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Na výsypce 
se narodí 
první telata
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metoda 
pomáhá dodnes

Nevyrobí ani watt, 
přesto je v elektrárně 
důležitý

Turistům už 
může říkat, 
že byl horník

Hlukoměr 
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„Od vzniku Vršanské jsme se 
s prodejem uhlí přes nakládací 
místa na Vršanech, kterými jsou 
nakládací zásobník a nakláda-
cí stanice údolí, dostali osmkrát 
přes hranici 700 tisíc tun uhlí za 
měsíc. Čtyřikrát se nám od té 
doby podařilo překonat hranici 
750 tisíc tun, z toho třikrát jen 
za poslední čtyři měsíce,“ sdělil 
Vladimír Kohout, vedoucí vý-
roby Vršanské uhelné. Letošní 
únor byl přitom zcela rekordní. 
Prodej vršanského uhlí dosáhl 
historického maxima 780 tisíc 
tun. Tohoto rekordního prode-
je bylo navíc dosaženo během 
nejkratšího měsíce v roce. 
„Vyšším prodejům pomohl pře-
devším zvýšený zájem společ-
nosti ČEZ. V lednu se jedna-
lo zejména o navýšení dodávek 

uhlí pro elektrárnu Počerady 
a v únoru kromě navýšení do 
Počerad došlo k výraznému na-
výšení dodávek i pro dalšího zá-
kazníka ze společnosti ČEZ elek-
trárnu Mělník 1, která je i dů-
ležitým producentem tepla pro 
hlavní město Prahu,“ doplnil 
Kohout. Samozřejmě nesmí-
me zapomínat i na naše další 
pravidelné zákazníky a odbě-
ratele, kterými jsou společnost 
EP Sourcing zásobující teplár-
nu United Energy v Komořa-
nech, Unipetrol RPA a v nepo-
slední řadě i člena naší skupiny 
Severní energetickou, která vr-
šanské uhlí využívá pro míchá-
ní energetických směsí. 
V měsíci březnu přetrvává zvý-
šený zájem o dodávky naše-
ho uhlí, a tak celé první letošní 

čtvrtletí bude také rekordní 
a celkový prodej uhlí přesáh-
ne 2,2 milionu tun. 
Pokrýt vysoký zájem našich 
zákazníků v prvních měsících 
roku bylo možné pouze díky 
úctyhodnému výkonu přede-
vším  provozních zaměstnan-
ců pracujících ve velmi ne-
příznivých klimatických pod-
mínkách, kdy se teploty po 
většinu času pohybovaly pod 
bodem mrazu a několikrát 
se rtuť teploměru dostala až 
k mínus 15 stupňům Celsia. 
„Znamenalo to samozřejmě 
větší nároky na úklid, čištění 
technologií od těženého mate-
riálu i obecně na veškerou tě-
žební a pomocnou mechani-
zaci,“ připomněl vedoucí vý-
roby. Velmi důležité přitom 
bylo, že nedošlo k žádné zá-
sadní poruše na provozova-
ných velkostrojích i ostatní 
těžební technologie pracova-
la naprosto spolehlivě. „Daři-
lo se nám koordinovat všechny 
činnosti.“ 
Pokračování na straně 2

Rekordní začátek roku ve Vršanské
Rekordní množství uhlí vyexpedovala Vršan-
ská uhelná během prvních měsíců letošního 
roku. V  únoru dokonce zaznamenala nejvyšší 
měsíční prodej uhlí od října 2008, kdy vznikla 
samostatná Vršanská uhelná. 

Spočívá v tom, že se v určitém 
úhlu do závalu vtlačí potru-
bí, kterým se osoby dostanou 
z prostoru za závalem. Použí-
vají se tři druhy potrubí. Prv-
ní se zavádí takzvané vyhledá-
vací, jímž se zjišťuje, kde přes-
ně za závalem se nacházejí lidé. 
Druhé zásobovací potrubí slou-

ží pro dodávku vzduchu, kyslí-
ku, vody, potravin, světla. Tře-
tím druhem je vlastní vyproš-
ťovací potrubí o průměru 540 
mm. A právě jeho využití při 
dobývací metodě chodbicová-
ní ve svazích lomu ČSA by bylo 
značně obtížné. „Důvod je cel-
kem prozaický, chodbice ve sva-

zích lomu ČSA jsou větší a dosa-
hují výšky až pět a půl metru, 
což je až o dva metry více, než 
je běžná výška důlních chodeb 
v revíru,“ vysvětlil Radim Sla-
bák, směnový technik HBZS 
Most. 
Zabudování kotevního rámu, 
nebo jinak řečeno opěrné sto-
lice, se až doposud provádělo 
rozepřením pomocí hydrau-
lických stojek do stropu důlní-
ho díla. Záchranáři tedy museli 
najít řešení, jak tuto konstruk-
ci ukotvit v chodbicích, v důl-
ních dílech s daleko většími 
rozměry. Oslovili několik od-
borných pracovišť. 
Pokračování na straně 2

Trénují vyprošťování z chodbic
Mostečtí báňští záchranáři jsou v současnosti 
jediní, kteří v Česku využívá takzvané vypro-
šťovací potrubí. Léty odzkoušenou a  prově-
řenou metodu záchrany osob ze zavalených 
prostor upravili pro chodbicování v  lokalitě 
Československá armáda. 

Není úplně obvyklé potkat na šachtě potápěče, ale v prosto-
ru bývalé čerpací stanice Kunratice v předpolí lomu ČSA se 
v předposledním březnovém týdnu pohybovali zaměstnanci 
úseku odvodnění a společně s nimi také profesionální družstvo 
potápěčů. Pomáhali totiž nejprve vyčistit a následně zaslepit ná-
tok z jímky do bývalé čerpací stanice. Jímku nebylo možné vypus-
tit, proto se práce musely dělat pod vodní hladinou a nátok musel 
potápěč zaslepit speciálním nafukovacím vakem.  Následně moh-
li zaměstnanci úseku odvodnění Severní energetické nasadit po-
trubí o větším průměru, které zvládne pojmout i největší možné 
objemy vody, které sem mohou přitéct například během jarního 
tání.  Bude tak zajištěno ještě lepší odvodnění předpolí lomu ČSA. 
Voda se potrubím od bývalé čerpací stanice Kunratice svádí do 
vodní nádrže Hedvika.                                                                 Foto: (pim)

Na šachtě pomáhají i potápěči



DN / číslo 3 / březen 2017   DN / číslo 3 / březen 2017   Ze skupiny | 3> 2 | Ze skupiny

Jaromíra Frantu, 
předsedu Sdružení 
odborových organizací 
skupiny Czech Coal

I hornické odbory se pustily 
do kritiky chystané novely 
Zákoníku práce. Může se 
úprava této právní normy 
dotknout i zaměstnanců 
těžebních spole ností? 
Samozřejmě může, Zákoník 
práce se bezprostředně tý-
ká naprosto všech čtyř mi-
lionů zaměstnanců v Čes-
ké republice bez ohledu 
na obor, ve kterém pracu-
jí. Podstatný je ale fakt, že 

aktuálně projednávaná no-
vela, respektive více než 
čtyři desítky pozměňova-
cích návrhů, které předlo-
žili převážně poslanci za 
ODS, TOP 09 a ANO, v pří-
padě schválení zásadním 
způsobem zhorší podmínky 
pro zaměstnance a také po-
stavení odborů ve irmách. 
Navrhováno je mimo jiné 
zkrácení výpovědní doby 
na pouhý měsíc, pro výpo-
věď z práce by mohlo sta-
čit zdůvodnění, cituji: „ne-
lze-li na zaměstnavate-
li spravedlivě požadovat, 
aby dále zaměstnance za-
městnával.“ Zaměstnava-
tel by už nemusel výpověď 
nebo okamžité zrušení pra-
covního poměru projedná-
vat s odborovou organiza-
cí. Mezi návrhy je i snížení 
odstupného v případě vý-
povědi ze zdravotních dů-
vodů nebo naopak zvýšení 
limitu výše náhrady škody 
ze 4,5násobku na 6náso-
bek průměrného výdělku. 
Tím, že na tuto situaci po-
ukazujeme, chceme na-
šim zaměstnancům ukázat, 
co se na ně chystá a záro-
veň upozornit na to, že le-
tošní rok je rokem voleb-
ním, takže jednotlivé poli-
tické strany už rozehrávají 
své hry, aby se zalíbily voli-
čům.                                 (red) 

OTÁZKA PRO...

„Letos jsme se rozhodli pro čás-
tečnou obnovu vozidel v auto-
půjčovně, protože nejstarší vo-
zidla pocházejí z roku 2010. 
Hledali jsme na trhu kromě do-
posud využívaných volkswage-
nů i jiný dobrý automobil, kte-
rý by vyhovoval našim požadav-
kům a měl dobrý poměr cena 
a výkon,“ vysvětlil Marek Vikto-
rýn, ředitel společnosti Servis 
Leasing. Volba padla na Toyo-
tu i s ohledem na to, že s ní Ser-
vis Leasing dlouhodobě spolu-
pracuje a je známá svou spo-
lehlivostí. Až doposud se ovšem 
od japonského výrobce vyu-
žívaly v těžebních společnos-
tech pouze terénní automobily. 

„Ke dvěma terénním automobi-
lům HILUX, které jsme objedná-
vali na sklonku loňského roku 
pro Rekultivace, se tak přida-
ly i osobní vozy Toyota Corol-
la v úpravě sedan s benzinovým 
motorem, které mají i ve stan-
dardu bohatou výbavu a jeden 
půjde do půjčovny,“ doplnil ředi-
tel. Při výběru byl zvolen model 
s klasickým čtyřválcovým ben-
zinovým motorem o objemu 
1,6 litru, protože vozidla z au-
topůjčovny absolvují většinu 
cest po Mostě a jeho okolí, ale 
samozřejmě nemají problém 
zvládnout i dlouhé trasy. „Dříve 
jsme preferovali dieselové moto-
ry, ale ty jsou vzhledem k plat-

ným emisním normám stále ví-
ce technicky složitější a nároč-
nější i na servis a vyplatí se už 
jen u velkých vozidel s velkými 
kilometrovými nájezdy a navíc 
jsem přesvědčen, že v budouc-
nosti bude poptávka spíše po vo-
zidlech s benzinovými motory 
a tím pádem bude také výhod-
nější prodejní cena těchto aut,“ 
dodal Viktorýn. 
Nová značka v autopůjčovně 
neznamená, že by Servis Le-
asing přestal spolupracovat 
s ostatními tradičními dodava-
teli osobních automobilů, jako 
je Volkswagen a Ford. Důkazem 
může být předání pěti nových 
volkswagenů a dvou Fordů 
Ranger uživatelům ze společ-
ností skupiny v únoru a břez-
nu 2017. V současnosti nabí-
zí iremní autopůjčovna v Mos-
tě šest vozidel, z toho 2 terénní 
auta a čtyři osobní.              (pim)

Nová Toyota Corolla v autopůjčovně
Společnost Servis Leasing zařadila v  únoru 
do firemní autopůjčovny novou Toyotu Corol-
lu s  benzínovým motorem jako náhradu za 
jeden Volkswagen Golf. 

Pokračování ze strany 1
„Dispečeři, kteří řídí a koordi-
nují tok materiálu od velkostro-
jů k nakládce, pracovali napro-
sto profesionálně a nakládka do 
železničních souprav probíha-
la prakticky nepřetržitě jak na 
obou kolejích nakládacího zá-
sobníku lokality Vršany, tak na 
nakládací stanici údolí, kde se ex-
peduje uhlí do Severní energetic-
ké a United Energy,“ upřesnil  Ko-
hout. 
Na vysokých těžbách v prvním 
čtvrtletí letošního roku se po-
dílela jak obě uhelná rýpadla 
KU300, která jsou naprosto stě-
žejní pro uhelnou výrobu, tak 
i velkostroj KU800/K84, kte-
rý se v lednu a únoru pohybo-
val ve smíšeném řezu s celko-
vou produkcí uhlí téměř půl mi-
lionu tun. „Nejvyššího měsíčního 
a kvartálního prodeje uhlí od 
vzniku Vršanské uhelné bychom 
nemohli dosáhnout bez vzájem-
né spolupráce všech zaměstnan-
ců, kterým za jejich práci v neleh-
kých podmínkách začátku roku 
patří velké poděkování,“ vyzdvi-
hl Kohout.                                (pim)

Rekordní start

Do konce března se mu-
sí stihnout prořezávky na 
ukončených rekultivacích 
a kácení náletových dřevin 
pod trasami vysokého na-
pětí. Terén zaměstnanci Re-
kultivací pomáhali upravit 
také v prostoru Slatinické 
výsypky, kde probíhá arche-
ologický průzkum. 
„V současné době se zača-
lo s hnojením stromků a po-
stupně se rozbíhají pol-
ní práce. Začínáme sít jaři-
ny, tedy jarní pšenici, hořčici 
a vojtěšku,“ sdělil Tomáš Šo-
lar, ředitel společnosti Re-
kultivace. Oseto bude kolem 
šedesáti hektarů ploch. Po-
stupně se k nim přidá i při-

bližně 28 hektarů nově re-
kultivovaných zeměděl-
ských ploch. „Zahájili jsme 
také naši největší letošní ak-
ci, což je další etapa rekulti-
vace výsypky lomu Jan Šver-
ma, kde ve spolupráci se 
společností DTS Vrbenský 
děláme terénní úpravy,“ do-
plnil ředitel.
Na jaro už se chystá i dvace-
tihlavé stádo krav, které Re-
kultivace pořídily na pod-
zim loňského roku. „Krávy 
ve zdraví přežily zimu a nyní 
každým dnem čekáme naro-
zení prvních letošních telat. 
Kromě toho jsme se rozhod-
li uspíšit rozšíření stáda ná-
kupem dalších dvaceti krav,“ 

dodal Šolar s tím, že koneč-
ná velikost stáda je zhru-
ba 100 kusů. „Dokončujeme 

také ustájení pro býky, kteří 
budou u stáda od května do 
září, pak je ale musíme pře-

místit jinam, kde je budeme 
mít pod kontrolou,“ upřesnil 
ředitel.                                  (pim)

Pokračování ze strany 1
Nakonec odborná komise HBZS 
vybrala řešení společnosti Mi-
nova Bohemia a výroba nového 
kotevního rámu včetně projek-
tové dokumentace byla zadá-
na mosteckému Výzkumnému 
ústavu pro hnědé uhlí. „Nový 
kotevní rám je z materiálu, kte-
rý je pevnější, přitom lehčí, tak-
že odolá vyššímu tlaku. Podstat-
né je, že se nekotví rozepřením 
do stropu důlního díla, ale tak-
zvaně do počvy, tedy do země. Je 
složen z pěti částí, kvůli snadněj-
ší dopravě a manipulaci,“ shrnul 
Slabák. 
Kotevní rám byl okamžitě po 
dodání před koncem loňského 
roku odzkoušen přímo v chod-
bicích v lokalitě dolu ČSA. „Ke 
správnému ukotvení rámu, kte-

rý slouží k opření a následné-
mu vedení tlačného hydraulic-
kého válce, kterým se do závalu 
vtlačují jednotlivé díly vyprošťo-
vacího potrubí, jsou použity ja-
ko kotevní prvky čtyři samoza-
vrtávací kotevní tyče. Ty se za-
pustí do počvy důlního díla do 
hloubky zhruba 175 centimetrů 
a následně se zainjektují speciál-
ní organicko-minerální prysky-
řicí Geo lex, která je rychletuh-
noucí s pevnostní větší než be-
ton. Rychletuhnoucí směs je pro 
záchranné práce v hlubině klí-
čová, protože musejí probíhat co 
nejrychleji,“ připomněl směno-
vý technik.  
Už první provozní zkouška pro-
kázala, že zařízení odpovídá po-
žadavkům báňských záchraná-
řů. Po drobných úpravách ko-

tevní stolice, byla letos v únoru 
provedena druhá, inální zkouš-
ka. I její výsledky dopadly velmi 
dobře. Při dosažení maximální-
ho tlaku 460 barů na tlačném 
válci, nebyla zjištěna jakýchko-
liv deformace kotevní stolice, 
ani kotevních prvků. „Ukázalo 
se, že instalace nového systém je 
rychlá a variabilní, takže v sou-
časné době můžeme oba způso-
by kotvení opěrné stolice alter-
nativně využívat podle podmí-
nek, které mohou nastat v místě 
nasazení systému vyprošťovací-
ho potrubí,“ dodal Slabák. 
Dalším krokem bude v dohled-
né době ještě vyřešení způsobu 

ochrany zasahujících záchraná-
řů proti případnému pádu hor-
niny ze stropu důlního díla.
Se stávajícím systémem vypro-
šťovacího potrubí lze trénovat 
i v reálných podmínkách. „Dí-
ky spolupráci s Vršanskou uhel-
nou jsme pro cvičení báňských 
záchranářů s vyprošťovacím po-
trubím mohli využít opuštěné 
důlní dílo nedaleko bývalé hlavní 
čerpací stanice na lokalitě lomu 
Jan Šverma. Počítáme s tím, že se 
v nejbližší době všichni záchra-
náři HBZS Most seznámí s novou 
metodou kotvení opěrné stoli-
ce vyprošťovacího potrubí,“ uza-
vřel Slabák.                               (pim) 

Trénují vyprošťování z chodbic 

Stávající způsob použití vyproš ovacího potrubí. Foto: Archiv HBZS

Zkouška nové metody p ímo v chodbicích lomu SA. Foto: Archiv HBZS

Víc vody a také silnější 
mrazy než v předešlých 
letech zvládl během le-
tošní zimy úsek odvodně-
ní. Technologii uchránil 
před zamrznutím a rypad-
la před „utopením“ v době 
tání sněhu. 
„Za obvyklých podmínek 
a při nedostatku vody by mě-
la být čerpací zařízení odsta-
vována už za pětistupňových 
mrazů, ale my jsme jeli napl-
no i při mínus dvaceti, aby-
chom ochránili lom a tech-
nologii před vodou,“ vysvět-
lil Petr Sigmund, vedoucí 
úseku odvodnění Severní 
energetické. Výkyvy počasí 
nakonec zaměstnanci úse-
ku zvládli, ačkoli celkové 
množství odčerpané vody 
bylo ve srovnání s předcho-
zím rokem zhruba o dvacet 
procent vyšší. 
„Důležité je, že nezamrza-
la technologie a obstáli jsme 
i v době největšího tání, kdy 
navíc oba uhelné velkostro-
je KU300 těžily v prostoru jí-
mek hlavní čerpací stanice 

v lokalitě ČSA,“ doplnil Sig-
mund a dodal, že se zaměst-
nancům úseku odvodnění 
podařilo ve druhé polovině 
února zvládnout v rekord-
ním čase přestavbu čerpa-
cích technologií hlavní čer-
pací stanice. „Obě sesta-
vy horizontální i vertikální 
technologie jsme do nového 
postavení přesunuli během 
rekordních deseti pracovních 
dnů, obvykle tyto činnosti 
zaberou i dvojnásobek času,“ 
ocenil vedoucí. 
Kromě větších nároků na 
čerpání vody zaznamenal 
úsek odvodnění v zimě ta-
ké vyšší spotřebu chemiká-
lií pro čištění důlních vod. 
„V zimních měsících se v důl-
ních vodách, které čerpáme 
z lomu, vyskytuje více železa 
i manganu. V úpravně důl-
ních vod jsme proto spotře-
bovali více vápenného hyd-
rátu, abychom zachovali 
čistotu vody, kterou násled-
ně vypouštíme do vodoteče,“ 
uzavřel Sigmund.         

(pim) 

Vodu v zimě zkrotili

Na výsypce se narodí první telata 
Společnost Rekultivace se chystá nejen na 
narození prvních telat, ale i  na hlavní sezo-
nu. Postupně začne nábor sezonních pracov-
níků. Firma plánuje nabrat zhruba dvě de-
sítky lidí, takže se počet zaměstnanců zvýší 
zhruba na stovku. 

Rekultiva ní stádo krav na výsypce lomu Vršany. Foto: Archiv DN

Centrumka rok poté
Prvního  dubna uplyne 
rok, kdy byl z dolu Cen-
trum vyvezen posled-
ní vozík uhlí. Z dolu byly 
po ukončení těžby nejpr-
ve vyzvednuty kompletní 
stěnová technologie, vý-
ztuž i dobývací kombajn. 
Dalším důležitým krokem 
byla stavba hrází v blízkosti 
důlních jam. Bez nich by ne-
bylo možné jámy bezpečně 
zasypat. Následně bylo za-
hájeno samotné zasypávání, 
které nyní vrcholí výstav-
bou betonových povalů na 
povrchu. Tím bude likvidace 
důlních děl téměř u konce. 
O budoucnosti areálu za-
tím není rozhodnuto. Ně-
která zařízení a materiál se 
použijí při hlubinném do-
bývání ve svazích lomu ČSA, 
část bude poskytnuta expo-
zicím Podkrušnohorského 
technického muzea v Mos-
tě. Zachováno zůstane také 
měřicí výtlačné potrubí, dí-
ky němuž bude možné měřit 
hladinu důlních vod.  

 (red)  V autopůj ovně mají novou toyotu. Foto: (pim)

MÉDIA V BŘEZNU 
ZAUJALO:

Můžete nějak komentovat 
happening, který aktivisté 
uspo ádali v Pardubicích 
jako protest proti elekt-
rárně ve Chvaleticích?
Sev.en EC investuje do 
zlepšení životního pro-
středí 3 miliardy korun 
z vlastních finančních 
prostředků. Cílem právě 
vrcholící modernizace je 
výrazné snížení emisí oxi-
dů dusíku a prachových 
částic. Severní energetic-
ká tak interpretuje akci 
v Pardubicích jako histo-
ricky první protest akti-
vistů proti ochraně život-
ního prostředí.

Milion pro nemocnici
Pavel Tykač prostřednic-
tvím společnosti Vršanská 
uhelná a město Most v če-
le s primátorem Janem 
Paparegou podpořili Kraj-
skou zdravotní a.s. darem 
1 milion korun. Peníze po-
slouží na nákup dalšího 
moderního vybavení pro 
mosteckou nemocnici.
Krajská zdravotní je již 
několik let pravidelným 
příjemcem podpory od tě-
žebních společností. Jen 
v posledních dvou letech 
věnovala Vršanská uhelná 
na rekonstrukci nemocni-
ce v Mostě 10 milionů ko-
run. Vedle chirurgických 
přístrojů, modernizované 
porodnice a zbrusu nové-
ho oddělení šestinedělí se 
tak nyní vybavení nemoc-
nice opět rozroste. Za da-
rovaný milion hodlá Kraj-
ská zdravotní pořídit nová 
zdravotní lůžka.

MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová, 
mluvčí skupin Sev.en 
a Czech Coal
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Sedí v dozorně připomínají-
cí dispečink, kde hlídá rozlič-
né procesy, bez nichž se elek-
trárna neobejde. „Máme na 
starosti tepelné hospodářství, 
ať už přímo elektrárny, ale ta-
ké města Chvaletice, staráme 
se o olejové hospodářství. Do 
naší kompetence spadá také 
voda, přesněji řečeno čerpací 
stanice takzvané surové vody, 
která se neupravená bere pří-
mo z  Labe. K tomu spravuje-
me i čerpací stanici chladicí 
vody a hlídáme také odpadní 
produkty po výrobě, tedy po-
pílek a strusku,“ vypočítal Lu-
bomír Šimice, který profesi 
operátora neblokových pro-
vozů vykonává už třetím ro-
kem. 

Hlídá i pochůzkáře
Činností, kterými se operátor 
zabývá, je několik. Kromě řa-
dy monitorů, na nichž sledu-
je důležité provozy, řídí ta-
ké čtveřici pochůzkářů, kteří 
se pohybují přímo v provozu. 
„Po konzultaci s mistrem spo-
lečných provozů, který je mým 
přímým nadřízeným, posílá-
me pochůzkáře na místa, kde 
dojde k poruše. Jejich hlav-
ním úkolem je ovšem kontro-
la jednotlivých zařízení a také 
příprava na opravy. Na popíl-

ku a strusce se k tomu přidá-
vá i úklid,“ doplnil Lubomír 
Šimice.
V současné době se většina 
provozů kontroluje elektro-
nicky. Operátor má před se-
bou sérii obrazovek, na nichž 
se mu zobrazuje průběh jed-
notlivých procesů a signali-
zují se i případné poruchy, 
které je možné vyřešit vzdá-
leně, tedy přímo z jeho pra-
coviště, případně se na místo 
posílají pochůzkáři, eventu-
álně další zaměstnanci, kteří 
zajistí opravu. „Všechny čin-
nosti na sebe navazují a je na 
operátorovi, aby včas a správ-
ně zareagoval, když nastane 
nějaká nepředvídatelná situa-
ce. Mým úkolem je vyhodnotit 
co se děje a musím zareagovat 
rychle a samozřejmě správně. 
Čím rychleji člověk zareaguje, 
tím menší to může mít násled-
ky,“ vysvětlil Lubomír Šimice 
s tím, že v elektrárně každá 
chyba může znamenat obrov-
skou škodu. 

Musí znát všechna zařízení 
Ačkoli operátor neblokových 
provozů neovlivňuje samot-
nou výrobu elektřiny, s kole-
gy „na elektrárenském bloku“ 
je jeho činnost velmi pevně 
provázaná. „Jsme takoví jejich 

důležití pomocníci. Nejvíc na-
še spojení funguje při najíž-
dění bloku, kdy je potřeba hlí-
dat koloběh mazutu. Od kole-
gů chodí také požadavky na 
najíždění chladicího čerpadla, 

protože kontrolujeme i chladi-
cí věže. Hlídáme teplotu vody,“ 
poznamenal Lubomír Šimice 
a dodal:  „Existují ale i místa, 
kde se naše činnosti vysloveně 
kříží, jde o takzvaná přecho-
dová místa, což je například 
na strusce.“  
Stejně jako se ve Chvaleticích 
elektřina vyrábí nepřetržitě, 
pracují i operátoři společných 
technologií v nepřetržitém 
provozu ve dvanáctihodino-
vých směnách.  Sám Lubomír 
Šimice pracuje ve chvaletic-

ké elektrárně od roku 1993, 
kdy nastoupil na zauhlová-
ní. Nakrátko i zběhl, aby se 
po zhruba roční pauze vrátil 
a nastoupil jako pochůzkář na 
odsíření. „Jako každý, kdo by 
chtěl dělat tuto profesi, jsem 
i já prošel všemi provozy, pro-
tože pro tuto práci je důležité 
znát všechna zařízení. Mám 
výhodu, že jsem vyučený ná-
strojař, nicméně praxe a zku-
šenosti z provozu jsou nejpod-
statnější,“ uzavřel Lubomír 
Šimice.                                 (pim)
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ANKETA
Kdy jste naposledy 
pokořili nějaký 
rekord?

Michaela Buršová
Coal Services
Upřímně řečeno, nejsem 
ten typ, který by cíleně 
překonával rekordy, ani 
se o to nijak nepokouším. 

Luboš Staněk
Severní energetická
V autě mám osobní rych-
lostní rekord 267 kilo-
metrů v hodině. Ale to 
jsem jel sám, s posádkou 
bych si to samozřejmě ni-
kdy nedovolil. 

Stanislav Brož
Vršanská uhelná
Za svůj osobní rekord po-
važuji třeba to, že jsem se 
šestadvacátého prosince 
vypravil na hipodrom na 
geocaching. Teď už mám 
nasbíraných ke čtyřem 
stovkám „kešek“. 

Zdeněk Pejchal
Coal Services
Nesnažím se pokořovat 
rekordy, ale co se napří-
klad cestování týče, je 
mým rekordem a nej-
vzdálenějším místem asi 
návštěva Číny.

KDYŽ SE ŘEKNE

NAPSALI JSTE NÁM

Žebrák
Na první pohled jednoznač-
ný výraz má v profesním slov-
níku operátorů chvaletic-
ké elektrárny přece jen tro-
chu jiný význam. Značí totiž 
speciální čidlo ropných lá-
tek ve sklepě strojovny. Prá-
vě to upozorní operátora spo-
lečných technologií na pří-
padný únik ropných látek ze 
strojovny. Na základě upo-
zornění „žebráka“ pak ope-
rátor vyzve své kolegy v pro-
vozu, aby zajistili nápravu. 
I hlídání ropných látek pa-
tří mezi činnosti, na nichž 

spolupracuje operátor ne-
blokových provozů s kolegy 
z výrobního bloku elektrár-
ny. V provozu mají k dispozi-
ci speciální usazovací nádr-
že, které slouží k tomu, aby 
se případné ropné látky ne-
dostaly mimo prostory elekt-
rárny a neznečistily například 
řeku Labe. Pomáhají k tomu 
i takzvané záchytné nádrže, 
kde se nečistoty zadrží.
Název žebrák pro speciální či-
dlo má zajimavý původ. Své 
zvláštní pojmenování dosta-
lo po irmě, která toto zařízení 
vyrobila a která shodou okol-
ností sídlí v obci Žebrák.  (red)

CO MUSÍ UMĚT OPERÁTOR NEBLOKOVÝCH PROVOZŮ
  Není potřeba žádné speciální vzdělání, ačkoli strojní kvali ikace je výhodou. Podstatnou 

roli hrají praxe a zkušenosti, každý adept se proto nejprve musí seznámit s provozem a po-
znat všechna zařízení. 

  Pracuje se ve dvanáctihodinových směnách v nepřetržitém provozu.

Protáhnout si tělo na 
sportovních turnajích ma-
jí i letos šanci zaměst-
nanci společností skupin 
Czech Coal a Severní ener-
getická. Sdružení odboro-
vých organizací skupiny 
Czech Coal připravilo tra-
diční turnajový maratón.
„Počet turnajů zůstává stej-
ný jako v minulých letech, za-
městnanci se mohou těšit na 
jedenáct akcí. Zvažujeme ješ-
tě pořádání vánočního teni-
sového turnaje, který se po-
prvé konal předloni,“ vysvět-
lil Lubomír Holý, předseda 
sportovní komise SOO CCG. 
Většina lety ověřených spor-
tovních klání se uskuteční 
na obvyklých sportovištích 
v mostecké sportovní hale, 
v hale v Bečově nebo na te-
nisových kurtech v Jirkově. 
Jedinou letošní drobnou 
změnou je termín volejba-
lového turnaje, který se po-

sunul na začátek září, než se 
rozběhnou všechny regio-
nální soutěže. „Loni se kvů-
li kolizi termínů nepřihlásil 
dostatečný počet týmů, tak 
doufáme, že se letos situace 
nebude opakovat. Na druhou 
stranu se nám volejbalový 
turnaj kryje s tradičním teni-
sovým kláním na jirkovských 
kurtech,“ doplnil Holý. 
Turnajový kolotoč odstartu-
je 20. dubna kuželkami od 
16:00 hodin v kuželně ho-
telu Širák. Jako každý rok se 
v něm utkají tříčlenná druž-
stva mužů, pro ženy je jako 
vždy připravena samostat-
ná kategorie jednotlivkyň. 
V květnu se rozběhne i celo-
roční turnaj v kopané, který 
vyvrcholí tradičním finále 
před oslavami Dne horníků. 
Maximálně šestnáctičlenná 
družstva se mohou hlásit do 
24. dubna Lubomírovi Holé-
mu.                                    (red)

Turnaje startují v dubnu

„Metoda plavení popílku, kdy se 
materiál navázal na vodu a do-
pravoval do hlubiny pomocí po-
trubí, šla už od konce devatenác-
tého století ruku v ruce s hlu-
binným dobýváním. Největšího 
rozmachu dosáhla v první po-
lovině dvacátého století, kdy se 
takto zakládaly prostory po ko-
morování i stěnové poruby,“ vy-
světlil Petr Čmejrek, směnový 
technik Hlavní báňské záchran-
né stanice Most. Oblibu si tento 
způsob zakládání získal i díky 
tomu, že dobře dotěsní chodby 
v podzemí a zamezí se průta-
hům větrů i nebezpečných ply-
nů a nedochází k podzemním 
požárům.  

Popílek je vlastně směs 
„Dříve se k zakládání využívaly 
odpadní materiály, jako ve své 
době například uhelný mour. 
Využívaly se i hlína, jemná sta-
vební suť, domovní popel ne-
bo písek. Postupně se zjistilo, 
že ideální vlastnosti, pokud jde 
o slučitelnost s vodou, mají drob-
ná škvára a elektrárenský popí-
lek. Naproti tomu třeba jíl ve sty-
ku s vodou začal bobtnat. Od de-
vadesátých let se i s ohledem na 
životní prostředí používá speci-
ální zásypový materiál,“ doplnil 
Čmejrek. Jeho základ tvoří po-
pílek, který ovšem není pou-

hým odpadem po spalování uh-
lí v elektrárně nebo teplárně, 
ale jedná se o speciální certi i-
kovanou směs pro konkrétní 
použití. 
Způsob plavení popílkových 
směsí se odvíjí od velkosti sa-
novaného prostoru. „Na men-
ším nám stačí nákladní auta, ji-
nak se musí vytvořit takzvané 
plaviště, kde se materiál míchá 
s vodou. Ta tvoří nezbytnou slož-
ku, a proto se velmi často neo-
bejdeme bez spolupráce s hasi-
či. Když se směs namíchá, žene 
ji čerpadlo potrubím na určené 
místo,“ vysvětlil směnový tech-
nik. Obvykle se na plavení po-
pílku podílí zhruba pět až šest 
lidí. 
Báňští záchranáři nejsou jediní, 
kdo technologii plavení ovláda-
jí. Podmínkou ovšem je splnění 
požadavků státní báňské sprá-
vy, praktická zkušenost s tímto 
druhem činnosti a také patřič-
né vybavení. I když se původ-
ně jedná o metodu používanou 
hlavně při hlubinném dobý-
vání, záchranáři ji přizpůsobi-
li i pro využití na povrchu. Roč-
ně se tímto způsobem dostane 
do podzemí několik tisíc met-
rů krychlových speciální smě-
si. Protože se pracuje s vodou, 
v zimě se někdy musí plave-
ní zastavit kvůli mrazu, ovšem 

teploty do mínus šesti stupňů 
jsou ještě zvládnutelné, i když 
s obtížemi.

Ucpou každou dutinu
Mostečtí báňští záchranáři me-
todu plavení aktuálně používa-
jí v Hořanském koridoru, kde 
pracují v trase nevyrubané slo-
je mezi bývalým dolem Saxo-
nia a Slatinickou výsypkou. Zde 
se v minulosti nacházel Hořan-
ský důl, v němž se těžilo dobý-
vací metodou chodbicování. Zá-
sypové práce zde začaly před 
dvěma lety, kdy se vyplňovaly 
nezavalené komory dolu Wa-
shington. 
Uplatnění tato metoda nachá-
zí i při stabilizaci území před 
stavbou gravitačního propojení 
Vesnického potoka s řekou Bíli-
nou. „Z rané doby uhelného hor-
nictví zůstal při výchozu uhelné 
sloje pod povrchem systém cho-
deb. Z východní části byl částeč-
ně odtěžen postupem lomu ČSA, 

na opačnou stranu ale zasahují 
důlní chodby z tohoto systému 
prakticky až k budově obecní-
ho úřadu ve Vysoké Peci.  Naším 
úkolem je vyplnit tyto 150 let 
staré podzemní prostory, aby se 
stabilizovaly jejich stěny a strop 
a zamezilo se možnému propa-
du na povrchu. Bonusem je ome-
zení prosakování důlních vod do 
skluzů v bočním svahu lomu,“ 
dodal Petr Čmejrek. 
Plavení popílku se dá využívat 
nejen k sanaci starých důlních 
děl, ale k vyplnění prakticky 
jakékoli dutiny pod povrchem 
terénu. Báňští záchranáři tímto 
způsobem sanovali i pokles sil-
nice ve směru z Chomutova do 
Mostu nedaleko areálu DTS Vr-
benský, vloni takto zlikvidovali 
propad terénu u rodinného do-
mu v Želenicích. A obdobnou 
metodou, i když přece jen s jis-
tými rozdíly, se před nedávnem 
zasypávaly i těžní jámy dolu 
Centrum.                                 (pim)

Historická metoda pomáhá dodnes
Vyplnit už vyrubaný prostor po těžbě v hlubi-
ně se snažili havíři odedávna, velmi často totiž 
docházelo k poklesům terénu a závalům. Jed-
ním ze způsobů zakládání starých důlních děl 
je plavení popílku.

Nevyrobí ani watt, přesto je v elektrárně důležitý
Operátor neblokových provozů, někdy také 
nazývaný operátor společných technologií, 
sleduje v elektrárně ve Chvaleticích na moni-
toru všemožné činnosti, ale výroba elektřiny 
k nim nepatří. 

Bá ští záchraná i v sou asnosti plaví popílek nap íklad v prostoru Ho-
an. Foto: (pim)

Zaparkovat na parkovišti p ed lokalitou Vršany se ob as může stát až 
ne ekaným problémem. T eba jen díky těm, kdo nejsou schopni svůj 
vůz po ránu vtěsnat do bíle orámovaného parkovacího místa. Tuto foto-
grafi i nám poslal Tomáš Růži ka, specialista projektu výstavby Ho an-
ského koridoru, s krátkým textem: „Jak byste toto pojmenovali? Bezo-
hlednost, i něco jiného...? Nechám to zcela na vás. Já mám jasno!“ Žebrák pat í ke speciálním idlům, která operátor sleduje na jednom z ady svých monitorů. Foto: (pim)

Lubomír Šimice sleduje monitory v dozorně. Foto: (pim)
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KRÁTCE
Objednatel

(rodič)
os. 
číslo

Dítě
(jméno a příjmení)

Rodné 
číslo dítěte

Adresa bydliště nebo úsek 
(pracoviště) rodiče, telefon

Tabulku vyplňte čitelně a zvolte, kam vám má být poukaz spolu s pokyny, programem tábora a podklady pro posouzení zdravotní způsobilosti dítěte zaslán:

     Na pracoviště *     Na adresu bydliště*         
*Nehodící se škrtněte

Rezervaci poukazu zašlete vnitro iremní poštou na adresu: V. Štefánek, OÚ PČ Coal Services, případně poštou na adresu Vladimír Štefánek, V. Řezáče 315, 
434 67 Most nebo zanechte na uvedené jméno v obálce v recepci Czech Coal Group (stejná adresa).

Pro děti zaměstnanců společ-
ností skupin Czech Coal a Se-
verní energetická je cena po-
bytu 1 800 Kč. K rezervaci 
mohou zaměstnanci využít 
níže uvedený formulář (na-
jdete jej také na intranetu) ne-

bo volat na číslo 476 203 612 
v době od 8:00 do 14:00 ho-
din. Ozve-li se záznamník, na-
diktujte své jméno a telefonní 
číslo a budete kontaktováni.
Poukazy pro externí zájemce 
(případně vnoučata zaměst-

nanců) se nabízejí za plnou 
cenu 6 745 Kč, a to jen v pří-
padě, že kapacita tábora ne-
bude naplněna dětmi za-
městnanců.
„Areál tábora se nachází ne-
daleko malebného městečka 

Blatná přímo u břehu ryb-
níka Pálenec uprostřed ji-
hočeských lesů. Děti od 7 do 
15 let, pro které je určen, 
budou ubytovány ve srubo-
vých chatkách. Strava je za-
jištěna pětkrát denně. Účast-

níci se mohou těšit na za-
jímavý sportovní i kulturní 
program, celotáborové hry 
a výlety do okolí. K dispozi-
ci je při nepříznivém poča-
sí také víceúčelová sportovní 
hala. O děti se během pobytu 
stará zkušený personál, včet-
ně lékaře,“ uvedl Vladimír 
Štefánek, specialista útvaru 
personálních činností Coal 
Services.

Rezervace poukazů do Vrbna končí v dubnu
Pokud se ještě rozhodujete, zda svoje dítě poslat na letní dětský tábor ve Vrbně u  Strakonic, 
zbývá poslední měsíc, kdy si poukaz můžete rezervovat u společnosti Coal Services. Po naplnění 
kapacity tábora budou žadatelé odmítáni. Letošní turnus se uskuteční od 1. do 15. července.

Se zájmem si je prohlédl ta-
ké generální ředitel Vršan-
ské uhelné Vladimír Rouček.
„Vršanská uhelná se před ně-
kolika lety rozhodla podpo-
rovat vzdělávání na Mostec-
ku. Jsme přesvědčeni, že je 
to jedno z nejprospěšnějších 
rozhodnutí zvláště pro ten-
to region. Především chceme 
přispět ke zkvalitnění výuky 
technických odborníků. Těch 
je na trhu práce stále čím dál 
větší nedostatek. Proto nás 
tento projekt zaujal a byl vy-
brán jako jeden z nejhodnot-
nějších,“ řekl Vladimír Rou-
ček studentům třetího roč-

níku, kteří zařízení učebny 
předvedli. 
Audioměření, přístroje pro 
výuku elektrotechniky, er-
gonomie či fyziky, kyberne-
tická stavebnice nebo ná-
řadí pro rozvoj mechanické 
zručnosti – to je jen část vy-
bavení, které je studentům 
v novém centru k dispozici. 
Střední průmyslová škola 
uspěla v grantu Chytré hla-
vy pro Sever již potřetí. Za 
posledních pět let tak za pe-
níze od těžařů získala pro-
jektové studio pro výuku rý-
sování a souvisejících odbor-
ných technických předmětů 

či moderní prezentační tech-
nologie v součtu za bezmála 
1,2 milionu korun. Částka, vě-
novaná Vršanskou uhelnou 

do podpory vzdělávání na 
Mostecku, se za dobu existen-
ce grantu vyšplhala na 12 mi-
lionů korun a pomohla vznik-

nout více než 30 novým učeb-
nám, určeným zejména pro 
přírodovědné a technické 
předměty.                                (red)

Hlukoměr i robotická ruka pro Chytré hlavy
Nové elektro-automatizační centrum bylo 
slavnostně otevřeno na Střední průmyslové 
škole a  Střední odborné škole gastronomie 
a  služeb v  Mostě. Vybavení dvou odborných 
učeben škola pořídila za peníze z grantu Chyt-
ré hlavy pro Sever, jehož sedmý ročník vloni 
vyhlásila těžební společnost Vršanská uhel-
ná. Výuku mladých strojařů tak obohatí mo-
derní přístroje za bezmála 400 tisíc korun. 

Nové pomůcky pomohou nejen studentům ve výuce, ale i pedagogům p i kontrole jejich práce. Foto: (pim)

Degustační prezentace vina-
řů má v Mostě již tradici ta-
ké díky podpoře Vršanské 
uhelné a Severní energetic-
ké. Letos se Dny vína konají 
27. a 28. dubna od 15 do 20.30 
hodin. „Kromě toho, že se vy-
střídají jednotliví vinaři, rozší-
říme například nabídku sýrů, 

protože už několik let se sna-
žíme nabídnout návštěvníkům 
nejen kvalitní a chutná vína, ale 
také pochutiny, které se k vínu 
hodí,“ zmínil jednu z novinek 
Jiří Puc z pořadatelské společ-
nosti Bela Most. Jinak by ale 
návštěvníci měli najít vše tak, 
jak jsou zvyklí. Svou produk-

ci budou prezentovat ve všech 
prostorách Benediktu téměř 
dvě desítky vystavovatelů. 
Také letos se bude hodnotit 
kvalita jednotlivých vín. „Už 
v minulosti jsme se dohodli, že 
toto rozhodování přenechá-
me odborné komisi, která ur-
čuje nejlepší vína v několika ka-
tegoriích,“ doplnil Puc.  Vstu-
penky na letošní ročník Dnů 
vína jsou od poloviny břez-
na k sehnání na Benediktu 
i na dalších obvyklých před-
prodejních místech v Mos-
tě.                                      (red)

Benedikt opět po roce láká vinaře
Do Mostu se opět po roce sjedou vinaři z Čech 
a  Moravy. Na konci dubna se ve sportovně 
vzdělávacím centru Benedikt uskuteční už 
sedmý ročník Dnů vína. 

Symbolický šek na milion korun p evzaly na palubovce p ed utkáním 
s pražskou Slavií házenká ky DHK Baník Most. Peníze erným andělům 
věnovala Vršanská uhelná, která je už několikátým rokem generálním 
partnerem házenká ského týmu. Šek z rukou generálního editele Vr-
šanské uhelné Vladimíra Rou ka p evzala kapitánka týmu Lucia Mi-
kul ík. Podle šéfa mosteckého házenká ského klubu Rudolfa Junga se 
právě díky partnerům, jako je Vršanská uhelná, da í hrát v regionu  há-
zenou na nejvyšší úrovni a erní andělé pat í k nejlepším eským žen-
ským házenká ským týmům.  Foto: (pim)

Vyhrajte výlet na Uhelné safari nebo vstupenky na Dny vína a další ceny. Sta í sdílet a sledovat stránku Mostecké uhlí (www.mosteckeuhli.cz) na facebooku. Soutěž probíhá do Veliko-
no ní neděle 16. dubna. Jména výherců zve ejníme na facebooku 18. dubna.

Otevírají se památky
Hrady a zámky v kraji se po-
stupně na přelomu března 
a dubna otevírají návštěv-
níkům. Během dubna budou 
většinou otevřené pouze 
o víkendech, plná návštěv-
nická sezona se rozběhne 
v květnu. Až do konce dub-
na zůstanou zavřené interi-
éry zámku Stekník, kde pro-
bíhají stavební práce, pro-
hlédnout si můžete od 1. 
dubna zahradu. Druhý dub-
nový víkend chystá skanzen 
v Zubrnicích tradiční veliko-
noční jarmark. Zámek Du-
chcov zahájí sezonu otevře-
ním výstavy fotografií Ange-

lo Purgerta První republika, 
v Krásném Dvoře budou 
k vidění Háčkované panen-
ky a výstava fotografií z ces-
ty hraběte Lažanského ko-
lem světa. Od 1. dubna bude 
otevřen i zámek Nový Hrad 
v Jimlíně, který si letos při-
pomíná 250 let od příchodu 
Schwarzenbergů. Mostecký 
kostel, slavící 500 let od za-
hájení stavby, bude v dubnu 
otevřen od středy do nedě-
le od 9 do 15 hodin. Zámek 
Červený Hrádek u Jirkova se 
slavnostně otevře 30. dub-
na, kdy se návštěvníkům 
představí zrestaurovaný Ry-
tířský sál.                         (kat)

Uhelné safari za dveřmi 
Šanci užít si šachtu případně re-
kultivace na vlastní kůži budou 
mít zájemci i letos. Prvního dub-
na se spouští rezervační systém 
na webových stránkách uhel-
nesafari.cz. První návštěvní-
ci se ovšem do šachty vydají až 
v květnu, kdy o iciálně startuje 
další ročník Uhelného safari. 
Kromě vyšších cen přinese no-
vý ročník exkurzního projektu 
i příjemnější novinky. Už během 
jara by  měly být k dostání ori-
ginální turistické vizitky s typic-
kými motivy šachty. Turističtí 
nadšenci si je budou moct kou-
pit v mosteckém i litvínovském 
informačním centru.              (red)
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  Nabízíme Služby motoristům

DTS Vrbenský, a.s.  

O B J E D N Á V K Y  P Ø I J I M Á
mistr dílny Z. Škuthan  tel. 476 205 189, 724 093 021 
vedoucí úseku F. Kašpar tel. 476 205 181, 602 489 672  

Najdete nás v areálu spoleènosti DTS Vrbenský, a.s.,
v obci Komoøany. Silnièní trasa Most - Chomutov I/13. 

www.dts-as.cz 
info@dts-as.cz

DTS Vrbenský, a.s.
Most-Souš èp.7

* Nabídka syntetických olejů za zvýhodněné ceny. 
* Pro osobní vozy všech značek.
* Nabízíme značkové oleje i pro nákladní vozy.

* Pneuservis pro osobní i nákladní vozidla
* Demontáže, montáže, vyvažování pneumatik 
* Opravy bočních průrazů a průpichů pneumatik
* Prodej pneumatik pro osobní, nákladní a stavební stroje
* Zajištění ekologické likvidace opotřebených pneumatik

Autorizovaný SERVIS OLEJŮ

Další  SLUŽBY pro motoristy

PNEUSERVIS pro osobní i nákladní vozidla

Dále Vám nabízíme služby:

Nová služba!   RUČNÍ MYTÍ interiérů a exteriérů osobních vozidel

* Kontrola popř. seřízení světlometů. 
* Čištění a plnění klimatizací zařízením zn. BOSCH
* Doplnění, výměnu chladící kapaliny
* Kontrola stavu brzdové kapaliny pomocí měřícího 

přístroje

NOVĚ OTEVŘENO

Ta otázka musí padnout hned 
na za átku. Martine, pro ?
Protože hosté se mě často, když 
je provázím Mosteckem, ptají: 
Vy jste bývalý horník? A já říkal: 
Nejsem, je to jen můj koníček. 
Tak jsem se mimo turistickou 
sezonu dohodl s důlní společ-
ností na smlouvě na dobu urči-
tou a šel do lomu stát se horní-
kem.

A co všechno jste si zkusil?
Byl jsem zařazen na úseku těž-
by jako horník, což znamená, že 

jsem jako nováček hodně házel 
lopatou. Pracoval jsem přede-
vším jako chodbař, kolem těž-
ního kombajnu a pásku. Také 
jsem plenil vytěžené chodbi-
ce, to znamená demontáž důlní 
drážky, luten pro větrání a vů-
bec všeho, co se dá ještě využít. 
Krátce jsem dělal dopraváře - 
závozníka na důlní drážce a ta-
ké čistil uhelný prach pod pasy. 
Strávil jsem pár dní na dřevišti 
mezi staršími havíři a záchra-
náři a plavil jsem popílkem těž-
ní jámu dolu Centrum. Zkrátka 
vedoucí mi vyšli vstříc a necha-
li mě udělat „kolečko“ po pro-
vozu.

Byla realita jiná než vaše 
p edstavy?
Znal jsem šachty z mnoha ex-
kurzí, ale ty jsou pro návštěvní-
ka takové divadlo – sice se tam 
pohybují skuteční havíři, ale vy 
vlastně nevíte, co dělají, jak je 
těžká věc, kterou zvedají... Rea-
lita je samozřejmě jiná. Všude 

tma, všechno je rezavé, mazla-
vé, mokré, všude mour, kolem 
kabely, hadice a roury... V tom 
všem pracujete, zvedáte těžké 
železné věci... Práce v chodbi-
cích je náročná i psychicky. Je 
to ohromný vytěžený prostor 
a jeho strop drží na první po-
hled jen třením o vzduch. Když 
jsem tam vešel poprvé, byla ve 
mě malá duše, byl jsem blízko 
tomu otočit se a skončit. Říkal 
jsem si, proč jsem vyměnil svůj 
skvělý život pod modrou oblo-
hou s americkými turistkami za 

tohle... Plenění mě bavilo, i díky 
fajn partě, ale koukat na strop 
se mi nechtělo - snažil jsem se 
odpracovat svoje a rychle pryč. 

A zvládl jste to?
Nejprve mi pár dní trvalo, 
než jsem se vůbec zoriento-
val v terminologii. Hornic-
ký slovník vychází z němčiny, 
ale hodně zkomolené. Zajíma-
vé je, že se některé výrazy li-
ší dokonce šachtu od šach-
ty. Obával jsem se, že půjde 
o hodně odbornou práci, ale 
ukázalo se, že většina zaříze-
ní v dole jsou velké mechanic-
ké skládačky. Spíš je složité 
si poradit v těžkých podmín-
kách dolu, což horníci per-
fektně zvládají. Umí impro-
vizovat, neznají „to nejde“, jsou 
zruční a i ve vyšším věku po ce-
loživotní práci v dole jsou mršt-
ní a mají fyzičku. Zvládají se po 
dole perfektně pohybovat – já 
jsem byl první dva týdny samý 
šrám, samá modřina. Holenní 

chrániče mi přišly jako hornic-
ká frajeřinka, ale po týdnu jsem 
si je šel rád nafasovat. 

Mluví z vás obdiv?
Ano, obdivuji je. Z mnoha z nich 
se stali kamarádi a těším se, až 
se tam dolů znovu půjdu podí-
vat. 

A jak vás p ijali? 
Velká část chlapů netušila, kdo 
jsem a čím se vlastně jinak ži-
vím. Brali mě jako každý jiný 
nástup, na nic se neptali, všech-

no mi ukázali a šlo se pracovat. 
Z těch, co to věděli, byla cítit 
opatrnost, ale zapadl jsem a ta 
obezřetnost pominula. A když 
se rozkřiklo, že jsem průvodce, 
měli naopak aktivní snahu mlu-
vit otevřeně o své práci, odpo-
vídali mi na všechny otázky, vy-
právěli příhody. Začali si uvědo-
movat, že když mi řeknou o své 
práci, půjde to dál.

Hodně fotíte. Zkoušel jste to 
i v dole? Nebo jde v takových 
podmínkách o likvidaci fo áku? 
Nosil jsem jen telefon v nepro-
dyšném obalu. Jednak by to by-
la devastace foťáku a jednak – 
já jsem tam byl na práci, ne na 
focení. Nechtěl jsem působit ja-
ko primadona s čistýma ruka-
ma a foťákem. Když byl prostor, 
občas jsem něco vyfotil, ale fotit 

v černé tmě v černé uhelné sloji 
černé horníky moc nejde...

Splnila ta práce vaše o e-
kávání? Změnil se t eba váš 
výklad na výpravách uhelným 
Mosteckem?
Skutečně ano. Zkusil jsem si 
množství profesí, orientuji se 
v důlních mapách i v samotném 

dole, vyzpovídal jsem množství 
horníků a záchranářů, vím, jak 
vypadá hornický den od ranní-
ho rozdávání práce na cechu až 
do sprchy...  Mimochodem ni-
kdy dříve mi ve sprše záda ne-
drbal chlap. Vlastní zkušenost 
je k nezaplacení a často na to 
přijde na výletech řeč. A na tu 
otázku, zmíněnou v úvodu, mo-
hu odpovídat: „Už jsem byl hor-
ník.“ S Offroadsafari jezdí jako 
jako průvodci jen lidé, kteří ma-
jí přímý vztah k tomu, co říkají - 
jsou to buď jejich profese nebo 
velké koníčky. Žádná otázka nás 
nesmí zaskočit.

Je v tom i kus chlapáctví? 
Zkusit si opravdovou d inu 

rukama v asech, kdy velká 
ást mužů celé dny sedí 

u po íta e a fyzi ku dohání 
v posilovně?
Pro mě to tak bylo. Přijal jsem 
to jako výzvu. Měl jsem si-
ce zkušenosti z vojny s čer-
veným baretem, ale tenkrát 
mi bylo 18, teď je mi dva-
krát víc a mám skoro 120 ki-

lo. Zvládnu pracovat ve sku-
pině horníků, kteří to dělají 
léta, mnozí celý život? Mám 
na to fyzicky? A psychicky? Je 
to opravdu jiné, jít do muze-
ální šachty, nebo pracovat na 
živé dýchající šachtě. Musíte 
překonat strach, zapotit se, 
ušpinit se. Jsem rád, že jsem 
to zvládnul, i když první dva 
týdny jsem věděl o každém 
svalu v těle. Můj obdiv lidem, 
kteří to zvládají celý život.

Dovedete si to p edstavit?
Mám chuť se na šachtu zno-
vu vrátit, když vím, že to není 
na dobu neurčitou. Je to ne-
smírně náročná a nedoceně-
ná práce. Zdař Bůh!            (kat)

Turistům teď mohu říkat: Už jsem byl horník
Modré nebe nad hlavou vyměnil na dva měsíce za tmu uhelného dolu. Prů-
vodce Martin Bareš, zakladatel Offroadsafari, jehož velkým koníčkem je 
hornictví, totiž nechtěl turistům vyprávět o věcech, které nezná na vlastní 
kůži. A tak se stal na pár týdnů horníkem v chodbicích lomu ČSA.

„Byl jsem zařazen na úseku těžby jako horník, což znamená, že 
jsem jako nováček hodně házel lopatou.“

„Horníci umí improvizovat, neznají ‚to nejde‘, jsou zruční a i ve vyš-
ším věku po celoživotní práci v dole jsou mrštní a mají fyzičku.“

Martin Bareš
36 let, žije v Litvínově

  průvodce a spolumajitel Offroadsafari.cz, provází turisty 
průmyslovou krajinou Mostecka i Krušnými a Doupov-
skými horami či Českým středohořím

  mezi jeho záliby patří hornictví, historie a terénní auta

Martin Bareš si vyzkoušel hornické emeslo. Foto: (kat)

 O off roadsafari je velký zájem. Foto: (kat)
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SLAVNÉ SEDMIČKY

Otevírání nových dolů, roz-
mach průmyslové výroby, stav-
ba železnic – to všechno přilá-
kalo do převážně německého 
pohraničí pod Krušnými ho-
rami české dělníky. Nárůst byl 
doslova geometrický. Statisti-
ka revírního báňského úřadu 
uvádí, že zatímco v roce 1880 
pracovalo v dolech šest tisíc 
lidí, o dvacet let později už to 
bylo téměř 19 tisíc. Čtyři pěti-
ny z nich byli Češi, ovšem jejich 
děti musely chodit do němec-
kých škol. „Populace vzrost-
la, školy (ovšem jen německé) 
se rozšířily. Záhy však s boles-
tí pozorovali čeští rodiče, že dě-
ti jejich v německých školách 
nemohou prospívati, že pust-
nou a během času zapomínají-
ce mateřskou řeč zvykají si více 
němčině (ovšem hrozně zkomo-

lené),“ zapsal do kroniky české 
matiční školy v Mostě její prv-
ní ředitel Josef Rašín, bratr pr-
vorepublikového ministra i-
nancí.
Zákon z roku 1869 říkal, že ná-
rodní škola musí být všude, kde 
je v okruhu čtyř kilometrů více 
než 40 dětí, a zaručoval vzdělá-
vání v mateřském jazyce. Sta-
rat se o to měly obce. Realita 
však byla úplně jiná a obce se 
zřizování českých škol bráni-
ly a někde i dost usilovně. Prv-
ní české školy, které v Podkruš-
nohoří vznikly, byly proto sou-
kromé vydržované Ústřední 
maticí školskou. Tento národ-
ní obranný spolek vznikl v roce 
1880 a jeho cílem bylo podpo-
rovat vznik a provoz menšino-
vých českojazyčných škol v ná-
rodnostně smíšených oblas-

tech Rakouska Uherska. V roce 
1882 se Matici podařilo otevřít 
tři školy na území Sudet – v Du-
chcově, Oseku a Mostě, o rok 
později pak v Teplicích. V ro-
ce 1887 konečně vzniká první 
česká veřejná škola na Mostec-
ku, a to v Souši. Přímo v Mostě 
se podařilo veřejnou školu ote-
vřít v roce 1890.
Poměry na prvních českých zá-
kladních školách byly hrozné. 
Podle dochovaných vzpomínek 

seděli žáci na zemi, ve třídě by-
lo i sto dětí. V mosteckém mi-
noritském klášteře byla třída 
v chodbě, v Litvínově se jako 
tabule používaly dveře, v Tepli-
cích úřady povolily pouze jed-
notřídku, ačkoliv se do školy 
přihlásilo 320 dětí. Proti špat-
né situaci ve školství v pohra-
ničí se dokonce v prosinci 1908 
stávkovalo.
Na přelomu 19. a 20. století 
postupně vznikaly další ško-

ly, i když jich na počet českých 
dětí bylo stále málo. Co pak 
ještě dlouhé roky chybělo, bylo 
české střední školství. V roce 
1894 se podařilo zřídit v Mos-
tě průmyslovou pokračovací 
školu. Takzvaná měšťanka, te-
dy něco mezi základní a střed-
ní školou, ale nevznikla do prv-
ní světové války žádná, ačkoliv 
měšťanské školy, kde se uči-
lo německy, byly na Mostecku 
hned čtyři.                              (kat)

Rozmach průmyslu a  těžby uhlí na severu 
Čech začal ve druhé půli 19. století postupně 
měnit národnostní složení v  Podkrušnoho-
ří. Důsledkem toho bylo také zřizování čes-
kých škol v  dříve německém prostředí, které 
se ovšem neobešlo bez mnoha obtíží. Před 
130 lety vznikla v  Souši u  Mostu první česká 
veřejná škola na Mostecku.

1887: Vznik první veřejné české školy na Mostecku

Mezi eské školy pat ila i Obecná a ob anská škola v Ervěnicích. Foto: Archiv Oblastního muzea v Mostě

Velký úspěch měla výsta-
va Malováno na uhlí, kte-
rou v loňském roce hostila 
mostecká knihovna. Vysta-
vované obrazy už se vráti-
ly zpět ke svým majitelům, 
některé z nich ale budou 
i nadále veřejně k vidě-
ní. Třeba v Podkrušnohor-
ském technickém muzeu. 
„Velmi mile nás překva-
pil zájem veřejnosti o výsta-
vu s hornickou tématikou 
v knihovně, kam jsme řadu 
obrazů z našich sbírek půjčo-
vali. Proto jsme jim následně 
našli stálé místo i v naší ex-
pozici, aby si je návštěvníci 
mohli prohlédnout i nadále. 
Už nyní ale víme, že výtvar-
ná díla zapůjčíme na dvě po-
dobné výstavy, z nichž jed-
na se plánuje v holandském 
Meppelu,“ sdělil Zbyněk Jakš, 
ředitel Podkrušnohorského 
technického muzea. 

Obrazy nejsou jedinou novin-
kou, kterou muzeum do nové 
sezony přichystalo. „Rozšíři-
li jsme expozici důlního měřic-
tví, kde si návštěvníci mohou 
prohlédnout vybavení od de-
vatenáctého století až po vel-
mi moderní měřickou tech-
niku,“ doplnil ředitel. Právě 
do této expozice by muzeum 
chtělo sehnat gyrokompas, 
což je zařízení, které se vyu-
žívalo například při hloubení 
jam a kromě horníků sloužilo 
také armádě. 
Sezona v Podkrušnohorském 
technickém muzeu v areá-
lu bývalého hlubinného dolu 
Julius III začala v březnu. Plá-
nují zde tradiční akce, jako je 
oslava Dne dětí, během kte-
ré by se nejmenší návštěvníci 
mohli poprvé svézt po úzko-
rozchodné dráze ve vozících 
z nedávno uzavřeného dolu 
Centrum.                             (red)

Do hornického muzea za technikou i uměním

Pavel Tykač prostřednic-
tvím společnosti Vršan-
ská uhelná a město Most 
v čele s primátorem Ja-
nem Paparegou podpo-
ří Krajskou zdravotní da-
rem 1 milion korun. Pe-
níze poslouží na nákup 
dalšího moderního vyba-
vení pro mosteckou ne-
mocnici. 
Krajská zdravotní je již ně-
kolik let pravidelným pří-
jemcem podpory od tě-
žebních společností. Jen 
v posledních dvou letech 
věnovala Vršanská uhelná 

na rekonstrukci nemocnice 
v Mostě 10 milionů korun.
„Na Mostecku dlouhodo-
bě podnikáme a považuje-
me proto za zcela přirozené 
podporovat projekty, které 
mají na region pozitivní do-
pady. Kromě sportu a vzdě-
lávání je to nepochybně prá-
vě zdravotnictví,“ vysvětluje 
Pavel Tykač.
„Jako vedení města máme 
dlouhodobý zájem, aby mos-
tecká nemocnice poskytova-
la občanům města co nejlep-
ší péči. Proto, ačkoli město 
Most není akcionářem Kraj-

ské zdravotní, rozhodli jsme 
se připojit k Vršanské uhelné 
a část daru, které město od 
těžařů získalo, věnovat spo-
lečně právě nemocnici. Vě-
říme, že pacienti nové vyba-
vení ocení,“ říká primátor 
Mostu Jan Paparega. 
Vedle chirurgických pří-
strojů, modernizované po-
rodnice a zbrusu nového 
oddělení šestinedělí se ny-
ní vybavení nemocnice opět 
rozroste. Za darovaný mili-
on hodlá Krajská zdravot-
ní pořídit nová nemocniční 
lůžka.                               (red)

Město a těžaři přispějí nemocnici
Uhelné safari se už několik 
sezon řadí k velkým turis-
tickým lákadlům mostecké-
ho regionu. Potvrdit to aktu-
álně mohou i zástupci města 
Most, kteří se před nedáv-
nem vrátili z veletrhu ces-
tovního ruchu Holiday World 
v Praze.  
Most tradičně k nabídce turis-
tických lákadel přidává i Uhel-
né safari a zástupci města, kte-
ré letos bylo začleněno do spo-
lečné expozice krajského úřadu 
Ústeckého kraje, zajímají i ná-
zory návštěvníků. Letos takto 
oslovili zhruba pětistovku li-

dí. „Z jejich reakcí vyplynulo, že 
o regionu už ví daleko více než 
zhruba před deseti lety, kdy z na-
ší oblasti znali hlavně zámek Je-
zeří,“ sdělila Miroslava Vernero-
vá z Turistického informačního 
centra města Mostu. Zároveň 
upozornila, že nyní už lidé pra-
videlně jezdí na závody na au-
todromu a hipodromu, mno-
hé nalákalo právě Uhelné safari 
a další se chystají opětovně na-
vštívit hrad Hněvín nebo pře-
sunutý kostel. Potvrdilo se rov-
něž, že dojezdová vzdálenost 
pro obyvatele Prahy a blízkého 
okolí je příznivá.                     (red)

Uhlí přitahuje turisty

Na organizaci stávky se podíle-
lo několik politických subjektů, 
ale i oborových organizací, ja-
kými byl například Průmyslo-
vý svaz horníků. Po únoru 1948 
byla komunistickou vládou 
stávka vykládána jako boj hor-
níků pod výhradním vedením 
KSČ proti buržoazii. Podíl ostat-
ních a různorodost průběhu 
stávky byly z historiogra ie dů-
kladně vymazány.  Také ústřed-
ní heslo stávky: Jednota – Boj – 
Vítězství během let vzalo za své.

Stávka ze zoufalství 
Počátek Velké mostecké stávky 
lze vystopovat v polovině břez-
na roku 1932, kdy na dole Ko-
hinoor v Lomu došlo ke kata-
strofě, při které přišlo o život 
osm havířů. Hned následujícího 
dne dostalo hromadnou výpo-
věď 153 horníků z dolu Nelson 
III a po nich také 382 havířů na 
dole Humboldt II v Dolním Jiře-

tíně. Žádosti o stažení výpově-
dí vedení Severočeské uhelné 
společnosti nevyslyšelo, hor-
níci proto 23. března vstoupili 
do stávky, která se rychle roz-
šířila po celém revíru. Přidá-
vali se nejen zbylé šachty, ale 
i dělníci z ostatních podniků. 
Pořádaly se tábory lidu, po-
chody. Docházelo ke střetům. 
„První dny byly charakterizová-
ny jako projev zoufalství v ne-
snesitelné nouzi, který sjedno-
til havíře bez ohledu na politic-
ké přesvědčení,“ píše v publikaci 
Severočeská tabu autor Pavel 
Koukal, známý, bohužel dnes 
již nežijící historik a publicista 
z Duchcova. Záhy však jednota 
dostala trhliny, když hlavně so-
cialisté, sociální demokraté, ale 
i němečtí sociální demokraté 
od stávkujících požadovali roz-
vážný postoj, který by se v je-
jich zájmu vyvaroval jakých-
koli extrémů. Komunisté měli 

plány opačné. Situace se měni-
la každým dnem. Revír ovládli 
političtí agitátoři, kteří se snaži-
li využít situace, podobně jako 
tomu bylo už v minulosti, hlav-
ně v letech 1928 a 1929. Zača-
lo docházet ke střetům. Jeden 
z nich se udál 1. dubna 1932 
před mosteckým Repre, když 
se dav lidí dožadoval vstupu na 
sociálně demokratickou odbo-
rovou konferenci. A zazname-
nána jsou první zranění. 

Osudný střet s četníky
Stávka vyvrcholila střetem asi 
tří tisíc demonstrantů s četnic-
tvem na silnici ze Souše do Mos-
tu. Už předtím docházelo k po-
tyčkám s četníky, kteří si museli 
zavolat na pomoc vojsko z mos-
teckých kasáren. Četníci také 
byli v pozdějších historických 
pracích věnovaných stávce ob-
viňováni z toho, že do davu de-
monstrantů bezdůvodně stříle-

li, aby chránili zájmy buržoazie. 
Opak byl ale pravdou a četnická 
hlášení té doby jasně dokazu-
jí, že pokaždé to policejní kor-
don, který demonstrujícím pře-
hradil cestu a zamezil tak dal-
šímu pochodu, schytal hlavně 
kamením. Podobné to bylo i na 
silnici Souš – Most osudného 
13. dubna, kdy byla vyhlášena 
generální stávka a kdy se do řad 
demonstrantů střílelo. O život 
přišli dva z pochodujících. 
Demonstranti opět zaútočili ka-
mením, ale házeli i šrouby z ko-
lejnic, cihly a dlažební kamení. 
Na scénu byla povolána dokon-
ce jízda, která měla dav rozptý-
lit, což se jí podařilo jen částeč-
ně. Došlo ale ke zranění velite-
le jízdy. 
„Mezitím se dav demonstran-
tů znovu přiblížil na třicet kro-
ků před kordon a začal znovu 
útočiti kamením a šrouby ze že-
leznice s pokřikem: Hurá, zab-
te je! Házejte! Oni nesmí stří-
leti,“ oznamuje záznam v Pa-
mátníku četnické stanice Most 
s tím, že velitel četníků št. kpt. 
Nápravník zareagoval na kritic-
kou situaci, kdy řada četníků již 
v té době byla zraněna, dva do-

konce těžce a dav nere lekto-
val na žádnou z výzev tím, že 
vydal rozkaz k použití střelné 
zbraně. „Vystřeleno bylo celkem 
46 ran, a to dvě salvy po 
23 ranách. Přitom byli usmr-
ceni Josef Kříž, zedník ze Sou-
še, a dělník bez zaměstnání Jo-
sef Ševčík z Lomu u Mostu. Dal-
ší 2 osoby byly zraněny těžce 
a 8 lehce. Z četníků byli zra-
něni před použitím zbraně 
2 strážmistři těžce, a to přera-
žením lícní kosti a proražením 
lebeční kosti. Dvacet strážníků 
bylo zraněno lehce, zraněni byli 
i 4 komisaři,“ píše se v četnic-
kém hlášení.  

Obětí bylo víc
Střetu v Mostě předcházel 
kon likt u Kamencového je-
zera v Chomutově, kde se ta-
ké střílelo, a to nejen do de-
monstrantů. První výstřely to-
tiž vyšly směrem na zasahující 
četníky, kteří už předtím by-
li zasypáni kamením. Kon likt 
měl tragické následky. Zraně-
ní byli také u Kopist, kde se 
dostal do křížku s ochránci 
zákona dav asi 4 tisíc demon-
strujících.                                   (eš)

Velká mostecká stávka vyvolává otázky
Letos uplyne 85 let od takzvané Velké mostecké stávky, která trvala 
od 23. března do 19. dubna 1932 na dolech v severozápadních Čechách. 
Stala se jednou z reakcí na negativní dopady, které způsobila hospo-
dářská krize třicátých let minulého století. 

Pravidelné jarní setkání 
starostů partnerských ob-
cí s Vladimírem Roučkem, 
generálním ředitelem Vr-
šanské uhelné a Severní 
energetické, se tentokrát 
uskutečnilo na mostec-
kém Benediktu. 
Generální ředitel starosty 
informoval o situaci v čes-
kém hornictví a jejích do-
padech na společnosti obou 
těžebních skupin.  Strate-
gie úspor a snižování nákla-
dů, vyvolaná cenovým po-
klesem uhlí na světových tr-
zích, různými legislativními 
omezeními a v neposlední 
řadě i zvyšováním poplatků 
za vydobytý nerost, nutí tě-
žební společnost omezovat 
i některé své regionální ak-
tivity. Jak ale zdůraznil ge-
nerální ředitel Rouček, těža-
ři chtějí být i nadále stabil-

ním partnerem pro region, 
ve kterém působí, takže se 
vynasnaží, aby dopady na 
regionální podporu byly 
přechodné a co možná nej-
mírnější.
Starosty obcí zajímaly i dal-
ší novinky z firmy, v níž ně-
kteří z nich v minulosti pra-
covali a také plány do bu-
doucna, například koupě 
elektrárny Počerady.
O regionální spolupráci ho-
vořil generální ředitel před 
nedávnem i s představite-
li horských obcí Mostecka. 
Shodli se na přípravě spo-
lečného projektu, který by 
měl význam pro všechny 
horské obce. Mohla by se 
jím stát například základní 
škola v Hoře Svaté Kateřiny, 
která je spádová pro všech-
ny horské obce z oblasti 
Mostecka.                         (red)

Se starosty řešili novinky i podporu

Vladimír Rou ek pozval starosty partnerských obcí na Benedikt. Foto: (pim)

Hornické muzeum rozší ilo expozici mě ictví. Foto: (pim)
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a CHOMUTOVSKO

  3. 4. - Leburn Maddox 
(Philadelphia). Další z kon-
certů z cyklu Knihovna hraje. 
Městská knihovna Most, za-
čátek v 19: 00 hodin. 

  4. 4. - Památky UNESCO: 
Vernisáž výstavy fotogra ií 
+ To nejlepší ze Švýcarska. 
Přednáší Alena Koukalová. 
Městská knihovna Most, za-
čátek v 17:00 hodin. 

  4. 4. – Velikonoční ta-
neční galavečer. Taneční 
studio Kamily Hlaváčikové 
připravilo pro své příznivce 
oblíbenou akci. Městské di-
vadlo v Mostě, vstupné 200 
Kč, začátek v 17:30 hodin.  

  6. 4. - Indie - cestopis-
ná přednáška. Z cyklu před-
nášek o umění mimoevrop-
ských civilizací přednáší 
Aleš Krejčí. Městská knihov-
na Most, začátek v 17:00 ho-
din. 

  7. 4. - Aprílová kutírna. 
Středisko volného času zve 
nejen děti na výrobu drob-
ných jarních dekorací. Vstup-
né 60 Kč/osoba, podmín-
kou je včasná přihláška na 
https://svc-most.iddm.cz. 
Začátek v 16:30 hodin. 

  7. 4. – Testosteron. Pre-
miéra polské živelné komedie 
s hlubším poselstvím o chlap-
ské duši, vztahu mezi mužem 
a ženou, o sexu i o lásce. Pře-
klad: Tomáš Svoboda, režie: 
Hana Marvanová. Hrají: Vít 
Herzina, Otto Liška, Jan Be-
neš, Jiří Kraus, Matyáš Pro-
cházka, Jakub Koudela, Mar-
cel Rošetzký. Městské divadlo 
Most, vstupné 200 Kč, začátek 
v 19:30 hodin. 

  9. 4. – Klevetění II. Ob-
líbený pořad Reginy Razovo-
vé, ve kterém představuje svo-
je kolegy a spolupracovníky, 
jak je neznáte. Tentokrát s re-
žisérem Pavlem Ondruchem, 
choreografem Janem Veselým 
a hudebníkem Františkem Kr-
tičkou. Divadlo rozmanitostí, 
začátek v 18:00 hodin, vstup-
né 70 Kč, pro členy KPD 50 Kč. 

  10. – 14. 4. - Velikonoč-
ní jarmark. Statutární město 
Most zve na Velikonoční jar-
mark, tradiční jarní oslavu, 
která se bude konat od pon-
dělí 10. do čtvrtka 14. dub-
na na 1. náměstí v Mostě.
Připravena jsou zábavná pě-
vecká, taneční i divadelní vy-
stoupení. Těšit se můžete na 
lašinetáře, zvířátka, kolotoč 

i oblíbený stánkový prodej. 
Doprovodný program je naplá-

nován vždy od 15:00 do18:00 
hodin.

  19. 4. - Taneční odpoled-
ne pro seniory. V hotelu Cas-
cade v Mostě zahraje kytarová 
skupina Pavla Štempáka. Vstup-
né zdarma, začátek v 16:00 ho-
din. 

  20. 4. - Beseda s Jiřím Kol-
babou - Maroko a severozá-
padní Afrika. S populárním 
cestovatelem navštívíte pouš-
tě i stará hliněná města. Aby byl 
obraz o západní Africe úplný, 
nahlédnete i do osudem zkou-
šených zemí Niger, Burkina Fa-
so, Senegal a Mali. Sál ZUŠ F. L. 
Gassmanna Most, od 18:00 ho-
din, vstupné 130 Kč. 

  22. 4. - Mostecké šlápo-
ty. Město Most ve spoluprá-
ci s Klubem českých turistů za-
hájí turistickou sezonu tradič-
ním pěším pochodem na 10, 14, 
20 a 26 km. Sraz je od 7:30 do 
10:00 hodin u budovy Městské 
knihovny v Mostě. 

  22. 4. – Den Země s Vese-
lou vědou ve spolupráci s Eu-
rope Direct. Soutěžní zábavné 
dopoledne s vědeckými poku-
sy pro děti I. stupně ZŠ připra-
vuje Středisko volného času 
Most. Vstupné 100 Kč, začátek 
v 9:00 hodin. 

  23. 4. – Cyklojízda. Zahájit 
turistickou sezonu v Mostě mo-

hou cyklisté tradiční jízdou po 
trasách dlouhých 12 a 30 km. 
Start je v 11:00 hodin na Bene-
diktu.  

  23. 4. - Stará Sešlost v re-
stauraci Benedikt. Oblíbená 
hudební skupina zahraje k po-
slechu i k tanci v restauraci Be-
nedikt. Vstup zdarma, začátek 
v 15:30 hodin. 

  29. 4. - O Plaváčkovi. Zpra-
cování klasického příběhu o ne-
smrtelnosti dobra. Dobrodruž-
ný pohádkový kabaret pro malé 
i větší diváky. Režie a dramatur-
gie: Jiří Ondra, scéna, loutky, 
kostýmy: Jitka Nejedlá. Hrají: 
Tereza Karásková, Jitka Rako-
vá, Kamila Raková, Pavel Zik-
mund, Tomáš Alferi, Pavel Hen-
drych. Pro děti od 3 let. Divadlo 
rozmanitostí Most, předpre-
miéra v 10:00 hodin, premiéra 
v 17:00 hodin. Vstupné 70 Kč.

PARDUBICKO
  11. 4. - Cestovatelská be-

seda – Irán. Beseda je zamě-
řena nejen na historii, kulturní 
reálie a pamětihodnosti země, 
ale především na život místních 
obyvatel. Součástí jsou i ukázky 
iránské hudby. Kulisárna Chva-
letice, vstup zdarma. 

  11. 4. - Divadelní kome-
die Tlusté prase. Současný 
příběh velké lásky, která mu-
sí přemoct několik kil nadváhy. 
Hlavní hrdinka je totiž tlustá ja-
ko prase. Hrají: Jana Trojanová, 
Ondřej Rychlý, Lilian Fischero-
vá, Martin Kraus.  Kino Přelouč, 
od 19:00 hodin, vstupné 200 Kč. 

  13. 4. - Ready Kirken.  
Koncert populární kapely 
v pardubické Hobe music hall. 
Začátek ve 20:00 hodin, vstup-
né 200 Kč. 

  15. 4. - Pardubický vinař-
ský půlmaratón. Mezinárodní 
běžecký závod.

  19. 4. – Halina Paw-
lowská v novém pořadu Chuť 
do života. Kino Přelouč, od 
19:00 hodin, vstupné 170 Kč.  
21. 4. - Veselé Velikonoce - Li-
duščino divadlo. Divadlo pro 
děti. Kulisárna Chvaletice, od 
17:00 hodin. 

  22. 4. - Odpoledne plné 
her. Sokolovna Přelouč, začátek 
ve 13:30 hodin. Vstupné 50 Kč.  

  23. 4. - Chvaletická ku-
ličková olympiáda. Před ZŠ 
Chvaletice, od 15:00 hodin, pre-
zentace dětí od 14:00 hodin.
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V tajence vyluštíte motto. Správné znění tajenky z únorových DN: Nelituj druhého, pomoz mu. Výhru získávají: Kamil Šnírer, Czech Coal Power; Jiří Jindřich, 
Most; David Harant, Sev.en EC. 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.  

OZNÁMENÍ

Kam za kulturou v měsíci dubnu

Po dlouhé a těžké nemoci skonal 20. března dlouholetý za-
městnanec Dolu Jan Šverma v Holešicích pan Jaroslav Rou-
bal. Více než polovinu svého profesního života pracoval na 
provozním úseku skrývka jako buldozerista. Všichni, kdo 
s ním spolupracovali, mohou potvrdit, že byl pečlivý ve své 
práci a zvláště při vypjatých provozních situacích se vždy vý-
znamnou měrou podílel na jejich zvládnutí. Aniž by to tušil, 
stačil se ještě s řadou svých spolupracovníků setkat na tra-
dičním srazu pracovníků DJŠ v restauraci Severka v Chomu-
tově letos 24. února. S naším kamarádem jsme se naposledy 
rozloučili v obřadní síni na hlavním hřbitově v Chomutově 
v poledne 31. března. Zdař bůh.                                               (kost) 

NAROZENINY
Životní jubilea zaměstnanců Czech Coal Power. Vedení spo-
lečnosti přeje hodně zdraví a pracovních úspěchů do dal-
ších let.

10. dubna  
Arnošt Vavruška – řidič pracovních strojů 

20. dubna 
Milan Peterka – řidič pracovních strojů

25. dubna 
Václav Brzák – řidič pracovních strojů  
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Než se uhlí vydá na cestu k zákazníkovi
Uhlí se vytěží a prakticky hned od velkostroje 
se veze zákazníkům. Asi dost rozšířená před-
stava. Jenže předtím, než se uhlí dostane k zá-
kazníkovi, je třeba ho upravit na požadova-
nou kvalitu. To představuje hlavně kilometry 
dopravníkových pásů, přesypy, roštnicové, 
sítové a  vibrační třídiče, aby se z  vytěžené 
suroviny stalo kvalitní palivo. Na Úpravně 
uhlí v Komořanech pomocí tohoto důmyslné-
ho systému připravují jednotlivé katalogové 
druhy od speciálně tříděných – kostky a oře-
chu 1 a 2 až po míchané topné směsi, všechny 
pod jednotným označením Mostecké uhlí. 

Kamion p ijede na nakládací místo a za pár minut už plně naložený odjíždí k zákazníkovi. Cesta uhlí ze šach-
ty do auta je ale p ece jen delší a složitější. 

Uhlí se dopraví na úpravnu v železni ní soupravě. Každý vagón se musí 
ru ně otev ít a vyklopit do hlubinných zásobníků. 

Autováhou musí projet každé auto, které jede pro mostecké uhlí. Váží 
se p ed nakládkou i na cestě ven z úpravny. 

Symbolické srdce úpravny. T ídírna, kde se uhlí 
upravuje na požadovanou zrnitost. 

Veškerá voda z úpravny uhlí prochází takzvanými 
kalolisy. Vy ištěná voda se vrací zpět do provozu 
a kaly se dále zpracovávají. Foto: 6x (pim) 

Právě tady je jedno z míst, odkud z úpravny putuje uhlí do komo anské teplárny.
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