerozložitelný. Za-
teplovat cihlové stavby, jako se 
to děje třeba teď u kojenecké-
ho ústavu, považuji ale za zby-
tečné a neekonomické. Navíc 
ten dům úplně ztratil svůj his-
torický charakter. Zateplit ka-
tedrálu svatého Víta by taky 
nikoho nenapadlo.             (kat)

Tomáš Pavlíček: Centrum Mostu si zaslouží ochranu
„S  moderní architekturou si moc nevíme 
rady,“ říká s povzdechem nad současným sta-
vem moderního Mostu kunsthistorik Tomáš 
Pavlíček. Centrum Mostu je přitom podle něj 
natolik unikátní, že by si zasloužilo ochranu. 
Ty nejzajímavější stavby představil i účastní-
kům letního malířského sympozia na Benedik-
tu, které městem provázel. 

„Centrum města by mělo být výstavné. Bohužel málokdo má tu poko-
ru a cit přemýšlet a plánovat, co s městem může být za 20 až 30 let.“

„Problém je, že v centru nebydlí moc obyvatel, ze sídlišť je to daleko 
a lidé nemají potřebu tam chodit.“

Doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Mostečan, pedagog UJEP Ústí nad Labem, vedoucí katedry dě-
jin a teorie umění Fakulty umění a designu. Zaměřuje se na me-
ziválečnou architekturu severních Čech, editor a spoluautor 
knihy Slavné vily Ústeckého kraje, zabývá se také výtvarným 
uměním a působí jako kurátor výstav.

I moderní architektura má podle Tomáše Pavlí ka své kouzlo. Foto: (kat)

„Jsem zvyklá z lázní pravidel-
ně cvičit, takže jsem ráda, že se 
teď můžu protáhnout i tady,“ 
řekla Marie Kotýnková, která 
si přišla jako jedna z prvních 
nové prvky vyzkoušet poté, co 
se členové Senior klubu vráti-
li z rekreačního pobytu na ho-
rách. „Dbáme na to, aby byli 
jirkovští senioři aktivní a měli 
dostatek pohybu. Dvakrát týd-
ně proto organizujeme cviče-
ní a nyní budeme při dobrém 
počasí využívat i zahradu,“ vy-
světlila vedoucí Senior klubu 
v Jirkově Milena Karbusová. 
Klub pro jirkovské seniory or-
ganizuje také nejrůznější dílny 
ručních prací, besedy a promí-
tání, kvízy na procvičení moz-

ku, ale i výlety a rekreace. Jeho 
součástí je také pěvecký sbor 
Jirkovské seniorky.
Pětice prvků je určena k pro-
tažení a posilování celého tě-
la. „Vybrali jsme prvky vhodné 
pro náš věk. Na jaře jsme město 
požádali a od září už je máme 
k dispozici. Jsem z toho oprav-
du nadšená,“ prozradila Mile-
na Karbusová. Včetně insta-
lace za ně město zaplatilo ne-
celých sto tisíc korun a jejich 
nákup podpořila svým darem 
společnost Vršanská uhelná. 
Pro členy jirkovského Seni-
or klubu je zahrada přístup-
ná každý všední den a prvky 
mohou využívat bez omezení 
podle svých potřeb.             (kat)

Jirkovští senioři si protahují tělo na zahradě
Pravidelná cvičení v tělocvičně nyní mohou se-
nioři v Jirkově rozšířit o posilování pod širým 
nebem. Od září mají na zahradě Senior klubu 
v Chomutovské ulici k dispozici sadu venkov-
ních fitness prvků, navržených speciálně pro 
cvičení starší generace. Pořízení pětice bytel-
ných cvičebních nářadí finančně podpořila 
Vršanská uhelná.

Senio i mohou sportovat p ímo na zahradě klubu v Chomutovské ulici. Foto: (kat)

„Začali jsme v sídle Ekologic-
kého centra, kde se studenti na 
úvod seznámili se základními 
informacemi o těžbě uhlí a re-
kultivacích. Hned vzápětí si je-
li vše prohlédnout na vlastní 
oči přímo do Vršanské uhelné. 
V následujících šesti týdnech 
pak studenti navštíví Výzkum-
ný ústav pro hnědé uhlí, hlu-

binný Důl Centrum, mostecké 
středisko Vysoké školy báňské 
a elektrárnu Počerady,“ na-
značila kroky gymnazistů ve-
doucí ekologického centra 
Milena Vágnerová. 
Na závěr budou studenti roz-
děleni do tříčlenných týmů, 
jejichž úkolem bude zpraco-
vat předem vybraná témata 

a před komisí prezentovat, co 
se o uhlí naučili. „Komise bude 
hodnotit kromě věcného obsa-
hu prezentace také způsob, ja-
kým se studenti témata zhos-
tili, ale také třeba zda dané 
problematice skutečně rozu-
mí,“ doplnila Vágnerová. Nej-
lepší tým obdrží od Vršanské 
uhelné věcnou cenu, všichni 
účastníci pak certi ikát o ab-
solvování Cesty za poznáním 
uhlí – Uhelné maturity. „Jed-
ná se o pilotní projekt, v ně-
mž bychom v případě úspěchu 
rádi pokračovali i v budouc-
nu. Mohlo by být zajímavé po-
dobnou akci připravit i pro žá-
ky základních škol,“ uzavřela 
Vágnerová.                            (red)

Gymnazisté na Cestě za poznáním uhlí
Osmadvacet studentů Podkrušnohorského 
gymnázia v  Mostě vyrazilo v  září na Cestu 
za poznáním uhlí, kterou v listopadu zakončí 
Uhelnou maturitou. Přesně tak se jmenuje pro-
jekt, který společně připravily Ekologické cen-
trum Most pro Krušnohoří a Vršanská uhelná.

Třetí týden v srpnu 2015 jsme 
měli jedinečnou možnost strá-
vit sedmidenní dovolenou 
v krásách přírody jižních Čech. 
Děti i maminky byly nadše-
né z prostor táborového areá-
lu Vrbno a především z chati-
ček, protože to byla pro všech-
ny příjemná změna. V průběhu 
pobytu jsme se snažili navštívit 
veškeré zajímavosti v okolí, a to 
jak pěšky nebo na kole. Při deš-
ti jsme velmi ocenili možnost 

využít víceúčelovou halu, kde 
se odehrály dětská olympiáda, 
cvičení pro maminky a hlav-
ně divadelní představení s ná-
zvem ,,Vrbenská pohádka“, kte-
rou nacvičily starší děti. Chtě-
li bychom velmi poděkovat za 
péči panu Miloši Holému, který 
nám vyhověl a pomohl se vším, 
co jsme potřebovali. Myslím, že 
budu mluvit za všechny, když 
řeknu, že kuchařské umění ku-
chařek a kuchařů by si zaslou-

žilo ,,Řád Zlaté vařečky“. Na vy-
nikajících jídlech si pochutnali 
jak dospělí, tak i vybíravé děti 
a dokonce i zapřísáhlé dietářky 
si rády vystály frontu na přidá-
ní při obědě i večeři.
Pro nás všechny je velmi důle-
žité, že dospělí odjížděli odpoči-
nutí, děti nadšené a každý s po-
citem, že by se do Areálu Vrbno 
zase někdy rád vrátil.
Všem patří velké díky!

Tým Women for Women

NAPSALI JSTE NÁM

S přinejmenším stejně vel-
kými ambicemi jako v mi-
nulém ročníku jde do no-
vé sezóny tým házenkářek 
DHK Baník Most – Černých 
andělů, jehož generálním 
partnerem je Vršanská 
uhelná. 
Černí andělé se v nové sezó-
ně představí nejen v interlize, 
ale také v evropském poháru. 
Tým před úvodním mistrov-
ským zápasem zaznamenal ně-
kolik výrazných změn, s jeho 
složením je ale předseda klu-
bu Rudolf Jung spokojený. „Slo-
žení družstva pro nadcházející 
sezónu vnímám jako nejsilněj-
ší za celou naši házenkářskou 
etapu,“ řekl Jung a dodal, že cí-

le jsou podobné jako v uplynu-
lých letech, tedy hrát co nej-
výše v interlize a dojít co nej-
dále v evropských pohárech.
Novinky se ale netýkají jen slo-
žení hráčského kádru. Změn 
v nové sezóně doznal i dres 
DHK Baník Most. Černí andě-
lé budou i nadále hrát v čer-
no-oranžové kombinaci ba-
rev se jménem Vršanské uhel-
né na hrudi. Přibylo logo města 
Mostu a úplnou novinkou jsou 
osobní hesla hráček. Například 
dres brankářky Evy Bezpal-
cové bude zdobit heslo - Jsem 
jistota Černých andělů, Lucia 
Súkenníková bude vybíhat na 
palubovku se sloganem - Mé 
srdce stačí pro celý tým.      (eš)

Černí andělé se pokusí o zlato

Drobných úprav doznaly v nové sezóně i dresy erných andělů. Foto: (eš) 
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První zmínky o dobývání ka-
menného uhlí v okolí Kouno-
va, hlavního cíle většiny vý-
letníků, jsou dokonce ještě 
starší než záznamy o dolová-
ní na Mostecku, z roku 1550. 
Černouhelná horečka v tom-
to kraji ale odstartovala až 
v polovině 19. století, kdy by-
la na Džbánsku otevřena více 
než stovka takzvaných malo-
dolů a některé z nich zůsta-
ly v provozu ještě v 50. letech 
minulého století. Nejvýznam-
nější byla těžba v Kounov-
ské kamenouhelné sloji, kte-
rá se táhla v pásu dlouhém 
asi 50 kilometrů. Naleziště 
ležela v hloubce do 50 metrů 
a zvlášť poblíž Kounova sloje 
vystupovaly takřka až na po-
vrch. Na mnoha místech se 
proto těžilo skutečně v ma-

lém, bez použití těžebních 
strojů, jen s několika horníky. 
Vedle sebe působily větší doly, 
otevřené podnikateli a šlech-
tickými rody, a doly místních 
sedláků. Mezi nejvýznamnější 
těžaře patřili Schwarzenber-
gové, kteří u Kounova otevřeli 
roku 1872 důl Adolf a později 
ještě Adolf II., kde se těžilo až 
do roku 1938.

Za Františkem do Lhoty
Většina dolů se však rychle 
vyčerpala a navíc jen obtížně 
konkurovala rostoucí těžbě 
levnějšího hnědého uhlí. Dal-
ší menší rozmach dolování 
nastal během první světové 
války a těsně po ní, kdy byla 
těžba na řadě míst obnovová-
na. Ještě ve 20. letech odjíž-
dělo z mutějovického nádra-

ží až tisíc tun uhlí denně, ale 
před začátkem druhé světo-
vé války už byla většina dolů 
zavřená. Zřejmě nejdéle fun-
gujícím dolem byl František 
ve Lhotě pod Džbánem, který 
skončil v roce 1959 a jehož 
pozůstatky můžete najít do-
dnes. Stop po dolování v kra-
jině pod Džbánem však po-
zorný cestovatel najde mno-
hem víc.

Pravěké ryby z Kounova
Vedlejším „produktem“ hor-
nické činnosti na Džbánsku 
byly významné paleontolo-
gické nálezy z období prvo-
hor, ukryté v horní vrstvě 
uhelné sloje zvané švartna. 
Roku 1874 oblast prozkou-
mal známý český přírodově-
dec Antonín Fryč. Objevil zde 
zcela nové druhy pravěkých 
ryb, které obývaly zdejší vo-

dy a močály před 300 milio-
ny let. Nazval je podle místa 
výskytu druhovým jménem 
kounovensis. Jak asi vypa-
daly, můžete vidět v expozi-
ci v kounovském Domě U tří 
lip. Část expozice o Kounov-
ských kamenných řadách je 
věnována paleontologickým 
nálezům i hornické minulosti 
tohoto, jinak zemědělského, 
kraje.                                    (kat)

Za uhelnou horečkou se vydejte na Džbánsko
Džbánsko, rozlehlou náhorní plošinu s hlubo-
kými údolími na jih od Loun, proslavily pře-
devším záhadné Kounovské kamenné řady. 
Turisté si tento kraj spojují hlavně s chmelem, 
nanejvýš opukovými lomy. Jen málokdo tuší, 
že tento kraj má i bohatou hornickou historii.

K výbuchu zde došlo 7. září 
1964 ve 2. lávce II. úseku vý-
chodního pole a o život při 
něm přišlo přímo na místě cel-
kem šest lidí, další dva podleh-
li těžkým zraněním v nemoc-
nici. Podle účinků výbuchu 
se vyšetřovací komisi podaři-
lo zjistit, že k výbuchu došlo 
v místě křížení chodby 239-
00 s porubní chodbou č. 19. 
Právě tady byl nalezen jeden 
ze stěžejních důkazů, stykačo-
vá skříň, která ležela v pravém 
boku chodby. Její vnitřek byl 
silně zdemolován a víko leže-
lo 14 metrů proti směru chodu 
pásu, zohýbané, s roztrženými 
závěsy pantů a vyboulené ven. 
Na základě těchto zjištění bylo 

možné naprosto přesně stano-
vit, že k výbuchu došlo právě 
v této stykačové skříni.

Metan nebo prach?
Zbývalo ale ještě objasnit, zda 
byl příčinou neštěstí výbuch 
metanu, nebo zapálení a vý-
buch uhelného prachu. Zjisti-
lo se, že v celém dolovém po-
li nebyly nikdy naměřeny kon-
centrace metanu větší než 
0,4 %, a to ani při poklesu ba-
rometrického tlaku. Větrá-
ní daného úseku bylo dosta-
tečné, nebyla nalezena místa 
ve stropu, kde se mohl metan 
hromadit, ani rozbory vzorků 
nevykazovaly vyšší hodnoty 
plynu. Zkoumala se dokonce 

možnost případného náhlé-
ho vytlačení metanu ze sta-
řin sousedního Dolu Vítěz-
ný únor při sypání dolnoji-
řetínské výsypky, ale ani zde 
se nic neprokázalo. Výbuch 
metanu proto komise nako-
nec zcela vyloučila.
Při pátrání po příčinách ne-
štěstí pomáhal komisi i Vě-
decko-výzkumný uhelný 
ústav v Radvanicích, kte-
rý zajišťoval nové labora-
torní zkoušky na výbuš-
nost a vznětlivost uhelné-
ho prachu z Dolu Kolumbus. 
Výsledky ukázaly, že jde 

o prach vysoce výbušný 
i vznětlivý. 

Výsledky vyšetřování
Vyšetřování proto nakonec 
skončilo konstatováním ko-
mise, že příčinou neštěstí 
na Dole Kolumbus byl lokál-
ní výbuch uhelného prachu, 
jenž byl iniciován elektric-
kým proudem v nalezené 
stykačové skříni. Vlastní vý-
buch se přitom omezil pou-
ze na postižený úsek a ne-
přešel do dalších částí dolu. 
Dodnes se jedná o ojedině-
lý případ přímého zapále-

ní uhelného prachu oblou-
kem elektrického stykače ve 
skříni. Nejen na základě té-
to události se následně kla-
dl ještě větší důraz na likvi-
daci uhelného prachu. Na-
víc se změnily i skříně pro 
elektrická zařízení, které 
byly odolné vůči výbuchu 
a zpřísnila se pravidla pro 
práci s elektrickými zaříze-
ními v hlubině.  

S využitím publikace Miro-
slava Maška: Důlní katastro-
fy Severočeské hnědouhelné 
pánve

Pozapomenuté důlní neštěstí na Dole Kolumbus
Na začátku září si každoročně připomínáme 
jedno z  největších důlních neštěstí na severu 
Čech, výbuch na Dole Pluto II v Louce u Litví-
nova. Trochu v pozadí zůstává tragédie z roku 
1964, která se stala na Dole Kolumbus v Záluží. 

Zájemci o procházku měs-
tem vyrazili na zhruba dese-
tikilometrovou pěší túru přes 
vrch Ressl. Pořadatelé ale jako 
předzvěst blížícího se konce 
turistické sezóny přidali i cyk-
lojízdu pro všechny bez roz-
dílu věku. Nejmladší účastnici 
byl teprve rok a vyjížďku ab-
solvovala na kole s tatínkem. 
Cyklisté mohli vybírat ze dvou 
tras. Na patnáctikilometrovou 
jízdu se vydalo bezmála osm 
desítek sportovců, mezi nimiž 
byli i rodiny s dětmi nebo se-

nioři. Náročnější pětatřiceti-
kilometrovou trasu absolvo-
vala necelá čtyřicítka cyklistů. 
„Akce se vydařila a je vidět, že 
podobné společné akce se těší 
stále větší oblibě a počet účast-
níků každým rokem narůstá,“ 
komentoval primátor Mostu 
Jan Paparega, který byl na kole 
také jedním z aktivních účast-
níků. Cíl pro všechny byl v re-
kreačním areálu na Matyldě, 
kde bylo připravené občerst-
vení a hudební vystoupe-
ní.                                      (red) 

Stovky lidí vyrazily kolem Mostu
Více než dvě stovky aktivních Mostečanů při-
lákala akce nazvaná Be Active Walk, kterou 
pořádalo město Most jako součást evropského 
týdne sportu. 

Říjen patří neziskovkám
V Mostě bude v říjnu už pode-
váté probíhat kampaň nazva-
ná Říjen pro neziskovky, jejíž 
součástí bude řada akcí města 
i jednotlivých organizací. Při-
chystány jsou zejména dny ote-
vřených dveří, ale také kultur-
ní a sportovní programy. Vyvr-
cholením říjnových akcí bude 
společná prezentace nezisko-
vých organizací v ob chodním 
centru Central. Tentokrát se 
uskuteční ve čtvrtek 15. října 
od 15:00 hodin. Veřejnost zde 
bude mít možnost se sezná-
mit s po skytovateli sociálních 
služeb či volno časových akti-
vit, připraveny ale budou ta-
ké soutěže a kulturní program. 
Říjen pro neziskovky je celore-

publiková kampaň, do níž se 
zapojují i v sousedních regio-
nech. Společné akce nachys-
tala například města Jirkov 
a Chomutov.                                (red) 

Cena Strupčic pro učitelku
Cenu obce Strupčice za rok 
2015 obdrží paní Eva Kota-
líková, bývalá učitelka zdej-
ší základní školy. Letos se se-
šlo sedm nominací od veřej-
nosti, o nichž rozhodovalo 
zastupitelstvo. „Paní Kotalí-
ková učila ve Strupčicích ví-
ce než čtyřicet let a byla veli-
ce oblíbená. Letos navíc slaví 
významné životní jubileum,“ 
řekl k rozhodnutí zastupite-
lů starosta Luděk Pěnkava. 
Cena se uděluje buď za celo-

životní přínos pro obec nebo 
za mimořádný čin.           (kat) 

Zóna u Vrskmaně
Německá developerská skupi-
na Lettenmayer & Partner chce 
vybudovat mezi Jirkovem a Vr-
skmaní, podél silnice č. 13, are-
ál se sklady, administrativními 
budovami a benzínkou. Vznik-
nout by tak mohly stovky no-
vých pracovních míst, což víta-
jí starostové Jirkova i Vrskma-
ně. V současné době probíhá 
na krajském úřadě posouzení 
vlivu stavby na životní prostře-
dí, tzv. EIA. Developerský pro-
jekt počítá s využtím pozemků 
u Kyjické vodní nádrže na obou 
stranách silnice mezi Mostem 
a Chomutovem.                       (kat)

KRÁTCE

Bruslařský okruh kolem je-
zera Matylda dostal pochva-
lu z úst nejpovolanějších. 
Na dráze se líbilo devítiná-
sobné německé olympijské 
medailistce v rychlobruslení 
Claudii Pechstein, která se po-
stavila na start druhého roč-
níku závodů Open Vršanská 
uhelná – Mistrovství ČR v sil-
ničním inline maratonu. 
„Zdejší okruh se mi moc lí-
bí a myslím, že je ideální ne-
jen pro závody, ale také jako 
tréninková dráha,“ pochvalo-
vala si rychlobruslařka, kte-
rá s přehledem ovládla žen-
skou kategorii závodu. V cíli 
ale přiznala, že většinu trasy 
jela spíše jen v tréninkovém 
tempu. Posledních několik 
kol přece jen zrychlila, aby 
si vylepšila čas. A neodradi-
lo ji ani poměrně chladné po-
časí. „Bylo sice poměrně vě-
trno, ale hlavní je, že neprše-
lo a trať byla suchá,“ doplnila 
závodnice. Počasí neodradilo 
ani ostatní závodníky, takže 
účast v hlavním závodu pře-
konala loňských 120 účastní-
ků.                                           (red)

Matylda dostala pochvalu od olympioničky

Uhlí se na Džbánsku těžilo už v 16. století. Foto: Archiv DN

Historický snímek Dolu Kolumbus. Foto: Archiv DN

Důl Kolumbus – byl v Záluží založen v roce 1891. Původně 
nesl jméno Radetzky podle polního maršála Josefa Radec-
kého, v roce 1919 byl přejmenován na Důl Kolumbus. V ro-
ce 1965 byl připojen k Dolu Centrum, těžba zde byla ukonče-
na o rok později. Poslední připomínkou bývalého hlubinné-
ho dolu byla výdušná jáma Kolumbus III, která byla zasypána 
v roce 2000.

Autorem snímků, mezi nimiž 
jsou i nálezy z Vršanské uhel-
né, je Petr Fuchs. Ten v sou-
časnosti patří v  oboru mak-
rofotogra ie mezi světovou 
špičku. Jeho snímky jsou za-

stoupeny i v nevětší světové 
mineralogické databázi Min-
dat.
„Jedna fotogra ie je vlast-
ně sloučením někdy i více než 
stovky snímků. Pokud má mi-

nerál více ploch, je třeba pra-
covat s několika světelnými 
zdroji. Jedna fotogra ie tak za-
bere tři až čtyři hodiny práce,“ 
uvedl Petr Fuchs. Sám s mak-
rofotogra ií začínal před le-
ty, aby mohl zdokumentovat 
svou vlastní sbírku. Předmě-
tem jeho zájmu bylo zpočát-
ku České středohoří, postup-
ně se na něj ale začali obra-
cet i kolegové, takže se dostal 
i k minerálům z mostecké 

hnědouhelné pánve, která je 
na zajímavé nálezy odjakživa 
velmi bohatá. „Pořád je to pro 
mne ale velká výzva, zachytit 
krásu každého minerálu,“ do-
plnil Fuchs, který má v sou-
časné době zmapováno už ví-
ce než 2500 vzorků. 
„Důvodem, proč jsme se roz-
hodli uspořádat fotogra ickou 
výstavu, byl mimo jiné fakt, 
že vzorky minerálů jsou často 
velmi malé, lidským okem jen 

velmi těžko rozpoznatelné,“ 
vysvětlil Pavel Dvořák, geolog 
mosteckého muzea. Makrofo-
togra ie přitom zaznamenala 
v nedávné minulosti rozmach 
díky rozvoji digitální techni-
ky. Výstava makrofotogra ií je 
v mosteckém oblastním mu-
zeu doplněna i autentickými 
vzorky minerálů, aby si moh-
li návštěvníci udělat přesnou 
představu, jaká je jejich sku-
tečná velikost.                        (red)

Muzeum láká na unikátní fotografie minerálů
Unikátní výstavu makrofotografií nazvanou 
Minerály Mostecké pánve si mohou až do kon-
ce roku prohlédnout návštěvníci Oblastního 
muzea v Mostě.

Několikanásobná olympijská medailistka Claudia Pechstein s p ehledem zvítězila v inline maratonu na mostecké Matyldě, který se už podruhé 
jel pod hlavi kou Vršanské uhelné. Foto: (pim)
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V současné době Jihoafric-
ká republika produkuje zhru-
ba 261millionů tun uhlí ročně. 
Z toho zhruba 130 milionů tun 
využívá státem vlastněná ener-
getická společnost Eskom ve 
svých uhelných elektrárnách, 
dalších 40 milionů tun putuje 
do provozů jihoafrické energe-
ticko-chemické skupiny Sasol 
a přibližně 71 milionů tun uhlí 
jde na export. De Korte pouka-
zuje na skutečnost, že díky ex-
portu putuje do státní ekono-
miky zhruba 50 miliard randů 
(přibližně 85 miliard korun). 
Bohužel situace na světových 
trzích nutí společnosti snižo-
vat ceny, přičemž jejich růst se 
očekává až od roku 2017.  De 

Korte ale zároveň poukazu-
je na skutečnost, že uhelné zá-
soby v uhelné pánvi ve střední 
části Jihoafrické republiky, kde 
dnes těží největší uhelné spo-
lečnosti, vystačí jen zhruba do 
roku 2040. Ne všechny doly ale 
se svou těžbou vydrží až do to-
hoto data. „To samozřejmě zna-
mená, že musíme začít s prů-
zkumem i na dalších místech. Už 
dnes některé společnosti rozši-
řují těžbu do dalších oblastí, na-
příklad do Botswany, kde se oče-
kávají další poměrně rozsáhlé 
uhelné zásoby,“ říká De Korte. 
Důležitá je ale podle jeho slov 
i kvalita uhlí z nových nalezišť. 
Do budoucna by se ale Jižní Af-
rika měla soustředit hlavně na 

vyvážení exportu a domácí po-
ptávky po uhlí, aby byla zajiš-
těna bezpečnost dodávek pro 
místní průmysl. Největší jiho-
africké elektrárny totiž budou 
i v budoucnu potřebovat roč-
ně kolem 30 milionů tun uhlí, 
stejně tak skupina Sesol před-

pokládá, že její roční spotře-
ba uhlí se bude i nadále po-
hybovat na úrovni 40 milio-
nů tun. „Proto by jihoafrické 
těžební společnosti, obchodní-
ci i vládní orgány měli postu-
povat společně, aby byla zajiš-
těna rovnováha mezi exportem 

a potřebou uhlí pro vlastní po-
užití, protože jde nejen o příjmy 
ekonomiky, ale také o pracov-
ní místa v Jihoafrické republice,“ 
upozornil De Korte na energe-
tickém workshopu v Johannes-
burgu v červenci letošního ro-
ku.                                                (red)

Jižní Afrika by si měla hlídat své uhelné zásoby
Uhlí zůstane i v dohledné budoucnosti nejdůle-
žitější součástí jihoafrické energetiky. I přesto 
by měla Jihoafrická republika přemýšlet o tom, 
jak 60 miliard tun disponibilních zásob uhlí co 
nejlépe využít a mít z nich co největší zisk. Tvr-
dí to jeden z členů jihoafrické Rady pro vědecký 
a průmyslový výzkum Johan de Korte. 

Eckley Miners’ Village je pa-
mátkově chráněným úze-
mím – skanzenem v okrese 
Luzerne, který návštěvní-
kům v autentických obyd-
lích z devatenáctého sto-
letí přibližuje život hor-
níků. Zdejší černouhelné 

doly totiž fungovaly více než 
160 let. 
Bode Morin, který vykopáv-
ky řídí, vysvětlil místním no-
vinám, že archeologie je jed-
ním z nejlepších způsobů, jak 
poznat život prvních imig-
rantů a horníků v Eckley. „Po 

spoustě z nich nezbyly žádné 
psané zprávy a informace o je-
jich životě. A pouze díky vyko-
pávkám, systematickým třídě-
ním a katalogizováním nálezů 
můžeme získat poměrně dobrý 
obrázek o tom, jak zdejší oby-
vatelé vlastně žili,“ řekl Morin. 

Do severovýchodní Pensylvá-
nie archeologický tým pod ve-
dením profesora Paula Shac-
kela z marylandské univer-
zity vyrazil letos už počtvrté. 
„Objevovat historii života děl-
níků je pro tento region velmi 
důležité. Eckley Miners’ Village 
je skvělým místem pro studi-
um úplných kořenů těžby uh-
lí a také toho, jaký měl tento 
průmysl vliv na horníky a je-
jich rodiny,“ vysvětlil. 
Archelogové se zaměřili na 
jednu z ulic hornického měs-

tečka, kam přicházeli nově pří-
chozí imigranti a usazovali se 
ve snaze najít ekonomickou 
stabilitu. Někteří ze studentů 
využijí výsledky vykopávek ve 
své disertační práci. „Zajímavé 
je například sledovat postavení 
žen v tehdejší společnosti, tako-
vých informací se v historii to-
hoto regionu příliš nenajde. Vý-
zkum by nám měl proto pomoci 
například zjistit, co ženy a děti 
dělaly během dne, když byli je-
jich manželé v práci,“ vysvět-
lila jedna ze studentek.   (red)

Archeologové odhalují život amerických horníků
Letos v  červenci se do pensylvánské obce Eckley Miner’s  Village už 
poněkolikáté vypravila skupina studentů z marylandské univerzity, 
aby tu prováděli výzkum, který má pomoci lépe poznat život horníků 
v této oblasti.   

Peabody Western Coal Com-
pany (PWCC), dceřiná spo-
lečnost Peabody Energy, 
provozuje v severovýchod-
ní Arizoně Důl Kayenta. Vel-
mi podstatnou část svého uh-
lí irma dobývá povrchovým 
způsobem. 
Po dokončení rekultivačních 
prací po těžbě musí být úze-
mí i s nově osázenou vegeta-
cí ponecháno ještě alespoň 
deset let v klidu, aby těžební 
společnosti mohly prokázat, 
že jsou plochy stabilní a ne-
ohrožují je eroze. Teprve po-
té mohou být území předána 
novým vlastníkům. 

Společnost Ayres Associa-
tes z wisconsinského Eau 
Claire se modelováním vod-
ních erozí pro PWCC zabývá 
už od konce osmdesátých let. 
Až doposud používané stan-
dardní postupy, během nichž 
se sledovaly například změ-
ny na vodních tocích kolem 
rekultivovaných ploch, byly 
velmi náročné na čas i prá-
ci. Výsledky měření bylo po-
třeba vkládat ručně, analýzy 
trvaly velmi dlouho a neby-
lo možné zobrazovat výsled-
ky modelování přímo v topo-
gra ických mapách. Změna 
přišla v roce 2008, kdy Ay-

res Associates začali pro mo-
delování vodních erozí vy-
užívat technologii GIS. S ní 
už irma měla zkušenosti, 
protože ji využívala k třídě-
ní, analyzování i zobrazová-
ní prostorových dat. A těžeb-
ní společnost GIS využíva-
la také řadu let, ovšem pro 
své potřeby, ať už v oblasti 
těžby nebo plánování rekul-
tivací. Výsledkem spoluprá-
ce byl nakonec vznik nové-
ho programu, který využí-
vá data ze dvou geodatabází 
a modelování je tak mnohem 
rychlejší, ale i přesnější. Pro-
střednictvím nového progra-
mu dokázala společnost vy-
tvořit model vodních ero-
zí pro území o rozloze větší 
než 1100 hektarů. Výstupy 
potvrdily už i o iciální úřady 
a díky novému systému mo-
delování se podařilo proká-
zat, že zrekultivovaná území 
jsou stabilní a odolná vůči 
erozi.                                      (red)

Na rekultivacích pracují s modelem vodních erozí
Společnost Peabody Energy, která sídlí v  St. 
Louis ve státě Missouri, patří k největším sou-
kromým těžebním společnostem s  více než 
stoletou historií. Z uhlí, které vytěží, se vyrábí 
deset procent americké a dvě procenta světové 
elektrické energie. 

Stará se o něj společnost So-
lar Sources Inc., která za své 
rekultivační projekty získa-
la už dvě významná ocenění 
v letech 2000 a 2001. Ročně 
je odsud expedováno zhruba 
1,6 milionu tun živičného uhlí, 
které se využívá k výrobě pá-
ry.  Velmi zajímavý je ale způ-
sob, jakým se zde starají o re-
kultivace. V okrese Daviess 
patří dlouhá léta k tradici 
pěstování krocanů. Likvidace 
krocaní mrvy je ale problema-
tická. Nelze ji ukládat na stej-
né místo delší dobu, proto-
že obsahuje vysoké množství 
fosfátů, které může kontami-
novat půdu. Přimíchávat kro-

caní hnůj do půdy využívané 
na výsypky je ale naopak vel-
mi vhodné, protože tyto pů-
dy velmi často obsahují ne-
dostatek organického materi-
álu a živin. Solar Sources tak 
do rekultivací zapojila i tisíce 
tun krocaní mrvy. To místním 
farmářům zaručuje odbyt pro 
odpad z jejich výroby, těžební 
společnosti zase dostatečnou 
zásobu látek pro obohacování 
půdy na rekultivovaných plo-
chách. Solar Sources jsou zná-
mí také tím, že kromě stálých 
vodních zdrojů, které po těžbě 
vznikly, vysazují stromy a vyu-
žívají všech dostupných mož-
ností, aby nově vznikající kra-

jina byla co nejvíce různorodá 
a tím vhodnější pro návrat nej-
různějších živočišných druhů. 
Okolí Cannelburgu je pod-
le odborníků jedním z nejlep-
ších příkladů využití uhelných 
ložisek a následného návratu 
rekultivovaných ploch k dal-
šímu využití. Solar Sources se 
snaží, aby byla dodržena topo-
gra ie území, kontrolami pro-
chází odvodnění území i stabi-
lita rekultivovaných ploch. Mi-
mo jiné i proto, aby pozemky 
mohly být využívány pro ze-
mědělství, které je v tomto re-
gionu velmi důležitým odvět-
vím. Jedním z pravidel, který-
mi se v Solar Sources řídí, je, 
že když se po rekultivaci vrací 
území zpět k využívání lidem, 
měla by být ve stavu, aby jejich 
využití mohlo být co nejrozma-
nitější.                                      (red)

Krocani pomáhají obnovit krajinu
Evropsky významná loka-
lita Pilíky v Ostravě-Hra-
bové je domovem vzácné 
rybky hořavky. Její život je 
těsně spjatý s vodními ml-
ži a oběma druhům se líbí 
v kalných vodách z takzva-
né prádelny uhlí.
Průmyslově zatížené místo je 
pod ochranou evropské sou-
stavy Natura 2000, a to prá-
vě kvůli hořavce. Možná ale 
jen do doby, než de initiv-
ně skončí těžba uhlí u neda-
lekého Paskova. „Už po roce 
1901 na území Paskova a Hra-
bové se dělaly různé průzku-
my. Zjistilo se, že uhlí zde je, 
ale až po druhé světové válce 
se začalo s důlními průzkumy, 
kde se zjistilo, jak jsou moc-
né sloje. Teprve v první polo-
vině šedesátých let byl vysta-
věn Důl Paskov. S tím souvisí 
i potřeba technologického za-

řízení, které bude čistit či prát 
uhlí. A k tomu byla využita ta-
to rybniční soustava,“ popsal 
Českému rozhlasu Rostislav 
Kašovský z Klubu českých 
turistů. Byly proto vystavěny 
odkalovací nádrže, v nichž se 
voda čistí postupným přelé-
váním z jednoho rybníka do 
druhého a nakonec do poto-
ka Ščučí. Hloubka je zde ko-
lem pěti metrů. „Zvláštností 
je, že uhelné kaly mohou mít 
různé chemické příměsi a po-
dobně, fauně a lóře se zde da-
ří nebývale dobře,“ dodal Ka-
šovský. Nikdo ovšem neví, 
co se s lokalitou bude dít, až 
v oblasti skončí těžba uhlí. 
Rybníky totiž nemají přiro-
zený přísun vody, neteče do 
nich žádný potok. Ve vzdu-
chu tak visí nejen osudy hor-
níků, ale i této přírodní pa-
mátky.                                    (red)

Hořavky si oblíbily „uhelnou“ vodu

Kanadská společnost Agri-
um se specializuje hlavně 
na zemědělství. V posled-
ních patnácti letech se za-
měřuje také na výzkum, 
v němž hlavní roli hrají re-
kultivace a síran vápenatý.
Doktorka Connie Nichol je 
jednou z osobností, která se 
výzkumem zabývá už více 
než dekádu. Společně s al-
bertskou univerzitou se vě-
nuje bádání, které je ve svě-
tovém měřítku poměrně 

ojedinělé. Na ještě nedávné 
skládce zeminy je nyní ze-
lená plocha, kde zkouma-
jí vlastnosti půdy doplněné 
o síran vápenatý - dihydrát. 
Zjišťují, jaké množství síra-
nu vápenatého je možné do 
půdy přidávat při rekulti-
vačních pracích. Výsledkem 
by totiž mohly být lepší pod-
mínky pro růst rostlin a tím 
i lepší využitelnost rekultivo-
vaných ploch například v ze-
mědělství.                         (red)

Chemie, která neškodí půdě

Elektronická mapa erozí. Foto: esri.com

Krocaní mrva pomáhá vylepšovat kvalitu půdy. Foto: iowaturkey.org

Těžební oblast Cannelburg byste našli v ame-
rické Indianě. Rozloha celého území činí asi 
10 000 akrů (přibližně 400 hektarů). 

Přivezli ho čtyři plné kami-
ony. Váží okolo 30 tun. To je 
Salomon, český superpočí-
tač, čtyřicátý nejvýkonnější 
stroj svého druhu na světě. 
Jméno dostal podle ostrav-
ské šachty Šalamoun a také 
podle Salomona Mayera von 
Rothschilda, jenž byl spjat 
s místním regionem a hor-
nictvím. 
Superpočítač navrhuje lé-
čiva, simuluje lasery nebo 
pracuje na výpočtech 3D 
map. V plném provozu bě-

ží v Národním počítačo-
vém centru IT4Innovations 
v areálu Vysoké školy báň-
ské v Ostravě. Celé počítačo-
vé centrum v současné době 
zaměstnává 200 lidí. Salo-
mon dodala americká spo-
lečnost Silicon Graphics In-
ternational. Celý projekt, je-
hož je Salomon součástí, má 
hodnotu dvě miliardy ko-
run, jeho příprava zabrala 
téměř deset let. Superpočí-
tačové centrum se nachází 
v areálu Vysoké školy báň-

ské – Technické univerzity 
Ostrava. 
Salomon se nachází v da-
tovém centru ve speciál-
ně postavené budově. Ener-
gie, která je potřeba k jeho 
provozu, atakuje 700 kilo-
watt. Kvůli tak vysoké spo-
třebě, bylo možné odpadní 
teplo, které vzniká během 
chlazení procesorů a ostat-
ních komponent, zčásti vyu-
žít k vytápění budovy. 
Vytížení superpočítače je 
nad 70 procenty jeho pra-
covní doby. Na stoprocentní 
vytížení nikdy nedojde, pro-
tože se musí počítat s kapa-
citou pro plánování výpo-
četních úkolů.                  (jap)

Superpočítač pojmenovali podle šachty
Pracuje jako 74 tisíc notebooků najednou. Jeho 
instalace a výroba stála téměř 333 milionů ko-
run. 

Podle jeho slov čeká odvětví od-
raz ode dna, přesto však bude 
pro těžební společnosti násle-
dujících dvanáct měsíců stále 
poměrně riskantních. Světové 
trhy jsou sice stále ještě nesta-
bilní, ale propad australského 
těžebního průmyslu už se za-
stavil. Podle Barnetta se aus-
tralským společnostem úspěš-
ně podařilo snížit výrobní i pro-
vozní náklady, aby mohly lépe 
čelit nízkým cenám komodit na 
světových trzích. Podle premié-
ra už průmysl dosáhl nejnižší-

ho bodu ve smyslu světové ob-
chodní soutěže. „Jsem dostateč-
ně odvážný a pošetilý zároveň, 
abych si trou l tvrdit, že jsme se 
odrazili ode dna,“ řekl Barnett 
na konferenci v Perthu. „Světo-
vé trhy jsou křehké, ale vidíme 
větší stabilitu cen komodit, ropy, 
plynu nebo železné rudy. I proto 
si myslím, že jsme se pravděpo-
dobně odrazili ode dna,“ dodal 
premiér. Podle Barnetta bude 
období následujících 12 měsí-
ců pro těžební společnosti rizi-
kové.                                             (red)

Těžební průmysl čeká vzestup
Propad těžebního průmyslu by už neměl dál 
pokračovat.  Tvrdí to alespoň západoaustral-
ský premiér Colin Barnett. 

Ilustra ní foto: Miningglobal.com
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Pokud rodiče plánují své dítě 
inančně podporovat do do-

by, než dokončí studia vysoké 
školy, podle kvali ikovaného 
odhadu jedné z poradenských 
společnosti,  by si měli připra-
vit zhruba 1 160 000 korun. 
Docela překvapující částka. 

A potomci by si měli být vě-
domi, že jejich výchova a stu-
dia nejsou zadarmo.

Hodnotu peněz vnímá dítě 
odmalička
Častý dotaz ze strany rodičů 
je: Od kdy seznamovat dítě 

s hodnotou peněz? Dítě se s ní 
seznamuje samo, zcela přiro-
zeně během výchovy, nejčas-
těji při společných nákupech 
s rodiči. Proto inanční výcho-
vu dětí nepodceňujte a neod-
kládejte až na dobu, kdy bude 
umět počítat.

Už malé dítě ví, že rodiče cho-
dí do práce. Vysvětlete mu, 
proč tam chodí a co za to do-
stanou. Při nákupech se poto-
mek setkává s reálnými peně-
zi při placení nebo při výbě-
ru z bankomatu, mluvte s ním 
o tom.

Kapesné, to je oč tu běží
Další starostí rodičů je kapesné. 
Od kdy ho dávat, v jaké výši, jak 
často? Způsobů výplaty kapes-
ného je několik, vždy je třeba 
zvolit takový systém, který bu-
de vyhovovat oběma stranám.
Kapesné je de facto předstup-
něm vlastních příjmů z bri-
gád, přivýdělku, mzdy či platu. 
Vhodné je začít dávat dítěti ka-
pesné s nástupem do školy. V té 
době mu začíná první pravidel-
ná povinnost, což je v jeho ži-
votě velký zlom.

Jak naučit děti správně hospodařit s penězi
Rodičovství ani zdaleka nekončí tím, že finančně zvládnete příchod potomka na svět a násled-
ně i  jeho oblékání, vzdělání a další věci, kdy se bez peněz neobejdete. Důležité je také to, aby 
se naučil s financemi hospodařit. Protože pravidla, která mu rodiče vštípí, ho budou provázet 
celý život. 

Kromě vlastních účtů, které 
primárně slouží pro potře-
by dítěte, rodiče potomkům 
většinou zakládají různé 
spořicí produkty. 
Než nějaký založíte, je vhod-
né si říci, za jakým účelem 

ho zakládáte, na jak dlou-
ho a kdo na něj bude přispí-
vat. Zvažte i to, zda je pro 
vás důležité, aby peníze by-
ly v případě nouze k dispo-
zici hned.

Jak potomkovi nejlépe spořit

Jaké produkty využít
  Spořicí účet je nej lexibilnější, co se týká výběru peněz 

a může na něj přispívat v podstatě kdokoli z rodiny, klidně 
i sám potomek zde může ukládat část kapesného nebo pří-
jmů a spořit si na určitý, spíše krátkodobý cíl. Při inanční 
výchově potomka se dá využít pro vysvětlení úročení peněz.

  Stavební spoření založené na rodné číslo dítěte je vhodné 
zřídit nejdříve až v asi 12 letech věku potomka. Podle nové-
ho občanského zákoníku došlo ke zpřísnění posuzování na-
ložení s naspořenými prostředky a před plnoletostí majite-
le, tedy dítěte, je lze vybrat v drtivé většině jen za souhlasu 
opatrovnického soudu. Na tomto produktu lze vysvětlit vá-
zací dobu a státní podporu. Navíc potomek bude mít inanč-
ní prostředky v době plnoletosti.

  Pojištění pro děti není moc vhodným spořicím produk-
tem. Jednak správné limity krytí na rizika s trvalým dopa-
dem jsou na českém trhu špatně dostupné a spoření (inves-
tice) jsou zatížena řadou poplatků. Jednoznačně doporuču-
jeme uzavřít samostatné investice. Pro řadu rodičů je to ale 
už velmi komplikovaný produkt, takže v tomto případě je 
dobré se poradit s odborníkem.

Zná ho téměř každý, ale má i ce-
lou řadu odpůrců. Ti nejhlasi-
tější tvrdí, že celý systém fun-
guje pouze tak, že se do prasát-
ka přidávají peníze do doby, než 
se jednoho dne vyberou a tím 
vlastně celá inanční výchova 
končí. Přitom způsobů, jak řešit 
inanční gramotnost dětí v digi-

tální době, je mnohem víc a čas-
to jsou i efektivnější. Třeba for-

mou mobilní nebo virtuální po-
kladničky, která vlastně zastane 
stejnou funkci jako oblíbené 
prasátko. 
Virtuální pokladničky existu-
jí například jako aplikace pro 
mobilní telefony, kam je může-
te svým dětem snadno nainsta-
lovat.  Přístup by do ní měly mít 
nejen děti, ale i rodiče. Přístup 
dospělých je důležitý i proto, 

aby bylo možné nastavovat nej-
různější parametry. Například 
každou transakci v pokladničce 
by měli vždy potvrdit také rodi-
če. Tímto způsobem si můžete 
i promluvit o tom, kam a na co 
peníze z pokladničky použijete. 
V mobilní aplikaci samozřej-
mě nebudou reálné, ale pou-
ze virtuální peníze, ty oprav-
dové u sebe budou mít rodiče. 
Když si dítě něco pořídí, zapla-
tí rodič z vlastních prostřed-
ků a v aplikaci odečte virtuál-
ní částku. 

Virtuální prasátko do mobilu

Kompletní nabídka zájezd  na 
www.  rotour.cz

Zaměstnanecké slevy
u cestovní kanceláře FIRO-tour

S EXTRA BONUSEM 3%
Slevy na sezónu ZIMA 2015–2016

Zam stnanec m že uplatnit bonus na veškerou nabídku 
CK FIRO-tour a.s., tedy sou asn  s aktuáln  nabízenou slevou

 nebo cenovou nabídkou last minute.

Bonus lze kombinovat s poukázkami SO DEXO a jinými poukázkami 
i šeky za podmínek uvedených v manuálu.  

Výše uvedený bonus je možné uplatnit pouze na kmenových po-
bo kách FIRO-tour a. s. 

V p ípad  dotaz  jsme Vám k dispozici na ísle 210 000 210.

Bližší informace o uplatn ní slev naleznete v manuálu nebo nás 
kontaktujte na adrese skupiny@  rotour.cz.

Ukládat dětem peníze do prasátka je oblíbená 
forma, jak je naučit zacházet s penězi. 

  Pořiďte dítěti prasátko či peněženku.

  Stanovte si způsob výplaty kapesného, který bude 
vhodný pro obě strany.

  Dávejte dítěti vždy pevnou částku, přiměřenou rodin-
né inanční situaci a také věku dítěte.

  Kapesné vyplácejte v pravidelných termínech, vyva-
rujte se dávat peníze vždy, když si o ně potomek řek-
ne. Nebojte se mimořádného kapesného za předem 
stanovené úkoly.

  Vysvětlete dítěti, na co je kapesné určeno. Pokud má 
potomek cíl, na který chce z kapesného spořit, pod-
pořte ho, například přislíbením části obnosu.

Pět pravidel, jak na kapesné

Pokud pomineme prasátko, 
které ale jako startovní „pro-
dukt“ na pár let vystačí, je to 
zejména dětské a studentské 
konto a pak různé spořicí pro-
dukty vhodné buď pro starší 
děti, nebo pro rodiče a praro-
diče ke spoření.
Dětská konta, která lze zpra-
vidla založit dítěti hned od 

narození, na českém trhu na-
bízejí vybrané banky, jejich 
vedení je zdarma, ale ma-
jí většinou minimální vklad 
od 100 Kč. Poskytují plateb-
ní kartu (většinou od osmi let 
věku) a internetbanking k pa-
sivnímu náhledu.
Tento produkt je vhodný pro-
to, aby se dítě naučilo zachá-

zet s platební kartou a účty 
všeobecně. Pro dnešní gene-
raci bude naprostou samo-
zřejmostí mít jeden či více 
bankovních účtů. Doporuču-
je se ale správně konto nasta-
vit, například na týdenní limi-
ty pro výběry.
Na dětské konto by mělo na-
vázat konto pro studenty do-
stupné od 15 let. To už by 
mělo potomkovi sloužit i pro 
první vlastní příjmy formou 
brigád či přivýdělků. Nabíd-
ka studentských kont je na tr-
hu zhruba dvojnásobná než 
u dětských, vedení je také 
zdarma a kromě karty a in-
ternetbankingu nabízejí vět-
šinou i kontokorenty.

Cesta do záludného světa financí začíná u kapesného
Kapesné by nemělo být jen o  tom, že dítě má 
své vlastní peníze na zmrzlinu nebo hambur-
ger. Mělo by ho naučit zacházet i s finančními 
produkty, které bude využívat v dospělosti až 
se osamostatní a nebude se moci spoléhat na 
pomoc rodičů. 
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KULTURNÍ TIPY
  5. 10. - Krizové situace 

v rodině. Semináře pro rodiče 
v mosteckém Mateřském cent-
ru Barborka – Krušnohorském 
centru pro rodinu (Karla Mar-
xe 798/). Vstupné 30 Kč/rodi-
na. Začátek v 9:30 hod. 

  10. 10. - Sraz všech ha-
vraňských školáků. Srdečně 
jsou zváni všichni, kteří chodi-
li do Havraně do školy, jak uči-
telé tak i žáci bez rozdílu leto-
počtu. Setkání se uskuteční od 
17:00 do 24:00 hod. v Sokolov-
ně v Havrani. K tanci i poslechu 
bude hrát hudební skupina 3D. 
Vstupné 50 Kč.

  10. 10. - Exkurze do vo-
jenských muzeí - Letecké 
muzeum Praha Kbely. Dal-
ší z exkurzí pořádaných Ob-
lastním muzeem v Mostě. Od-
jezd v 9:00 hod., návrat cca 
v 16:00 hod. Cena dopravy 
250 Kč; vstupné zdarma. Pro-
dej jízdenek v Turistickém in-
formačním centru na Magistrá-
tu města Mostu a v recepci Ob-
lastního muzea v Mostě.

  10. 10. - Krása nesmírná. 
Divadlo rozmanitostí připravi-
lo představení Jiřího Ondry na 
motivy ruských lidových pohá-
dek. Diváci uvidí hned tři po-
hádky v jednom představení. 
O věrném vraníkovi, Jelena pře-

moudrá a Krása nesmírná. Re-
žie: Jiří Ondra, scéna, kostýmy, 
loutky: Jana Hauskrechtová, 
dramaturgie: Jiří Ondra, hud-
ba: Tomáš Alferi. Pro děti od 
6 let. Vstupné: 70 Kč. Předpre-
miéra v 10:00 hodin, premiéra 
v 17:00 hodin.

  10. 10. - Móda a hvězdy. 
Módní přehlídka na níž mode-
ly předvedou také české MISS 
ČR Nikol Švantnerová, Gabri-
ela Kratochvílová a Lucie Šlé-
gr, mostecké házenkářky a hrá-
či HC VERVA Litvínov. Začátek 
v 19:00 hodin v mosteckém di-
vadle,  vstupné 120 Kč. 

  12. 10. - Zahájení 25. se-
zóny Festivalového orches-
tru Petra Macka. Zahajova-
cí koncert bude řídit dirigent 
Václav Blabuněk. Sólisté: Rad-
ka Fišarová, Markéta Procház-
ková, Jan Smigmator, Hana Sei-
dlová - zpěv, Julius Baroš - trub-
ka. Městské divadlo Most od 
19:00 hodin, vstupné 350 Kč.

  17. 10. - Podzimní puto-
vání. Podzimní procházku na 
Resslu spojenou s opékáním 
buřtíků připravuje Středisko 
volného času. Vstupné 20 Kč/
dítě, začátek v 15:00  hodin. 

  17. 10. - Řidič paní Dai-
sy. Slavná hra o stárnutí, slo-
žitém sbližování dvou svébyt-
ných osobností, samotě i tvr-
dohlavosti. Alfred Uhry obdržel 

za hru Pulitzerovu cenu a zná-
mé je rovněž její ilmové zpra-
cování. Městské divadlo v Mos-
tě. Začátek v 19:00 hodin, vstup-
né: 140 Kč.

  22. 10. - Koncert ke stát-
nímu svátku. Koncert se ko-
ná u příležitosti oslavy státní-
ho svátku Dne vzniku samostat-
ného československého státu. 
Před zahájením bude slavnost-
ně předána Cena města Mos-
tu za rok 2014. Poté vystou-
pí zpěvačka Anna K. s kapelou. 
Vstupenky můžete zakoupit od 
1. října v pokladně Městského 
divadla v Mostě. Městské diva-
dlo Most, začátek v 18:00 hodin. 

  24. 10. – Ukončení kultur-
ní sezóny na Červeném Hrád-
ku. Slavnostní symbolické ukon-
čení kulturní sezóny spojené 
s prvním veřejným výlovem zá-
meckého rybníka. V 17:00 Stra-
šidelný les – procházka lesem 
za svitu loučí, sraz u zámeckého 
rybníka. Vstupné 50 Kč, zapůjče-
ní loučí 20 Kč/osoba. 

  29. 10. - Mimořádné pozo-
rování na hvězdárně. Z Hněví-
na bude možné sledovat zákryt 
hvězdy Aldebaran Měsícem. 
Dojde k němu ve 22.41 hodin.  
Hvězdárna bude otevřena od 
21: 00 hodin. 

  Do 13. 12. - Cesty do pra-
věku aneb ve stopách Zdeň-
ka Buriana. Oblastní muzeum 
Most pořádá výstavu v rámci 
projektu Paleoart - věda a umě-
ní. Představuje tvorbu volného 
sdružení výtvarníků PAS (Paleo-
art – Art and Science), tvořících 
v oblasti umělecké paleonto-
logické rekonstrukce (vědecká 
kresba, malba, modelářství). Vy-
stavující autoři: Jaroslav Bažant, 
Pavel Dvorský, Petr Modlitba, Jiří 
Svoboda, Jiří Teichmann. Vstup-
né: plné 30 Kč, snížené 15 Kč.

  Do 31. 10. - Interaktivní 
výstava IQ park Liberec. Jedi-

nečná výstava, které se musíte 
dotýkat! Ideální pro školy, dě-
ti, rodiče, prarodiče, prapraro-
diče... Zdarma se můžete přijít 
podívat do Divadla rozmanitos-
tí v Mostě. 

  Do 13. 11. - Výstava ob-
razů Romana Křeliny. Zná-
mý severočeský malíř předsta-
vuje svá díla v jirkovské galerii 
v Kostelní ulici. Vernisáž 6. 10. 
od 17:00 hodin. 

SPORTOVNÍ TIPY

HÁZENÁ
  17. 10. - DHK Baník Most 

– Veselí n. M. Utkání WHIL. 
Hraje se ve sportovní hale 
v Mostě od 18:00 hodin. 

  28. 10. -  DHK Baník Most 
– HC Zlín. Utkání WHIL. Hraje 
se ve sportovní hale v Mostě od 
18:00 hodin. 

PARKURY
  10. 10. – Říjnové parku-

rové závody. Zajímavou no-
vinkou závodů je soutěž Mi-
ni–maxi, která je kombina-
cí síly a zručnosti, konající 
se podle zvláštních pravidel. 
Parkurový areál mostecké-
ho dostihového závodiště, za-
čátek v 9:00 hodin, vstupné 
zdarma. 

HOKEJ
  4. 10. - HC Verva Litví-

nov – Oceláři Třinec. Utká-
ní Tipsport extraligy. Hraje se 
na ZS Ivana Hlinky v Litvíno-
vě od 17:30 hodin.

  7. 10. - HC Most – HC Jih-
lava. Utkání WSM ligy. Hraje 
se na ZS v Mostě od 17:30 ho-
din.  

  11. 10. - HC Verva Lit-
vínov – Pardubice. Utkání 
Tipsport extraligy. Hraje se na 
ZS Ivana Hlinky v Litvínově od 
17:30 hodin.

  12. 10. - HC Most – Sta-
dion Litoměřice. Utká-
ní WSM ligy. Hraje se na ZS 
v Mostě od 17:30 hodin.  

  14. 10. - HC Most – Slo-
van Ústí nad Labem. Utká-
ní WSM ligy. Hraje se na ZS 
v Mostě od 17:30 hodin.   

  18. 10. - HC Verva Litví-
nov – HC Olomouc. Utkání 
Tipsport extraligy. Hraje se 
na ZS Ivana Hlinky v Litvíno-
vě od 17:30 hodin.

  21. 10. - HC Most – HC 
Přerov. Utkání WSM ligy. 
Hraje se na ZS v Mostě od 
17:30 hodin.  

  28. 10. - HC Most – Be-
nátky nad Jizerou. Utká-
ní WSM ligy. Hraje se na ZS 
v Mostě od 17:30 hodin.  

  30. 10. - HC Verva Lit-
vínov – Bílí tygři Liberec. 
Utkání Tipsport extraligy. 
Hraje se na ZS Ivana Hlinky 
v Litvínově od 17:30 hodin.

FOTBAL
  10. 10. -  FK Litvínov – 

Meteor Praha. Utkání divi-
ze skupiny B. Hraje se na let-
ním stadionu v Litvínově od 
16:00 hodin.

  17. 10. - Baník Souš – 
Horní Měcholupy. Utkání 
divize skupiny B. Hraje se na 
hřišti v Souši od 15:30 ho-
din.

  18. 10. - FK Baník Most 
1909 – Benešov. Utkání Čes-
ké fotbalové ligy. Hraje se na 
Fotbalovém stadionu Josefa 
Masopusta od 15:30 hodin. 

  31. 10. - FK Litvínov 
– Rakovník. Utkání di-
vize skupiny B. Hraje se 
na letním stadionu v Lit-
vínově od 14:00 hodin.
Baník Souš – Neratovice/
Býškovice. Utkání divize 
skupiny B. Hraje se na hřišti 
v Souši od 14:00 hodin.
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Dva kamarádi si povídají v autobuse. Jeden říká tomu druhému vtip: „Víš, co mají blondýny v hlavě?“ „Ne, to nevím.“ „Vakuum!“ V tom se otočí blondýnka 
sedící na sedadle před nimi… (dokončení v tajence). Správné znění tajenky ze srpnových DN: První den v práci: „Dobrý den, jsem váš nový šéf. Mé jméno je Kotek. 
Ti, co koktají, mi budou říkat Pavel.“ Výhru získávají: Jindřich Kubánek, Most; Milan Holubek, Most; Květa Prinichová, úsek uhlí Vršany. Vyluštěnou tajenku 
můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: dulni.noviny@vuas.cz. Ze správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.  

Životní jubilea zaměstnanců Czech Coal Power. Vedení společ-
nosti jim přeje hodně zdraví a pracovních úspěchů do dalších 
let.

12. října  
František Bajer - zástupce vedoucího údržby

25. října
Jaroslav Thím – řidič dozeru

Kam vyrazit za kulturou a sportem v měsíci říjnu

NAROZENINY
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Začátek září se každoročně nese ve znamení 
oslav Dne horníků. Zaměstnanci společností 
skupin Czech Coal a  Severní energetická se 
každoročně scházejí na mosteckém hipodro-
mu. Letošní setkání ale bylo přece jen výji-
mečné. Třeba tím, že organizátoři ze Sdružení 
odborových organizací skupiny Czech Coal na 
hipodrom pozvali i obyvatele měst a obcí, kte-
ré podporují jejich snahy o pokračování těžby 
na severu Čech. Také oni si tak mohli vybrat 
z  programu, jehož vrcholem bylo vystoupe-
ní zpěvaček Leony Machálkové a  Ewy Farne, 
nebo z  celé řady dalších atrakcí pro všechny 
věkové kategorie.

Den horníků letos slavili i lidé z obcí

Vrcholem programu bylo vystoupení Ewy Farne s kapelou, které p ilákalo tisíce poslucha ů. Foto: (pim)

Na oslavách Dne horníků nemohly chybět ani tradi ní pou ové atrakce, na nichž si užívali hlavně ti nejmen-
ší. Foto: (pim)

Na hipodromu mohli návštěvníci podepsat výzvu Vládě R, aby neza-
pomínala na Mostecko a pomohla mu ešit jeho problémy. Foto: (pim)

K hipodromu neodmyslitelně pat í koně. A projíž ky pro nejmenší 
k vyhledávaným atrakcím každého ro níku Dne horníků. Foto: (pim)

Tradicí Dne horníků se stal i charitativní guláš. Výtěžek z jeho prodeje poputuje na dobro inné ú ely. Letos 
bylo za symbolickou desetikorunu k dispozici šest tisíc porcí. Foto: (pim)
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