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Skupina Sev.en Energy se de-
initivně stala významným 

mezinárodním hráčem. Aus-
tralský úřad Foreign Invest-
ment Review Board schvá-
lil v těchto dnech dohodu 
o převzetí 50 % akcií v nad-
národní energetické společ-
nosti InterGen N.V. Po před-
cházejícím souhlasu úřadů 
ve Velké Británii a EU tak 
Sev.en Energy získává podíl 
mimo jiné na třech funkč-
ních plynových elektrárnách, 
jedné dokončované elektrár-
ně a také na projektu velko-
kapacitního bateriového úlo-
žiště v britském Spaldingu. 

Celková instalovaná ka-
pacita InterGen přesahuje 
4000 MW a letos by se mě-
la rozrůst o dalších 300 MW. 
Vedle rozsáhlé obnovy a eko-
logizace elektrárny ve Chva-
leticích ve výši 7 miliard ko-
run a dohodnutého náku-
pu dvou domácích tepláren 
společnosti Alpiq jde o dal-
ší významnou akvizici skupi-
ny Sev.en Energy. Dohroma-
dy bude mít Sev.en Energy 
v Evropě a Austrálii podí-
ly v energetických zdrojích 
o instalovaném výkonu 5870 
MW (vč. energetické kapaci-
ty tepláren Alpiq). 

„Akvizicí InterGenu se sku-
pina Sev.en Energy význam-
ně posouvá k čistým zdrojům 
energie. Podíl plynových elek-
tráren nyní převýší podíl elek-
tráren spalujících uhlí a při-
pravujeme ještě několik pro-
jektů včetně nejmodernějších 
způsobů uchovávání elektric-
ké energie,“ říká Alan Svobo-
da, šéf mezinárodní expanze 
Sev.en Energy.
InterGen je přední nezávis-
lý výrobce elektřiny s akti-
vy ve Velké Británii a Austrá-
lii. Společnost vlastní a pro-
vozuje tři plynové elektrárny 
s kombinovaným cyklem ve 
Velké Británii (Rocksavage, 
Coryton, Spalding) a má po-
díl ve dvou superkritic-
kých uhelných elektrárnách 
v Austrálii (Millmerran, Cal-
lide C). 

Pokračování na straně 2

Sev.en Energy je mezinárodním hráčem
Převzetí 50 % akcií pěti elektráren v  Británii 
a  Austrálii dokončeno, akvizicí InterGen pře-
vyšuje podíl plynových elektráren v portfoliu 
Sev.en Energy podíl tepelných elektráren vyu-
žívajících uhlí.

Horké a větrné počasí ve 
středu 12. června odpoled-
ne poškodilo elektrické ve-
dení z rozvodny Týnec nad 
Labem do rozvodny Kra-
síkov a celé východní části 
středních Čech rázem hro-
zil rozsáhlý výpadek prou-
du. Díky elektrárně Sev.en 
EC ve Chvaleticích a pohoto-
vému zásahu dispečerů pro-
vozovatele soustavy ČEPS se 
však podařilo blackoutu za-
bránit. 
Oblast napájely přes šest ho-
din v tzv. ostrovním provozu 
dva výrobní bloky chvaletické 
elektrárny. Nemocnice, úřady, 
podniky a stovky tisíc obyvatel 
v Kolíně, Nymburku, Poděbra-
dech, Sázavě a dalších městech 
díky tomu nebyly odříznuty od 
dodávek elektrické energie.     
„Musím konstatovat, že do ne-
konečné diskuze o tom, jestli 
potřebujeme nebo nepotřebuje-

me elektrárnu ve Chvaleticích, 
svévolně vstoupila příroda a fy-
zikální zákony. Stačila banální 
nehoda a celý region mohl být 
šest hodin bez proudu, což je 
doba, kdy už lze očekávat vět-
ší problémy v běžném každo-
denním životě. Jsem rád, že se 
nám ve spolupráci se společ-
ností ČEPS podařilo nebezpečí 
odvrátit a že obyvatelé praktic-
ky nic nepoznali,“ řekl generál-
ní ředitel elektrárny Sev.en EC 
ve Chvaleticích Václav Matys.
Dramatickou situaci způsobi-
la kombinace plánované a ne-
očekávané události. Na lin-
ce 400 kV z rozvodny Týnec 
do rozvodny Čechy střed totiž 
právě probíhala údržba, tak-
že při poškození druhé linky 
z rozvodny Týnec do rozvodny 
Krasíkov ji nebylo možné vyu-
žít jako alternativu. 

Pokračování na straně 2

Elektrárna zabránila blackoutu

 V elektrárně ve Chvaleticích p ipravili další oblíbený Rodinný den, kde si na své p išli skute ně všichni. Jaká panovala atmosféra, si můžete prohlédnout na poslední straně tohoto 
vydání Důlních novin. Foto: Archiv Sev.en EC.
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Jaromíra Frantu, 
předsedu Sdružení 
odborových organizací 

Nedávno se v médiích ob-
jevila informace ekologů, 
že ve Vršanské uhelné už 
několikátým rokem klesá 
průměrná mzda. Odbory 
p itom každoro ně během 
kolektivního vyjednávání 
eší nárůst mezd ve všech 
spole nostech skupiny 
Sev.en Energy. Odkud tedy 
tyto informace erpají? 
Na podobná tvrzení se jen 
velmi těžko reaguje, proto-
že nemají reálný základ. To-
to i další „vydařená“ tvrze-
ní vycházejí zřejmě z analý-
zy výročních zpráv skupiny, 
kterou si aktivisté zpracova-
li.  Výkyvy průměrné mzdy 
ve Vršanské uhelné a v dal-
ších společnostech sku-
piny jsou v posledních le-
tech způsobeny změnou 
struktury, restrukturaliza-
cí a úspornými opatření-

mi. Mimochodem, také kvů-
li útlumu lokality ČSA, tak-
že i v tomto mají tito zelení 
fanatici prsty. Restruktu-
ralizace se přitom dotkla 
hlavně  technických a ma-
nažerských funkcí – te-
dy zaměstnanců s vyššími 
výdělky. Mzda se zaměst-
nancům zvyšuje každoroč-
ně podle kolektivní smlou-
vy, v žádném případě se 
nesnižuje. Právě díky re-
strukturalizačním krokům 
v posledních letech došlo 
v rámci kolektivního vyjed-
návání k rekordnímu ná-
růstu mezd, a to až do výše 
17 % v průběhu tří let. Ve 
Vršanské uhelné například 
loni stouply o devět pro-
cent.
Jestli samozvaní vedoucí či 
ředitelé těchto spolků, kte-
rým já osobně říkám eko-
škůdci, rozumí všemu ja-
ko vývoji mezd v naší ir-
mě, tak Bůh s námi. Právě 
kvůli těmto spolkům pla-
tí občané ČR již několik let 
44 miliard korun ročně na 
podporu solární energie, 
právě kvůli těmto chronic-
kým škodičům se prodra-
žuje a prodlužuje dostav-
ba dálnic a obchvatů měst 
a obcí. Kvůli nim přišli ob-
čané ČR o 750 milionů tun 
vysoce kvalitního hnědého 
uhlí z lomu ČSA, čímž naši 
zemi nejen ochudili, ale ta-
ké vystavili libovůli cizích 
dodavatelů zemního plynu. 
Pokračovat ve výčtu jejich 
„dárečků” určených pro bla-
ho našich občanů by se da-
lo ještě dlouho. Závěr si jistě 
každý, kdo má alespoň špet-
ku zdravého rozumu, doká-
že udělat sám.                     (pim)
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OTÁZKA PRO…
MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová,
mluvčí Sev.en Energy

Nedávno na stanici ČRo 
Plus obhajovala Apolena 
Rychlíková, komentátor-
ka anarchistického serve-
ru A2larm, násilné akce 
proti české energetické 
soustavě. Vloni její kole-
gové protiprávně vnik-
li do lomu Bílina, dnes 
chystají něco podobné-
ho vůči elektrárně Chva-
letice.
Současní anarchisté ob-
hajují násilné akce a po-
rušování zákona myš-
lenkami ochrany plane-
ty. Zodpovědné chování 
k životnímu prostředí je 
bezpochyby velmi chvá-
lyhodné. Všichni chceme 
žít v čistém a jedy neza-
tíženém prostředí. Kromě 
čistého a zdravého pro-
středí chceme ale také žít 
jako moderní lidé. Chce-
me mít právo na svět-
lo, na teplo, chceme pra-
covat, cestovat, učit se a 
mít dobrou zdravotní pé-
či. Nic z toho nelze dělat 
bez elektrické energie. A 
pří vší snaze zavádět vě-
trné a sluneční elektrár-
ny nám tyto zdroje zatím 
dodávají jen zlomek toho, 
co ve skutečnosti potře-
bujeme. A například prá-
vě elektrárna Chvaletice, 
která slečně Rychlíkové 
a jejím anarchistům to-
lik leží v žaludku, odvrá-
tila minulý měsíc v čás-
ti středních Čech hrozbu 
blackoutu. 
Smyslem péče o přírodu a 
klima tedy není vše oka-
mžitě zavřít a zrušit. To 
bychom se vrátili do doby 
kamenné. Smyslem je vě-
ci měnit s rozumem. Stej-
ně jako když nyní elekt-
rárna Chvaletice za 7 mi-
liard korun ekologizuje 
svůj provoz. Bohužel, ro-
zumná a klidná změna je 
anarchistům naprosto ci-
zí. Chtějí změnu hned a 
násilím. Bez ohledu na 
cokoli. 

Pokračování ze strany 1
Skupina Seven Energy kou-
pila 50 % akcií této irmy od 
kanadského penzijního fon-
du Ontario Teachers’ Pensi-
on Plan.  
Druhou polovinu akcií In-
terGenu vlastní významná 
čínská energetická společ-
nost China Huaneng Group 
a Guangdong Energy Group. 
„Jednání s čínskými partne-
ry nám ukazují řadu možnos-
tí spolupráce v další energe-

tické expanzi i ve využití no-
vě vyvíjených energetických 
technologií. Jsme přesvědčeni, 
že společně dosáhneme růstu 
a zhodnocení investic,“ zdů-
razňuje Alan Svoboda. 
Sev.en Energy ohlásila ambi-
ciózní program mezinárodní 
expanze v loňském roce. Před 
měsícem oznámila koupi tep-
láren Alpiq ve Zlíně a na Klad-
ně. Hodnota konsolidovaných 
aktiv (před akvizicí) je více 
než 850 mil. EUR.              (red)

Sev.en Energy...

Pokračování ze strany 1
V dotčené oblasti vznikl na 
šest hodin „Ostrov Týnec“ 
napájený kompletně chva-
letickou elektrárnou. Krát-
ce po deváté hodině večer-
ní se již technikům podařilo 
dokončit údržbu na odsta-
vené lince a rozvodna Týnec 
mohla být opět přifázována 
k elektrizační soustavě.
„Do ostrovního provozu se 
nám podařilo přejít díky 
schopnosti elektrárny ope-
rativně měnit výkon. Bez-
prostředně po výpadku linky 
jsme ve spolupráci s dispeče-
ry ČEPS stabilizovali provoz 
výrobních bloků 1 a 2 na vý-
konu dohromady 250 MW, 
což bylo pro zachování do-
dávek dotčené oblasti dosta-
čující. Oba bloky tak potvr-
dily, že jsou na ostrovní pro-
voz dobře připraveny. Musím 
také pochválit naši obslu-
hu, protože reagovala vel-
mi dobře,“ řekl Milan Pro-
kop z odboru provoz elekt-
rárny Sev.en EC ve Chvaleticí
ch.                                          (red)

Elektrárna Chvaletice zabránila blackoutu

„Během nočního přívalové-
ho deště z 10. na 11. června 
napršelo ve Vršanech 49 litrů 
vody na metr čtvereční, v lo-
kalitě ČSA to bylo 38 litrů na 
metr čtvereční. Složitější si-
tuace byla na hlavní čerpací 
stanici Vršany, kde ale zafun-
goval dálkový monitoring, 
takže jsme ji mohli s revírní-

kem začít řešit ještě před půl-
nocí. Hladina v jímce hlav-
ní čerpací stanice vystoupala 
během lijáku ze čtyř na osm 
metrů, proto byl vydán pokyn 
k najetí druhého čerpadla, 
aby se zabránilo případnému 
vylití důlních vod. Voda se od-
čerpávala rychlostí 158 litrů 
za vteřinu,“ informoval Petr 

Sigmund, vedoucí úseku od-
vodnění Severní energetic-
ké. Podobná situace podle 
jeho slov byla i na pomocné 
čerpací stanici Jan Šverma, 
která ale funguje v automa-
tickém režimu. 
V lomu ČSA vystoupala po 
přívalovém dešti voda v jím-
ce hlavní čerpací stanice 
o zhruba dva metry a od-
čerpávala se oběma čerpa-
dly. „K ohrožení zařízení ani 
v tomto případě nedošlo, pro-
tože se snažíme udržovat mi-
nimální hladinu jímky, právě 
pro případ intenzivních deš-
ťů, se kterými se v posledních 

letech setkáváme stále častě-
ji. Důležité je zmínit i fakt, že 
veškerá odčerpaná voda se 
před vypuštěním do vodoteče 
musí vyčistit v úpravně důl-
ních vod. Situaci se nám po-
dařilo zvládnout a během re-
lativně krátké doby se vše za-
se vrátilo k normálu,“ dodal 
vedoucí.
Mírné vrásky na čele způ-
sobily přívalové deště fir-
mám, které pracují na pře-
ložkách inženýrských sítí 
v Hořanském koridoru. „Mě-
li jsme vytopeno zhruba čty-
ři tisíce metrů pískového lo-
že v připravených výkopech 

pro pokládku potrubí. Bylo 
proto potřeba na některých 
místech odčerpat nahroma-
děnou vodu a vyměnit zne-
hodnocený písek za nový. Sa-
motného přepojování jednot-
livých linek produktovodů by 
se tyto komplikace neměly 
dotknout. Všechny záležitosti 
jsme schopni řešit s dodava-
telskými firmami operativně, 
žádný z naplánovaných pod-
zimních termínů v tuto chví-
li není ohrožen,“ objasnil Vít 
Tůma, ředitel projektu vý-
stavby inženýrských sítí Ho-
řanského koridoru. 

(pim) 

Přívalový liják nezpůsobil významné škody
Jarní deště nezpůsobily v  těžebních společ-
nostech skupiny Sev.en Energy žádné problé-
my, ani přívalový liják v noci z 10. na 11. červ-
na nenapáchal významnější škody. 

„První inspiraci jsme získa-
li v Sokolovské uhelné, kde 
se korečky zkoušené na rypa-
dle KU 800/K84 používají 
a oproti původním vykazují 
velmi dobré výsledky. Po zku-
šebním nasazení bylo zjiště-
no, že podmínky rozpojitel-
nosti těženého materiálu na 
Vršanech jsou výrazně hor-
ší než podmínky, které jsou 
v Sokolovské uhelné a došlo 
proto k úpravě konstrukce 
korečku,“ vysvětlil Lubomír 
Donát, hlavní mechanik tě-
žebních společností Sev.en 
Energy.
Původní, doposud používa-
ný typ korečku je svařenec 
ocelolitinové bandáže s dal-
šími částmi těla, tvořenými 
z plechů z konstrukční oceli. 
Osazen je zuby z materiálu 
VP7. U nově zkoušeného ty-
pu je bandáž vyrobena z ma-
teriálu HARDOX 500 a tě-
lo z materiálu STRENX 700. 
Bandáž je osazena zubovým 
systémem Ultralok® se zu-
by typu ESCO. Cena nové-
ho korečku je srovnatel-
ná s původním, nové zuby 
ESCO jsou ale dražší „Pro-
vozní zkouška ukáže, zda i je-
jich kvalita je vyšší a změna 
se nám vyplatí,“ doplnil hlav-
ní mechanik. 
Protože na začátku prázdnin 
bude skrývkový velkostroj 
ve Vršanech těžit opět v tvr-
dých polohách, byly na jeho 

koleso v polovině června při 
pravidelné odstávce nasaze-
ny korečky osazené břity no-
vě navržené konstrukce. Do 
provozu se stroj vracel na 
konci června se čtyřmi no-
vými typy korečků, doplně-
nými původním korečkem, 
aby se jejich vlastnosti daly 
vzájemně porovnat. 
Podobnou změnu se mecha-
nici rozhodli vyzkoušet i při 
těžbě uhlí v lomu ČSA. Zdej-
ší uhelný velkostroj KU300/
K86 těží velmi kvalitní uhlí, 
ale v některých partiích se 
musí potýkat s proplástky, 
které jsou velmi těžce roz-
pojitelné a velmi abrazivní. 
„Nový koreček je vyrobený 
obdobně jako ten pro K84. Je-
ho řezný profil přesně odpo-
vídá řeznému profilu původ-
ního korečku. I v tomto pří-
padě platí, že nové zuby jsou 
dražší než ty právě používa-
né. Už jsme si ale ověřili, že 
v provozu vydrží až šestkrát 
déle než stávající,“ uvedl Lu-
bomír Donát. Také proto už 
je na velkostroj K86 objed-
naná nová sada korečků. 
V konečném důsledku to ale 
přinese významnou úsporu, 
protože se sníží četnost vý-
měn opotřebených dílů, zu-
bů. „A vzhledem k tomu, že 
se nové zuby chovají lépe při 
rozpojování materiálu bě-
hem těžby, dá se předpoklá-
dat i snížení energetické ná-
ročnosti při těžbě,“ uzavřel 
hlavní mechanik. 

(red)  

Bagrům zkouší nové zuby
Ve Vršanské uhelné se na kolese skrývkové-
ho rypadla KU800/K84 zkoušejí nové korečky, 
které jsou osazeny nově tvarovanými zuby vy-
robenými ze speciálního materiálu a s propra-
covanějším způsobem uchycení. Další nový 
koreček je ve zkušebním provozu i na uhelném 
rypadle KU300/K86 v lomu ČSA. 

Na kolese velkostroje KU 800 je 15 koreč-
ků. Každý má osm zubů a obsah 1 300 litrů.
Koleso velkostroje KU300 má 13 korečků, každý 
se šesti zuby. Obsah korečku je 650 litrů.

Nové kore ky i zuby se zkouší na 
skrývkovém rypadle K84 v lomu 
Vršany. Foto: (pim)

Z pta í perspektivy si prohlédli návštěvníci Dne dětí areál Podkrušno-
horského technického muzea. S plošinou i další technikou sem zavíta-
li jako každý rok bá ští záchraná i. Svou innost HBZS Most p edsta-
vila i v Ho e Svaté Kate iny p i Kate inské hornické slavnosti. Ve ejná 
prezentace záchraná ské práce a techniky se stala naprostou běžnou 
a záchraná i ji ochotně a trpělivě p edvádějí p i nejrůznějších p íleži-
tostech. Na konci srpna budou se svým terénním vozidlem asistovat 
po adatelům oseckého charitativního závodu Mystery Run. Foto: (pim)

Nový web Sev.en Energy
Začátkem června byl spuš-
těn nový skupinový web 
www.7energy.com, který od-
ráží vše nové, co se ve skupi-
ně za posledních několik mě-
síců událo. Webová prezen-
tace skupiny nově de inuje 
poslání Sev.en Energy. Před-
stavuje vizi, že hlavní obor, te-
dy těžba a výroba elektřiny z 
uhlí je určitým mostem, který 
umožní dojít k žádanému cíli 
bezemisních zdrojů elektřiny 
tak, aby byla zajištěna stabili-
ta české elektrárenské a tep-
lárenské soustavy a dostup-
nost energií. Součástí webu 
je představení jednotlivých i-

rem skupiny a také lidí, kte-
ří v nich pracují. Samozřejmě 
také produktů a služeb, které 
nabízíme.                              (red)

Švermováci oslaví výročí
Poslední červnový den uply-
nulo dvacet let od chvíle, kdy 
zanikl samostatný Důl Jan 
Šverma a stal se  součástí Vr-
šanské uhelné. Také toto vý-
ročí si připomenou Švermo-
váci, tedy bývalí zaměstnanci 
a kolegové, kteří se pravidel-
ně scházejí ve sportovním 
areálu ve Strupčicích. V le-
tošním roce se jejich setkání 
uskuteční v pátek 6. září.                                                

(red)  

STRUČNĚ
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Mezi lety 1967 až 1968 se 
přemýšlelo o využití podniku 
Manganorudné a kyzové zá-
vody (MKZ) Chvaletice, který 
ukončoval svou činnost. Nej-
významnějšími návrhy byly 
ra inerie nafty, úpravna pro 
uranový průmysl, kooperace 
při výrobě nákladních auto-
mobilů, žádný ale neřešil pro-
blematiku komplexně a v ča-
sové návaznosti na předpo-
kládané ukončení výroby 
pyritu.
Na popud podniku vyhlá-
sil Úřad pro patent a vynále-
zy celostátní tematický úkol 
na vyřešení náhradní a do-
plňkové výroby v Mangano-
rudných a kyzových závodech 
Chvaletice. V konkurzu se se-
šly desítky návrhů, jen málo 
z nich ale bylo použitelných. 

V roce 1969 komise vyhod-
notila a doporučila k realiza-
ci námět na výrobu lehkých 
ocelových konstrukcí systé-
mu Trusteel jako doplňkovou 
výrobu při výrobě pyritu, vý-
robu svařenců pro ČKD a vý-
stavbu elektrárny 4x200 MW.
Na základě doporučení pod-
niku začala předprojektová 
příprava pro výstavbu elekt-
rárny. Vznik elektrárny v are-
álu Chvaletice schválila vláda 
ČSSR svými usneseními z čer-
vence 1970 a února 1971. 
Stavět elektrárnu na místě bý-
valých závodů MKZ mělo pro-
kazatelné výhody, když uváží-
me, že další tepelná elektrár-
na nemohla být kvůli ochraně 
životního prostředí vybudo-
vána v prostoru těžby uhlí. 

(red)
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KDYŽ SE ŘEKNE

Stanoviště dronu v lokalitě ČSA
  Jeho provoz zajišťují dva zaměstnanci pomocné me-

chanizace a automobilové dopravy. 
  Pracují ve dvanáctihodinových směnách ve všedních 

dnech, v případě potřeby i o víkendu.
  Oba jsou držiteli pilotního průkazu, prošli zkouškami 

u Úřadu pro civilní letectví. 
  Dron létá výhradně nad těžebními lokalitami.

7 důvodů pro stavbu elektrárny ve Chvaleticích
  využití Labe jako vodní cesty a zdroje chladicí vody
  využití pozemků zasažených hornickou činností 
  využití vyrubaného prostoru lomu pro skládku popílku 
  možnost napojení na vlečku a ostatní komunikace 
  možnost částečně využít kapacity některých pomocných provozů a sociálních zaříze-

ní pro výstavbu 
  možnost zaměstnat pracovníky MKZ, zejména údržbářské a obslužné profese, ale i uni-

verzální profese pomocných provozů a správy podniku 
  využít část bytového fondu v sídlišti Chvaletice i s kulturním a sociálním zařízením to-

hoto sídliště

Brus
Nejde o hantýrku strojařskou, ale zůstaneme u lé-
tání. Ačkoli se vžil a běžně používá výraz dron, za-
řízení létající na šachtě by se mělo správně označo-
vat BRUS. Jde samozřejmě o zkratku, která zname-
ná bezpilotní rotorový univerzální systém. 
Další možné pojmenování by mohlo být hexakop-
téra, protože i když má stroj tři ramena, pohání ho 
šest motorů a stejný počet vrtulí. Nejedná se při-
tom o žádnou dětskou hračku, kterou si lidé pořizu-
jí domů na hraní, ale o skutečně velmi profesionální 
a so istikovaný stroj. Jeho délka dosahuje přibližně 
dvou metrů, jedna vrtule má průměr 73 centimetrů 
a včetně baterie váží 10 kilogramů.                       (red)

„O pořízení bezpilotního zaří-
zení jsme přemýšleli už v roce 
2015. Tehdy jsme chtěli dron 
využívat hlavně na monitoring 
znečištění dálkové pásové do-
pravy a dále na monitorová-
ní předpolí před postupem vel-
kostrojů,“ vysvětlil původní 
myšlenku Roman Bauer, ve-
doucí pomocné mechanizace 
a automobilové dopravy Coal 
Services. Pak se objevila šan-
ce vybavit dron termokame-
rou, čímž se jeho využití roz-
šířilo i na možnost vyhledávat 
zvláštní jevy na dálkové páso-
vé dopravě. 

Dron od vojáků
Když se hledalo, kdo by mohl 
dron pro šachtu dodat, došlo 
nakonec k dohodě s Vojen-
ským technickým ústavem, 
který jako jediný své zaříze-
ní neustále vyvíjí softwarově 
i hardwarově. „Stroj jsme ku-
povali prostřednictvím spo-
lečnosti Infotea, protože se 
vlastně jedná o IT zařízení. 
Navíc se muselo zakompo-
novat a přizpůsobit progra-
mům, které v našich podmín-
kách využíváme,“ doplnil 
Bauer. Už od počátku se při-
tom počítalo s tím, že s ná-
kupem bezpilotního stroje 
vznikne i specializované pra-
coviště, které se bude starat 
o jeho provoz. „Původně jsme 
si mysleli, že by s dronem léta-
li revírníci, ale postupně jsme 
zjistili, že ovládání a mani-
pulace nejsou úplně snadné, 
proto jsme se rozhodli svěřit 
ho odborníkům,“ poznamenal 
vedoucí.  

Z koníčka práce 
Odborníka na dronové létání 
nemuseli hledat daleko. Petr 
Fryček byl kmenový zaměst-
nanec, který má létání jako 
koníčka. Druhým do týmu 
se zanedlouho stal také zku-
šený pilot František Filandr. 
Oběma pilotům se splnil sen, 
že koníček se stal i zaměst-
náním. Díky jejich zkušenos-
tem a nadšení se dron dočkal 
i několika vylepšení. „Je prav-
da, že dronů, který používá-
me, je jen kolem desítky v celé 
republice. U nás jsou speci ic-
ké a náročnější podmínky než 
jinde a navíc létáme ze všech 
nejvíc,“ vysvětlil Petr Fry-
ček. Od pořízení má stroj na 
svém kontě přes 1 600 letů 
a ke konci května nalétal více 
než 600 hodin. „Stroj by měl 
vydržet ve vzduchu kolem pa-
desáti minut, u nás průměrný 
let trvá mezi 30 až 39 minu-
tami. Necháváme si patřičnou 
rezervu, snažíme se létat ma-
ximálně bezpečně,“ vysvětlil 
František Filandr. Důraz na 
bezpečnost je jedna z vlast-
ností, která se jim v zaměst-
nání hodí ze skutečného lé-
tání. Přinesli si i schopnost 
vyhodnotit povětrnostní 
podmínky a odhadnout po-
časí nebo velmi dobrou ori-
entaci. 

Různorodé využití
V současné době se nejčastě-
ji „nalétávají“ linky dálkové 
pásové dopravy, kde se po-
mocí termokamery kontrolu-
je, zda se nezahřívají válečky. 
Podobně se hlídají i kabelo-

vé trasy. Stejným způsobem 
se může dohlížet i na likvida-
ci záparů. Termokamera do-
káže odhalit prohořívání pod 
povrchem, které není běž-
ným okem vidět. Dron po-
máhá také na okrajích lomu 
ČSA odhalovat černé skládky 
nebo sleduje postup rekulti-
vací. Využívají ho i hlubináři 
k monitorování množství uh-
lí vytěženého z chodbic. 

Jak plánovat let
„Dron může využít praktic-
ky každý. Musí ale nejprve 
kontaktovat vedení pomoc-
né mechanizace a autodopra-
vy, aby mohl získat přístup do 
programu protank – modul 
DIS aplikace dron. Ve chví-
li, kdy získá přístup, může si 
pod svým jménem v aplikaci 

plánovat lety, jak potřebuje. 
Umisťuje je do kalendáře, kde 
vidí plány ostatních uživatelů. 
Aplikace nedovoluje napláno-
vat dva lety na stejnou dobu,“ 
popsal Roman Bauer. Pilot 
každý z plánů „přehraje“ do 
dronu, případně upraví, aby 
odpovídal parametrům. Pak 
už let pouze sleduje ze svého 
pracoviště a v případě potře-
by dokáže zasáhnout a stroj 

během letu ovládat. „Každý 
let je online, takže ten, kdo si 
plán zadal, ho může sledovat 
a můžeme vzájemně aktuál-
ně upravovat trasu letu. Sa-
mozřejmě záznam letu je za-
davateli k dispozici, označu-
jeme i konkrétní místa, kde 
jsme odhalili nějakou anomá-
lii,“ konstatoval František Fi-
landr.  

(pim) 

Vymožeností dronu už na šachtě umí využít
V  lokalitě ČSA si už většina zaměstnanců 
zvykla, že nad jejich hlavami občas proletí 
dron. Pomocná mechanizace a  autodoprava, 
která se o toto zařízení a s ním spojené speci-
alizované pracoviště stará, si necelé dva roky 
jeho provozu velmi pochvaluje. 

Petr Fry ek a František Filandr zajiš ují provoz dronu ze svého pracoviště na hraně lomu SA. Foto: (pim)

Místo lomu elektrárna
Letos uplynou čtyři desítky let od dokončení 
chvaletické elektrárny. V Důlních novinách si 
připomínáme důležité okamžiky z její historie. 

Letecký pohled na celé území v roce 2014.

Takto vypadal západní okraj lomu v roce 2005.

Už novodobější podoba lomu s elektrárnou v pozadí. 

Lom a hornická tvr  během výstavby elektrárny. Foto: 4x archiv 7EC
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O iciální název společné pre-
zentace dvanácti studen-
tů prvního ročníku zněl Let-
ní břeh – Most! Objekty pro 
letní aktivity v rekultivova-
né krajině. Studenti si reálné 
místo, pro nějž měli najít ar-
chitektonické řešení, přijeli 
obhlédnout na Uhelné safa-
ri. „Podobné zadání pro roč-
níkovou práci máme už poně-
kolikáté, ale vždycky jsme jej 
lokalizovali intuitivně. Tepr-
ve letos jsme díky osobnímu 
kontaktu a vstřícnosti Sever-
ní energetické vše mohli zasa-
dit do konkrétního místa, které 
jsme si předem prohlédli,“ vy-
světlila architektka Pavla Kví-
zová, vedoucí ateliéru. Lenka 
Bednářová, odborná asistent-

ka ateliéru, doplnila: „Studen-
ti měli šanci získat představu 
o kontextu mezi budoucí vo-
dou a okolním územím, což 
architektovi umožní přemýš-
let o hmotě, kompozici vzta-
hu s terénem i o funkční nápl-
ni objektu, který zpracovává.“ 
Studenti na břeh budoucího 
jezera umístili například ry-
bářský dům, lesní správu, lo-
děnici, kavárnu, wellness cen-
trum nebo ubytovnu. „V prv-
ní fázi po zadání měli studenti 
zhruba dva týdny na vytvoře-
ní idey, kterou ústně prezen-
tují. Inspirační zdroj je čistě 
na nich, my ji korigujeme jen 
do té míry, abychom z myšlen-
ky vytvořili takzvaný stavební 
program, což je vlastně zadání 

každého investora, když chce 
po architektovi něco zpraco-
vat. V něm je stanoven účel 
stavby, nějaké regulativy, limi-
ty, a to vše se snažíme studen-
ty naučit,“ uvedla Bednářová. 

V rámci spolupráce mezi Se-
verní energetickou a Fakul-
tou architektury ČVUT se 
nyní jedná o možnostech, 
kdy a jak studentské práce 
vystavit na Mostecku, aby si 

je mohli prohlédnout i zdejší 
obyvatelé. S největší pravdě-
podobností by se tak moh-
lo stát na podzim letošního 
roku.                     

 (pim)  

Studenti vymýšleli, co postavit u budoucího jezera
Odpověď na otázku, jak by mohly vypadat ob-
jekty určené pro volný čas na břehu budoucího 
jezera vzniklého zatopením lomu ČSA, nabídli 
před nedávnem budoucí architekti z pražské-
ho ČVUT. 

Studenti architektury vytvo ili objekty pro letní aktivity na b ehu budoucího jezera.  Foto: (pim)

„Naše obec leží na západ-
ním okraji Pardubického kra-
je a dojezdová vzdálenost z ne-
mocnice Pardubice či záchran-
né služby v Přelouči je déle než 
čtyři minuty. Právě v těchto 
čtyřech minutách je velmi dů-
ležité zahájit resuscitaci, aby 
byly zachovány všechny život-
ní funkce a člověk postižený sr-
dečním selháním neměl násled-
ky. Zakoupením de ibrilátoru 
můžeme nejen zachránit lidský 

život, ale i zvýšit jeho kvalitu 
po prodělání srdeční příhody. 
I kdyby de ibrilátor zachránil 
jeden jediný lidský život, má to 
smysl. Jsem moc ráda, že nám 
elektrárna Chvaletice tento pří-
stroj zakoupila. Mým největším 
přáním je, aby de ibrilátor ne-
musel být použit,“ řekla Micha-
ela Matoušková, starostka ob-
ce Řečany nad Labem.
„Naším společným zájmem je 
zachraňovat životy. Proto elek-

trárna neustále zlepšuje život-
ní prostředí a investuje mili-
ardové částky do oprav a mo-
dernizací. Použití de ibrilátoru 
představuje jeden z mnoha pří-
padů, kdy elektřina reálně za-
chraňuje životy. Přeji nejen ob-
ci, ale i všem, kteří budou se 
zařízením pracovat, aby ho po-
užívali v reálném nasazení co 
nejméně,“ uvedl Václav Matys, 
generální ředitel elektrárny 
Sev.en EC ve Chvaleticích.

Automatický de ibrilátor je 
konstruován tak, aby ho doká-
zal použít každý, a to i při ex-
trémní stresové situaci, jakou 
je oživování člověka. Hlasové 
pokyny navádí obsluhu k bez-
pečné a bezchybné činnos-
ti. Při použití AED se tedy lidé 
nemusejí bát, že oběti ublíží 
neodborným zásahem. To nej-
horší, co mohou udělat, je ne-
udělat nic.
Přístroj bude umístěn na ha-
sičské zbrojnici za obecním 
úřadem ve venkovním vyhří-
vaném boxu a bude zabezpe-
čen pinem, který se generu-
je při zavolání na záchrannou 
službu a odešle se volajícímu 
na mobil a zároveň na místní 
hasiče. Pomocí něj si box ote-
vře a de ibrilátor vyjme. Pří-
stroj má svou vlastní baterii, 
přičemž kapacitu si hlídá sám. 

Záchranná služba přijede 
k akutnímu případu v průmě-
ru za osm minut. Pro úspěšné 
obnovení činnosti srdce jsou 
však rozhodující první čty-
ři minuty. Pak dochází k ne-
vratnému poškození mozko-
vých buněk. Nejdůležitější je, 
co nejdříve zahájit vnější ma-
sáž srdce a podat oběti elek-
trický šok. To velmi význam-
ně zvyšuje naději na přežití. 
Příčinou srdeční zástavy je až 
z 90 % srdeční porucha, kte-
rou je možné rozpoznat a od-
stranit pouze použitím AED. 
„De ibrilátor si sám vyhodno-
tí, zda elektrický výboj vydá, či 
nikoliv. Také upozorní, v jakém 
rytmu provádět masáž srdce. 
Hovoří česky a dokáže celou 
událostí provést i laika,“ dopl-
nila starostka.         

 (red)

Řečany dostaly od Sev.en EC automatický defibrilátor
Zdravý člověk v dobré kondici, žádné příznaky, žádné varování a z ni-
čeho nic bojuje o život. Hraje se o minuty. Tak zákeřná může být srdeční 
zástava, která každý den zabije v ČR přibližně 100 lidí. V Řečanech nad 
Labem na Pardubicku už jsou na tyto případy vybaveni. Elektrárna 
Chvaletice ze skupiny Sev.en Energy obci věnovala první automatický 
defibrilátor (AED), který právě při zástavě srdce může zachránit lid-
ský život.

Představit návštěvní-
kům povrchové dobývá-
ní se rozhodli v nové sezo-
ně v Podkrušnohorském 
technickém muzeu. Čers-
tvě otevřená expozice, je-
jíž příprava trvala necelé-
ho půl roku, toho ale nabízí 
mnohem víc. 
„Vytvořit expozici povrchové-
ho dobývání jsme se rozhodli 
hlavně proto, aby si lidé doká-
zali udělat kompletní obrázek 
o tom, co všechno povrchová 

těžba obnáší. Návštěvníci si 
mohou prohlédnout celou řa-
du strojů, zjistit, jak jsou vel-
ké, protože někdy jim chybí 
možnost zasadit si je do sou-
vislostí,“ vysvětlil Zbyněk 
Jakš, ředitel Podkrušnohor-
ského technického muzea. 
Všichni, kdo do muzea nyní 
zavítají, mají možnost porov-
nat různé dobývací metody, 
protože expozice hlubinné-
ho dobývání zde existuje již 
mnoho let.  

Novou expozici doplňují 
ukázky zkamenělin a dalších 
archeologických nálezů, di-
vácky velmi vděčný je kom-
pletní model povrchového 
lomu. „Snažili jsme se do něj 
zakomponovat technická za-
řízení a ukázat postup těžby 
od skrývky, přes dobývání uh-
lí, po vytváření výsypek a re-
kultivace,“ doplnil ředitel. 
Součástí expozice je také mo-
del chemických závodů, pro-
tože ty na Mostecku vznikly 

právě kvůli dostupným ložis-
kům uhlí a možnosti vyrábět 
z něj pohonné hmoty. 
„Velmi nás těší, že jsme do ex-
pozice mohli zahrnout i kom-
pletní pracoviště důlního mě-
řictví včetně unikátní sbírky 
fotogrammetrických strojů, 
což jsou zajímavé předměty 
i pro lidi, kteří na šachtě pra-
cují, ale běžně se s nimi nese-
tkají,“ dodal Jakš.  Letecká fo-
togrammetrie se přitom na 
šachtách využívá dlouhá léta, 

pomáhá při zhotovování důl-
ních map. 
Podkrušnohorské technické 
muzeum návštěvníkům na-
bízí celkem sedm expozic. 
Mohou se seznámit  s těž-
bou rud, hlubinným a povr-
chovým dobýváním, prohléd-
nout si modely šachet i štolu, 
parní těžní stroj, ale také na-
příklad lampárnu nebo šat-
ny. Venkovní expozice před-
stavují techniku, ale také ge-
ologické nálezy.                (red)

Hornické muzeum láká na expozici povrchového dobývání

„Ve svém profesním životě den-
ně řešíte situace, k nimž, když 
pomineme živelné pohromy, 
dochází většinou kvůli lidské 
chybě, neopatrnosti a lehko-
vážnosti. Jsme vám velice vděč-
ní za to, že v takových chvílích 
nemyslíte na vlastní pohodlí 
a díky vašemu nasazení může-
me žít s uklidňujícím pocitem, 
že se na vaši profesionální ne-
odkladnou pomoc v těchto těž-
kých chvílích můžeme spoleh-
nout,“ poděkoval přítomným 
primátor Mostu Jan Paparega.
Ocenění si od primátora a ve-
litele hasičů Severní energe-
tické převzali také Jiří Stříbrný 
a Valentin Kopp. Nominováni 
byli svými kolegy za dlouho-
dobé příkladné pracovní úsi-
lí a úspěšnou činnost v Ha-
sičském záchranném sboru 
Severní energetické. Jiří Stří-

brný u sboru pracuje od roku 
1980, od roku 1988 působí ve 
funkci velitele směny. Valen-
tin Kopp slouží od roku 1986. 
V současnosti pracuje jako ha-
sič – strojník a v této pozici se 
podílel i na likvidaci řady mi-
mořádných událostí většího 
rozsahu, včetně povodní a po-
žárů v chemickém průmyslu.  
„Snaha města Mostu oceňo-
vat každoročně členy záchran-
ných a bezpečnostních složek 
je chvályhodná a jsme rádi, že 
jsou mezi ně zahrnuti i členové 
Hasičského záchranného sbo-
ru Severní energetické. Ačko-
li se jedná o podnikové hasiče, 
jsou velmi platnou součástí In-
tegrovaného záchranného sys-
tému v regionu a svou profesi-
onalitu mnohokrát prokázali 
i při náročných zásazích mimo 
těžební lokality. Ocenění si pro-

to zaslouží stejně jako ostatní 
členové záchranných a bezpeč-
nostních složek,“ připomněla 
Gabriela Sáričková Benešová, 
mluvčí skupiny Sev.en Energy.
Mostecký magistrát udě-
lil ocenění sedmi policistům, 

sedmi strážníkům městské 
policie, třem dobrovolným 
a šesti profesionálním hasi-
čům, čtyřem zdravotním zá-
chranářům a jednomu zástup-
ci vodní záchranné služby. Me-
zi oceněnými byl i Ladislav 

Langmajer, starosta okresního 
sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, bývalý dlouholetý 
vedoucí odboru bezpečnosti 
a hygieny práce tehdejší Mos-
tecké uhelné společnosti.                        

(red)

Hasiči Severní energetické byli mezi oceněnými 
Osmadvacet příslušníků záchranných a  bez-
pečnostních sborů z regionu převzalo v červ-
nu na mosteckém magistrátu ocenění za svou 
práci. Nechyběla mezi nimi ani dvojice hasičů 
ze Severní energetické. 

Ji í St íbrný a Valentin Kopp byli mezi oceněnými zástupci záchranných a bezpe nostních sborů. Foto: (pim)

Deště ze začátku června 
výrazně pomohly přírodě 
a louky se konečně pořád-
ně zazelenaly. Pro společ-
nost Rekultivace to zname-
ná, že bude mít dostatek 
krmiva pro dobytek. 
„Voda přišla skutečně na po-
slední chvíli a dalo by se říct, 
že zachránila první seč. Má-
me posečeno zhruba sedmde-
sát procent ploch travních po-
rostů,“ uvedl Tomáš Šolar, ře-
ditel společnosti Rekultivace. 
Firma se stará o přibližně 
600 hektarů, z toho asi polo-
vinu zabírají pícniny. „Nejví-
ce se dařílo  vojtěšce, která se 
v současnosti už blíží ke stan-
dardním výnosům. Máme při-
pravených 1200 balíků sena 
z celkových zhruba dvou tisíc, 
které potřebujeme jako krme-
ní pro krávy,“ doplnil ředitel. 
A intenzivní senoseč dál po-
kračuje, na rekultivovaných 
plochách se pohybuje až pět 
traktoristů denně. 
Společnost Rekultivace má 
i veškerou techniku potřeb-
nou k výrobě zimního krme-
ní pro skot. „Navíc máme za-
jištěné uskladnění, takže na 
zpracované balíky nebude pr-
šet a nebudou ztrácet na kva-
litě. Pokud bychom měli vý-
raznější přebytky, můžeme je 
prodávat,“ uzavřel ředitel.    

(pim)

Déšť pomohl senu 

Do soutěže se zapojilo jedenáct 
tříčlenných družstev, jejichž 
složení bylo rozlosováno, aby 
nebyli zvýhodněni registro-

vaní členové střeleckých klu-
bů. Největší úspěch slavil tým 
ve složení Suchochleb, Pail a J. 
Mikešová, který nastřílel 397 

bodů. Na stříbrné příčce skon-
čili Helt, Eštok a Němcová, kte-
ří zaostali za vítězi o pouhých 
19 bodů. Bronzovou příčku 
obsadili Strejc, Suchochleb 
mladší a Kopecký s 373 body. 
Dva členové stříbrného týmu 
se radovali i v soutěži jednot-
livců. Helt se stal se 188 body 
vítězem v kategorii registrova-
ných střelců, Eštok v katego-

rii neregistrovaných. Ženskou 
kategorii stejně jako v loň-
ském roce ovládla Margita Ho-
lečková. 
Další sportovní akce pořáda-
né sdružením odborových or-
ganizací se uskuteční na pod-
zim. Na programu jsou turnaj 
v tenise, kopané a také oblíbe-
ný turistický pochod.  

(red)  

Střelecká soutěž si získává stále větší oblibu

Letošní turnaj ve st elbě p ilákal více než t i desítky soutěžících. Foto: (pim)

Více než tři desítky soutěžících se sešly na 
střelnici v Čepirohách na tradičním odborář-
ském turnaji ve střelbě z  velkorážní pistole 
nebo revolveru. 
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S jakými pocity se vracíte 
z mistrovství světa?
Se skvělým pocitem z dobře 
odvedené práce. Nebyl to ně-
jaký plán přivézt medaili. Na 
to předem nemyslím, soustře-

dím se na to podat co nejlep-
ší výkon.

Skoro celé mistrovství to vy-
padalo, že to může být pro 
Hebe Sailing Team dokonce 
zlatá...
To je pravda. Udělali jsme 
pár chyb, ale na druhou stra-
nu jsme jich udělali třeba mé-
ně než vítězná posádka, ale 
nás ta jedna malá chyba bo-
hužel stála víc. Nepovedl se 
nám stoprocentně start v po-
slední rozjížďce, dostali jsme 
se do defenzivní pozice. To se 
ale stává poměrně běžně, jde 
o sekundy. Jestliže je při zá-
vodu osm rozjížděk, tedy osm 
startů, není možné všechny 
zvládnout na 100 procent.

P esto obrovský úspěch pro 
eský jachting.

Čeští jachtaři běžně nevozí 
medaile z mistrovství světa 
i Evropy, zvlášť v dospělých 
kategorií. Máme jich deset, 
možná dvanáct za celou histo-
rii jachtingu. Takže v českém 
měřítku je to velký úspěch.

Jen jste se vrátil z mistrov-
ství, odjel jste na další závo-
dy. Máte te  plnou sezonu?
Pro mě už je to celoroční zá-
ležitost. V březnu startují ev-
ropské závody, to trvá do září, 
pak pokračuji v zámoří, Mia-
mi, Austrálie… 

Co vás te  eká?
Věnuji se jachtingu na posád-
kových lodích a jezdím teď 
se třemi týmy. Jedním z nich 
je právě Hebe, kde nám mi-
strovstvím světa sezona vy-
vrcholila. Hned na to začala 
sezona na lodích Melges, je-
li jsme první světový pohár 
v Itálii, což pokračuje až do 
mistrovství Evropy této lodní 
třídy. Čas od času se pak při-

pojím k některému týmu, kte-
ré vznikají speciálně pro vel-
ké zaoceánské závody, jako je 
třeba Hobart – Sydney nebo 
Fastnet. Právě Fastnet, což je 
oceánský závod z Portsmou-

th kolem Fastnet Rock u Irska 
a jezdí se jednou za dva roky, 
mě zřejmě letos čeká.

Jste jedním z nejúspěšněj-
ších sportovců Mostecka 
a lenem jachta ského klu-
bu, který vůbec nemá vodu. 
To je trochu paradoxní...
Začínal jsem na Dřínově, kde 
je dnes důl a jednou tam mož-
ná bude zase jezero. Pak jsme 
se přesunuli na Benedikt, kde 
jsem se jako dítě učil jezdit 
a závodit. Ten už také neexis-
tuje. Je to stejné jako u jiných 
sportů – začínáte někde v do-
mácí hale, ale jakmile začne-
te jezdit po závodech a turna-
jích, hodně cestujete a domácí 
hala už vám nestačí. Nicmé-
ně je důležité ji mít, aby by-
lo kde začít. Mostecký jach-
ting je dnes v hibernační fá-
zi. Děti se snažíme posílat na 
různé jiné vody, spolupracu-
jeme s Vodními sporty Duch-
cov, probíhají společné tré-
ninky na Barboře u Oldřicho-
va, ale je to poměrně složité. 
Věřím, že se to po otevření Je-
zera Most změní. Je to jedna 
z nejideálnějších vod pro za-
čátky s jachtingem v celé Čes-
ké republice.

Pro ?
Jak dnes fungují rodiny s dět-
mi? Rodiče po škole odvezou 
děti někam do haly nebo k vo-
dě na přesně určený čas tré-
ninku, něco si zařídí a zase 
je vyzvednou. Sám mám dě-
ti, takže to znám. Jenže pokud 
je máte odvézt na Lipno, je to 
desetihodinová cesta, ale i na 
Nechranice nebo Oldřichov 
zabere cesta 40 až 50 minut 
tam, zpátky plus trénink. Je-
den tréninkový den tak rodi-
če stojí kolem čtyř hodin. Kdo 
si to může dovolit? Vody, kte-
ré jsou veřejně přístupné hro-

madnou dopravou, jsou v re-
publice dvě – Vltava v Praze, 
což není jachtařsky ideální, 
a Brněnská přehrada, která 
na tom není o moc lépe. Mos-
tecké jezero je absolutní uni-

kum. Je dostatečně velké, aby 
se tam dal dělat jachting, ne-
jen pro trénink, ale i pro zá-
vody a mistrovství republiky 
v některých lodních třídách. 
A přitom je přímo u města.

Jaké máte plány?
Vybudovat tam centrum vod-
ních sportů. Myslím, že tenhle 
plán je dnes v mnoha hlavách, 
včetně místní municipality. 
Spojili jsme se v této iniciati-
vě s lounskými veslaři, kteří 
by na mosteckém jezeře moh-
li rozvíjet svou novou olym-

pijskou disciplínu  - mořské 
veslování. Ve světě je spojení 
veslování a jachtingu poměr-
ně běžné. Máme velkou pod-
poru obou svazů i Českého 
olympijského výboru.

Jste iniciátorem vzniku 
olympijského parku na Jeze-
e Most. Co si pod tím p ed-
stavit?
Při každé olympiádě, což je 
věc, kterou vymyslel Jirka Kej-
val (předseda Českého olym-
pijského výboru – pozn. red.), 
vznikají takzvané olympijské 
parky. První z nich byl při zim-
ní olympiádě na Letné, velmi 
populární pak byl letní park 
na Lipně. Lidé mohou přijít 
a vyzkoušet si kterýkoliv sport 
z olympiády, jsou tam fan zóny, 
televizní přenosy... Právě tako-
vý park může vzniknout na 
mosteckém jezeře. Proč neote-
vírat centrum vodních sportů 
zrovna tím, že se v něm uspo-
řádá olympijský park? Proč 
neotevřít celé jezero a nepřed-
stavit ho České republice prá-

vě touto akcí? Větší marke-
ting pro Most a mostecké je-
zero si neumím představit. Jen 
aglomerace Mostu má 100 ti-
síc obyvatel, dojezdová vzdá-
lenost z Prahy je hodina. Jest-
li jsme dokázali přitáhnout fa-
noušky sportu na Lipno, tady 
je to ještě snazší. Příští olym-

piádu stihnout nemůžeme, 
takže by to byla Paříž 2024. 

íkáte, že mostecký jachtin-
gový klub je ve fázi spánku. 
Má tedy co nabídnout? Nad-
šení? Trenéry?
Elán má a lidský potenciál ta-
ky. Já sám jsem třeba členem 
trenérsko-metodické komise 
svazu jachtingu a máme i řa-

du zkušených členů a trenérů. 
Český jachting hledá svá cent-
ra pro malé děti, takže lze vy-
užít podporu svazu a může 
tu vzniknout sportovní cent-
rum mládeže. Určitě se na je-
zeře dají pořádat závody ze sé-
rie jachtařské ligy. Z Yacht Clu-
bu Baník Most se může stát 

jeden z největších klubů v ČR, 
a to právě díky unikátnosti po-
lohy jezera vedle města. Brno 
a Praha běžně spolupracují se 
základními školami a dokonce 
část tělesné výchovy a mimo-
školních aktivit probíhá přímo 
v jejich jacht klubech. Se stej-
ným modelem chceme přijít 
i v Mostě.

(kat)
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Martin Trčka
  42 let, žije v Mostě

  člen Yacht Club Baník Most

  šestinásobný mistr ČR v jachtingu, mistr světa v kate-
gorii jednoposádkových lodí D-One, vicemistr světa ve 
třídě plachetnic Melges 24, dvakrát reprezentoval ČR 
na olympiádě

  v červnu se stal s posádkou lodi Hebe Sailing Team vi-
cemistrem světa v kategorii ORC1

  iniciátor vzniku olympijského parku na Jezeře Most 
při olympiádě v Paříži v roce 2024

  je ženatý, má 2 děti

„Těžebních společností skupi-
ny Sev.en Energy si velmi váží-
me. Jsou dlouholetým, stabil-
ním a historicky jedním z nej-
déle spolupracujících partnerů 
Svazku obcí v regionu Krušných 
hor. Každoročně inančně pod-
porují naši činnost částkou v řá-
dech několika set tisíc korun. 
Díky podpoře Vršanské uhel-
né a Severní energetické proto 
můžeme realizovat řadu pro-
jektů v oblasti propagace. Pení-
ze od těžařů pomáhají také ve 
školství a v rozvoji jednotlivých 
obcí. Naším cílem je využívat i-
nanční podporu tak, aby měla 
dopad na všechny členské obce 
svazku. Důležitá je pro nás ne-
jen výše podpory, která je v roz-
počtu SORKH nezanedbatel-
ná, ale především to, že na toto 
partnerství se můžeme spoleh-
nout opakovaně už řadu let,“ 
poděkoval za podporu předse-
da svazku obcí David Kádner. 
„Jsem přesvědčen o tom, že ten-
to způsob spolupráce má smy-
sl. Krušné hory byly v minu-
losti tak trochu popelkou, ale 
v posledních letech se zde usku-
tečňuje řada zajímavých pro-

jektů a i tento region se stává 
pro návštěvníky atraktivním. 
Mám radost z toho, že řada 
z nich vznikla díky svazku obcí,“ 
doplnil Vladimír Rouček, gene-
rální ředitel těžebních společ-
ností Sev.en Energy.  
Projekt Bezpečný region má 
pomoci sjednotit bezpečnost-
ní dopravní prvky na komu-
nikacích SORKH. „Krušné hory 
v současnosti nejsou připraveny 
na velký dopravní provoz. V ně-
kterých obcích nejsou chodníky, 
chybí přechody pro chodce, ne-
lze instalovat semafory. Chce-
me také řešit, aby se řidiči při 
mimořádné situaci včas dozvě-
děli o případném omezení už 
na některém z vjezdů do hor-
ských částí regionu,“ vysvětlil 
Kádner. Součástí projektu, kte-
rý potrvá minimálně tři roky, 
je v první fázi studie provedi-
telnosti, v dalších letech se bu-
dou navržená opatření reali-
zovat. Mělo by dojít například 
k instalaci nových bezpečnost-
ních prvků, v plánu je i osvě-
ta pro děti ze základních škol 
v oblasti bezpečného pohybu 
na komunikacích ve spoluprá-

ci s BESIP a asistenty prevence 
kriminality, a také zapojení in-
formačního systému o aktuál-
ním stavu sjízdnosti komuni-
kací v horských obcích na pří-
jezdové komunikace do hor 
v Litvínově a Horním Jiřetí-
ně. „Na projekt v letošním ro-
ce žádáme také o dotaci z Mi-
nisterstva práce a sociálních 
věcí. Konkrétně o 240 tisíc ko-
run na studii proveditelnosti. 

Finanční dar od těžebních spo-
lečností využijeme na spoluú-
čast a na realizaci první eta-
py konkrétních opatření vyplý-
vajících z této studie,“ doplnil 
David Kádner.
V minulosti svazek využil i-
nanční dary těžebních spo-
lečností například na realiza-
ci projektů spojených s pro-
pagací regionu a turismu, na 
projekt Do Krušných hor bez 

bariér, jehož součástí jsou 
dvojjazyčné turistické mate-
riály nebo na projekt Pozná-
vejte Krušné hory určený pro 
děti základních škol Ústecké-
ho kraje. Obnovilo se znače-
ní Krušnohorského autookru-
hu, vyznačily cyklistické trasy 
v území SORKH a vznikl uce-
lený přehled nabídky zimních 
sportů v obcích sdružených 
ve svazku.                                      (red)  

Těžební společnosti podporují svazek obcí
Těžební společnosti skupiny Sev.en Energy 
podpoří v letošním roce Svazek obcí v regionu 
Krušných hor (SORKH) částkou 500 tisíc ko-
run. Dar je určen na realizaci dlouhodobého 
projektu Bezpečný region. 

Smlouvu podepsali generální editel těžebních spole ností Sev.en Energy Vladimír Rou ek a p edseda 
SORKH David Kádner (vlevo). Foto: (pim)

Pod komínem se 
soutěžilo o pilu
Jindy velmi poklidné sobot-
ní ráno u rybníka v Trnávce 
mělo tentokrát zvláštní at-
mosféru. Z mlhavého opa-
ru kolem rybníka se postup-
ně vynořovaly postavy ne-
dočkavých rybářů, kteří se 
svým rybářským vybave-
ním na zádech a s kbelíky 
návnad a nástrah v rukou, 
mířili do míst s losovacími 
lístky, aby si včas každý vy-
táhl číslo s místem lovu pro 
první a druhý poločas. 
O posledním květnovém ví-
kendu se totiž na rybníku 
v Trnávce uskutečnily ry-
bářské závody, které se pra-
videlně konají za význam-
ného přispění Sev.en EC 
a obce Trnávka. Díky jejich 
přispění se letos mohlo sou-
těžit o motorovou pilu. 
Krátce po zahájení v 7 hodin 
ráno poslalo svoje nástrahy 
pod hladinu celkem 53 ry-
bářů. Během pár minut prv-
ní z nich hlásili úspěch. Loň-

ské suché dny se 
podepsaly na ry-
bí osádce, proto-
že vymizela vel-
ká hejna cejnů. Na 
háčku letos konči-
li převážně kara-
si stříbřití a kap-
ři obecní. Celkem 
se podařilo zdolat 
20 karasů, kap-
rů jen o dva mé-
ně. Oba tyto dru-
hy ryb se bodo-
valy pravidlem co 
centimetr, to je-
den bod. Po neú-
spěšném prvním 
poločase opět za-
bodoval loňský 
vítěz pan Cuhor-
ka, kterému ve 
druhé půli na háč-
ku skončili čtyři kapři a je-
den karas. Bylo z toho jasné 
vítězství a také hlavní cena, 
motorová pila.
Počasí bylo jak na objednáv-
ku a rybník se odpoledne 
zase vrátil do svého klidu. 

Z kladných ohlasů účastní-
ků usuzujeme, že by se v té-
to tradici mělo pokračovat 
i v příštím roce.

Za Trnávské rybáře 
Jiří Vojáček

Proč cestovat za oceán, když 
zajímavých míst je v tuzem-
sku spousta. A některá jsou 
doslova za humny. 
I tak by mohl znít podtitul tra-
dičního miniveletrhu cestovní-
ho ruchu, který město Most opět 
uspořádalo pod ochozem zdej-
šího magistrátu. Návštěvníci 
se mohli inspirovat ve stáncích 
sedmnácti vystavovatelů, kte-
ří představili širokou škálu zají-
mavých míst z blízkého i vzdále-
nějšího okolí.  Svůj stánek mělo 
i Uhelné safari, které už desá-

tým rokem organizuje skupina 
Sev.en Energy. 
Na hornické památky láka-
li i zahraniční hosté miniveletr-
hu z Marienbergu. Jejich pamě-
tihodnosti spojené především 
s těžbou rud jsou součástí Hor-
nické stezky Krušných hor a dají 
se nelézt i ve stejnojmenné bro-
žuře, kterou v loňském roce vy-
dala za přispění těžebních spo-
lečností skupiny Sev.en Energy 
Destinační agentura Krušné ho-
ry. Součástí hornické stezky je 
rovněž Uhelné safari.             (red)

Zajímavá místa čekají za humny

Mostecký jachting zatím spí, ale jezero ho probudí
V červnu přivezl z chorvatského Šibeníku do Mostu stříbro z mistrov-
ství světa. Tituly ale moc nepočítá a hned po tomto úspěchu vyrazil na 
další závody do Itálie. Na rozhovor jsme si proto museli pár dní počkat. 
Jak se ze suchozemce stane mořský vlk, jaké možnosti otevírá Mostec-
ku nové jezero a proč by právě tady měl vyrůst olympijský park, vyprá-
ví jachtař Martin Trčka, jeden z nejúspěšnějších sportovců Mostecka.

„Z Yacht Clubu Baník Most se může stát jeden z největších klubů 
v ČR, a to právě díky unikátnosti polohy jezera vedle města.“

„Mostecké jezero je absolutní unikum. Je dostatečně velké, aby se 
tam dal dělat jachting, nejen pro trénink, ale i pro závody a mis-
trovství republiky v některých lodních třídách.“

Úspěšný mostecký jachta  Martin Tr ka. Foto: (kat)

Cenu Český permon si 
z červnového 23. setkání 
hornických měst a obcí v Jih-
lavě přivezl Josef Gerthner. 
Sošku uděluje Sdružení hor-
nických a hutnických spol-
ků České republiky jedenkrát 
ročně osobnostem nebo insti-
tucím, které se významně za-
sloužily o rozvoj hornických 
tradic.
Josef Gerthner přijel na Jihlav-
ské havíření s kolegy z mostec-

kého Spolku severočeských ha-
vířů. Za svou hornickou minu-
lost se nikdy nestyděl, prvně 
fáral už v roce 1962 a profesi 
zůstal věrný po celý život i poté, 
co odešel do penze. Stál u zrodu 
Podkrušnohorského technic-
kého muzea, společně s kolegy 
ze spolku zakládal tradici pře-
dávání světla svaté Barbory, řa-
da lidí jej poznala i jako průvod-
ce Uhelného safari, kde působil 
ještě v loňské sezoně.           (red)

Český permon v Mostě
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI

Sev.en Energy hledá nové zaměstnance
společnost Severní energetická hledá:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uve-
dené pozici:

  údržba a opravy silnoproudých zařízení 
úpravárenské technologie

  údržba a opravy elektroinstalace objektů

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: v oboru elektro s maturitou, ne-

bo vyučen 
  min. § 6 do 1000V vyhl. 50/1978, nad 

1000V výhodou
  orientace ve výkresové dokumentaci
  velmi dobrý zdravotní stav 

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně 

s garancí meziročního nárůstu dle kolek-
tivní smlouvy

  prémiové ohodnocení
  iremní bene ity 
  smlouvu na dobu určitou s reálným před-

pokladem prodloužení na dobu neurčitou
  pracovní dobu v ranních směnách (6:00 

– 14:00 hod.) nebo ve směnném provozu 
12hodinové směny ranní, noční, 2 dny vol-
na - zde pak příplatky

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Sever-
ní energetická - Úpravna uhlí Komořany. Bliž-
ší informace: Libor Poncar, tel. 478 004 751. Pí-
semné přihlášky formou životopisu zasílejte na 
e-mail: v.stefanek@7group.cz  nebo poštou na 
adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. 
Řezáče 315, 434 67 Most

společnost Vršanská uhelná hledá:

MECHANIK 
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uve-
dené pozici:

  údržba a opravy různých typů slaboprou-
dých zařízení 

  údržba, opravy a instalace bezpečnostních 
kamer a kamerových systémů

  údržba, opravy a instalace elektronických 
zabezpečovacích systémů

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: ÚSO nebo SŠ – obor elektro - sla-

boproud, elektronik, automatizace, měřicí 
a regulační technika, IT technika

  min. § 5 do 1000V  vyhl. č. 50/1978
  znalost slaboproudu, elektroniky, kamero-

vých systémů, elektronických zabezpečo-
vacích systémů

   řidičský průkaz skupiny B podmínkou
  alespoň 3 roky praxe v oboru
  schopnost samostatné činnosti
  velmi dobrý zdravotní stav – smyslová 

zdravotní způsobilost, práce ve výškách, 
práce v noci, možnost práce ve směnovém 
provozu

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 6. tarifního stupně 

s garancí meziročního nárůstu dle kolek-
tivní smlouvy

  iremní bene ity 
  smlouvu na dobu určitou s reálným před-

pokladem prodloužení na dobu neurčitou
  pracovní dobu v ranních 8hodinových smě-

nách, po zapracování možnost nepřetržité-
ho provozu (směny ranní, noční, volno, vol-
no, nebo ranní, ranní volno, volno) - zde 
pak příplatky

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Vršanská 
uhelná (lokalita Čepirohy). Bližší informace: Ing. 
František Peterka, tel. 606 603 919. Písemné 
přihlášky formou životopisu zasílejte na e-mail: 
v.stefanek@7group.cz  nebo poštou na adresu: 
Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 
315, 434 67 Most. 

společnost Coal Services hledá:

REFERENT ZÁSOBOVÁNÍ

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uve-
dené pozici:

   nákup materiálu dle požadavků 
   příprava a administrace výběrových řízení
   obchodní jednání, udržování a po-

silování vztahů s dodavateli 
   sjednávání cenových a dodacích podmínek
   vytváření nákupní strategie v rám-

ci svěřeného sortimentu
   práce v systému SAP

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: SŠ/VŠ, zaměření nejlépe tech-

nického nebo ekonomického směru
  velmi dobrá uživatelská zna-

lost MS Of ice (Excel, Word)
  ŘP skupiny „B“
  zkušenosti z oblasti nákupu výhodou
  znalost prostředí SAP výhodou
  znalost AJ nebo NJ výhodou
  velmi dobré komunikační, vyjedná-

vací a prezentační dovednosti 
  kreativní a profesionální přístup, lo-

ajalita, diskrétnost a spolehlivost
  samostatnost, systematičnost a pečlivost
  schopnost týmové spolupráce i sa-

mostatného rozhodování

Nabízíme:
  iremní bene ity 
  od nového roku po zapracování: příspě-

vek na penzijní připojištění 550 Kč mě-
síčně; program Zdraví - Bene ity v hod-
notě 10 500 Kč na rok (čerpání na dovo-
lenou, sportovní zařízení, léky, kulturu)

  mobilní telefon s výhodným tari-
fem i pro rodinné příslušníky

  inanční ohodnocení odpovídají-
cí dosažené kvali ikaci a praxi,

  zajímavou práci v přátelském kolektivu 
a v příjemném pracovním prostředí, mož-
nost profesního a kariérního rozvoje,

Nástup možný nejdříve od 1. 9. 2019. Pracoviš-
tě Most. Bližší informace: Vladimír Štefánek, 
tel. 478 003 612; Ing. Michaela Krejčová, tel. 
478 003 213. Písemné přihlášky- motivační do-
pis a životopis zasílejte na e-mail: v.stefanek@
7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Šte-
fánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 
Most

ELEKTROMECHANIK
s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uve-
dené pozici:

  kontrola, údržba a opravy různých typů za-
bezpečovacích zařízení WSSB Export; GS 
II., III.; AŽD; MODEST; kabelových rozvodů 
v kolejové dopravě 

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: SOU nebo SŠ – obor elektro – sla-

boproud 
  min. § 5 Vyhl. č. 50/1978
  praxe přímo na zabezpečovacím zařízení 

výhodou
  velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdra-

votní způsobilost, práce ve výškách
  spolehlivost, odpovědnost, důslednost

Nabízíme:
  náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč – jen 

v případě splnění kvalif. předpokladů vzdě-
lání a Vyhl. 50/1978

  platové ohodnocení odpovídající zařazení 
do 6. tarifního stupně 

  iremní bene ity 
  smlouvu na dobu určitou s předpokladem 

prodloužení na dobu neurčitou
  pracovní dobu Po – Pá v ranních 8hodino-

vých směnách (6:00 – 14:00)

Nástup možný ihned nebo dle dohody. Pracoviš-
tě: okres Most. Bližší informace: Otakar Kadlec, 
tel. 478 004 742; 602 714 543. Písemné přihláš-
ky formou životopisu zasílejte na e-mail: v.ste-
fanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vla-
dimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 
434 67 Most

Firemní benefity 
pro poptávané profese 

13. plat
příspěvek na stravování

2 týdny dovolené navíc (celkem 30 dnů) 

 Po zapracování navíc: 
příspěvek na penzijní připojiště-
ní (minimálně 550 Kč měsíčně)
program Zdraví (karta Bene i-

ty v hodnotě 10 500 Kč/rok s mož-
ností čerpání na dovolenou, sport. 

zařízení, léky, kulturu a další)
Více o volných místech 
na www.7energy.com

Svědčí o tom i statistiky. V do-
bě nástupu Carla Pohnerta do 
funkce starosty měl tzv. Starý 
Most necelých deset tisíc oby-
vatel. Když odcházel, bylo jich 
přes 30 tisíc. Během funkční-
ho období jediného člověka 
tak město ztrojnásobilo svou 
velikost.
Carl se narodil 12. května 
1832 v německé rodině mos-
teckého lékárníka. Šel v ot-
cových stopách a vystudoval 
farmacii. Kariéru komunál-
ního politika odstartoval ve 
30 letech, kdy se stal členem 

zastupitelstva, tehdy obecní-
ho výboru. O několik let poz-
ději se stal členem městské 
rady a v listopadu roku 1877 
byl zvolen starostou. A byl jím 
až do prosince roku 1909.
Pohnert patřil mezi velké pa-
trioty. Převzal vedení města 
v době, kdy se mohutně roz-
víjelo, a dokázal to zužitkovat 
k jeho prospěchu. Ještě v do-
bě Carlova mládí byl Most 
převážně zemědělskou oblas-
tí s drobnými řemesly a ob-
chodem. Mění se to až po roce 
1850, kdy se do města stěhuje 

okresní hejtmanství. A přede-
vším v roce 1870, kdy je sem 
přivedena železnice a nastá-
vá prudký rozvoj průmys-
lu a těžby uhlí. Do Mostu při-
cházejí tisíce nových obyva-
tel za prací a město tak zcela 
zásadně mění svou tvář. Ros-
tou nové továrny jako plynár-
na, elektrárna, ocelárna, por-
celánka, sklárna, ale i nové 
obytné čtvrti. S rostoucím po-
čtem obyvatel a bohatnutím 
města přichází i rozvoj ve-
řejného sektoru. Za Pohner-
tova vládnutí vznikají nové 
školy, budova soudu a vězni-
ce, pivovar, spořitelna, rozši-
řuje se nemocnice, vznikají cí-
sařské lázně. Most postupně 
ztrácí svůj středověký ráz, což 
ale přináší i likvidaci jedineč-
ných historických budov, me-
zi nimi především renesanční 
radnice, která ustoupila stav-
bě nového justičního paláce 
krajského soudu. Na Hněvíně 
se staví první výletní restau-
race a roku 1900 je otevřena 

kamenná vyhlíd-
ková věž. Na po-
čátku 20. století 
pak město staví 
jezdecká kasárna 
pod čtvrtí Zahra-
žany. Most získá-
vá nové elektric-
ké osvětlení ulic 
a vodovod. V ro-
ce 1901 je zpro-
vozněn první tři-
náctikilometrový 
úsek tramvajo-
vé trati do Litví-
nova.
Carl Pohnert byl 
od roku 1886 ta-
ké poslancem 
Říšské rady a za-
řadil se do tzv. 
Německého klu-
bu. Za své zásluhy získal ne-
jen Řád Františka Josefa, ale 
též šlechtický titul, takže se 
po roce 1883 psal Carl von 
Pohnert. Ještě za života mu 
byl udělen titul čestného ob-
čana města Mostu. Slavnost-

ního otevření městského di-
vadla v Mostě se již nedožil, 
zemřel 4. ledna roku 1911. Je-
ho nástupcem ve funkci sta-
rosty se stal doktor práv Josef 
Herold, který však vedl měs-
to pouhých osm let.           (kat)

Nejdéle sloužící starosta v historii města Mostu
Carl Edler von Pohnert (1832 - 1911)

Jen těžko bychom hledali v  historii Mostu 
úspěšnějšího politika, než byl Carl Pohnert. 
Téměř půl století působil v  obecní radě a  ne-
uvěřitelných 32 let byl starostou města. To se 
nepodařilo nikomu před ním, ani po něm. Po-
hnertovi nahrála také doba – druhá polovina 
19. století patřila k  časům největšího rozma-
chu Mostu.

V Hoře Svaté Kateřiny se na 
začátku června sešli všich-
ni, kdo si chtěli připomenout 
slavnou hornickou tradici to-
hoto svého času významné-
ho horního města. Prošel tu-
dy průvod s patronkou havířů 
svatou Barborou, na pódiu na 
náměstí se střídaly děti z ma-
teřské i základní školy s pro-
gramem, který měl také vztah 
k hornictví a k hornickým 
tradicím. Návštěvníci si moh-
li prohlédnout techniku báň-
ských záchranářů, poslech-
nout si hornickou dechovku, 
podívat se na pohádku nebo 
vyrazit po soutěžní Stříbrné 
stezce. 
„Hornictví k tomuto regionu 
neodmyslitelně patří a je vel-
mi důležitou součástí Hory 
Svaté Kateřiny. Proto jsme se 
rozhodli uspořádat slavnos-
ti, které by měly být oslavou 
a připomenutím velmi nároč-

né havířské práce a doufám, 
že se nám ve spolupráci s hor-
nickými spolky podaří vytvořit 
další tradici,“ uvedl Jindřich 
Zetek, starosta Hory Svaté 
Kateřiny.
Horské město zažilo dobu své 
největší slávy ve středověku, 
kdy se tu těžila měď a stříb-
ro a jen v jeho katastru se na-
cházelo více než padesát štol. 
Největší a nejznámější z nich 
byla Mikulášská štola, je-
jíž část je veřejnosti přístup-
ná dodnes. Těžba rud v Ho-
ře Svaté Kateřiny skončila 
v 18. století, pozdější pokusy 
o obnovu těžby už se ukáza-
ly jako nerentabilní. O štolách 
v horské obci se znovu začalo 
mluvit v devadesátých letech 
minulého století, když se tu 
hledači pokoušeli najít nacis-
ty uloupenou petrohradskou 
Jantarovou komnatu.                                     

(red)

V horských obcích oživují hornické tradice
Připomenout si slavnou historii a pokusit se 
založit novou tradici chtěli pořadatelé histo-
ricky prvních Kateřinských hornických slav-
ností. 

Horou Svaté Kate iny prošel během hornických slavností také průvod se svatou Barborou. Foto: (pim)
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a CHOMUTOVSKO

  Do 14. 7. - Petr Hav-
lík - „Hlubinný důl“. Výsta-
va černobílých fotogra ií za-
chycuje posledních deset let 
dolu Centrum v Dolním Jiřetí-
ně. V podzemních výstavních 
prostorách kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v Mostě. 
Otevřeno ÚT- NE, svátky 9:00 
– 17:00 hod., vstupné 20 Kč, 
snížené 5 Kč.

  6. 7. - Spartan workout 
tour. Na své si přijdou všich-
ni, co si chtějí zaběhat a za-
cvičit nebo strávit aktivní den 
po boku stejně smýšlejících li-
dí. Akce probíhá pod vedením 
zkušených trenérů o iciálních 
tréninkových skupin. Areál 
Matylda, Most. 

  7. 7. - Letní obloha. Po-
pulárně naučný pořad 
o hvězdné obloze. Pro do-
spělé a děti od 12 let. Plane-
tárium Most, od 16:30 hodin. 

  11. 7. - Promenádní 
koncerty 2019. V parku me-
zi budovou magistrátu a hote-
lem Cascade zahraje Big Band 
Zdeňka Tölga. Od 17:00 do 
18:00 hodin, zdarma. 

  12. 7. – Zámecké pátky. 
Pro všechny příznivce dob-
ré zábavy připravuje Zámek 
Červený Hrádek cyklus kul-
turních akcí se souhrnným 
názvem „Zámecké pátky“. 
Každý bude nějak zaměřený 
– nejčastěji na hudbu, ale do 
budoucna se objeví i drama-
tická tvorba, ohnivá show ne-
bo taneční vystoupení. Všech-
ny akce z tohoto cyklu se ko-
nají na prostranství před 
zámkem, návštěvníci se mo-
hou těšit na posezení ven-
ku, občerstvení bude zajiště-
no jak ve stáncích, tak v oran-
žerii. Vstup zdarma. Začátek 
v 18:00 hodin. 

  13. 7. - Komentova-
ná procházka Křižatec-
ký travers. Oblastní muze-
um v Mostě připravilo další 
ze série komentovaných pro-
cházek. Sraz účastníků je ve 
14:00 hodin na autobusovém 
nádraží v Litvínově. Následně 
přesun zeleným autobusem 
DÚK linky 523 do zastávky 
Klíny, obecní úřad, odtud ve 
14:30 komentovaná procház-
ka po trase Klíny - Křížatky - 

Horní Jiřetín. Délka trasy je 9 
km. Průvodce Jan Setvák. Do-
poručuje se pevná obuv, pití 
a svačina.

  13. 7. – Francouzská hu-
dební škola Ecole de Mu-
sique de Malansac. Nelly 
Burban a její žáci se účast-
ní letošní historické „sto-
pované“ po deseti městech 
ve Francii, Německu a Čes-
ku. Tuto akci inicioval spi-
sovatel Laurent Guillet, kte-
rý každoročně putuje po sto-
pách svého strýce, jenž za 
2. světové války prošel řadou 
zajateckých táborů a jeho ži-
votní pouť se uzavřela v Zá-
luží. Hudebníci na nádvoří lit-
vínovského zámku Valdštej-
nů zahrají šansony, ilmovou 
i populární hudbu. Začátek 
v 17:00 hodin, vstup zdarma.     

  17. 7. - Taneční odpo-
ledne v hotelu Cascade. Hra-
je skupina J Trio. Od 16:00 do 
19:00 hodin, vstupné zdarma. 

  19. 7. – Mostík. Odpoled-
ne pro celou rodinu. Areál let-
ní scény Benedikt, od 16:00 
hodin. 

  20. 7. - Letní kino v Ole-
jomlýnském parku - Ho-
tel Transylvánie 3: Příšeróz-
ní dovolená. Americký animo-
vaný ilm režiséra Genndyho 
Tartakovskyho, který stál i za 
předchozími dvěma ilmy sé-
rie – Hotel Transylvánie a Ho-
tel Transylvánie 2. Promítání 
v Olejomlýnském parku ved-
le penzionu Bremen začíná ve 
21:00 hodin, vstup zdarma.

  20. 7. – Letní hrátky 
a Letní noc. Další ročník po-
pulární akce ve sportovním 
areálu ve Strupčicích. 

  21. 7. - Krušnoman 
Cross Triathlon Most. Běh/
plavání/jízda na horském ko-
le (MTB). V průběhu dne bu-
dou probíhat tři kategorie zá-
vodů: Classic (možnost vy-
tvoření štafety pro jednotl. 
disciplíny), Sprint / hobby 
(možnost štafety), Dětské zá-
vody. Areál Matylda. Přihláš-
ky na www.krusnoman.com

  21. 7. - Country čaje ne-
jen pro seniory. Na mostec-
kém Benediktu hraje skupina 
Stará Sešlost. Začátek v 15:30 
hodin. 

  24. 7. – Kvinta. Folko-
vý koncert na nádvoří zámku 
Valdštejnů v Litvínově. Začá-
tek v 16:00 hodin.  

  27. 7. - Letní kino v Za-
ječicích. Tentokrát je na pro-
gramu ilm Ženy v běhu. 

  Do 24. 8. – Letní kino 
na koupališti Koldům. Pro-
mítá se každý pátek a sobo-
tu, jednotné vstupné 80 Kč 
na osobu. Možnost zapůjče-
ní lehátka za poplatek 20 Kč 
a zakoupení občerstvení před 
i během promítání. Program 
na červen /červenec / sr-
pen je k nalezení například 
na www.citadela-litvinov.cz. 
Vstupenky k zakoupení pouze 
v pokladně koupaliště v den 
konání. Začátek promítání od 
června 21:30 hod. a od srpna 
21:00 hod., po setmění.

  Do 31. 8. - Výstava „BEZ 
TATÍČKA“ - Pomníky Velké 
války 1914 – 1918 v Ústec-
kém kraji. Výstava přibližu-
je okolnosti vzniku pomní-

ků Velké války, mapuje jejich 
fondy a prezentuje segmenty 
umělecky nejzdařilejších po-
mníků na území Ústeckého 
kraje. Oblastní muzeum Most. 

  Do 31. 8. - Výstava 
science centra iQpark Li-
berec v Městské knihovně 
Most. Výstava obsahuje 13 
exponátů, které jsou sestro-
jeny tak, aby se návštěvníci 
mohli hravou a zábavnou for-
mou dozvědět řadu zajíma-
vých informací, např. o lid-
ských smyslech nebo i to, jak 
někdy vlastní smysly klamou. 
Vstup zdarma. 

  Do 22. 9. - Krásy Kruš-
ných hor. Výstava fotogra-
ií - Fotoklub 11.11. Svá dí-

la v Městské knihovně v Me-
ziboří vystavují Renata 
Menclová, František Haase, 
Pavel Šafář. 

PARDUBICKO
  13. - 14. 7. – Překážkáč. 

Překážkové závody, Tank 
Power Přelouč.  

  19. - 20. 7. - Hrady CZ- 
Kunětická Hora. Hudeb-
ní festival, vystoupí Kryš-
tof, Sto zvířat, Michal Hrůza, 
Arakain a Lucie Bílá, Anna 
K., Rybičky 48, No Name, Mi-
rai, Jelen, Wohnout a další. 

  25. 7. - Koncert na 
schodech. Vystoupí Pře-
loučská dechovka Vladimíra 
Kosiny, Orchestr Jaroslava 
Ježka. Před DK Chvaletice, 
od 17:00 hodin, vstup zdar-
ma.  

  26. 7. - VAŤÁK (Ka-
bát revival) + VANAHEIM. 
Koncert na Letním parke-
tu za školou v Přelouči. Za-
čátek ve 20:00 hodin, vstup 
100 Kč.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 20. 6. oslavil pan Jaroslav Kůrka životní jubileum – 
60. narozeniny. Do dalších let hodně štěstí, zdraví a spoko-
jenosti přejí kolegové ze skládkového stroje USSK3.  
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Bruce Lee (1940-1973) - herec, mistr a popularizátor bojových umění: Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se … (1. část tajenky) nějaké nepříjemné 
věci - mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, … (2. část tajenky) jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože každá zkušenost je 
lekcí. Správné znění tajenky z květnového čísla DN: Don Miguel Ruiz: Nic si neberte osobně. Nic z toho, co ostatní činí, není kvůli vám. To, co ostatní říkají nebo dě-
lají, je odrazem jejich vlastní reality, jejich vlastního snu. Když se stanete odolnými vůči názorům a činům ostatních, nebudete se již zbytečně trápit. Výhru získá-
vají: Monika Jánošková, Coal Services; Jiří Smolík, Coal Services; Jaromír Žák, Most. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redak-
ce 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 červenci
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Rodinný den pro zaměstnance Sev.en Energy 
a  jejich rodiny je ve Chvaleticích už tradicí. 
U příležitosti 40. výročí elektrárny mohli vzít 
zaměstnanci své rodiny nejen na prohlídku 
elektrárny, ale i přímo na své pracoviště. V bo-
hatém doprovodném programu si děti i  do-
spělí vyzkoušeli, jak se hraje v současné době 
populární discgolf, jak vyměnit kolo u F1. Své 
znalosti mohli prověřit v retrohře v krytu ci-
vilní obrany pod administrativní budovou. Na 
akci zavítali i pardubičtí hokejisté Petr Čásla-
va a Jan Mandát, kteří s úsměvem rozdávali 
autogramy a HC Dynamo poskytlo i speciální 
cenu do soutěže. Dvě permanentky na příští 
extraligovou sezonu si domů odnesl Martin 
Sykáček.

Rodinný den ve Chvaleticích nabídl něco navíc 

V krytu civilní ochrany ekala na návštěvníky retrosoutěž. Foto: 5x Sev.en EC   

Rodinný den navštívili i hokejisté pardubického HC Dynamo a vzali s sebou i maskota klubu. Kdo chtěl, mohl se na vlastní kůži p esvěd it, co obnáší výměna kola u formule.

Už na prostranství p ed elektrárnou si mohli zájemci vyzkoušet, jak se hraje discgolf. 

Sou ástí každého rodinného dne jsou exkurze. 
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