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V září média 
zajímalo 
Deník Referendum: Nej-
vyšší správní soud zrušil 
rozhodnutí městského 
soudu v Praze o tom, že 
modernizace Chvaletic bez 
posuzování vlivu na životní 
prost edí byla v po ádku. 
Rád bych vás požádal o 
komentá  k rozhodnutí 
soudu a také o odpově  
na otázku, jestli to může 
zkomplikovat modernizaci 
Chvaletic? 
Nejvyšší správní soud (NSS) 
zrušil rozsudek Městského 
soudu v Praze z procesních 
důvodů a vrací věc k další-
mu projednání. Uvedený vý-
rok soudu se nijak netýká 
samotného stavebního po-
volení ani zákonnosti celé-
ho procesu. Elektrárna Sev.
en EC ve Chvaleticích bu-
de zodpovědně pokračovat 
v modernizaci svých provo-
zů a snižovat hodnoty emisí 
tak, jak předpokládá přísná 
evropská legislativa v oblas-
ti ochrany ovzduší. 
TK: Jaký vliv má na Vaši 

spole nost růst cen emis-
ních povolenek?
Sledujeme nejen pohyb ce-
ny emisních povolenek, ale 
především rozdíl mezi ce-
nou elektrické energie a ce-
nou povolenky. Pozitivní 
vliv má růst rozdílu, nega-
tivní vliv pak snižování roz-
dílu. Růst cen emisních po-
volenek tlačí na růst cen 
elektřiny. Dopad na jednot-
livé výrobce se liší podle mí-
ry, s jakou při výrobě elek-
třiny generují CO2. Čím čist-
ší výroba, tím menší dopad, 
čím vyšší míra produkce 
CO2 na MWh, tím negativ-
nější dopad.

MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová,
mluvčí Sev.en Energy

„Uvažujeme, že bychom pro ži-
vočišnou výrobu vyčlenili po-
zemky v okolí vodní plochy Mar-
cela, kde dokončujeme rekulti-
vaci. Jedná se o plochy o rozloze 
přibližně 20 hektarů v katastru 
Vysoké Pece, které by se mohly 

ještě v budoucnu rozšířit,“ vy-
světlil Tomáš Šolar, ředitel spo-
lečnosti Rekultivace. 
Dvaadvacet telat, která se letos 
narodila na vnitřní výsypce lo-
mu Vršany, je potomky býka, 
kterému v Rekultivacích říkají 

Bohoušek. V následujících le-
tech je proto potřeba je oddě-
lit od stáda a nají pro ně nové 
plochy. Společně s nimi by se 
k lokalitě ČSA měl přestěhovat 
i Rudý John, tedy druhý ple-
menný býk, kterého Rekulti-
vace ke stádu pořídily.  „Vnitřní 
výsypka Vršan, kde se krávy pa-
sou nyní, je dostatečně rozlehlá 
a pro stádo je tam pastvy i vody 
dostatek. Nové plochy v okolí lo-
kality ČSA byly vybírány podob-
ně. Jsou tedy dostatečně izolo-
vané od okolí a skot na nich bu-

de dostatečně chráněn, stejně 
tak je zde dostatek krmiva i vo-
dy,“ doplnil ředitel. 
Právě dostatek krmiva pro 
skot je jedním z faktorů, který 
může ovlivnit plánované roz-
šiřování stáda krav na koneč-
ných 100 kusů. Letošní dlou-
hotrvající sucha totiž v celém 
Česku významně postihla ži-
vočišnou výrobu a někteří cho-
vatelé kvůli nedostatku krmi-
va dokonce avizují snižování 
stavů svých stád. „My naštěs-
tí máme dostatečné zásoby se-

na i slámy, ale je pravda, že jsme 
už kvůli suchu museli také začít 
přikrmovat. Do budoucna by 
při počasí, jaké panovalo v le-
tošním roce, mohl být problém 
s dalším rozšiřováním stáda. 
Všechno záleží na množství pí-
ce, kterou budeme mít k dispo-
zici. V letošním roce přebereme 
na rekultivaci další pozemky 
od Vršanské uhelné a počítáme 
i s další výsadbou pícnin, aby-
chom si dokázali vytvořit dosta-
tečnou rezervu,“ uzavřel Tomáš 
Šolar.                                         (red)

Rekultivace hledají nové plochy pro zvířata
Nové rekultivované plochy pro živočišnou vý-
robu by kromě okolí lomu Vršany měly vznik-
nout také na výsypce lomu ČSA. Stádo krav by 
se tak mohlo zanedlouho pást i na dohled Vy-
soké Pece.

Na pracoviště jezdí...

 Své týmy nakonec do turnaje 
postavila Severní energetická, 
Vršanská uhelná, KSK a Cent-
rum.  Hrálo se systémem každý 
s každým a v konečném hodno-
cení nakonec na trofej pro vítě-
ze dosáhl tým Severní energe-
tické, který dokázal dvakrát 
vyhrát a jednou remizovat. Na 
druhé příčce skončil celek Cen-
trumky, který v loňském turna-

ji zvítězil. I přes jednu prohru 
dokázali hráči tohoto týmu na-
střílet soupeřům ve třech zápa-
sech 18 branek.  Třetí místo pa-
tří fotbalistům Vršanské uhel-
né a čtvrtí skončili hráči KSK. 
Bez ohledu na výsledky si 
všichni hráči zaslouží poděko-
vání, že si na tradiční turnaj na-
šli čas a na hřišti ze sebe vyda-
li maximum.                            (red)

Fotbalová trofej letos patří Severní energetické
Oslavy Dne horníků jsou každoročně spojené 
také s  turnajem v  kopané. Od loňského roku 
už turnaj není celoroční, ale pouze jednoden-
ní. Jeho dějištěm bylo tentokrát hřiště Baníku 
Souš, kde se nakonec střetla čtveřice družstev. 

Velkostroj dostává nová lana a kladky

St ední opravou prochází až do poloviny íjna v lomu Vršany skrývko-
vý velkostroj KU800/K84. Nejdůležitější ástí opravy je výměna všech 
dvanácti lan, která je pot eba v pravidelných intervalech podle míry 
opot ebení měnit. Sou asně dochází k výměně i ásti kladek, kterými 
lana vedou. Generálním dodavatelem prací je spole nost Unex, která 
na montážním místě p ímo v lomu Vršany veškeré práce ídí. Jak tako-
vá výměna lana na největším stroji ve Vršanské uhelné vypadá, doku-
mentuje i naše fotografi e. Foto:  (pim)

Pokračování ze strany 1
„Velký Ford Transit, který byl 
ve společnosti využíván zhru-
ba čtyři roky, byl vyměněn za 
nový, prakticky totožně vy-
bavený model. U Mercedesů 
se během provozu vyskytova-
ly technické problémy, jejich 
provoz byl ekonomicky po-
měrně náročný a postupně se 
ukazuje, že není potřeba mít 
všechna vozidla s pohonem 
všech čtyř kol. Proto bylo v Re-
kultivacích rozhodnuto, že 
k jejich výměně dojde o něco 
dříve a část jich nahradí For-
dy Transit,“ vysvětlil Marek 
Viktorýn, ředitel společnos-
ti Servis Leasing, která ob-
novu vozového parku ve spo-
lečnostech skupiny zajišťuje. 
V současnosti tak ještě jeden 

z původní čtveřice Merce-
desů zůstává v provozu a je-
den nový vůz Mercedes s po-
honem 4x4 už do Rekultiva-
cí zamířil. 
Společně s ním také dva nové 
Fordy Transit, které sice ne-
mají pohon všech kol, ale na-
hradit rozvozové Mercedesy 
by měly bez obtíží. „Všechna 
nová vozidla už byla předá-
na a jsou vybavena veškerým 
komfortem a bezpečnostními 
prvky tak, jak byli řidiči i pře-
pravovaní zaměstnanci zvyklí.  
K Fordům jsme se po dohodě 
s Rekultivacemi vrátili i z to-
ho důvodu, že tento typ vozi-
del už se v našich podmínkách 
využíval a v provozu se osvěd-
čil,“ doplnil Marek Viktorýn.                  

(red)

Den horníků si každoroč-
ně připomínají nejen v Mos-
tě, ale také na dalších mís-
tech regionu. A protože Hlav-
ní báňská záchranná stanice 
Most působí na celém území 
severních Čech, mohli se s je-
jími členy setkat například 
návštěvníci slavností v areálu 
Kyselka v Bílině. 
Bílinské slavnosti letos probí-
haly souběžně se Dnem hor-
níků a festivalem Babí léto na 
Kyselce. Ve zdejším přírodním 
areálu čekal na návštěvníky ce-
lodenní program pro všechny 
generace na několika scénách. 
Mostečtí báňští záchranáři se 
při této příležitosti prezentova-
li ukázkou techniky a vybavení, 
které v rámci své činnosti vyu-
žívají. Na ukázku tu proto by-

lo například speciální nákladní 
vozidlo s kontejnerovou úpra-
vou Mercedes Zetros 1833, sa-
nitní automobil Mercedes 280 
GE, ale také dýchací a křísicí pří-
stroje nezbytné pro práci báň-
ských záchranářů. Každý z ná-
vštěvníků si také mohl vyzkou-
šet poskytnutí první pomoci na 
resuscitační iguríně. Veřejnost 
si může záchranářské vybave-
ní prohlédnout během roku při 
nejrůznějších příležitostech. 
Už tradičně se členové HBZS 
účastní například oslav Dne dě-
tí v Podkrušnohorském tech-
nickém muzeu, jejich techniku 
mohli obdivovat i účastníci me-
zinárodního Setkání mladých 
záchranářů, které se konalo za-
čátkem léta v areálu cisterciác-
kého kláštera v Oseku.        (red)

Záchranáři předvedli techniku v Bílině

Obvykle se jedná o dokumenty 
MS Of ice (Word, Excel a další). 
Makra jsou laicky řečeno jed-
noduché programy, které umí 
zautomatizovat některé funk-
ce, například výpočty v exce-
lových tabulkách a podobně. 
V tom spočívá i jejich riziko. Je 
možno je totiž „naprogramo-
vat“ tak, že si dokážou samy 
z internetu stáhnout doplňky, 
tedy třeba viry nebo další mož-
né hrozby pro váš počítač. 
„Někteří z uživatelů si proto 
myslí, že nejlepším způsobem, 
jak posílat a hlavně přijímat do-
kumenty, které obsahují makra, 
je využití tzv. freemailových slu-
žeb, jako je např. ‚@seznam.cz‘. 
Přitom toto řešení je ještě rizi-
kovější. Firemní elektronická 
pošta je spravována velmi ome-
zeným a úzkým počtem specia-
listů společnosti Infotea. U vel-
kých, veřejných freemailových 
služeb funguje vše anonym-
ně. Navíc v tomto případě pla-
tí, že čím více uživatelů, tím ví-
ce je nastavení v oblasti zabez-
pečení obecnější a volnější, aby 
byly služby a také jejich sprá-

va co nejjednodušší. Tím tedy 
jsou také větší bezpečnostní ri-
zika,“ připomněl Zdeněk Per-
gl, IT manažer společnosti In-
fotea, který má bezpečnost IT 
na starost.  
Přitom ani iremní elektro-
nická pošta není přes veškerá 
bezpečnostní opatření stopro-
centně chráněna. „I ze známé a 
povolené adresy, povolená ad-
resa totiž může být neznámým 
útočníkem do e-mailu zfalšová-
na, nám může přijít in ikovaný 
soubor, který může poškodit a 
zavirovat počítač. Z tohoto po-
čítače se může takový nežádou-
cí program šířit dál do irem-
ní sítě a případně napadnout 
a odstavit počítače sloužící pro 
výrobní procesy. Zrovna nedáv-
no proběhla televizním zpravo-
dajstvím informace, jak se letiš-
tě v Bristolu stalo obětí útoku 
vyděračského malware a per-
sonál tak musel vytáhnout ixy, 
papíry a bílé magnetické tabu-
le. Obezřetnost je tedy na místě 
vždy,“ doplnil Pergl. 
Řešení jak posílat, případně 
přijímat dokumenty, které ob-

sahují makra, existuje několik. 
Prvním z nich je využívat i-
remní úschovny souborů. Od-
kaz - http://uschovna.7group.
cz/ lze využít pro výměnu, tj. 
odeslání, ale i pro příjem do-
kumentů od obchodních part-
nerů. Veškeré soubory, které 
jsou prostřednictvím úschov-
ny přijímány, jsou tak adresá-
tovi automaticky zkontrolová-
ny antivirovým a antimalware 
programem. Nehrozí tak pří-
padně nekontrolované napa-
dení jeho počítače.
 „Pokud se jedná o velmi cit-
livé informace, je možno ta-
ké emailové zprávy zašifrovat 
prostřednictvím uživatelských 
certi ikátů. Certi ikáty vydáva-
jí tzv. ‚důvěryhodné certi ikač-
ní autority‘, které musí splňo-
vat přísná bezpečnostní krité-
ria. Jedná se o placenou službu, 
která vyjde ročně na několik 
stokorun a v případě zájmu 
jsou specialisté ze společnos-
ti Infotea schopni i tuto službu 
zajistit a zprostředkovat. Pro 
některé služby je už nyní u nás 
využívána. Týká se to zejmé-
na elektronické komunikace 
se státními úřady. Někomu ale 
může stačit pouze možnost za-
heslovat si soubory způsobem, 
který nabízejí i samotné doku-
menty MS Of ice,“ uzavřel Zde-
něk Pergl.  

(red)

Dokumenty s makry mohou být nebezpečné
Tématu IT bezpečnosti se na stránkách Důlních 
novin věnujeme pravidelně. Tentokrát bychom 
rádi reagovali na dotazy některých uživatelů, 
které zajímalo, proč nelze odesílat ani přijímat 
dokumenty, které obsahují makra. 

 Rekultivované pozemky kolem vodní plochy Marcela by se daly využít pro živo išnou výrobu. Foto: (pim)

Vítězný tým Severní energetické.

„Dlouhotrvající problémy s do-
dávkami pitné vody do objek-
tů sídel obou úseků na bývalém 
montážním místě Vršany vedly 
k rozhodnutí, že dojde ke kom-
pletní výměně zhruba 170 me-
trů potrubí přímo před sídlem 
úseku skrývky,“ uvedl Petr Sig-
mund, vedoucí úseku odvod-
nění Severní energetické. 
Právě úsek odvodnění dostal 
realizaci zakázky na starost. 
Práce byly zahájeny ve dru-
hém zářijovém týdnu a do kon-
ce září by vše mělo být hoto-
vo. „Museli jsme zvolit trochu ji-
nou technologii, než se původně 
předpokládalo, protože až při 
výkopových pracích se mimo ji-
né zjistilo, že těmito místy vedou 
i optické kabely. Rozhodli jsme 

se proto, že původní potrubí bu-
de ponecháno v zemi a zcela no-
vé polyetylenové potrubí položí-
me do nezámrzné hloubky nad 
něj,“ doplnil vedoucí.
Vše si tedy úsek odvodně-
ní bude moci připravit „na su-
chu“, následně se provedou 
dezinfekční a tlaková zkouš-
ka a v průběhu posledního zá-
řijového víkendu, kdy bude na 
úseku minimální počet osob, 
dojde k de initivnímu přepoje-
ní na nové potrubí. 
„Podstatné na této akci je, že 
veškeré práce zajišťujeme jen 
vlastními silami, aniž bychom 
museli jakýmkoli způsobem 
omezovat provoz úseku odvod-
nění,“ uzavřel Petr Sigmund. 

(red)

Úsekům odpadnou problémy s pitnou vodou
Úseky skrývky a přestaveb a ostatních činnos-
tí v lokalitě Vršany se během září dočkají no-
vého potrubí na dodávky pitné vody. 

Nové potrubí se pokládá p ímo p ed sídlem úseku skrývky v lokalitě Vr-
šany. Foto: (pim)
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„Zabezpečovací zařízení ma-
jí laicky řečeno za úkol zajistit 
bezpečnou jízdu kolejové do-
pravy. A obvodář má na sta-
rost kontrolu, údržbu a opra-
vy poruch na těchto zaříze-
ních,“ vysvětlil Petr Černoch, 
zástupce vedoucího úseku 
Správy tratí elektro, který má 
na starost i ty, kteří tuto pro-
fesi vykonávají. „Zabezpečo-
vací zařízení ovládá výhybky, 
návěstidla, kolejové obvody 
a přejezdy a tím vlastně zajiš-
ťuje závislosti a bezpečné jíz-
dy vlaků. A obvodář, kterému 
se také říká zabezpečovák, se 
stará o všechna tato zaříze-
ní. Projíždějící vlak obsazu-
je jednotlivé kolejové obvody 
a hradlaři na svých pracoviš-
tích vidí, kde přesně se sou-
prava pohybuje,“ doplnil Pe-
tr Černoch. Ve skupině Sev.
en Energy tato profese spadá 
pod kolejovou dopravu spo-
lečnosti Coal Services.  

Znát musí všechno 
Když se někdo rozhodne, že 
tuto profesi zkusí, musí si ja-
ko každý nově příchozí projít 
takzvaným „kolečkem“. „Kaž-
dého zájemce vždycky nejprve 
seznámíme s tím, co tato prá-
ce obnáší, projedeme provoz, 
ukážeme mu hradla. V našich 
podmínkách se navíc používá 
několik druhů zabezpečova-
cích zařízení a obvodář je bu-
de muset znát všechna,“ do-
plnil mistr. Kolejová doprava 
totiž používá například re-
léová zabezpečovací zaříze-
ní, z nichž některá pocháze-
jí ze šedesátých let. Kromě 
nich se využívají i zařízení ty-
pu AŽD, která se začala použí-
vat na začátku sedmdesátých 

let, některé části tratí už jsou 
ale vybavena plně elektronic-
kým zařízením typu Modest, 
které se ovládá prostřednic-
tvím optických vláken. „Ne-
jde jen o to, aby tato zaříze-
ní obvodář poznal, ale také se 
v nich orientoval a dokázal je 
opravit. Také proto trvá zau-
čení nového zaměstnance ně-
kolik měsíců až rok, opravdu 
znalým pracovníkem se stává 
až po několika letech praxe,“ 
připomněl Petr Černoch. 

Šroubovák i štětka 
Důležitá pro profesi zabezpe-
čovacího a sdělovacího obvo-
dáře je nejen znalost elekt-
ro zařízení, ale také dopravní 
předpisy. Tím nejdůležitějším 
je provozní řád kolejové do-
pravy včetně všech schémat. 
A velmi důležitá je i zdravot-
ní způsobilost. Důvod je pro-
stý, většinu času totiž tito za-
městnanci stráví v provozu, 
tedy zjednodušeně řečeno, 
v kolejišti. „Dá se říct, že vět-
šinu času stráví obvodáři ven-
ku, protože údržba návěstidel 
nebo výhybek, případně výmě-
na kabelů a kabelových tras je 
důležitou součástí jejich práce. 
Samozřejmě, že se dostanou 
i pod střechu, například pokud 
pracují na hradlech. Většinu 
času ale stráví v terénu, ačko-
li samozřejmě za extrémních 
povětrnostních podmínek se 
dají jejich činnosti upravovat 
tak, aby netrávili většinu ča-
su v mrazech nebo v extrém-
ních vedrech,“ doplnil Petr 
Černoch.  A ani tady se nedá 
říct, že by se jednalo o rutin-
ní práci. Údržbou se totiž ro-
zumí například nátěry zaří-
zení, údržba kabelů, výhy-

bek a podobně, na hradlech 
se zase musí obvodáři vyznat 
v manipulačních pultech, roz-
vodnách, akumulátorovnách 
i ve vedení dokumentace. Ji-
nými slovy se „zabezpečová-
ci“ musí umět ohánět stejně 
dobře elektrikářským šrou-
bovákem, jako natěračskou 
štětkou. „Je třeba brát v potaz 
také to, že se jedná o důlní pro-
voz, tedy speci ické prostře-
dí, kde jsou nároky na údrž-
bu a například čištění přece 
jen vyšší, než v běžné kolejo-
vé dopravě,“ připomněl Petr 
Černoch. 

Hlídají kilometry kolejí
Konkrétní činnosti si ale ob-
vodáři nevybírají sami, vy-
chází z týdenního plánu prá-
ce. „Musíme plánovat dopředu 
a reagovat také na odstáv-
ky a revize těžebních techno-
logií. To se týká hlavně údrž-
by a kontrol zařízení. A napří-
klad státní svátky se využívají 
k akcím většího rozsahu, kte-
ré za běžného provozu dělat 
nelze. Poruchy nám hlásí dis-
pečer, který má okamžitou 
zpětnou vazbu z jednotlivých 
hradel a ty je samozřejmě po-
třeba odstraňovat co nejrych-
leji, aby to nenarušilo plynu-
lost kolejové dopravy,“ vysvět-
lil mistr.  Každé ráno si tak 
„zabezpečováci“ rozdělí prá-
ci a patřičnou techniku pod-
le místa, kde budou pracovat 
a rozjedou se na pracoviště, 
která jsou mnohdy i několik 
kilometrů od sebe. Na starost 
mají nejen kolejiště na úprav-
ně uhlí a v těžebních společ-
nostech, ale hradlo je napří-
klad i v Lišnici, kudy jezdí 
železniční soupravy do elekt-

rárny v Počeradech. A údržba 
této trati je také součástí je-
jich práce. Přitom jen hradel 
má kolejová doprava devate-
náct, od těch největších s nej-
větším počtem kolejí, jako 
jsou hradla D8 a D9 na úprav-
ně uhlí až po takzvaná konco-
vá stanoviště s jednou výhyb-
kou, která jsou na pohybli-
vých kolejích u zakladačů. 
Přímo v provozu se obvodáři 
pohybují podle předpisů mi-
nimálně ve dvojici. Jeden je 

přitom vždy vedoucím prá-
ce a dohlíží na ostatní.  V sou-
časnosti jich na úseku správy 
tratí elektro pracuje třináct, 
až na jedinou výjimku v ran-
ních osmihodinových smě-
nách. I tady funguje návaz-
nost na další profese v ko-
lejové dopravě, například 
na kolejáře a trolejáře. Při vý-
měně kolejí je totiž potřeba 
nejprve odpojit právě zabez-
pečovací zařízení.            (pim)
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KDYŽ SE ŘEKNE

CO MUSÍ UMĚT SDĚLOVACÍ 
A ZABEZPEČOVACÍ OBVODÁŘ

  Musí mít vzdělání v elektro oboru, na konkrétních za-
řízeních si ho zapracují přímo na úseku

  Musí složit elektro zkoušku z  vyhlášky 50 a vyhlášky 
100. Kromě toho musí prokázat znalost z bezpečnost-
ních a dopravních předpisů. 

  Pracuje se v ranních osmihodinových směnách, jeden 
ze třinácti obvodářů, kteří na úseku správy tratí elek-
tro pracují, ale slouží v ranních dvanáctihodinových 
směnách společně se špičkařem, tedy zaměstnancem 
traťového hospodářství. Zajišťována je i noční poho-
tovost.

Tenhle klacek neboli návěstidlo rozhodně není na zátop. Foto: Archiv DN

Klacek a koncák
Stejně jako ostatní profese na šachtě, mají i ti, kdo 
pracují v kolejové dopravě, svůj speci ický žargon. 
Návěstidlu proto například běžně říkají klacek. Pokud 
se s vámi tedy někdo ze „zabezpečováků“ bude chtít 
sejít u klacku, nemá smysl obcházet všechny dřeviny 
v okolí, ale stačí přijít k nejbližšímu návěstidlu. 
Podobně když vám někdo z nich řekne, že jede „na 
koncák“, neznamená to, že je u konce svých sil, ale 
míří ke koncovému stanovišti. Těmito místy jsou 
obvykle stanoviště na konci pohyblivých kolejí, kte-
rá se nacházejí například u kolejových zakladačů na 
lokalitě Jan Šverma, kam se po pohyblivých kolejích 
vozí zemina, případně aglomeráty k zakládání do 
výsypek.                                                                       (red)

V rámci Uhelného safari ab-
solvovali exkurzi do lomu 
Československá armáda, kde 
si mohli prohlédnout těžeb-
ní technologii. Jejich kroky 
v doprovodu průvodce Jose-
fa Gerthnera ale vedly také 
na mostecký hipodrom i dal-
ší místa, kde už těžba skon-
čila a proběhly rekultivace. 
Zaměstnanci informačních 
center se měli možnost na 
vlastní kůži seznámit s pro-
jektem Uhelné safari, který 
těžební společnosti nabíze-
jí veřejnosti už devátým ro-
kem.  A velmi často jej jako 
jednu z možností vyžití pro 
návštěvníky regionu nabízejí 
i turistická informační centra. 
Uhelné safari je rovněž sou-
částí rozsáhlejšího projek-
tu Hornická stezka Krušných 
hor, který na letošní rok při-
pravila destinační agentura. 

Jeho součástí je i vznikající 
brožura se zajímavými mís-
ty, které spojuje hornická mi-
nulost i současnost, speciál-
ní mapa a další materiály ur-
čené turistům, kteří na sever 
Čech každoročně přijíždějí. 
Září je posledním měsícem 
letošního ročníku Uhelné-
ho safari. Během roku si ně-
kterou ze tří tras exkurzí do 
těžebních lokalit a po rekul-
tivovaných plochách vybra-
ly na tři tisícovky návštěv-
níků. Největší procento tvo-
ří právě turisté, velmi často 
ale možnost podívat se do 
šachty využívají i školy. Ty 
si exkurzi mohly vybrat také 
v rámci grantového progra-
mu Chytré hlavy pro sever, 
který každoročně na podpo-
ru vzdělávání v regionu vy-
hlašuje Vršanská uhelná. 

 (red) 

Z informačních center zamířili do šachty
Zaměstnanci turistických informačních cen-
ter, která provozuje Destinační agentura 
Krušné hory, si přijeli prohlédnout šachtu. 

Zaměstanci turistických informa ních center si na vlastní kůži vyzkoušeli Uhelné safari a zamí ili do lomu 
SA. Foto: (pim)

Letošní rok nebyl výjimkou, 
ačkoli do programu výrazně 
zasáhlo počasí. 
I přes vytrvalý déšť se nako-
nec organizátorům podařilo 
odehrát alespoň hlavní sou-
těž jednotlivců. Hrálo se systé-
mem každý s každým na jeden 
vítězný set. Po velmi vyrovna-
ných bojích nakonec na nejvyš-
ší příčku dosáhl Jaromír Fran-
ta. Druhý skončil Martin Jurec 
a třetí místo v konečném účto-
vání obsadil Petr Novák. 

Druhá část turnaje, tedy soutěž 
dvojic, se po dohodě organizá-
torů odehraje 26. prosince, te-
dy v termínu, kdy se už v mi-
nulosti na jirkovských kurtech 
konal vánoční tenisový turnaj. 
Ani nepřízeň počasí podle 
účastníků kvalitu turnaje ne-
poznamenala a své výkony při-
rovnávali k malému US Open. 
Hráči si pochvalovali kvali-
tu kurtů, občerstvení i ocho-
tu personálu tenisového klubu 
Jirkov.                                         (red)

Malé US Open na kurtech v Jirkově

Podevatenácté se ve sportov-
ním areálu ve Strupčicích se-
tkali Švermováci, tedy bývalí 
i současní zaměstnanci dří-
ve samostatného závodu Jan 
Šverma, který je dnes sou-
částí Vršanské uhelné. 
„Snažíme se tuto tradici setká-
vání udržovat, protože pro řa-
du návštěvníků je to jediná mož-
nost, jak se s bývalými kolegy 
vidět. Často se stává, že se na 
Švermovácích potkávají i ti, kdo 
žijí nedaleko od sebe, v jednom 
městě, ale během roku se míje-
jí. Máme už ale účastníky, kte-
ří do Strupčic každoročně jezdí 

prakticky ze všech koutů Čech. 
A už při příchodu se ptají, zda 
budeme setkání pořádat i příští 
rok,“ sdělil Josef Pěnkava, dlou-
holetý organizátor srazu Šver-
mováků. 
Počet účastníků setkání zůstá-
vá téměř stejný, také letos do-
razilo do Strupčic ke dvěma 
stovkám lidí. Zatímco těch nej-
starších postupně ubývá, při-
dávají se naopak čerství pen-
zisté, kteří se chtějí s bývalými 
kolegy pozdravit. Organizáto-
ři proto už nyní začínají pláno-
vat příští, jubilejní dvacátý sraz 
Švermováků.                           (red)

Strupčický sportovní areál znovu patřil Švermovákům

Každý rok na setkání Švermováků do Strup ic zamí í na dvě stovky ú astníků. Foto: (pim)

TEPLÁRENSKÁ ABECEDA

Obvodáři pečují o bezpečnost na důlních kolejích

První zářijový víkend patří už každoročně te-
nisovému turnaji, který na kurtech jirkovské-
ho tenisového klubu pořádá sdružení odboro-
vých organizací. 

Název profese sdělovací a  zabezpečovací obvodář zní velmi složitě. 
Popsat, co tato profese ve skutečnosti obnáší, lze ale poměrně snadno. 
Jeho úkolem je zajistit bezpečný a  plynulý provoz kolejové dopravy 
v těžebních společnostech. 

Co je to... topná sezóna?

Sou ástí práce zaměstnanců zabezpe ení je také údržba návěstidel, 
v tomto p ípadě na hradle S8. Foto: Archiv SaZ

V září nastává obvykle to 
podivné období, kdy ráno 
vyrážíme do zaměstnání ve 
svetru, abychom odpoledne 
měli pocit, že je počasí na 
koupání a večer už zase do-
ma zkoušíme radiátor, jestli 
se přece jen netopí. 
Kdy vlastně teplárna zato-
pit musí a kdy může? Vy-
hláška říká, že topná se-
zona začíná 1. září a končí 
31. května. Ovšem jen teh-
dy, když průměrná venkov-
ní teplota klesne dva dny 

po sobě pod třináct stup-
ňů a nelze podle předpově-
di očekávat její zvýšení. Zá-
roveň ale stanovuje, že za 
vytápění domu je odpověd-
ný jeho majitel. I ten by se 
tedy měl na topnou sezonu 
začít připravovat stejně ja-
ko teplárna a vše včas zkon-
trolovat.
 A když je vám zima, přesto-
že nejsou splněny podmín-
ky vyhlášky? Teplárna je 
tu od toho, aby topila, kdy-
koliv to zákazníci potřebu-

jí – říká ředitel Severočes-
ké teplárenské Petr Horák. 
Není tedy nutné čekat, až 
se začne topit v celém měs-
tě - do provozu lze uvést jen 
jednotlivé výměníkové sta-
nice. 
Vyhláška k tomu ale vyža-
duje souhlas dvou třetin 
obyvatel daného domu. Pak 
už stačí, aby se správce ob-
rátil na teplárenskou spo-
lečnost a požádal o zahájení 
dodávek a radiátory mohou 
začít příjemně hřát.     (kat)
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„Počet obědů, které každým rokem zajistíme pro po-
třebné školáky, roste. V prvním roce činnosti jich bylo 
340, v tomto školním roce bezmála 7000 a v tom příš-
tím odhadujeme nárůst až na 8000 obědů. Na jednu 
stranu mám radost, že můžeme díky velmi významné 
inanční podpoře ministerstva školství nasytit tolik 

dětí, na druhou stranu je to poměrně smutná vizitka 
současné společnosti, kde oběd pro dítě ve školní jí-
delně stále není samozřejmostí,“ uvedla Ivana Tykač, 
ředitelka obecně prospěšné společnosti Women for 

Women, která před pěti lety po zhlédnutí tele-
vizní reportáže projekt uvedla v život. 
„Mám radost, že podpora dětem ze sociálně sla-
bých rodin prostřednictvím obědů zdarma má 
výborné výsledky.  To, že se u dvou třetin dětí, 
které se často rekrutují například z rodin ma-
tek samoživitelek, prokazatelně zlepšila školní 
docházka a u některých také prospěch, dokazu-
je smysl podpory a to, že dětem skutečně pomá-
háme. A to je důvod, proč Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy i pro kalendářní rok 
2018 opět vyčlenilo 30 milionů korun na škol-
ní obědy pro děti, jejichž rodiče jim je z různých 
důvodů nemohou platit“, uvedl ministr školství 
Robert Plaga.
„Podporu ministerstva š kolství  vní má me jako 
dobrý  př í klad spojení  stá tu a privá tní ch zdro-
jů  ve prospě ch dobré  vě ci, společ enské  odpově d-
nosti a solidarity, neboť  tato na první  pohled ba-
ná lní  vě c, jako je š kolní  obě d, má  na dě ti velmi 
vý znamný  vliv,“ uvedla Ivana Tykač, podle je-
jichž slov má pravidelná a kvalitní strava pro-
kazatelně pozitivní vliv jak na školní prospěch, 
tak na lepší začlenění dítěte do školního kolek-

tivu.
I ve š kolní m roce 
2018/2019 lze podle slov 
Ivany Tykač př edpoklá dat 
ná rů st potř ebný ch dě tí , je-
jichž  š koly se do projek-
tu zapojí , a to i vzhledem 
k rozš iř ované mu operač -
ní mu programu Minister-
stva prá ce a sociá lní ch vě -
cí  ČR. „Dle zkuš eností  z mi-
nulý ch let odhadujeme pro 
příští š kolní  rok zapojení 
minimálně 8 tisíc dě tí, což  
znamená  č á stku př evyš ují cí  
37,5 milionu korun,“ dodala.

Obědy pro děti po pěti letech: 18 000 obědů za 63 milionů
Téměř 18 000 obědů pro školáky z celé 
České republiky za více než 63 milio-
nů korun – to je vizitka projektu Obědy 
pro děti, který před pěti lety spustila 
obecně prospěšná společnost Women 
for Women, za níž stojí Ivana a  Pavel 
Tykačovi. Do projektu Obědy pro děti 
je v současnosti registrováno přibližně 
1000 základních škol z celé republiky. 

Školní rok 2016/2017

5 214 766 19 198 872 Kč

Školní rok 2017/2018

6 912 876 27 913 999 Kč

  Obědy pro děti jsou jední m z hlavní ch projektů  obecně  prospě š né  
společ nosti Women for Women, kterou v roce 2012 založ ili Ivana 
a Pavel Tykač ovi. 

  W4W pomáhá př edevš í m ž ená m (i mužům) s dě tmi, které  se ocitly 
v tí ž ivé  ž ivotní  situaci a nedoká ž í  ji vlastní mi silami ř eš it, ale aktivně  
př istupují  k ř eš ení  vlastních problé mů .

  Obě dy pro dě ti je pomoc dě tem, které  se ocitly v takové  ž ivotní  situa-
ci, kdy jim jejich rodič e nemohou zaplatit obě dy ve š kolní ch jí delná ch. 
Jedná  se o dě ti, jejichž  situace je dlouhodobá  a které  nemají  vidinu na 
zlepš ení  situace. Pro ně mohou bý t obě dy ve š kolní  jí delně  dokonce 
jediný m pravidelný m teplý m jí dlem.

Děti i s tatínky si to rozdaly v laserové bitvě na speciálním bi-
tevním poli, především u dospělých sklidily velký úspěch pro-
jížďky v motorovém člunu po Labi a děti si zase užívaly aqua-
zorbing. Připraveny byly soutěže o ceny, takže se zápolilo v bě-
hu v plné polní, na opičí dráze nebo lanáčku. Nechyběli ani 
elektrárenští hasiči s cisternou. O titul největšího pivního silá-
ka v držení tupláků se utkali muži, ženy i děti (děti samozřej-
mě o titul limonádového siláka). V každé kategorii byla tvrdá 
konkurence, ale za veselého povzbuzování zvítězili nakonec ti 
nejlepší. Odpoledne zpříjemnila přeloučská kapela Fragmenty 
a v závěru večera pak zahrála skupina Sabrage.                  (kapr) 

Rodinné odpoledne si tentokrát užívali v Přelouči
Letošní rodinný den pro chvaletické zaměst-
nance skupiny Sev.en proběhl v  areálu Tank 
Power v Přelouči a celý se nesl v outdoorovém 
duchu. 

Tradiční Mostecká slavnost se tentokrát stala také součástí 
oslav Dne horníků pro zaměstnance společností skupiny Sev.en 
a jejich rodinné příslušníky. U děkanského kostela, kde se vše 
odehrávalo, pro ně byl vyčleněn speciální prostor, kde si mohli 
dát občerstvení, v klidu posedět nebo s dětmi vyrazit na pouťo-
vé atrakce. Další z možností bylo využít soutěží, připravených 
společně se Severočeskou teplárenskou.                                  (red)

Mostecká slavnost se stala součástí oslav Dne horníků
Na rodinném dni nemohli chybět ani hasi i z chvaletické elektrárny. Foto: (kapr)

Tatínkové si s dětmi užívali laserovou bitvu na speciál-
ním kolbišti. Foto:  (kapr)

Děti mohly soutěžit o ceny t eba v běhu v plné pol-
ní. Foto: (kapr)

Speciální zóna vyhrazená pouze pro zaměstnance spole ností skupiny Sev.en a jejich rodinné p íslušníky by-
la p ímo vedle děkanského kostela.  Foto: (pim)

Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je tla it opravdivý hornický vozík. Foto: (pim)U dobíjecí stanice Sev.en Energy mohl váš mobilní telefon dostat no-
vou energii. Foto: (pim)

V areálu Choltického zámku 
proběhl již pošesté charita-
tivní festival s názvem Chol-
tický deštník. Tradičně je 
partnerem této akce společ-
nost Sev.en EC. 
Výtěžek letošního ročníku fes-
tivalu ve výši 40,5 tisíce ko-
run, byl darován neziskové or-
ganizaci Další Cesta, která by-
la založena právě v Cholticích. 
Jedná se o Centrum denních 
služeb, které bude sloužit do-
spělým lidem s mentálním 
a kombinovaným postižením. 
Na Přeloučsku je to jediná služ-
ba tohoto typu.
„Program byl úžasný, divadlo 
od dětí z Trilobitu opět nezkla-
malo, stejně jako jejich program 
her a soutěží v parku. Sbor 
z Gymnázia byl také skvělý, ka-
pela Ponožky pana Semtam-
ťuka navodila veselou atmosfé-
ru, kouzelník předvedl opravdu 
profesionální výkon a na závěr 
se smyčcové trio In lagranti pre-
zentovalo opravdovou profesi-
onální show,“ svěřila se Lenka 
Brožková, hlavní organizátor-
ka Cholitckého deštníku. (kapr)

Na startovní čáru se postup-
ně během odpoledne posta-
vily děti, rekreační in-line 
bruslaři i vrcholoví sportov-
ci z Česka i sousedního Ně-
mecka. Hlavní závod byl zá-
roveň také mistrovstvím re-
publiky v inline maratonu.
Nejzářivější hvězdou me-
zi účastníky byla už poně-
kolikáté legendární němec-
ká rychlobruslařka Claudia 
Pechsteinová. Pětinásobná 
olympijská šampionka opět 
kralovala v závodě žen od 
úvodních kilometrů a potvr-
dila roli favoritky. Tentokrát 
však její triumf nebyl tak dr-
živý, o vítězství musela bojo-
vat s nejrychlejší Češkou An-
dreou Lokvencovou. „Mos-
tecká dráha je skvělá, má 

velmi dobrý povrch a výborně 
se na ní jezdí. Letos bylo navíc 
i poměrně dobré počasí, ani 
příliš velké horko, ani zima. 
Tyto závody jsou pro mne ide-
ální letní přípravou,“ uved-
la po skončení závodu stále 

usměvavá Claudia Pechstein. 
„Pro mě to byl skvělý závod, 
vloni jsem tu měla jediné přá-
ní, udržet se za Claudií co nej-
déle a letos jsme jely prak-
ticky celou dobu společně,“ 
doplnila čerstvá česká mis-
tryně Andrea Lokvencová. 
Deset kol po dráze kolem 
Matyldy zvládla mezi muži 
nejrychleji trojice favoritů 
Matěj Pravda, Michal Prokop 
a Ondřej Suchý. Vítězství si 
z Mostu nakonec odvezl Mi-
chal Prokop, který celý zá-
vod odjel ve dvojici s Ond-

řejem Suchým, jenž mu v cíli 
přenechal první místo. 
„Jsme moc rádi, že si k nám 
každý rok najde cestu tako-
vá spousta závodníků, včetně 
českých reprezentantů, pro-
tože zdejší okruh si to roz-
hodně zaslouží. Velké podě-
kování zasluhují město Most, 
Ústecký kraj a Vršanská uhel-
ná, naši hlavní partneři, bez 
kterých by akci podobného 
rozsahu nebylo možné usku-
tečnit,“ dodal za organizáto-
ry závodů Jan Chejn.           

(red)

V Cholticích pomáhali Claudia Pechstein kralovala na Matyldě
Inline bruslaři všech věkových a  dovednost-
ních kategorií si dali hned na začátku září 
sraz na dráze kolem jezera Matylda v  Mostě. 
Konal se zde totiž další ročník populárního in-
line maratonu, opět pod hlavičkou Vršanské 
uhelné. 

Dobrou náladou hý ila Claudia Pechstein ještě p ed startem inline maratonu. Foto: (eš)
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Scházíme se tady, na Ko i-
áku, ve dnech, kdy p ed 80 

lety nejprve eskoslovensko 
mobilizovalo, aby vzápětí své 
pevnosti opustilo a p enecha-
lo Hitlerovi...
Začátkem září probíhal v No-
rimberku sjezd NSDAP, kde 
Hitler v závěrečném proslovu 
napadl Československo a Ed-
varda Beneše. To byl impuls 
pro zahájení nepokojů v po-

hraničí, Henleinovci přepada-
li úřady, celnice, inanční stráž 
a mnoho Čechů při tom ze-
mřelo. Čeští vojáci dostali roz-
kaz okamžitě obsadit všech-
ny pevnosti a 23. září pak byla 
vyhlášena všeobecná mobili-
zace. Dokonce máme ve sbír-
ce i originální mobilizační 
vyhlášku z Chomutova, kte-
rá byla vyvěšena v pět hodin 
ráno. Nastoupilo 1 250 000 
mužů. Umíte si to předsta-
vit? Tady na Kočičáku byli vo-
jáci až do 5. října – kopali zá-
kopy, připravovali se, obsadili 
obrannou linii. Celá republi-
ka se proměnila v tvrz, národ 
se semknul, všichni muži by-
li připraveni bojovat. Byl to 
týden obrovské euforie, stra-
chu, napětí. Morálně se ná-
rod pozvedl. Jenže 30. září 
(podpis Mnichovské dohody, 
pozn.red.) nastal opak. 

Jak probíhal odchod vojáků 
tady na Ko i áku?
Odchod musel být tragic-
ký. V armádě byli legionáři, 
kteří před sto lety dokázali 
v Rusku i dalších zemích ně-
co neuvěřitelného, byli zvyk-
lí a uměli bojovat a najednou 
museli ustoupit. Všechno vy-
bavení se muselo během ně-
kolika dnů přesunout do 
vnitrozemí. Pevnůstky čes-
koslovenští vojáci úmysl-
ně vypálili, aby Němcům ne-
spadlo nic zadarmo, i když to 
bylo spíš jen gesto. I náš řo-
pík byl někdy 4. nebo 5. října 
vypálen. Jinak ustupovali – na 
to, co prožili - velmi spořáda-
ně. Na Chomutovsku žádné 
vzpoury nebyly.

Byl to klí ový okamžik našich 
dějin?
Jsem přesvědčen, že nás to po-
znamenalo dodnes. Spousta li-
dí dnes řekne – naštěstí se ne-
bojovalo, neumírali lidé. Ale 
když za sedm let skončila válka 
a státy začaly počítat své mrt-
vé, my jsme jich měli 365 tisíc. 
Byli jsme jedním z nejpopravo-
vanějších národů v Evropě. Ne-
umřeli by ti lidé raději na bo-

jišti? Za dva, tři měsíce bychom 
prohráli, to je zřejmé, ale už 
jen to, že bychom do toho šli 
a uchovali si hrdost... Možná 
bychom se potom dokázali po-
stavit všemu. 

V muzeu jste několika akcemi 
p ipomínali mobilizaci, ale re-
publika te  žije spíš oslavami 
roku 1918. P ipojujete se?
Několika akcí jsme se účastni-
li a velké oslavy v Chomutově 
budou přímo 28. října. Dokon-
ce jsme objevili v řadách členů 
dvojníka Masaryka. Vzniklo to 
náhodou. Kolegu Jana Kohou-
ta jsem jednou vyfotil na brigá-
dě a když jsem fotku porovnal 
s Masarykem, byla ta podoba 
zjevná. Nejen, že tak vypadá, 
ale je to člověk, který si to i za-
slouží – pracovitý, zodpovědný, 
chytrý, skromný. 

Te  je tedy na roztrhání?
To ne. Není to medvěd v cirku-
se. Premiéru měl na malém pi-
etním aktu v Kadani a bylo to 
velmi důstojné a dojemné zá-
roveň. Sice je to jen dvojník, ale 
stále osobnost, které si vážíme, 
takže nechceme, aby stál ně-
kde v rohu. Zvažujeme pečlivě 
účast na oslavách a prezident 
má i svou stráž. Není to žád-
ná recese. Pro nás je Masaryk 
opravdu symbol.

Za poslední roky se vám na 
Ko i áku poda ilo vybudovat 
muzeum, jaké na této straně 
eské hranice nemá obdoby. 

Jak dlouho to trvalo?
Je to dvacet let, co sem přišli 
první kolegové jako členové 
Klubu vojenské historie Nord-

Sever a začala rekonstrukce 
prvního řopíku. Postupně se 
utvořila skupina „bunkráků“, 
jak si říkáme, a v roce 2010 
vzniklo sdružení Muzeum čes-
koslovenského opevnění z let 
1936 až 1938 na Kočičáku. To 
už jsme začali jít za svým cí-
lem systematicky. Důležité je, 
že se muzeum pravidelně ote-
vírá, získali jsme a opravili de-
set objektů, také rozsocháče 

od ministerstva obrany, vybu-
dovali zázemí, postupně vše 
opravujeme.

Být lenem muzea tedy 
vyžaduje p edevším pracovní 
elán?
Je to hlavně o práci. Stojíme 
čestné stáže u pomníku, po-
řádáme oslavy, ale 90 procent 
naší aktivity je fyzická práce. 
Sekání trávy, opravy objektů. 
Už to není sezení u ohně a po-
vídání o armádě, už je to poslá-
ní a velká zodpovědnost. A li-
dé, kteří jsou s námi, to chápou 

a nebojí se vzít lopatu ne-
bo krumpáč do ruky. Finanč-
ně nás hodně podporuje měs-
to Chomutov a řada příznivců, 
kamarádů, třeba materiálem 
nebo zapůjčením techniky.

Za ali jste pro děti chystat p í-
městské prázdninové tábory. 
Je to jedna z cest, jak získávat 
nové podporovatele a p átele 
muzea, jak o tom v rozhovoru 
pro Důlní noviny mluvila Jana 
Šílová z kada ského muzea?
Nebylo to naším primárním 
cílem, chtěli jsme naši myš-
lenku prostě šířit dál. Vlastně 
jsme ani nečekali, že někteří 
z nich zůstanou. To přišlo sa-
mo. A byli to nakonec děti a ro-
diče, kteří nás přiměli k tomu, 
že jsme letos otevřeli kroužek 
Mladý bunkrák a s dětmi se tu 
pravidelně každý týden schá-
zíme.

Zajímá to spíš děti nebo jejich 
rodi e?
Je to oboustranné. Děti láká 
pobyt v přírodě i vojenství. My 
se ale snažíme, aby naše tá-
bory nebyly nějakým hraním 
s puškami. Hlavní důraz klade-
me na pohyb v přírodě a histo-
rii. Rodiče se pak většinou při-
dají. Nejlepší je, když po tábo-
ře přivedou děti svou rodinu, 
provázejí je po celé linii a vy-
práví jim, co jsme jim předali. 
Na to se hezky kouká.

Jaké máte další plány v mu-
zeu?
Chceme získat další historické 
objekty a muzeum rozšiřovat. 
Je to práce na několik let, pro-

tože chceme, aby to bylo vždy 
autentické. Tím, že otevírají se 
archívy, získáváme stále nové 
informace, a tak expozici prů-
běžně doplňujeme a opravu-
jeme. Naším cílem je stav pev-
nostní linie v roce 1938. Aby 

na návštěvníky dýchla skuteč-
ná historie, jdeme cestou do-
bové přesnosti. Už nepořádá-
me velké bojové akce, ale při-
pravujeme oživené prohlídky 
po linii opevnění, kdy návštěv-
níci chodí po stanovištích a vi-
dí ukázky třeba inanční stráže 
nebo vojenskou osádku v ob-
jektech.

Jak vy jste se dostal na 
Ko i ák? Běhal jste po polích 
s klackem jako puškou v ruce?
Od dětství jsem se věnoval mo-
delářství a díky tomu jsem se 
dostal k vojenské historii, ro-
ku 1938, pevnostem. Pevnos-
ti na Kočičáku jsem měl skoro 
za domem, měli jsme k nim re-

spekt, ale vlastně jsme o nich 
nic nevěděli. Později jsem za-
čal zjišťovat a zajímat se. Ale 
na vojáky si tu moc nehrajeme, 
jak stárneme, je pro nás větší 
prioritou právě historie.                                        

(kat)
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NAPSALI JSTE NÁM
Jiří Piramovský

  38 let

  pochází z Chomutova a žije tam

  pracoval ve strojírenství, nyní je živnost-
ník a věnuje se turistickému ruchu

  předseda spolku Muzeum československé-
ho opevnění z let 1936 – 1938 na Kočičáku

  ženatý, má tři děti

  muzeum na Kočičáku je otevřeno každou so-
botu od května do října 10 – 17 hodin

  www.kocicak.cz

Podruhé byla letos Uhelná 
maturita součástí nabídky 
grantového programu Chytré 
hlavy pro Sever.  Během za-
hajovacího dne projektu ab-
solvovali studenti seminář 
o těžbě a rekultivacích a hned 
poté se vydali na exkurzi do 
lomu Vršany. „Během dalších 
dní budou následovat návště-
vy a exkurze, například do Vý-
zkumného ústavu pro hnědé 
uhlí v Mostě, studenti navštíví 
také mostecké pracoviště Vy-
soké školy báňské, zajímavé 
nálezy jim ukáže náš geolog. 
Poprvé je letos součástí pro-
jektu návštěva v komořanské 

teplárně, kromě toho zamíří 
kroky studentů také do elekt-
rárny v Počeracech a do Pod-
krušnohorského technického 
muzea,“ nastínila program 
Martina Černá, ředitelka eko-
logického centra. 
Uhelná maturita ale není jen 
cestování po zajímavých mís-
tech. Stejně jako v předešlých 
letech musí studenti své po-
znatky zpracovat do prezen-
tace, kterou ve druhé polo-
vině října předvedou svým 
spolužákům, především však 
odborné komisi, která je bu-
de hodnotit podobně jako 
u maturity. Témata dosta-

li studenti ještě před začát-
kem projektu, na úvodním 
semináři už mohli začít pra-
covat v devíti tříčlenných tý-
mech. Čerpat informace do 
svých prezentací budou mu-
set ale nejen během Cesty 
za poznáním uhlí, některé 
si budou muset sami vyhle-
dat. Komise pak bude hodno-
tit nejen věcnou správnost, 
ale také způsob, jakým stu-
denti své poznatky prezen-
tují před ostatními. „Tento-
krát jsme se rozhodli trochu 
upravit i témata, která bu-
dou studenti zpracovávat. Ke 
standardním, jako je historie 
těžby uhlí na Mostecku nebo 
rekultivace, přibylo například 
téma Uhlí jako zdroj inspira-
ce. A jsme sami zvědaví, zda se 
objeví i nějaký nový, zajímavý 
pohled na tuto surovinu,“ do-
plnila Černá.                                   

(red)

Mladí zdravotníci letos složí také Uhelnou maturitu
Sedmadvacet studentů Střední zdravotnické 
školy v Mostě se letos vypraví na Cestu za po-
znáním uhlí, což je projekt, který už čtvrtým 
rokem společně připravují Vršanská uhelná 
a Ekologické centrum Most pro Krušnohoří. 

V Přelouči proběhla v sobo-
tu 15. září již 24. ročník Udí-
lení cen Františka Filipovské-
ho za nejlepší dabing. Společ-
ně je udílejí město Přelouč, 
Český ilmový a televizní 
svaz FITES, Herecká asociace 
ve spolupráci s Jednotou tlu-
močníků a překladatelů, Obcí 
překladatelů a Asociací pra-
covníků se zvukem. 
Jedenáctičlenná odborná 
porota ocenila nejvíce sní-
mek Mary Poppins, kte-
rý obdržel cenu za nejlepší 
ženský herecký výkon v po-
dání Ivany Vaňkové, stejně 
jako mužský herecký výkon 

ztvárněný Lumírem Olšov-
ským. Snímek si odnesl i ce-
nu za překlad a úpravu da-
bovaného audiovizuálního 
díla, za mimořádné dabin-
gové zpracování a za zvuk 
dabovaného audiovizuální-
ho díla.  
Zvláštní cenu poroty za dět-
ský herecký výkon v dabingu 
do 15 let věku udělila asocia-
ce slečně Lindě Křišťálové za 
roli Naděždy ve ilmu Unaveni 
sluncem z dílny České televize. 
Cenu za dabingové zpracová-
ní televizních nebo ilmových 
snímků animované a dětské 
tvorby vyhrál režisér Martin 

Těšitel za ilm Koala Johnny: 
Zrození hrdiny.
Herecká asociace udělila 
v tomto roce Cenu Františka 
Filipovského za dlouhodobé 
ženské a mužské herecké mi-
strovství v dabingu Jaroslavě 
Obermaierové a Jiřímu Kram-
polovi. Diváci letos nejvíc hla-
sovali pro Zuzanu Slavíkovou 
za roli Frankie Heckové v se-
riálu Průměrňákovi VIII a Ol-
dřicha Hajlicha za roli Paula ve 
snímku Teče tudy řeka.
Pro návštěvníky dabingové 
Přelouče probíhal na Masa-
rykově náměstí, na podiu za 
školou a v Zahradní galerii Art 
pestrý kulturní program, kte-
rý navštívilo více jak 2,5 tisí-
ce lidí. V Městském muzeu si 
bylo zároveň možné prohléd-
nout novou výstavu na téma 
Přelouč a Přeloučané v letech 
1914 - 1918.                       (kapr)

Důchodci v Alpách
Před čtyřmi roky založili 
důchodci Petr Václavů (69, 
dlouholetý pracovník na do-
le Obránců míru) a Jaroslav 
Basák (66, řidič autobusu) 
akci pěšky z Mostu až na vr-
chol Sněžky. 
Letos se měl jít pátý ročník, 
ale nečekaně se naskytla 
možnost jet na 12 dní do ra-
kouských Alp. Byla to výzva, 
tak se akce Sněžka odložila 
na příští rok a jako turistic-
ký bonus se přijaly Alpy. Par-

tu jsme rozšířili ještě o Evu 
Šiandorovou (68) a Mirosla-
va Smrže (66). I přes náš po-
kročilejší věk jsme zdoláva-
li vrcholy přes 2000 metrů, 
například hory Hundstein 
(2 117 m) a Riemennhaus 
(2 147 m). Všechno jsme 
podnikali bez lanovky, pros-
tě poctivě pěšky od úpatí.
Mimo jiné jsme navštívili 
město Ellmau, kde se natá-
čel rakouský seriál Doktor 
z hor, což byla jedna z poho-
dovějších a odpočinkových 

túr. Jinak jsme se převážně 
pohybovali po hřebenech ve 
výškách kolem 2 000 met-
rů. V údolích jsme prožíva-
li léto, na vrcholcích jsme 
chodili i ve sněhu. Zvládali 
jsme to dobře, i když odřeni-
ny a puchýře se také objevi-
ly. Bohužel už jsme ve věku, 
který se dá přirovnat pádu 
z mrakodrapu. V každém pa-
tře, které míjíme, si můžeme 
říct: „Zatím je to ještě dobrý“. 
Tak sportu a turistice zdar.                                                                        

Petr Václavů

Dabingové ceny ovládla Mary Poppins
Již čtvrt století se v Přelouči, rodišti Františka 
Filipovského, udílejí ceny za nejlepší dabing. 
I letos byla hlavním partnerem této významné 
regionální akce společnost Sev.en EC.

Bunkráci budují nad Chomutovem muzeum 
Září 1938. Vrch Kočičák nad Chomutovem je obsazen stovkami česko-
slovenských vojáků, připravených bránit vlast. Září 2018. Na stejném 
místě, těsně vedle pevnosti natřené maskovací barvou, sedíme s Jiřím 
Piramovským, duší a  hybatelem dění v  muzeu opevnění v  Krušných 
horách. Povídáme si o tom, co v nás zanechal rok 1938, jak se nadšen-
cům podařilo opravit a zpřístupnit pevnostní linii a kterak mezi sebou 
našli Masaryka.

„Stojíme čestné stáže u  pomníku, pořádáme oslavy, ale 90 pro-
cent naší aktivity je fyzická práce.“

„Tím, že otevírají se archívy, získáváme stále nové informace, 
a tak expozici průběžně doplňujeme a opravujeme. Naším cílem 
je stav pevnostní linie v roce 1938.“

Hned první den nového ro níku Uhelné maturity absolvovali studenti 
seminá  o těžbě a rekultivacích, následně vyrazili na exkurzi do lomu 
Vršany. Foto: (pim)

Nejmenší návštěvníci se tak 
mohli dozvědět něco z his-
torie rudného dobývání na 
Měděnci a doslova na vlastní 
kůži si vyzkoušet, co všechno 
vlastně práce ve štolách ob-
nášela.  Školáci také zjistili, 
odkud vlastně Krušné hory 
získaly své jméno a mohli si 
prohlédnout i živé obyvatele 
měděnecké štoly – netopýry. 
Štolu Panny Marie Pomocné 
získal v loňském roce Spolek 
severočeských havířů a po 
nezbytných úpravách se mu 
jí letos v létě během tradič-
ního Měděneckého krušení 
podařilo opět otevřít pro ve-
řejnost. V současnosti je toto 

důlní dílo hlavní prohlídko-
vou štolou na vrchu Mědník, 
nahradilo tak další ze zdej-
ších štol - Zemi zaslíbenou, 
která je však při speciálních 
příležitostech přístupné ná-
vštěvníkům i nadále. 
Spolek severočeských haví-
řů má se štolou Panny Marie 
pomocné i další plány. Kro-
mě standardních prohlídek 
pro veřejnost se počítá s dal-
ším postupným otevíráním 
historických chodeb i pořá-
dáním nejrůznějších akcí pro 
veřejnost. Některé z nich by 
se měly uskutečnit v období 
adventu. 

(red)

Ze štoly rovnou do školy
Stylověji už se děti na Měděnci s prázdninami 
rozloučit nemohly. Spolek severočeských ha-
vířů, Historické rudné doly Mědník a obec Mě-
děnec pro ně totiž připravily speciální exkurzi 
do štoly Panny Marie Pomocné. Ta se slavnost-
ně otevřela veřejnosti teprve o prázdninách. 

Rozlou ení s prázdninami si děti užily ve štole Panny Marie Pomocné. 
Foto: (pim)

Ji í Piramovský, p edseda spolku Muzeum eskoslovenského opevně-
ní z let 1936 ‒ 1938 na Ko i áku. Foto: (kat)
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Oslavy Dne horníků pro zaměstnance společ-
ností skupiny Sev.en Energy v  letošním roce 
dostaly novou podobu. Po několika letech se 
v prostorách kulturního domu Repre v Mostě 
opět konal Megašachťák, který měl v  podti-
tulku tajemno, takže na příchozí čekala řada 
překvapení v tomto duchu. Kdo chtěl, mohl si 
zatančit, nebo se jen do syta najíst a napít, ale 
připravena byla i řada doprovodných atrakcí 
v téměř hororovém duchu. Jak to v Repre vy-
padalo, dokumentují následující snímky. 

Repre zahalila mlha z Megašachťáku

Megašach ák byl p edevším symbolickým poděkováním zaměstnancům za jejich celoro ní práci. P ímo z pó-
dia mosteckého Repre je pozdravili technický editel Petr Procházka, p edseda odborových organizací sku-
piny Jaromír Franta a za akcioná e Jan Dienstl (zleva). Moderátorské role se ujala here ka Miluše Bittnerová. 

To nejsou houba ské košíky, to jen stylově oble ené hostesky i jejich 
mužští kolegové hned po p íchodu každému z návštěvníků nabízeli 
odznak Megašach áku. 

Kdo chtěl, mohl strávit celý ve er na parketu, v obou sálech mosteckého Repre bylo o zábavu dostate ně postaráno. 5x foto: (pim)

S pat i ně hororovými proprietami se moh-
li všichni p ítomní nechat zvě nit ve foto-
koutku. 

Malování na obli ej nemusí být jen zábava pro děti, jak se 
p esvěd ili i ú astníci Megašach áku. 
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