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Sehnat kvalitní zaměstnance 
se však v poslední době uka-
zuje jako jeden z největších 
problémů pro irmy v celé re-
publice. Hledání proto začí-
ná už na školách a učilištích. 
A společnosti Sev.en Energy 
nabízejí žákům zajímavou od-
bornou praxi.  
„Od loňského roku se snažíme 
získávat učně na odborné pra-
xe v našich těžebních společ-

nostech. Vycházíme z potře-
by postupné generační obmě-
ny i ze situace na trhu práce, 
kde se nedostává hlavně ře-
meslníků,“ vysvětlil Petr Mr-
vík, personální ředitel společ-
ností Sev.en Energy. Aktuál-
ně ve společnostech Vršanská 
uhelná a Coal Services ab-
solvuje praxi čtveřice žáků 
druhých ročníků mostecké 
Střední školy technické. Jed-

ná se přitom i s dalšími učiliš-
ti a středními školami nejen 
z Mostecka, ale i z okolních 
regionů. Obvykle žáci druhé-
ho, případně třetího ročníku, 
absolvují jeden týden praxe 
ve irmě a jeden týden teorie 
ve škole v období od října do 
května. 
„Učni se seznamují se způso-
bem práce na pracovištích tě-
žebních společností a snahou 
je, aby po ukončení studia na-
stoupili do pracovního poměru 
u nás a rozvíjeli dovednosti na-
sbírané při odborné praxi.“

Pokračování na straně 2

Těžaři hledají zaměstnance mezi učni
Společnosti skupiny Sev.en Energy stojí před 
postupnou generační obměnou, řada zaměst-
nanců bude v následujících letech odcházet do 
starobního důchodu. 

„Specifikem této akce bylo, že 
probíhala na třech místech 
najednou. Po získání povole-
ní k práci jsme mohli zahájit 
činnost prakticky v jednom 
okamžiku,“ informoval Vít 
Tůma, ředitel projektu vý-
stavby inženýrských sítí Ho-
řanského koridoru.  
Dvě místa se nacházela ješ-
tě v areálu Vršanské uhel-
né, zřejmě nejsložitější čás-
tí zde bylo usazení zhruba 
dvaadvacetitunové arma-
turní šachty do místa stáva-
jícího potrubí. Speciální za-
řízení je osazeno elektroni-
kou a jejím prostřednictvím 
může společnost Synthos na 
dálku sledovat, případně re-
gulovat nebo dokonce uza-
vřít průtok potrubím. Přímo 

v Hořanském koridoru pak 
bylo zapotřebí napojit pře-
ložené potrubí, které až sem 
vede po povrchu, s jeho pod-
zemní trasou do Kralup.
„Velmi náročná byla tato ak-
ce, zajišťovaná Metrostavem, 
i z pohledu koordinace všech 
činností, protože se na ní po-
dílela ještě celá řada specia-
lizovaných dodavatelských fi-
rem. Vše probíhalo i v koordi-
naci se společnostmi skupiny. 
Během prací bylo na nezbyt-
ně nutnou dobu potřeba pře-
rušit dálkovou pásovou do-
pravu, asistenci zajišťova-
li hasiči Severní energetické 
i Unipetrolu,“ doplnil Tůma. 
Etylbenzenové potrubí je 
první a současně i nejdel-
ší z přeložek v celém Ho-

řanském koridoru. Dosahu-
je bezmála pěti kilometrů. 
Součástí této akce je také je-
ho čištění a inertizace v úse-
ku z Litvínova až do chemič-
ky v Kralupech nad Vltavou. 
Po etylbenzenovodu bu-
de v příštích měsících ná-
sledovat přeložka potrubí 
zásobujícího zemním ply-
nem město Most v délce ví-
ce než čtyři kilometry. Ve 
druhé polovině roku dojde 
na přeložky produktovodů 
společnosti Čepro (dálkovo-
dy D102 a D101) a také da-
tových a optických kabelů, 
které s těmito produktovody 
souvisejí.  
S přípravou území pro pře-
ložky inženýrských sítí se 
začalo v roce 2015, komplet-
ně by všechny produktovody 
měly být přesunuty na no-
vé místo v roce 2021. V nej-
vzdálenějším místě se posu-
nou o více než kilometr. Pře-
ložky umožní pokračování 
těžby v lomu Vršany v násle-
dujících desetiletích. 

(red) 

Manévry v Hořanském koridoru
Trochu jako během akce kulový blesk to vypa-
dalo těsně po velikonočních svátcích v  okolí 
Hořanského koridoru. Probíhala tu první z le-
tošních rozsáhlých akcí - přepojení potrubí 
etylbenzenu, které tudy vede z litvínovské che-
mičky do Kralup.  

Nejsložitější ástí prací bylo usazení zhruba dvaadvacetitunové arma-
turní šachty do místa stávajícího potrubí etylbenzenu. Foto: (pim)
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„Montáž tohoto velkostroje za-
čala v roce 1976 pod číslem 7, 
kterým ho označoval uničov-
ský výrobce, naše závodové 
číslo bylo 75. Byla to druhá os-
mistovka stavěná u nás, první 
nosila závodové číslo 81. Zhru-
ba rok trvala montáž, pak ná-
sledovalo oživení, transport 
a stroj začal těžit pod Kruš-
nými horami směrem k Vyso-
ké Peci,“ vzpomíná Jan Chejn, 
současný brigadýr tohoto vel-
kostroje. 
Před čtyřiceti lety na K75 za-
čínal a teď se s ní loučí. „Měl 

jsem to štěstí, že jsem nastou-
pil na Hrabáku v roce 1978 na 
stroji K300 a následně přešel 
na montáž velkostroje KU800/
K84. Po absolvování kurzu pro 
řidiče velkostroje v roce 1979 
jsem šel na zácvik právě na 
pětasedmdesátku. Má prv-
ní osmistovka byla právě tato 
a shodou okolností tu po čtyři-
ceti letech také končím,“ dopl-
nil Chejn. 
Původem z východních Čech 
zakotvil v Mostě mimo jiné 
i proto, že ho technika zajíma-
la. Na šachtě prošel praktic-

ky všemi profesemi, od „šmí-
ráka“, přes zámečníka, řidi-
če velkostroje, ale pracoval 
i na montáži velkostrojů. Svou 
profesní kariéru uzavírá jako 
brigadýr na končícím skrýv-
kovém stroji. „Jsem tu sedm 
let, jako brigadýr jsem měl na 
starosti obě armáďácké os-
mistovky, také K90, než byla 
odstavena,“ dodal Chejn. 

Páky nahradil počítač
Za čtyřicet let v provozu se 
stroj výrazně proměnil, i když 
mnohem víc ve věcech, které 
na první pohled nejsou příliš 
vidět. „Přitom jsou to zásad-
ní věci, jako například ovládá-
ní, které bylo dřív klasicky pá-
kami, kdežto dnes už je maši-
na řízená počítačem. I koleso 
je jiné, přidávaly se drtiče na 
pasovku, což bylo vlivem pod-

mínek, v jakých stroj těžil. Jak 
šla technika dopředu, měnil se 
i stroj. U prvních bylo jiné krá-
čení, chodidla byla se stavbou 
spojena takzvanými kolejnice-
mi, které praskaly a byly s ni-
mi velké problémy.  I když se 
toho změnilo hodně, základní 
koncepce zůstala stejná,“ při-
pomíná brigadýr. 

Posádka už odchází
Konec posledního skrývko-
vého velkostro-
je v lomu ČSA 
se nezadržitel-
ně blíží. „Měli by-
chom očistit po-
slední zbytky uh-
lí a odkráčíme na 
odstavné místo. 
Dohodli jsme se 
s kolegy z Uničo-
va, že se ještě ně-

které části budou odstrojovat, 
například špička kolesa ne-
bo převodovky, které půjdou 
do repase. Minimálně do kon-
ce května se kolem bagru ještě 
bude něco dít. Teď už se tu po-
hybuje jen minimální posádka, 
řada lidí už odešla nebo byla 
převedena na jiná pracoviště,“ 
shrnul Jan Chejn, který neza-
stírá, že se mu s pětasedmde-
sátkou neloučí lehce. 

(red)
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MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová,
mluvčí Sev.en Energy

VELKOSTROJ KU800/K75
  56 metrů vysoký 

  váha necelých 5 tisíc tun

  pohybuje se rychlostí jednoho tří-
metrového kroku za čtyřicet vteřin

V dubnu média zajímalo 

P edstavitelé energetic-
ké skupiny Sev.en Energy 
zamí ili koncem dubna do 
ínské lidové republiky. Co 

bylo ú elem návštěvy? 
Zástupci skupiny Sev.en 
Energy byli součástí dele-
gace Hospodářské komory 
ČR. Cílem návštěvy kromě 
dohod v oblasti energetiky 
byly také možnosti využití 
nejnovějších energetických 
technologií. 
Ekonomická mise do Čí-
ny navázala na nákup 50 % 
nadnárodní britsko-austral-
ské společnosti InterGen od 
kanadského penzijního fon-
du Ontario Teachers’ Pen-
sion Plan. Díky této akvizici 
se Sev.en Energy stala part-
nerem dalšího významné-
ho spoluvlastníka InterGe-
nu, čínského koncernu Hua-
neng. Oba partneři nyní 
jednají o možnostech, jak In-
terGen celosvětově rozvíjet.
Čína je v současnosti nej-
větším světovým investo-
rem do výzkumu konvenč-
ních zdrojů energie, některé 
čínské technologie tedy mo-
hou najít uplatnění i v čes-
ké energetice. Jedná se na-
příklad o systém elektro-
statických iltrů pracujících 
při teplotách pod rosným 
bodem spalin, který by mo-
hl sloužit jako možné řeše-
ní při další ekologizaci elek-
trárny ve Chvaleticích. 
Mezi investicemi do moder-
ních technologií posoudí 
manažeři skupiny např. per-
spektivu čínských projektů 
velkokapacitních energetic-
kých úložišť (akumulačních 
baterií). Součástí realizo-
vaného nákupu elektráren 
nadnárodní irmy Inter-
Gen je totiž také plánované 
175 MW energetické úložiš-
tě v britském Spaldingu. To 
má být stabilizačním prv-
kem dokončované ultramo-
derní 300 MW plynové elek-
trárny s otevřeným cyklem 
na stejném místě.

„V pátek nám telefonovali z hi-
podromu, že došlo k havárii vo-
dy a ohroženy jsou nedělní par-
kurové závody. Po konzultaci 
s generálním ředitelem jsme na 
místo okamžitě vyslali naše za-
městnance, kteří během páteč-
ního odpoledne zjistili na místě 
rozsah škod a hned v sobotu rá-
no se pustili do oprav,“ informo-
val Petr Sigmund, vedoucí úse-
ku odvodnění Severní energe-
tické. 
Havárie vody se stala v horní 
části hipodromu, kde je veřej-

ností velmi oblíbená pikniková 
zóna s grilovišti. Protože muse-
la být uzavřena celá jedna vě-
tev vodovodního řadu napříč 
celým areálem, přišli tak čás-
tečně o vodu i závodníci, kteří 
se sem postupně začali sjíždět 
na nedělní parkurové závody. 
S opravami prasklého potrubí 
se za pomoci bagru začalo v so-
botních ranních hodinách. „Na-
konec se závadu podařilo bě-
hem soboty odstranit jen pro-
vizorně, ale natolik důkladně, 
že parkurové závody ohroženy 

nebyly. Naši zaměstnanci se na 
místo vrátili po velikonočních 
svátcích, kdy už měli k dispozi-

ci veškeré potřebné vybavení, 
aby opravu de initivně dokonči-
li,“ doplnil Petr Sigmund.    (red)

Místo slavení zachraňovali závody

Bílá sobota byla pro některé zaměstnance úseku odvodnění pracovní, 
pomáhali odstra ovat havárii vody na hipodromu. Foto: (pim)

Zatímco většina lidí vyrazila na Velký pátek 
na prodloužený víkend, zaměstnanci úseku 
odvodnění museli do práce. Řešili mimořád-
nou situaci na mosteckém hipodromu. 

Poslední skrývkový obr z lomu ČSA se loučí
Poslední skrývkový velkostroj v  lomu ČSA - 
KU800/K75 se chystá na odpočinek. V  dubnu 
mu zbývalo odkrýt poslední kubíky zeminy, 
než se historie posledního ze skrývkových 
obrů v této lokalitě definitivně uzavře. 

Po ty ech dekádách provozu zbývá odkrýt už jen poslední zásoby uhlí, pak se KU800/75 p esune na odstavné místo. Foto: (pim)

Část Zaměstnaneckého 
centra se 15. května stě-
huje na lokalitu ČSA, kde 
bude poskytovat služby 
zaměstnancům Severní 
energetické. 
Do budovy vedle hlav-
ní vrátnice na lokalitě ČSA, 
kde se nyní nachází mzdová 
účtárna a personální útvar 
pro společnost Kohinoor 
(služba pro Kohinoor zůstá-
vá beze změny), se přestě-
huje mzdová účtárna a refe-
rentka personální práce. 
Ke stěhování dochází, proto-
že mostecké Zaměstnanec-
ké centrum už kapacitou ne-
vyhovovalo. 

„V současné době si do Za-
městnaneckého centra při-
chází vyřizovat své záležitos-
ti asi 2 700 zaměstnanců ze 
skupiny. Tento počet výrazně 
překračuje kapacitní mož-
nosti současného pracoviš-
tě, a proto bylo rozhodnuto 
o rozdělení Zaměstnanecké-
ho centra,“ vysvětlila Lenka 
Lůžková, vedoucí centra.

Služby pro zaměstnance 
Severní energetické na lo-
kalitě ČSA budou zajišťo-
vat: 

Milena Víchová, mzdová 
účetní, tel. 5477 

Milena Hrodková, mzdová 
účetní, tel. 5578 

Věra Kloučková, referentka 
personální práce, tel. 4309. 

Pracovní doba personalis-
tů na ČSA bude od 6.00 do 
14.00 hodin, e-mailové ad-
resy se nemění.
Zaměstnancům ostatních 
společností skupiny - Vr-
šanská uhelná, Coal Servi-
ces (včetně bývalého CCP), 
Infotea, Sev.en Services, Sev.
en Commodities a Servis Le-
asing - budou služby posky-
továny pouze na původním 
pracovišti v Mostě.         (red)

Stěhování Zaměstnaneckého centra

Tomáš Fohler členem 
dozorčích rad 
Do dozorčí rady Sever-
ní energetické a Vršanské 
uhelné byl rozhodnutím je-
diného akcionáře od dubna 
jmenován Tomáš Fohler. 
Do energetiky se tak vrací 
po zhruba třech letech. Sku-
pinu Sev.en se rozhodl opus-
tit na přelomu let 2015/2016 
v souvislosti s rozhodnutím 
vlády o zachování územních 
limitů těžby. V následujících 
letech se Tomáš Fohler věno-
val problematice ochrany in-
vestic a své zkušenosti nyní 
hodlá zúročit i v pozici člena 
dozorčí rady těžebních spo-
lečností skupiny. Dozorčí ra-
dy mají aktuálně v obou pří-
padech šest členů.             (red)

Pokračování ze strany 1
„Jsme trochu limitováni le-
gislativou, žáci nemohou 
do všech těžebních provozů, 
proto většinu času tráví v díl-
nách. Zákonem je také sta-
novena minimální výše od-
měny, kterou si během pra-
xe mohou vydělat,“ upřesnil 
personální ředitel.  A prá-
vě odměnu se nyní těžební 
společnosti rozhodly učňům 
navýšit. Při plné docházce 
na praxi si žák druhého roč-
níku bude moci vydělat ne-
celých pět tisíc korun, třeťá-
ci se mohou dostat i přes pě-
titisícovou hranici. „Většina 
praktikantů je z druhých roč-
níků, ale snažíme se je moti-

vovat, aby u nás na praxi po-
kračovali i v dalším ročníku, 
za což jim nabízíme jedno-
rázový bonus,“ doplnil Pe-
tr Mrvík. Nejde ale jen o pe-
níze, žáci na praxi dostávají 
i kompletní vybavení, včetně 
montérek a závodního stra-
vování za zvýhodněné za-
městnanecké ceny,  což také 
není v každé firmě zvykem. 
Učňům, kteří se na praxi 
osvědčí, těžební společnos-
ti nabídnou zaměstnanecký 
poměr, který je u některých 
klíčových profesí spojený se 
zajímavým náborovým pří-
spěvkem. 
I když se společnosti skupi-
ny Sev.en Energy snaží o ná-

bor zaměstnanců třeba i na 
veletrzích práce a burzách 
pracovních příležitostí, spo-
lupráce s učilišti a školami 
je jednou z nejdůležitějších 
možností, jak přilákat mladé 
zaměstnance pro postupnou 
generační obměnu. 
Důležité je přitom upozor-
nit, že na praxi do těžeb-
ních společností mohou 
přijít i děti zaměstnanců 
z různých škol tohoto typu, 
s nimiž firmy Sev.en Energy 
prozatím nenavázaly kon-
takt. „Stačí jen kontaktovat 
personalisty a firma se spo-
jí se školou a dohodneme si 
podmínky,“ uzavřel perso-
nální ředitel.                   (pim)

Těžaři hledají zaměstnance mezi učni

Sedm odvodňovacích vr-
tů vzniká v oblasti Slatinic-
ké výsypky. Budou chránit 
svahy výsypky, které ohro-
žuje spodní voda, ale také 
trasy nově budovaných pro-
duktovodů v takzvaném Ho-
řanském koridoru. 
„Odvodnění v prostoru Slati-
nic už v současnosti zajišťuje 
dvojice vrtů, jejichž kapacita je 
zhruba 100 kubíků vody za mě-
síc. To by bylo dostatečné, kdyby 
v tomto území neprobíhaly dal-
ší činnosti. S ohledem na ochra-
nu svahů slatinické výsypky, 
ale také produktovodů, který-
mi proudí strategické suroviny, 
bylo potřeba odvodnění tohoto 
území posílit. Navíc bude tímto 
způsobem zajištěno odvodnění 
předpolí lomu Vršany pro jeho 

budoucí postup,“ shrnul Petr 
Sigmund, vedoucí úseku od-
vodnění Severní energetické. 
S výstavbou nových vrtů se 
začalo před koncem loňské-
ho roku. V polovině dubna by-
lo šest odvodňovacích vrtů již 
hotových, zbývalo vyvrtat po-
slední. Aby byla ochrana pro-
ti vodě dostatečná a účinná, 
musí vrty dosahovat do pat-
řičné hloubky. Vrtalo se pro-
to od deseti a půl až do téměř 
70 metrů. 
Všechna zařízení by měla být 
plně funkční na začátku květ-
na. „Veškerá voda z těchto vrtů 
bude potrubím odváděna do 
zrekonstruované sedimentač-
ní nádrže Slatinice a následně 
do Srpiny,“ doplnil vedoucí.   

(pim)

Slatinice ochrání před vodou
„Naše stádo dnes tvoří 40 
krav, dvaadvacet jalovic, osm 
výkrmových a dva plemenní 
býci. I když už máme dalších 
několik čerstvě narozených 
telat u stáda na vnitřní vý-
sypce lomu Vršany, plánova-
ných 100 krav bychom moh-
li dosáhnout do dvou, tří let. 
Není kam spěchat, náš pro-
gram chovu je naplánovaný 
na desetileté období,“ uvedl 
Tomáš Šolar, ředitel společ-
nosti Rekultivace, která se 
o chov rekultivačního stáda 
stará. 
Původní stádo čtyř desítek 
krav s telaty, která se během 
dubna průběžně rodí, stále 
žije na vnitřní výsypce lomu 
Vršany. Má k dispozici dvě 

plochy, které je možné stří-
dat a je na nich dostatek vo-
dy i pastvy. „Dvaadvacet ja-
lovic jsme nově umístili do 
kaňonu, kde probíhala dru-
há a třetí etapa rekultivace 
vnitřní výsypky lomu Vršany, 
jsou v bezprostřední blízkos-
ti vodní plochy a mají zde do-
statek potravy,“ doplnil ředi-
tel s tím, že jalovice je potře-
ba držet mimo stádo, aby se 
nedostaly do kontaktu s bý-
ky. Oba chovné a osm výkr-
mových býků mají Rekul-
tivace prozatím ustájené 
v areálu svého sídla v Záluží, 
kde mají velmi dobré pod-
mínky. 
Pro část stáda se připravu-
je ještě třetí plocha. Na ja-

ře příštího roku 
by mohla začít 
spásat výsypku 
nedaleko vodní 
plochy Marcela. 
Ze stáda budou 
vyčleněny nové 
jalovice, které se 
budou moci pře-
sunout na pas-
tviště do kaňonu 
vršanské vnitřní 
výsypky. Krávy, 
které se tu pásly doposud, 
se přestěhují na výsypku lo-
mu ČSA. 
Skotu se na rekultivovaných 
plochách daří velmi dobře. 
„Před nedávnem jsme tu mě-
li kontrolu z Ústředního kon-
trolního a zkušebního ústavu 
zemědělského, která se zamě-
řila na kvalitu krmiva a péče 
o skot, nenašla u nás žádné 
nedostatky,“ konstatoval ře-
ditel. Jediné, co dělá Rekul-

tivacím vrás-
ky na čele, je 
počasí. Přes 
zimu se se-
nem vystači-
li, ale už se 
opět začíná 
p r o j e v o v a t 
n e d o s t a t e k 
vláhy a ten 
může způso-
bit problémy 
s krmivem. 

První dvacítku krav plemena 
Masný simentál pořídila spo-
lečnost Rekultivace na sklon-
ku roku 2016. Plemeno je 
charakteristické svou přizpů-
sobivostí a nenáročností. Krá-
vy se prakticky celý rok pa-
sou na rekultivovaných plo-
chách, pouze na zimu je pro 
ně přímo na pastvině připra-
ven přístřešek, kde najdou 
útočiště při nepříznivém po-
časí.                                      (red)

Rekultivační stádo hlásí nové přírůstky 
Stádo krav v okolí lomu Vršany se dál utěšeně 
rozrůstá. Má přes sedmdesát kusů a rozšířilo 
se i na další plochy podél šachty. 
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Sídlo má dílna na Hrabáku, ve 
stejné hale jako další činnos-
ti údržby, která zajišťuje bez-
problémový chod na šachtě. 
„Nespecializujeme se výhradně 
na motory, ale už z našeho ná-
zvu je patrné, že repase elek-
tromotorů tvoří největší objem 
naší práce,“ vysvětlil Milan 
Hudeček, zástupce vedoucí-
ho údržby pro oblast elek-
tro. „Spálené motory už sice 
dohromady dát neumíme, ale 
rozebrat, vysušit, promazat 
a vyměnit ložiska zvládneme 
a děláme to naprosto běžně,“ 
doplnil Hudeček. 

Motory jsou základ
Původně byla motorárna na 
lokalitě ČSA, když vznikla 
společná údržba pro všechny 
těžební společnosti, přestě-
hovala se na Hrabák a odtud 
od loňska poskytuje své služ-
by jak pro lomy Vršany a ČSA, 
tak pro úpravnu uhlí v Komo-
řanech. „Kromě elektromotorů 
opravujeme ještě takzvané EL-
HY, i v tomto případě jde hlav-
ně o repase. Třetí, dalo by se 
říci doplňkovou činností, kte-

rá ale dokáže pomoci kole-
gům v provozu a irmě ušetřit 
náklady za nákup nového vy-
bavení, jsou opravy drobného 
ručního nářadí. V našich pod-
mínkách jde o brusky, vrtačky 
nebo vrtací kladiva. Ke stejným 
doplňkovým činnostem pat-
ří například opravy trafokios-
ků pro provoní úseky,“ uvedl 
Hudeček. Absolutní přednost 
ovšem mají opravy motorů, 
protože plynulost těžebního 
provozu je nejdůležitější. 

Ve trojici se doplňují 
O práci v motorárně se dělí 
tři zaměstnanci. Předák díl-
ny se specializuje na motory 
a jeho dva kolegové mu buď 
pomáhají, nebo zajišťují zbý-
vající dílenské činnosti. Kolik 
motorů stihnou v dílně opra-
vit za den nebo za týden se 
dá těžko určit. Záleží na veli-
kosti, respektive výkonu mo-
toru, a také na rozsahu oprav. 
Menších motorů dokážou 
opravit i pět za čtyři dny, vel-
ké ale třeba jen tři do měsíce. 
„Obvyklý postup je, že mecha-
nik nám nahlásí opravu mo-

toru, a když ho dopraví do díl-
ny, uděláme nejprve takzvaný 
náhled, v podstatě diagnosti-
ku ve zkušebně, abychom zjis-
tili, co všechno budeme muset 
opravit a vymysleli postup,“ 
popsal vedoucí. Nejčastěj-
ší poruchy motorů souvisejí 
s prostředím, ve kterém pra-
cují. Prach a nečistoty jim pří-
liš neprospívají. Zaměstnanci 
dílny tvrdí, že není výjimkou, 
když se z dovezeného motoru 
odveze i několik koleček ne-

čistot. Ložiska pak často tr-
pí například nežádoucími vi-
bracemi. 
Charakteru oprav odpovídá 
i profesní složení. „Předák díl-
ny, který má na starost opravy 
motorů, je provozní zámečník. 
Na většinu oprav mechanic-
kých částí motorů je potřeba 
zámečnická kvali ikace, obslu-
ha zkušebny nebo opravy zaří-
zení ELHA zase vyžadují elek-
trikářské dovednosti,“ vyjme-
noval Hudeček.   

V motorárně se pracuje v os-
mihodinových ranních smě-
nách, ale když je potřeba, zů-
stávají tu i déle. Pokud by do-
šlo k poruše mimo pracovní 
dobu, například v noci, mají 
tu k dispozici skladové záso-
by, aby se porouchaný motor 
dal vyměnit celý a případná 
odstávka zařízení byla co nej-
kratší. A na dílně se pak mo-
hou opravě věnovat s dosta-
tečnou důkladností. 

(red) 
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KDYŽ SE ŘEKNE

Motorárna
  Od loňského roku sídlí na lokalitě Hrabák, je součás-

tí údržby.
  Své služby poskytuje pro lomy Vršany, ČSA i úpravnu 

uhlí v Komořanech.
  Její chod zajišťují tři lidé profesemi zámečníci a elek-

trikáři.
  Kromě oprav elektromotorů se tu repasují i ELHY, do-

plňkovou činností jsou například opravy drobného 
ručního nářadí.

   Pracuje se zde v ranních osmihodinových směnách.  

ELHY nebo ELDRO
Obě tato krkolomná slova znamenají 
prakticky totéž, jde o podobná zařízení, 
jen od jiného výrobce. Odborně se jed-
ná o elektrohydraulická zvedací zaříze-
ní. V těžebních společnostech je najde-
te například na linkách dálkové pásové 
dopravy. Slouží k uvolnění brzdy, a kdy-
bychom chtěli být technicky přesní, pak 
by se jejich funkce dala popsat tak, že 
se používají k odlehčování přitlačovací 
síly čelistí brzdy současně se zapnutím 
motoru příslušného hnacího ústrojí.                           

(red)

Motorárna z Hrabáku obslouží všechny lokality
Správně by se jí mělo říkat dílna oprav moto-
rů, ale mezi zaměstnanci se jí neřekne jinak 
než motorárna. A na co se na tomto pracovišti 
specializují, je zřejmé už z jeho názvu. 

U každého motoru se p ed opravou dělá takzvaný náhled ve zkušebně. Foto: (pim)

 Sídlo motorárny je od lo ského roku v jedné z hal v lokalitě Hrabák. Foto: (pim)

Které zne iš ující látky pova-
žujete za největší problém 
eského ovzduší z pohledu 
zdravotních dopadů?
V Česku i v Evropě jsou to dvě 
znečišťující látky: přízemní 
ozón a aerosolové částice, ně-
kdy nesprávně označované ja-
ko tuhé znečišťující látky. Za-
tímco vdechování ozónu půso-
bí zejména dráždivě na tkáně 
dýchacího ústrojí, vdechová-
ním aerosolových částic mo-
hou proniknout do lidského 
organismu škodliviny, které 
se na částice vážou. Zdravot-
ním důsledkem, kromě akut-
ních dýchacích potíží, mohou 
být infarkt myokardu, mozko-
vá mrtvice nebo genetické po-
škození. Pokud jde o zdroje ae-
rosolu, v posledních letech na-
bývá na významu především 
vytápění rodinných domů pev-
nými palivy. I díky našim mě-
řením vychází najevo, že v blíz-
kosti těchto malých zdrojů 
s nízkým tepelným výkonem 
může být kvalita ovzduší na-
prosto katastrofální. Problém 
je v tom, že právě v těchto lo-
kalitách lidé tráví většinu času.

Co je to vlastně aerosol, je vi-
dět?
Je to správný výraz pro tuhé, 
kapalné nebo směsné mikro-

částice, které se vznášejí v at-
mosféře a dosahují velikos-
ti mezi 1 nanometrem až 100 

mikrometry. Jednotlivě jsou 
tak neviditelné, ale pokud jich 
je nahloučeno v metru krych-
lovém vzduchu více než 12 g, 
vidíme takový shluk jako ob-
laka, mlhu nebo kouř. Z hle-
diska dopadu na lidské zdraví 
jsou nejproblematičtější jem-
né částice do 2,5 mikrometru, 
protože je lze snadno vdech-
nout a pak dokážou pronik-
nout poměrně hluboko do plic.

Vaše laborato  analyzuje ae-
rosoly v ovzduší mobilním 
mě ením nap íklad pomocí 
vzducholodě. Pro ? Nesta ily 
by stacionární stanice HMÚ?
Stanice ČHMÚ stojí na mís-
tech, kde byl předpoklad 
nejvyšší úrovně znečištění 
ovzduší. Tedy v blízkosti prů-
myslových provozů nebo ex-
ponovaných silničních tahů 
ve velkých městech. Tomu od-
povídá i počet stanic, kterých 
je dnes v ČR kolem 150. Nic-

méně automobily i elektrár-
ny a další průmyslové pod-
niky emise významně snížily 

a na pozici významného zdro-
je znečištění se dostávají lo-
kální topeniště. Pro srovná-
ní: Při vytápění rodinných do-
mů spalováním pevných paliv 
je produkce škodlivin na jed-
notku produkované energie 
zhruba desettisíckrát vyš-
ší než třeba u uhelných elek-
tráren! Za této situace strate-

gie stacionárního měření už 
pochopitelně nefunguje. Aby-
chom tedy získali správnou 
informaci o expozici lidí škod-
livinami v ovzduší, musíme 
se při měření jednak přiblí-
žit k jejich významným zdro-
jům, tedy lokálním topeniš-
tím, a jednak zvýšit množství 
bodů, v nichž měříme. Proto 

používáme vzducholoď a dal-
ší mobilní prostředky.

Jedno z takových mě ení po-
mocí vzducholodi jste nedáv-
no provedli v elektrárně 7EC 
ve Chvaleticích. Jak moc byla 
tato akce unikátní?
Z našich přesných měření ve-
likosti a počtu aerosolových 
částic ve spalinách ve volném 
ovzduší lze určit skutečnou 
emisní charakteristiku tako-
vých velkých zdrojů aeroso-
lu. Ta je nezbytná pro přesný 
odhad jejich účinku na lidské 
zdraví, životní prostředí a prů-
běh klimatické změny. V Ně-
mecku, přestože zde většina 
uhelných elektráren emituje 
spaliny přes chladicí věže jako 
v 7EC Chvaletice, zpracovaly 
toto téma pouze dvě teoretic-
ké práce, nikoliv experimen-
tální měření. Doposud jediný 
podobný experiment proved-
li vědci z US-EPA pro stano-
vení rtuti ve spalinách uhelné 
elektrárny na Floridě. Nicmé-

ně strategie a instrumentace 
jejich měření neumožnila po-
drobně charakterizovat aero-
solové částice. V tomto ohle-
du lze označit naše měření ve 
Chvaleticích za světově uni-
kátní.

Podstatou mě ení bylo zjis-
tit, co se děje s aerosolovými 
ásticemi ze spalin elektrár-

ny v oblacích páry nad chla-
dicími věžemi. K emu jste 
dospěli? 
K velkému  překvapení jsme 
zjistili, že množství čás-
tic do 2,5 mikrometru, tedy 
těch, které mohou způsobo-
vat zdravotní problémy, by-
lo v kouřové vlečce nad chla-
dicími věžemi maximálně 
300 mikrogramů na me-
tr krychlový. Pro srovná-
ní: když míjíte kuřáka na uli-
ci, vystavujete se koncen-
traci kolem 70 μg/m3.  Na 
dopravně exponované kři-
žovatce, kde se automobi-
ly rozjíždějí do kopce, namě-
říte kolem 200 μg/m3. A těch 
250 až 300, které jsme na-
měřili ve Chvaleticích, to je 
zhruba hranice, na níž začína-
jí koncentrace přímo v ulicích 
s lokálními topeništi. Běžně 
dosahují hodnot kolem 700 
a nejsou výjimkou ani 1000 
až 2000 μg/m3! Jako perličku 
uvádím výzkum v jedné obci 

v Bulharsku, kde jsme namě-
řili neuvěřitelných 6000 μg/
m3. Pikantní je, že šlo o lázeň-
ské městečko... 

Jak si vysvětlujete tu redukci 
jemných ástic ve Chvaleti-
cích? Fungují tam chladicí 
věže jako pra ka na emise?
Dá se to tak říci, ale je to tro-
chu složitější. V páře z chladi-
cích věží, do nichž jsou zavá-
děny spaliny, probíhá jakási 
sekundární vypírka. Některé 
částice ze spalin se buď na-
vážou na velké kapičky vod-
ní páry, se kterými spadnou 
zpět do chladicí vody, ne-
bo na menší kapičky, se kte-
rými vyletí do výšky cca 
600 m. Tam se voda z kapiček 
vypaří, oblak páry se rozply-
ne, a zbydou vysušené částice, 
které mají průměr větší než 
10 mikrometrů. Podstatné je, 
že v obou případech již tyto 
částice ze spalin nepředsta-
vují zdravotní rizika, protože 
lidé je nejsou schopni vdech-

nout. Měření tedy potvrdilo, 
že chladicí věže dokážou tak-
to „vypírat“ určité množství 
částic, které by jinak při od-
vodu spalin normálním komí-
nem měly zdravotní rizika.

Létat vzducholodí kolem 
elektrárny, to asi není orga-
niza ně nic lehkého. Vzpo-
menete si na nějaké dobro-
družné zážitky?
Na vzducholodi máme při-
pevněnou kameru pro dru-
hotnou kontrolu lokalizace. 
Přesto se nám v jednom oka-
mžiku úplně ztratila z dohle-
du, protože vlétla do oblaku 
páry. Obrazovka byla úplně 
bílá a neviděli jsme nic. A na-
jednou vzducholoď vylétla 
za oblakem, ale o několik set 
metrů výš, než jsme předpo-
kládali! A to uplynulo jen asi 
10 vteřin... Potvrdilo se tak, 
že oblaka vodní páry z chla-
dicích věží vytváří obrov-
ský vztlak a rychle vynáše-
jí emise minimálně do výšky 
600 m. Což je pro životní 
prostředí další skvělá zprá-
va, protože rozptyl škodli-
vin skutečně probíhá ve vel-
mi vysoké výšce. Ale když 
se vzpamatováváte z šo-
ku, že jste právě málem při-
šli o vzducholoď, tak to ještě 
úplně nedokážete docenit.                                 
Publikováno v E15 Energetika

Chladicí věže elektrárny fungují jako pračka na emise
Když v  roce 1998 Elektrárna Chvaletice začala odvádět spaliny přes 
chladicí věže, bralo se to v  české energetice jen jako průkopnická 
technologická inovace. Že tím zároveň významně snížila svůj dopad 
na zdraví obyvatel, to se zjistilo až 20 let poté. Hlavní roli v tom hrála 
vzducholoď a výzkumný tým Jana Hovorky z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy.

Tým odborníků využil k mě ení ve chvaletické elektrárně speciální dvanáctimetrovou vzducholo . Foto: Ar-
chiv 7EC

„Potvrdilo se, že oblaka vodní páry z chladi-
cích věží vytváří obrovský vztlak a rychle 
vynášejí emise minimálně do výšky 600 m.“

„V Německu, přestože zde většina uhelných elektráren emituje 
spaliny přes chladicí věže jako v 7EC Chvaletice, zpracovaly toto 
téma pouze dvě teoretické práce, nikoliv experimentální měření.“
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Chomutovskému Skoku p es kůži p edcházel i tradi ní průvod městem. Foto: (pim)

Už vám studenti íkají: „Dobrý 
den, pane Einsteine“? 
Zatím ne, i když se to samozřej-
mě už rozkřiklo a nabízel jsem 
jim, že mi důvěrně mohou ří-
kat Alberte. Jedna z nominací, 
pokud vím, byla právě od stu-
dentů. Další pak přišla od irmy 
Microsoft, s níž úzce spolupra-

cujeme a zprostředkováváme 
studentům zkoušky Microsoft 
Of ice Specialist. 

Ocenění bylo mimo jiné za to, 
že vnášíte moderní techno-
logie, postupy a robotiku do 
výuky IT ve škole...
V podstatě jsem na této ško-
le vymyslel předmět robotika, 
třetím rokem ho úspěšně ab-
solvujeme se studenty druhé-
ho ročníku. Uchytil se a baví je.

Co si p edstavit pod výukou 
robotiky?
Jsme obchodní akademie, tu-
díž naše obory jsou zaměřeny 
tímto směrem, ale máme i obo-
ry s rozšířenou výukou IT, kde 
se studenti učí programovat. 
V prvním ročníku mají algorit-
mizaci – ale to jsou jen algorit-
my na papíře, teorie. V roboti-
ce si jejich fungování ověřují 
na konkrétním řešení problé-
mů s Legoroboty. Jsou to zdán-
livě jednoduché úkoly – udržet 
robota na čáře nebo přemísťo-
vat kostičky, ale v podstatě je 
to princip fungování výrobních 
linek, robotického zásobová-
ní nebo skladového hospodář-
ství. Tedy přesně to, co se běž-
ně používá ve irmách. Občas 
studenty pošleme na soutěže 
nebo pořádáme i vlastní, což 
v nich vzbuzuje zdravou ctižá-
dost. Účastníme se pravidelně 
mosteckého Technohraní, kde 

dětem ze základních škol před-
vádíme fungování robotů nebo 
práci 3D tiskáren.

Ze soutěží jste už p ivezli mno-
ho cen a titulů...
...a přitom nejsme technická 
škola! Tím cennější je, že jsme 
schopni porážet v soutěžích 

i ryze technické školy. Mož-
ná díky jinému zaměření do-
kážou naši studenti o problé-
mech přemýšlet jinak, najít no-
vý úhel pohledu. Umí vymyslet 
skutečně originální řešení a ty 
diplomy o tom svědčí.

Vašim studentům to dokonce 
vyneslo nominaci na mistrov-
ství světa.
Firma AV Media hledala part-
nery v severních Čechách a na-
bídla nám k testování své sta-
vebnice VEX. Zúčastnili jsme 
se mistrovství republiky v Pra-
ze a poráželi technické školy 
o třídu. Vymysleli jsme netra-
diční řešení a sklidili dokon-
ce potlesk ve stoje od zástup-
ce irmy vyrábějící dospělé ro-
boty. Vyneslo nám to nominaci 
do Ameriky na mistrovství svě-
ta, ale bohužel mezitím upravi-
li pravidla a už jsme se věkově 
do té kategorie nevešli. Jsme de 
facto v tuto chvíli nesesaditel-
nými mistry republiky.

O dnešních dětech mluvíme 
jako o po íta ové generaci, 
narodily se s mobilem v ruce. 
Jenže ovládat Instagram ještě 
neznamená být po íta ově 
gramotný… a fi rmy si neustá-
le stěžují, že jim chybí technic-
ky zdatní pracovníci.
Každý žák v prvním roční-
ku si o sobě myslí, že je „aj-
ťák“, protože si umí stáhnout 

počítačovou hru, podle návo-
du ji cracknout a ovládat. To, 
že umí ovládat klávesnici, ješ-
tě neznamená, že je počítačově 
gramotný. Počítačová gramot-
nost je hlavně o tom, umět po-
čítač použít ke své práci. Nejen 
si na něm hrát, či dokonce pro-
gramovat, ale také umět napsat 
obchodní dopis nebo vlastní ži-
votopis. Na to je zaměřená vý-
uka u nás, tedy aby byli počíta-
čově gramotní – lego je už jen 
třešnička na dortu. Naše škola 
neprodukuje primárně techni-
ky, nicméně máme úspěšné ab-
solventy, kteří studují robotiku 
či programují.

Jaký je váš recept na to p itáh-
nout děti k tak složitým obo-
rům, jako je robotika?
Musí je to v první řadě bavit. 
Pracuji se žáky 16 až 17 let, 

což jsou v podstatě dospělí li-
dé – a najednou mají možnost 
si v pracovní době hrát s le-
gem! Je třeba k tomu přistupo-
vat hrou – to už ale říkal jeden 
pedagog přede mnou. Že je to 
opravdu baví, dokládá i krou-
žek, který vedu. Nejen pro 
středoškoláky, ale i děti ze zá-
kladních škol, které k nám do-
cházejí a kterým zase naši stu-
denti předávají své zkušenosti. 
Na podzim bych chtěl uspořá-
dat soutěž pro základní školy, 
v severních Čechách nic tako-
vého není.

Jste zárove  manažerem tes-
tovacího st ediska ECDL. Mů-
žete mi vysvětlit, co testujete?
Je to zkratka European Compu-
ter Driving Licence, tedy zjed-
nodušeně řečeno řidičák na 
počítač. Je platný v celé Evropě 
a nyní už jej uznávají i v Ameri-
ce. Na praktických příkladech 
se ověřuje, jestli student zvlá-
dá práci s počítačem v té které 

aplikaci na certi ikované úrov-
ni, která je stejná na celém svě-
tě. My testujeme žáky ve čtvr-
tém ročníku, což je pro ně i pří-
prava k maturitě. Certi ikát 
není určen jen studentům, ale 
všem, kteří si rozšiřují své vzdě-
lání. Je to využitelné při hledá-
ní zaměstnání, lze tím nahradit 
též praktické maturity z infor-
matiky, slyší na to i vysoké ško-
ly při přijímacím řízení, ECDL 
vyžaduje státní správa.

Stále se hovo í o povinné ma-
turitě z matematiky, ale roz-
hodnutí se odkládá. Vy jistě 

matematiku v po íta ové pra-
xi využíváte. Jaký je váš názor?
Víte, že se dokonce uvažova-
lo o státní maturitě z informa-
tiky? Dnes už informatika ne-
patří mezi odborné, ale vše-
obecně vzdělávací předměty 

– je prostě jasné, že počítač po-
třebuje ovládat každý. I sklad-
ník v Amazonu má na ruce po-
čítač a běhá s ním po skladu... 
Ale v případě maturit z infor-
matiky jsem byl proti. Vyžado-
valo by to, aby ve všech školách 
bylo stejné počítačové vybave-
ní, ale v reálu tomu tak není. 
Není proto možné podle jed-
né šablony srovnávat znalosti 
všech studentů. U matematiky 
je to obdobné. Matematice se 
u nás, na obchodní akademii, 
věnuje třikrát méně hodin než 
například na gymnáziu. Na od-
borné škole se učí spousta od-

borných předmětů, které na 
gymnáziu nejsou. Pokud státní 
maturity - a já uznávám, že ma-
tematika je nutná a studenti ji 
nezvládají - pak by měly být di-
ferencované podle typu školy.                     

(kat)
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Ing. Josef Haba
  52 let, žije v Podbořanech

  původním povoláním strojař a konstruktér zbraní 
a střeliva

  studoval průmyslovou školu v Plzni a Vojenskou aka-
demii v Brně

  11 let učí na Soukromé střední škole pro marketing 
a ekonomiku podnikání v Mostě

  vede kroužek robotiky a se svými studenty se úspěš-
ně účastní soutěží

  škola pořádá například soutěž Roboti na start pro 
střední školy

  v soukromí se kromě robotiky a počítačů věnuje sbě-
ratelství

Mostecko našlo Nového Einsteina 
Titul Nový Einstein, který uděluje Vršanská uhelná v rámci grantové-
ho programu Chytré hlavy pro Sever, si ze slavnostního odpoledne na 
mosteckém magistrátu u příležitosti Dne učitelů odnesl Ing. Josef Haba. 
Oceňuje osobnosti, které se zasloužily o rozvoj technického vzdělávání 
na Mostecku. Na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku 
podnikání v Mostě Josef Haba vyučuje informatiku za pomoci moder-
ních metod. Odstartoval výuku robotiky a  vede i  robotický kroužek. 
Jeho pracovna ve škole, v níž jsme se sešli, je zaplněná nejen technikou 
a  krabicemi s  legem, ale též diplomy studentů, kteří sklízejí úspěchy 
v robotických soutěžích.

„Dnes už informatika nepatří mezi odbor-
né, ale všeobecně vzdělávací předměty – je 
prostě jasné, že počítač potřebuje ovládat 
každý. I  skladník v  Amazonu má na ruce 
počítač a běhá s ním po skladu...“

„Počítačová gramotnost je hlavně o tom, umět počítač použít ke 
své práci. Nejen si na něm hrát, či dokonce programovat, ale také 
umět napsat obchodní dopis nebo vlastní životopis.“

Velikonoční tradice se 
mnohem více udržují v ob-
cích než ve městech. V Po-
leradech na Mostecku už 
řadu let pořádají veliko-
noční jarmark. 
„Velikončoní jarmark u nás 
má už dlouholetou tradici. 
Dají se tu koupit drobnosti, 
výrobky spolků a sdružení od 
nás i z okolních obcí. Pro děti 
je připravena zábava v podo-
bě malování vajíček, ale pře-
devším se jedná o jednu z pří-
ležitostí pro místní, aby se se-
šli, společně chvíli poseděli 
a trochu se v současné hektic-
ké době zastavili a popovída-

li,“ přiblížil Alois Macháč, 
starosta Polerad.  
Podobným způsobem se Po-
leradští scházejí i v předvá-
nočním čase, kdy prostor 
v centru obce, který prošel 
před několika lety rekon-
strukcí, ozdobí dřevěný bet-
lém, jehož postavy postupně 
vznikají během pravidelné-
ho řezbářského sympozia. To 
v Poleradech, které jsou part-
nerskou obcí Vršanské uhel-
né, pořádají každoročně na 
začátku prázdnin a navazu-
je na něj tradiční Poleradská 
slavnost.         

(red)

Jarmark jako šance k setkávání

Nemohl proto chybět tradič-
ní průvod fuxů a fuxií, tedy 
adeptů hornického řemes-
la, kteří v norách neboli po-
hostinstvích hledali nadlišá-
ka. Ten je následně dovedl 
k podvečernímu slavnost-
nímu skoku. Samozřejmě se 
zpívaly karmíny, tedy hor-
nické písně a vše probíhalo 
podle přísných pravidel Piv-
ního zákona, na jehož dodr-
žování dohlížela PiPo neboli 
pivní policie.   
První Skok přes kůži, kte-
rým se symbolicky přijíma-

jí do hornického cechu adep-
ti z řad studentů vysoké ško-
ly báňské, se datuje do roku 
1852. Pravidelně se tyto ak-
ce pod hlavičkou ostravské 
báňské univerzity začaly po-
řádat v 70. letech minulého 
století. Most hostil Skok přes 
kůži předloni v říjnu. Sna-
hou hornických a hutnických 
spolků je, aby se starobylá 
ceremonie vstupu do hornic-
kého cechu stala dalším čes-
kým zápisem v seznamu ne-
hmotného kulturního dědic-
tví UNESCO.                    (red)

Skok přes kůži letos hostil Chomutov
Letošní Skok přes kůži se opět přesunul na se-
ver Čech, tentokrát byl jeho hostitelem Cho-
mutov. To byla zřejmě jediná změna, protože 
jinak má rituál přijímání do hornického cechu 
svá velmi jasně daná pravidla a jedinečnou at-
mosféru. 

Projekt Revitalizace břeho-
vé linie jezera Matylda po-
čítá s vylepšením podmínek 
pro rekreační využívání jeze-
ra. Vzniknout by tu měly no-
vé písčité a oblázkové plá-
že, přístupová mola. Počítá 
se s  úpravou vstupu do vo-
dy a připravené je území pro 
výstavbu obslužného objek-
tu. Rozpočet stavby, která bu-
de kompletně inancována ze 

státních prostředků, činí více 
než 43 milionů korun. 
Stavební úpravy mají podle in-
formací města Mostu probíhat 
výhradně v rekreační zóně je-
zera v délce zhruba 1,6 kilome-
tru. Ve zbývající části bude za-
chován přírodní charakter bez 
zásadního vlivu stavební čin-
nosti. Matylda je totiž díky své 
poměrně velké rozloze rozdě-
lena na tři části. První část té-

měř devětatřicetihektarové 
plochy je určena ke koupání, 
ve druhé jsou povoleny vodní 
sporty včetně vodního lyžová-
ní a třetí část jezera je vyčleně-
na pro rybáře. 
Už během května by měla pro-
jekt schvalovat meziresort-
ní komise. Město počítá s tím, 
že peníze získá z takzvaných 
15 ekomiliard. Ty vyčlenila vlá-
da tehdejšího premiéra Miloše 
Zemana na odstraňování sta-
rých ekologických škod vznik-
lých před privatizací hnědou-
helných těžebních společnos-
tí v Ústeckém a Karlovarském 
kraji.                                      (red)

Matyldu čeká další zkrášlování
Úpravy a  vylepšení okolí jezera Matylda při-
vítají zejména návštěvníci, kteří zatopený lom 
Vrbenský využívají k rekreaci. 

Benedikt patřil vínu
Už podeváté se na mostecký 
Benedikt sjeli vinaři ze všech 
koutů Čech a Moravy, aby se 
tu zúčastnili oblíbené dvou-
denní degustační přehlíd-
ky nazvané Dny vína. Stánky 
vystavovatelů zabraly všech-
ny prostory sportovně vzdě-
lávacího centra, vedle tra-
dičních účastníků přehlídky 
se představili i někteří noví. 
Kromě vína mohli návštěvní-
ci ochutnat i nejrůznější deli-
katesy, které k dobrému vínu 
patří. Nechyběla cimbálov-
ka Jirkovák, která se stara-
la o dobrou náladu. Tradič-
ním partnerem Dnů vína jsou 
i těžební společnosti skupiny 
Sev.en Energy. 

(red) Stánky vina ů zaplnily všechny prostory mosteckého centra Benedikt. Foto: (pim)

Josef Haba.  Foto: (kat)





DN / číslo 4 / duben 2019 DN / číslo 4 / duben 2019   

KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a CHOMUTOVSKO

  1.  5. - Lidový běh o Po-
hár primátora města Mos-
tu. Tradiční prvomájová akce, 
během níž si nejen sportovci 
mohou vyzkoušet běh kolem 
1. náměstí v Mostě.

  2. 5. - Dáma od Maxi-
ma. Každý noční lám se může 
zvrhnout! Ale co teprve ty ná-
sledky druhý den! Městské di-
vadlo v Mostě, od 19:00 hodin, 
vstupné 170 a 190 Kč.

  4. 5. – Semi inále play off 
o titul mistryň ČR v házené 
žen. Černí andělé se ve dru-
hém semi inálovém utkání po-
staví proti týmu Veselí nad Mo-
ravou. Případné třetí rozhodu-
jící utkání se bude hrát o den 
později. Začátek v 18:00 hodin. 

  4. 5. - Vítání ptačího zpě-
vu 2019 v Kopistech. Česká 
společnost ornitologická a Ob-
lastní muzeum a galerie v Mos-
tě zvou na komentovanou orni-
tologickou vycházku. Tentokrát 
je v plánu pozorování a poslou-
chání ptáků průmyslové kraji-
ny, mokřadů, úhorů a rekulti-
vací. Sraz účastníků je v 8:20 
hodin u tramvajové zastáv-
ky Most rozcestí Kopisty. Prů-
vodcem akce bude Jaroslav Ba-
žant z Oblastního muzea a ga-
lerie v Mostě. Po absolvování 
pozorovací trasy čeká účastní-
ky ukázka kroužkování ptáků. 
Dalekohled, svačinu a dobrou 
náladu s sebou. Kontakt a info: 
bazant@muzeum-most.cz

  4. 5. - O princezně a hráš-
ku. Hudební pohádka pro ma-
lé i velké diváky plná napětí, 
nadhledu i vtipu. Pro děti od 
4 let. Divadlo rozmanitostí 
Most, od 10:00 hodin, vstup-
né 90 Kč.

  5. 5. - Hvězdné povídání 
pro děti a Perly jarních no-
cí. Hvězdné povídání je hravý 
pořad o hvězdičkách pro děti 
od 4  let. V Planetáriu Most za-
číná od 15:00 hodin. Navazuje 
na něj populárně naučný pořad 

o hvězdné obloze pro dospě-
lé a děti od 12 let Perly jarních 
nocí, od 16:30 hodin. 

  5. 5. - Kytice - II. Premié-
ra. Erbenova Kytice patří k po-
kladům české literatury. Svý-
mi náladami lyrickými i me-
lancholickými se stala inspirací 
pro vznik nového tanečního di-
vadla. Tančí 10 tanečníků Praž-
ského komorního baletu. Měst-
ské divadlo v Mostě, od 18:00 
hodin. Vstupné 200 Kč, senioři 
a studenti 150 Kč.

  6. 5. - Trénování paměti. 
Příklady efektivního trénování 
mozku a procvičení paměti na-
bídne Evelina Dvořáková. Kino-
sál Městské knihovny Most, od 
17:00 hodin. 

  7. 5. - Noc věží a rozhle-
den. Večerní prohlídky Jirkov-
ské věže a Muzea Jirků, od 19 
do 22 hodin. Ve 20:00 hodin 
před věží koncert Blues Up7.  
Vstupné 30 Kč. 

  8. 5. - Vesmírný recykult. 
Planetárium se účastní rodin-
ného festivalu RECYKULT a na-
bídne hodiny otevřených dveří 
i plnohodnotná promítání, od 
11:00 do 17:00 hodin. 

  9. 5. - Přírodovědné vy-
cházky: Okolo mosteckého 
koridoru. 40 let od dokon-
čení tzv. mosteckého korido-
ru - unikátní dopravně-inže-
nýrské stavby, která nemá na 
světě obdoby. Průvodce: J. Se-
tvák. Doporučujeme pevnou 
obuv a mince na jízdenku. Sraz 
v 16:00 hodin před Oblastním 
muzeem v Mostě. 

  11. 5. - Den pro celou ro-
dinu s městskou policií. Hry, 
soutěže, divadelní vstupy, ko-
loběžky, odrážedla, bezpečnost 
silničního provozu, kynologic-
ká ukázka, simulace dopravní 
nehody apod. Vstup zdarma. 
Od 13 do 16 hodin na dětském 
dopravním hřišti v ulici Zdeňka 
Fibicha (za Neprakta klubem). 

  11. a 12. 5. - Mezinárod-
ní výstava koček. Tradiční vý-
stava mnoha plemen koček 
a doprovodný prodej chova-
telských potřeb. V mosteckém 

kulturním domě Repre. Vstup-
né děti 30 Kč, dospělí 60 Kč, ro-
dinné (2+2) 160 Kč. 

  13. 5. - Galavečer Taneč-
ního studia K. Hlaváčikové 
- Dárek pro maminku. Slav-
nostní večer ke Dni matek. 
Choreogra ie v podání mistrů 
světa. Městské divadlo v Mos-
tě, od 17:30 hodin, vstupné 
200 Kč.

  15. 5. - Promenádní kon-
cert. S jarem se na mostecké 
1. náměstí vrací i tradice pra-
videlných promenádních kon-
certů.

  15. 5. - „Klubová setká-
ní“ – Beseda s Martinem Ru-
činským. Redaktor zpravodaj-
ství Českého rozhlasu Jan Be-
neš si bude tentokrát povídat 
nejen o hokeji s Martinem Ru-
činským, držitelem dvou olym-
pijských medailí (zlata z Na-
gana 1998 a bronzu z Turína 
2006), tří zlatých medailí z mi-
strovství světa (1999, 2001 
a 2005) a držitelem titulu mi-
stra české extraligy ze sezony 
2014/2015, po které ukončil 
aktivní sportovní kariéru. Za-
čátek od 19:00 hodin v Café Ba-
ru Citadela, vstupné 50 Kč.  

  16. 5. - Přírodovědné vy-
cházky: Kopistská výsypka. 
Průvodci na akci, kterou po-
řádá oblastní muzeum, budou 
P. Krásenský (entomologie), 
J. Bažant (ornitologie). Sraz 
v 16:30 hodin naproti tram-
vajové zastávce Most - rozces-
tí Kopisty. 

  16. 5. - 75 let od 1. velké-
ho náletu na Chemické zá-
vody v Záluží. Beseda s histo-
rikem a publicistou Martinem 
Veselým a badateli a historiky 
Edvardem Benešem a Karlem 
Novákem. Doprovázeno dobo-
vými fotogra iemi, dokumenty 
a archivními materiály. Kinosál 
Městské knihovny v Mostě, od 
17:00 hodin. 

  16. 5. – Macbeth. Tra-
gédie svědomí. Drama o tou-
ze po moci a zhoubném poku-
šení mít ještě více, než máme, 
i když máme dost. Městské di-
vadlo v Mostě, od 19:00 hodin. 
Vstupné 170 a 190 Kč.

  18. 5. - Setkání obyvatel 
zaniklých obcí. Po roce se na 
zámecké louce na Červeném 
Hrádku sejdou rodáci ze za-
niklých obcí Mostecka a Cho-
mutovska. K poslechu hraje 
Malá muzika O. Vávry. Začátek 
v 15:00 hodin.

  18. 5. – Zahájení letní se-
zony ve sportovním areálu 
Strupčice. Odemykat tento-
krát bude Tomáš Krulich, ky-
tarista skupiny Kabát. Boha-
tý program od 18:30 hodin, 
vstupné 150 Kč.  

  18. 5. - LACO DECZI & CE-
LULA NEW YORK.  Trumpetis-
ta, skladatel, kapelník a ama-
térský malíř Laco Deczi ode-
šel v roce 1962 z Bratislavy do 
Prahy, odkud emigroval v ro-
ce 1985. Po několika měsících 
strávených v Západním Ně-
mecku nakonec de initivně za-
kotvil ve Spojených státech, 
kde založil a je dodnes front-
manem kapely Celula New 
York. Od roku 1990 jezdí dva-
krát do roka turné po České re-
publice a Slovensku, výjimkou 
nejsou ani zastávky v Polsku, 
Rakousku, Německu. Do litví-
novského klubu Ponorka se 
vrací více než po roce. Začátek 
ve 21:00 hodin.

  19. 5. - Živá zahrada. Den 
plný zábavy nejen pro děti na 
zámku v Korozlukách, od 10 do 
17 hodin. 

  19. 5. - Stará Sešlost na 
Benediktu. Country čaje nejen 
pro seniory. Benedikt Most, od 
15:30 hodin. 

  19. 5. - Prezentace ne-
ziskových organizací. Kultur-
ní program pro celou rodinu 

připravuje Zálesák Most. Let-
ní scéna areálu Benedikt, od 
16:00 do 18:00 hodin. 

  21. 5. - Slavnostní zahá-
jení výstavy „BEZ TATÍČKA“ 
- Pomníky Velké války 1914 
– 1918 v Ústeckém kraji. Vý-
stava přiblíží okolnosti vzniku 
pomníků Velké války, zmapuje 
jejich fondy a prezentuje seg-
menty umělecky nejzdařilej-
ších pomníků na území Ústec-
kého kraje. Oblastní muzeum 
v Mostě, od 17:00 hodin. 

  21. 5. - Uršula Kluková 
s písničkami Pepy Štrosse. 
Zábavný večer plný vtipných 
historek doplněný písnička-
mi Pepy Štrosse. Jirkovské di-
vadlo, od 19:00 hodin. Vstup-
né 100 Kč.

  23. 5. - Slavnostní zahá-
jení výstavy fotogra ií „Hlu-
binný důl“ Petra Havlíka. Vý-
stava černobílých fotogra ií za-
chycuje posledních deset let 
existence dolu Centrum v Dol-
ním Jiřetíně. Podzemní výstav-
ní prostory kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v Mostě, od 
17:00 hodin.

  24. 5. - Eva Vargo. Rodač-
ka z Litvínova, zpěvačka a pís-
ničkářka, cestovatelka a religi-
onistka se zálibou v sakrálním 
umění, jež nalezla svůj druhý 
domov v indických končinách, 
zahraje v Café Baru v Citadele. 
Začátek v 19.00 hodin, vstup-
né 90 Kč.

PARDUBICKO
  17. 5. - GAMBA BLUES 

BAND. Výroční koncert se spe-
ciálními hosty. Občanská zá-
ložna Přelouč, od 20:00 hodin, 
vstupné 200 Kč. 

  25. 5. - Komentovaná 
procházka městem. Vyráží se 
od kulturního a informačního 
centra města Přelouč v 15:00 
hodin, zdarma.  

  Do 25. 5. - Beatová 
a rocková hudba na Přelouč-
sku v letech 1964 – 1989. Vý-
stava v přednáškovém sále Kul-
turního a informačního centra 
města Přelouč. Zdarma. 

  26. 5. - PENZION PONOR-
KA. Děj komedie nás zavede na 
jih Francie, kde ve vile na po-
břeží tráví léto ilmový režisér 
se svou milenkou, jejíž manžel 
je věčně nepřítomný kapitán 
ponorky. Účinkuje Docela vel-
ké divadlo Litvínov. Hrají: Lu-
káš Vaculík, Jan Révai, Roman 
Štolpa, A. Traganová, L. Lavič-
ková, J. Galinová a další. Kino 
Přelouč, od 19:00 hodin, vstup-
né 280 Kč.  

  1. 6. – Den dětí v Přelou-
či. Kouzelnické vystoupení, il-
mové představení. Kino Pře-
louč, od 14:00hodin, zdarma.
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Jarní pranostika: Půst - hledat sluky se… (1. část tajenky) kýchavnou - určitě již přilétnou, o družebné - nejvíce jich je, na smrtelnou - ještě tu jsou, na květnou - 
houhouhou… (2. část tajenky) neděli - přestaň honit, to už sedí. Správné znění tajenky z březnového čísla DN: Tomáš Baťa: „Když jsem měl 20 let, myslel jsem si, 
že můj otec je idiot. Když jsem měl 30 let, občas jsem si myslel, že má docela pravdu. Když mi bylo 40 let, tak jsem si myslel, že to byl celkem moudrý chlap. A když 
jsem měl 50 let, řekl jsem si: kdyby tu tak byl a poradil mi.“ Výhru získávají: Jaroslav Bláha, Coal Services; Iveta Zachariášová, Most; Stanislav Rychtář, přestav-
by. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: dulni.noviny@7group.cz. 
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.

Kam za kulturou v měsíci květnu

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 8. dubna oslavil 55. narozeniny 
bezpečnostní technik Coal Services 
Ing. Petr Unger. 
Do dalších let přejí mnoho štěstí, 
zdraví a pracovních úspěchů kolego-
vé z Coal Services a Severní energe-
tické.  

Dne 12. května oslaví 60. narozeniny 
pan Roman Robek, vedoucí směny 
na Úpravně uhlí v Komořanech. Hod-
ně štěstí, zdraví a elánu do dalších let 
přejí kolegové ze 3. směny.

VZPOMÍNKA
Dne 1. 5. 2019 by oslavil 62. na-
rozeniny pan František Doub-
rava, zaměstnanec Kolejové do-
pravy. 
S láskou a úctou vzpomínají 
družka Naďa  s rodinou, bratr 
Zdeněk s rodinou a ostatní pří-
buzní.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
společně s námi.
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Poslední skrývkový velkostroj KU800/K75 v lo-
kalitě Československá armáda Severní ener-
getické se pomalu chystá na odpočinek. Více 
podrobností o  tomto stroji se dočtete uvnitř 
čísla. Na loučení se připravuje i osádka velko-
stroje, která se starala o  jeho spolehlivý pro-
voz. Na místě jsme zastihli některé její členy 
při jejich typické činnosti. 
Symbolické rozloučení s  posledním skrýv-
kovým velkostrojem v  lomu ČSA se konalo 
19. dubna v mostecké restauraci Sever, kde se 
sešli současní i bývalí kolegové, kteří s touhle 
„starou dámou“ strávili část života.

Staré dámě věnují péči do poslední chvíle

V kabině klapka e jsme zastihli Václava Růži ku. O letošním sedmde-
sátníkovi jeho kolegové tvrdí, že po hnědém uhlí je druhým nejstar-
ším v lomu SA.

Ú astníci rozlou ení se skrývkou a „starou dámou“ v mostecké restauraci Sever. Foto: 5x (pim)

Bagrák Martin Pomykal ídí velkostroj KU800/75.Hlídat se musí i veškerý chod v útrobách rypadla, te-
dy nap íklad hydraulika, kterou kontroluje zástup-
ce idi e velkostroje Petr Blum.

I když se témě  pět tisíc tun těžký stroj chystá na odpo inek, dokud těží, je t eba ho udržovat v chodu a pra-
videlně kontrolovat. To je práce pro Jana Chejna, vedoucího idi e velkostroje neboli  brigadýra. 
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