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Psovodi využili 
Centrumku jako 
trenažér

Chvaletičtí hasiči 
s kolegy nacvičovali 
zásah v provozu 

Teplárny v Kladně 
a Zlíně zahájily 
topnou sezonu

Zájem lidí je 
pro průvodce 
obrovskou odměnou

Budoucí ekonomové 
složili Uhelnou 
maturitu
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Uhelné safari patří mezi nej-
vyhledávanější turistické ak-
tivity na Mostecku. Industri-
ální prostředí lomů ČSA a Vr-
šany láká každoročně tisíce 
návštěvníků. Prohlédnout si 

těžební stroje za plného cho-
du je nevšední zážitek, kte-
rý skupina Sev.en Energy ne-
může nabídnout všem zá-
jemcům. Přetlak poptávky 
nad nabídkou se totiž kaž-

doročně zvyšuje a počet ex-
kurzí na jednotlivých trasách 
není možné dále navyšovat. 
Úspěch a obliba Uhelného sa-
fari vede k dalšímu rozšiřová-
ní projektu. 
V letošním roce ke třem stá-
lým trasám přibyla nová, spe-
ciálně upravená trasa pro dě-
ti od šesti let. BABY SAFA-
RI zavádí malé návštěvníky 
na vnitřní vyhlídkovou tera-
su lomu ČSA a prohlédnou si 
zblízka korečkové rýpadlo RK 
5000. 
Pokračování na straně 2

 Úspěšné jubileum Uhelného safari
Letošní jubilejní ročník Uhelného safari patřil 
v desetileté historii projektu Severní energe-
tické a Vršanské uhelné k těm nejúspěšnějším. 
Během sezóny si rekultivace i oba lomy za pro-
vozu prohlédlo více než 3 200 lidí. Od zahájení 
projektu v roce 2009 přilákalo Uhelné safari 
už bezmála 30 000 návštěvníků. 

Elektrárna Chvaletice zís-
kala již posedmé osvědče-
ní Bezpečný podnik, které 
oceňuje bezpečnost a kom-
fort zaměstnanců a ochra-
nu životního prostředí při 
práci. 
Symbolickou plaketu pře-
vzal v úterý 22. října v Kai-
serštejnském paláci v Praze 
generální ředitel Václav Ma-
tys z rukou náměstka minis-
tryně práce a sociálních vě-
cí Jiřího Vaňáska. Elektrár-
na Chvaletice se k programu 
Bezpečný podnik přihlásila 
jako první elektrárna v Čes-
ké republice a první ocenění 
převzala již v roce 2002. 
„Chtěl bych především podě-
kovat inspektorům z Oblast-
ního inspektorátu práce pro 
Královehradecký a Pardubic-
ký kraj za dlouhodobou spo-
lupráci a doufám, že se tu za 
tři roky opět sejdeme, protože 
bezpečnost práce a ochrana 
životního prostředí je u nás 
vždy na prvním místě,“ řekl 
Václav Matys, generální ře-
ditel elektrárny Chvaletice 
a dodal...
Pokračování na straně 4

Sev.en EC je posedmé
bezpečným podnikem 

Litvínovský Zimní stadion Ivana Hlinky se stal dějištěm prvního ro níku turnaje Sev.en Hockey Cup, ve kterém proti sobě nastoupily týmy z regio-
nů, kde působí skupina Sev.en Energy, tedy z Litvínova, Kladna, Pardubic a Zlína. Symbolické první vhazování provedl patron turnaje Martin Ru-
ínský. Podrobnsti o turnaji naleznete uvnit  tohoto vydání Důlních novin. Foto: (pim)

Teplárna požádala Minis-
terstvo životního prostře-
dí o předčasné vyjmutí zdro-
je Elektrárna Kladno I z Pře-
chodového národního plánu 
omezování emisí. Zásadním 
způsobem totiž snížila emi-
se oxidu siřičitého, což ověři-
ly i následné zkoušky. Všech-
ny kotle tak od 1. října spl-
ňují přísné emisní limity 

stanovené vyhláškou (Vyhl. 
415/2012 Sb.). Ministerstvo 
žádosti obratem vyhovělo.
Společnost také u tohoto 
zdroje pokračuje v přípravě 
přechodu na nové emisní li-
mity platné od 17. 8. 2021 bez 
jakýchkoli výjimek, k čemuž 
se zavázala v rámci schválené 
žádosti o změnu Integrované-
ho povolení.                       (red)

Teplárna splňuje přísné limity  
Teplárna Kladno ze skupiny Sev.en Energy zá-
sadně snížila emise oxidu siřičitého, splní tak 
všechny přísné ekologické limity.
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MLUVČÍ
V ŘÍJNU MÉDIA 
ZAJÍMALO 

ČTK: Jak vnímáte demon-
straci studentů na ochra-
nu klimatu, která byla pod 
názvem Zastavme smrad 
z Počerad zaměřena pro-
ti provozu této elektrárny?
Smrad z Počerad pomohou 
studenti vyřešit nikoli de-
monstracemi, ale naopak tím, 
že vymyslí nějakou novou 
technologii na výrobu elek-
třiny, která tradiční elektrár-
ny nahradí. A to jde mnohem 
lépe ve škole, než na náměstí. 
Vzrůstající spotřeba elektřiny 
je realitou, před kterou nelze 
zavírat oči. Kdyby Elektrárna 
Počerady ze dne na den pře-
stala vyrábět, Česko by rázem 
přišlo o více než 6 % elektric-
kého proudu. Chybějící elek-
třinu by tak musely vyrobit ji-
né zdroje – dražší a špinavěj-
ší. I dobře míněné požadavky 
tedy paradoxně mohou vést 
ke zvýšení emisí a cen elek-
třiny. Každopádně Počerady 
musí splňovat náročné ev-
ropské emisní limity, ať už je 
bude vlastnit kdokoli.
ČT, ČRo a další média: Jak 
reagujete na žebříčky In-
tegrovaného registru zne-
čišťování, podle kterých 
elektrárna Chvaletice vý-
razně zvýšila emise rakovi-
notvorných látek, skleníko-
vých plynů a rtuti?
Jakkoli čísla prezentovaná 
sdružením Arnika zní hrůzo-
strašně, je třeba především 
říci, že u žádných znečišťu-
jících látek nepřekračuje-
me imisní limity na ochranu 
zdraví obyvatel. To, že arsen 
nebo rtuť způsobují závažná 
onemocnění, neznamená, že 
tato onemocnění způsobu-
jí emise elektrárny. Koncent-
race těchto látek jsou tak níz-
ké, že na zdraví obyvatel vliv 
nemají, jak potvrzují i data 
ČHMÚ. Jak jsme již upozor-
ňovali, vloni jsme dosáhli nej-
vyšší výroby elektřiny v his-
torii – 4,7 TWh, což je o 30 % 
více než v roce 2017. Proto 
logicky vzrostly i emise.

„Přestavba hlavní čerpací sta-
nice je v podstatě standardní 
věc, musíme technologii pře-
misťovat tak, jak postupuje 
těžba a následně i vnitřní vý-
sypka lomu. Ve Vršanech se 
hlavní čerpací stanice přesou-
vala naposledy před dvěma 
lety,“  vysvětlil Petr Sigmund, 
vedoucí úseku odvodnění Se-
verní energetické. 
Současná akce ale bude vý-
jimečná. Poprvé bude voda 
odvedena do dvou jímek, ni-
koli pouze do jedné jako do-
posud. Důvodem je plánova-
ný postup těžby lomu Vršany. 

„Jímka, která bude osazena 
čerpadly, bude mít delší ži-
votnost, měla by vydržet ně-
kolik let. Druhá jímka, která 
bude sloužit jako usazovací 
a kde se voda přirozenou ces-
tou částečně pročistí, se bu-
de přesouvat podle postupu 
vnitřní výsypky,“ doplnil Ro-
man Ptáček, revírník úseku 
odvodnění. 
Kapacita hlavní čerpací sta-
nice je v současnosti zhruba 
60 tisíc kubíků. Měla by zů-
stat stejná i při vzniku dvou 
samostatných jímek, přičemž 
usazovací bude o něco menší, 

pojme zhruba 25 tisíc kubíků 
důlních vod. 
Obě nové jímky vyhloubil už 
před časem uhelný velkostroj 
KU300/K107, kvůli svým pa-
rametrům se ovšem nedo-

stal na požadovanou hloubku 
8,5 metru, proto obě místa 
odtěžila pomocná mechani-
zace. K přesunu hlavní čerpa-
cí stanice do nové pozice by 
mělo dojít v listopadu.      (red) 

Ve Vršanech chystají novinku v čerpání důlních vod

Nové jímky pro hlavní erpací stanici ve Vršanech p ipravil uhelný vel-
kostroj KU300, do pat i né hloubky je ale musí vyhloubit pomocná me-
chanizace. Foto: (pim)

„Sešli se zde kynologické bri-
gády z Česka, ale také hor-
ští záchranáři a hasiči se psy 
z Polska. Zhruba sedmdesát li-
dí s přibližně sedmi desítkami 
psů, z nichž menší část tvoři-
li profesionálové a zbytek byli 
amatérští kynologičtí záchra-
náři,“ uvedl Miroslav Fencl 
z pořádající Záchranné ky-
nologické skupiny Centrum, 
která dostala jméno podle 
hlubinného dolu, kde se po-
dobné setkání konalo poprvé 
před třemi roky. 
Psovodi se střídali na sedmi 
stanovištích, kde vyhledáva-
li osoby zavalené v sutinách 
zřícené budovy, pátrali po li-
dech v prostorách bývalého 
krytu CO v naprosté tmě ne-
bo trénovali slaňování z těž-
ní věže, ať už sami nebo se 
psy. Na jejich výkony dohlí-
želi certi ikovaní záchranáři. 

„Na jednotlivých pracovištích 
vše probíhá formou hry. Záro-
veň ale při vyhledávání nelze 
pracovat celý den. Čich, který 
psi využívají, může být tímto 
extrémním způsobem zatěžo-
ván maximálně hodinu,“ při-
pomněl Fencl. 
 „Velké poděkování patří sku-
pině Sev.en Energy a Dolu Ko-
hinoor, že nám umožnili vyu-
žít v podstatě celý areál dolu 
Centrum. Snažíme se záchra-
náře zvát do prostředí, která 
pro ně nejsou obvyklá a býva-
lý hlubinný důl je ideální,“ po-
znamenal Fencl. 
Kynologická skupina Cent-
rum by ráda do budoucna 
rozšířila spolupráci i s báň-
skými záchranáři, protože 
někteří z jejich psů umí vy-
hledávat osoby i v hlubině. 
Dokonce je schopen přes zá-
val rozpoznat, zda je hledaná 

osoba ještě naživu. Kynolo-
gičtí záchranáři si své schop-
nosti v hlubině mohli ověřit 
během prázdnin v rámci mos-
teckého soustředění, kdy se 
vydali k hlubinářům na loka-
litu Československá armáda. 
„Běžně spolupracujeme s den-
ními stacionáři pro seniory 
a postižené, protože v posled-
ní době přibývá případů ztra-
cených osob z těchto skupin 
obyvatelstva. Když se pokusí-
me poznat, jak žijí a přemýšle-
jí, může nám to výrazně pomo-
ci při skutečných pátracích ak-
cích,“ vysvětlil vedoucí. 
Důl Centrum byl posledním 
hnědouhelným hlubinným 
dolem v Česku, těžba skon-
čila v roce 2016 po téměř 
130 letech provozu. Areál byl 
nabídnut k prodeji, ovšem 
vzhledem k tomu, že jeho vý-
znamná část je památkově 
chráněna, nedaří se najít zá-
jemce. Důl Kohinoor proto 
i nadále provádí nezbytnou 
správu a údržbu a výjimeč-
ně se zde pořádají akce, jako 
je třeba soustředění psích zá-
chranářů.                          (pim)

Psovodi využili Centrumku jako trenažér
Do areálu dnes už bývalého hlubinného dolu 
Centrum se v polovině října nastěhovali na tři 
dny záchranáři se psy. Účastnili se meziná-
rodního soustředění kynologických brigád.

Sou ástí cvi ení bylo nap íklad sla ování se psem, jedna z nejnáro -
nějších disciplín, p i které k sobě musí mít zví e i psovod absolutní dů-
věru. Foto: (pim)

V jarních měsících napa-
dl smíšený les kůrovec, kon-

krétně lýkožrout modřínový. 
Malý brouk by během krát-

kého času bez zásahu člo-
věka dokázal zlikvidovat 
všechny modříny v okolních 
lesních porostech. Po jeho 
útoku nezbývá většinou nic 
jiného, než vykácet několik 
hektarů lesa. „Rozhodli jsme 
se proti kůrovci modřínovému 
v našich lesích bojovat tradič-
ní metodou kladením otráve-
ných lapáků. Několik modřínů 
jsme na různých místech le-
sa pokáceli a napustili je lát-
kou, která kůrovce hubí. Od-
umírající dřevo je pro tento 
hmyz zajímavější a lákavější 
potrava než zdravý strom. Na 
pasti se nám podařilo nalákat 
většinu kůrovců, kteří se v té-
to oblasti vyrojili. Po několi-
ka opakováních můžeme pro-
hlásit, že se nám modřín v na-
šich lesích prozatím podařilo 
udržet,“ uvedl odborný lesní 
hospodář Severní energetic-
ké Jiří Křen. 
Třicetihektarový les ochran-
ný má výhradně ekologický 
význam pro krajinu. Vzrost-
lé stromy nejsou určeny pro 
těžbu dřeva. „Smíšené lesy 

s převahou listnáčů jsou pro 
jinak sušší krajinu Mostecka 
velmi důležité.  Kromě jiného 
zadržují v krajině vodu, čis-
tí vzduch a pomáhají vytvo-

řit stabilní ekosystém,“ potvr-
zuje Jiří Křen. Do krajiny se 
v rámci rekultivací vrací lesy 
s původní druhovou sklad-
bou.                                      (red)

Lesnické rekultivace si úspěšně poradily s kůrovcem 
Čtyřicetiletý les na výsypce Obránců míru zachránili lesní hospodáři 
Severní energetické před kůrovcovou kalamitou tradiční metodou kla-
dením lapáků. Postup, který  se na rekultivacích Severní energetické 
v boji s kůrovcem osvědčil, je k lesu maximálně šetrný a s útoky škůdce 
si poradí během několika měsíců. 

Na lesnických rekultivacích se v boji s kůrovcem osvěd ila metoda kla-
dení otrávených lapáků. Foto: (pim)

Pokračování ze strany 1
Z lomu se přesouvají do Pod-
krušnohorského technického 
muzea, kde je pro ně připra-
vena interaktivní prohlídka. 
„BABY SAFARI jsme letos or-
ganizovali jen zkušebně, ale 
nadšení a zájem malých dětí 
o těžbu uhlí, historii těžební-
ho průmyslu a o uhelné lomy 
nás přesvědčil, abychom zařa-
dili tuto trasu do naší stálé na-
bídky. Od příští sezóny tak bu-
de možné zarezervovat si BA-
BY SAFARI ve více termínech. 
Děti speciálně uzpůsobenou 
trasou provede nový vyškole-

ný průvodce, který dokáže ma-
lé posluchače zaujmout a for-
mou hry a zábavy jim přiblíží 
těžbu uhlí v povrchových lo-
mech,“ uvedla mluvčí skupiny 
Sev.en Energy Gabriela Sárič-
ková Benešová. 
V příštím roce bude projekt 
pokračovat také na třech stá-
lých trasách určených pro ná-
vštěvníky od dvanácti let. 
První dvě trasy kombinují 
prohlídku hnědouhelných lo-
mů se zastávkou na místech, 
kde se krajina rekultivač-
ní činností změnila na odpo-
činkové zóny, příjemná místa 

k bydlení nebo zajímavá pří-
rodní území s výskytem vzác-
ných nebo ohrožených dru-
hů živočichů i rostlin. Třetí 
trasa je výhradně rekultivač-
ní a ukazuje například hipo-
drom, autodrom, vodní dí-
lo Matylda, areál děkanského 
kostela nebo relaxační a spor-
tovní komplex Benedikt, kde 
se v minulosti těžilo uhlí. „Re-
kultivační trasu v příští sezó-
ně přizpůsobíme více odbor-
né veřejnosti. Rekultivace, kte-
ré jsou právem považovány za 
výkladní skříň evropské rekul-
tivační školy, si s odborným vý-

kladem mohou přijet prohléd-
nout studenti vysokých škol či 
pracovníci irem, které se na 
různých úrovních rekultivace-
mi a utvářením krajiny zabý-
vají,“ doplnila Gabriela Sárič-
ková Benešová.  
Celkem se na všech čtyřech 
trasách konalo 171 exkur-
zí. Prostředí uhelného lomu 
je vyhledávanou kulisou pro 
ilmové štáby nebo fotografy. 

Uhelné safari je součástí pro-
jektu Hornická stezka Kruš-
ných hor a pro turisty jsou 
připraveny také tematické tu-
ristické vizitky a razítka. (red)

Úspěšné jubileum Uhelného safari

Gabriela Sáričková 
Benešová,
mluvčí Sev.en Energy

Lýkožrout mod ínový už by rekultiva ním lesům neměl škodit. Foto: (pim)

Ve Vršanech se chystají na přestavbu hlavní 
čerpací stanice, kam se svádí veškerá důlní 
voda z lomu, aby neohrožovala těžební zaří-
zení. Kompletní technologie se posune zhru-
ba o 120 metrů, připravena je ale také jedna 
novinka. 

Aktivisté na velkostroji roz-
vinuli transparenty odmí-
tající těžbu uhlí, na podpo-
ru Kurdů a proti kapitalis-
mu, takže jejich požadavky 
zpočátku nebyly příliš jasné. 
Zástupci Vršanské uhelné ve 
chvíli, kdy skupinka velko-
stroj obsazovala, pracoviště 
zabezpečili a opustili. Poli-
cisté, kteří byli na místo při-
voláni, se s aktivisty snažili 

o jejich případném odchodu 
vyjednávat, ale veškerá sna-
ha vycházela naprázdno. Pri-
mární snahou těžební spo-
lečnosti i policistů bylo, aby 
se v dobývacím prostoru ni-
komu nic nestalo. 
Těžbu v lomu Vršany, ani do-
dávky zákazníkům tento inci-
dent nijak nenarušil, protože 
dobývání uhlí probíhá na zce-
la jiném místě. Skrývkový vel-

kostroj byl v době, kdy na něj 
osm aktivistů lezlo, odstaven 
během státního svátku, od-
staven musel být do doby, než 
jej všichni „nevítaní hosté“ ve 

čtvrtek 31. října opustili. Pří-
padné škody, které Vršanské 
uhelné odstavením velkostro-
je vznikly, se budou vyčíslo-
vat dodatečně.                 (red)

Aktivisté vylezli na skrývkový velkostroj
Osmička aktivistů obsadila v  noci z  28. na 
29. října skrývkový velkostroj KU800/K54 spo-
lečnosti Vršanská uhelná v prostoru Hořanské-
ho koridoru. Těžební společnosti ani policistům 
své kroky nijak nezdůvodnila, novinářům ale 
sdělila svůj úmysl zůstat na rypadle do doby, 
než nastane klimatická spravedlnost. 

Než aktivisté vyměnili transparenty, nebylo zpo átku p íliš jasné, proti 
emu na skrývkovém velkostroji protestují. Foto: Archiv DN
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Ve Zlíně bylo zahájeno vy-
tápění průmyslového areá-
lu bývalých Baťových závo-
dů, zlínských domácností 
a dalších subjektů již 18. zá-
ří.  V Kladně se topí od 23. zá-
ří.  V obou lokalitách je pro-
střednictvím místních měst-
ských organizací – Teplo Zlín 
a TEPO Kladno zásobováno 
teplem více než 35 tisíc do-
mácností a irem.
„Obě teplárny se v průběhu 
léta aktivně připravovaly na 
nadcházející topnou sezonu, 
takže její zahájení proběh-
lo úspěšně. Naši zaměstnan-
ci prováděli pravidelné kon-
troly a opravy, a to zejména 

distribučních rozvodů tepla. 
Rád bych zde zmínil velkou in-
vestici ve Zlíně, která v letoš-
ním roce přesáhne celkovou 
hodnotu 33 milionů korun. 
Na úhradě nákladů se částeč-
ně podílí také Evropská unie. 
Jedná se o rekonstrukci hor-
kovodu v ulici Výletní a pa-
rovodu pod Hotelem Moskva. 
Cílem těchto prací je zvýše-
ní spolehlivosti dodávek a zá-
roveň snížení tepelných ztrát 
v distribučních rozvodech,“ ří-
ká Milan Prajzler, generální 
ředitel Teplárna Kladno s.r.o.
V Kladně teplárna používá 
technologii, díky které není 
třeba v letních měsících pře-

rušovat dodávky teplé vo-
dy z důvodu pravidelné let-
ní údržby. Tuto výhodu, ale 
i další pozitiva dodávek tep-
la do centrálního systému 
v Kladně hodnotí Robert Peš-

ta, jednatel společnosti TEPO 
s.r.o. „Jsem rád, že můj první 
začátek topné sezony v Tepu 
proběhl díky fantastické spo-
lupráci s Teplárnou Kladno 
bezproblémově a hladce. Po-

časí je zatím vlídné, takže ny-
ní jen zlehka temperujeme, 
ale na příchod studené fronty 
v nejbližších dnech jsme dobře 
připraveni.“                    

  (red)

Teplárny v Kladně a ve Zlíně úspěšně zahájily topnou sezonu 
Postupně své zákazníky začaly teplem záso-
bovat i teplárny, které od září  patří do ener-
getického holdingu Sev.en Energy a společně 
vystupují pod novým jménem Teplárna Klad-
no s.r.o. 

Drobná a spárkatá zvěř ko-
lem elektrárny Chvaletice 
má díky spolupráci myslivec-
kého spolku Řečany nad La-
bem a Sev.en EC nová napa-
jedla, která může zvěř neru-
šeně využít.
Dlouhodobým pozorováním 
myslivci zjistili, že z lesů mizí 
drobná zvěř. Stále častěji se zdr-
žuje v blízkosti lidských obydlí, 
kde má paradoxně větší šan-
ci sehnat potravu a vodu. Pro-
blém je v přírodě hlavně s vod-
ními zdroji, ze kterých voda po-
stupně ubývá. V revíru proto 
vznikla umělá napajedla, aby 
zvěř měla kde pít a opět se vrá-
tila do lesů, kam patří.
„Vytipovali jsme několik lokalit a 
postupně vybudovali čtyři napa-
jedla, která pravidelně naplňuje-
me. Každý týden rozvezeme až 
1 400 litrů vody,“ uvedl Václav 
Linhart, předseda myslivecké-
ho spolku v Řečanech.       (kapr)

Zvěř kolem elektrárny bude mít klid

Požár nahlásili pracovníci 
zauhlování ve 13:24 hodin a 
dva hasičské vozy CAS byly 
na místě ve 13:28 hodin. Po 
provedení průzkumu vydal 
velitel zásahu rozkaz k vy-
tvoření dopravního vedení 
a zahájení hašení útočným 
proudem na druhou ploši-
nu zauhlovací věže a rovněž 
nárazníkovou proudnicí, kte-
rá vytvořila vodní clonu me-
zi zauhlovací věží a skládkou 

paliva. Další hasičské jednot-
ky, které dorazily k místu po-
žáru, vytvořily dva útočné 
proudy a čerpací stanoviště.
Při taktickém cvičení se  pro-
věřila rovněž kyvadlová do-
prava vody. Voda byla čer-
pána z chladicí věže č. 4 cis-
ternovou automobilovou 
stříkačkou CAS 20 a k místu 
události ji dopravovaly dva 
vozy CAS 30 a CAS 24.                    

(kapr)

Chvaletičtí hasiči nacvičovali zásah v provozu
Hasiči Sev.en EC mají za sebou další taktické 
cvičení, kterého se účastnily také hasičské 
jednotky  z  Přelouče, Zdechovic a Řečan nad 
Labem. Nacvičovali likvidaci požáru zauhlo-
vací věže č. 10 s rozšířením požáru na pásové 
dopravníky paliva a skládku paliva. 

Hasi i a provozní elektriká i během zásahu. Foto: 3x Sev.en EC

Ve spolupráci chvaletické elektrárny a mysliveckého spolku e any vznikla ty i nová napajedla pro zvě . 
Foto: Archiv Sev.en EC

erpací stanoviště u chladicí věže . 4.

Doplnění vody p i kyvadlové dopravě.

Teplárna Kladno. Ilustra ní foto: Archiv DN

Pokračování ze strany 1
„V našem případě jde trochu 
o ‚bezpečnost na druhou‘, pro-
tože výsledkem naší činnosti je 
také bezpečnost – v energetic-
ké soustavě, v zajištění dodá-
vek. Takže ocenění je dobrou 
zprávou nejen pro nás, ale 
také pro všechny naše nepří-
mé zákazníky – domácnos-
ti, podniky, ale také školy, ne-
mocnice a úřady.“
Program Bezpečný podnik 
je zcela dobrovolný a jeho 
osvědčení platí tři roky. Dr-
žitel musí v průběhu toho-
to období provést minimál-
ně dva audity systému ří-
zení BOZP. Při certi ikaci se 
ověřuje funkčnost systému 
v rámci všech procesů a čin-
ností, přičemž důraz je kla-
den zejména na prevenci 
a neustálé zlepšování. Ga-
rantem programu je Státní 
úřad inspekce práce.     (red)

Sev.en EC je posedmé
bezpečným podnikem 

Zlínské mužstvo – nepatrně 
omlazené – svedlo statečný 
souboj a prohrálo pouze 1:8. 
Byl to jistě i  důvod pro dlou-

hé večerní posezení s harmo-
nikou a slováckými písněmi, 
které nám umožnil perso-
nál Hotelu Botanika. Hráčům 

obou družstev gratulujeme 
k obětavému výkonu a týmu 
Kladna k vítězství.  
Druhý den, cestou domů, by-
la pro zaměstnance Teplár-
ny Zlín zajištěna exkurze do 
infocentra Jaderné elektrár-
ny Dukovany. Jelikož provoz-
ní důvody neumožňovaly ex-
kurzi do elektrárny samotné, 
byla nám nabídnuta komen-
tovaná exkurze po EDU Info-
centru. 
Nelitovali jsme! Bylo toho 
zde k vidění daleko více, než 
za branami elektrárny. In-
formační centrum je vyba-
veno moderní špičkovou au-

diovizuální technikou. Na 
názorných trojrozměrných 
modelech jsme se seznámi-
li s celým areálem elektrárny, 
detaily všech tří okruhů, s re-
aktorem a podrobnostmi pri-
máru, viděli jsme simulaci vý-
měny paliva v reaktoru i prin-
cip ukládání použitého paliva.  
Jaderná elektrárna Dukova-
ny je první jadernou elekt-
rárnou postavenou na čes-
kém území. V elektrárně jsou 
4 výrobní bloky s tlakovodní-
mi reaktory typu VVER 440. 
V rámci zvyšování účinnos-
ti došlo ke zvýšení instalo-
vaného výkonu z původních 

4 x 440 MW na současných 
4 x 510 MW. Elektrárna je zá-
kladním zdrojem naší ener-
getické soustavy, která svoji 
výrobou dlouhodobě pokrý-
vá přes 20% celkové spotře-
by České republiky a výrazně 
tak přispívá naší energetické 
bezpečnosti a soběstačnos-
ti. Za celou dobu provozu vy-
robila přes 433 miliard kWh 
elektrické energie, což by sta-
čilo na víc než 28 let současné 
spotřeby všech domácností. 
Návštěva Dukovan pro nás 
byla velmi zajímavým zážit-
kem a rádi ji ostatním za-
městnancům naší společnos-
ti doporučíme. Poděkování za 
fotodokumentaci patří Oldři-
chu Hubáčkovi a Marku Pře-
cechtělovi.

Jitka Skřivánková

Fotbalové derby spojili s návštěvou Dukovan
Tradiční cesta hráčů fotbalu a fanoušků téže hry z řad zaměstnanců Teplárny Zlín na derby 
proti kolegům z Teplárny Kladno se tentokrát uskutečnila 10. a 11. října. Autobus byl plný a ces-
ta do Kladna bez vážnějších kolizí na D1.

Kompletní výprava Teplárny Zlín se po fotbalovém derby vypravila na exkurzi do dukovanské jaderné elektrárny. 

Vítězný kladenský tým obhájil trofej, a koli se tentokrát hrálo za velmi 
nep íznivého po así. 
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A rovnou přiznejme, že byl 
Mosteckem zděšen. Ve svých 
článcích pro revue Naše do-
ba popisoval zkažené ovzdu-
ší, špatné sociální poměry 
a zoufalou situaci zdejších dě-

tí. Mnohé z nich jsou podle něj 
pro učitele postrachem, v lep-
ším případě ho ignorují. Zve-
řejnil také studii, podle kte-
ré 12 procent dětí spí na ze-
mi, 14 až 18 % nesnídá a až 
polovina z nich neobědvá. Od 
dětství prý kouří, pijí alkohol, 
lžou a vychovávány jsou bitím. 
Také musí často pomáhat s vý-
dělkem, třeba paběrkováním 
brambor na polích nebo pro-
dávat či vypomáhat v restau-
racích. „Mám ve třídě pět ho-
chů pod loktem tetovaných,“ 
píše Štorch.
Přesto ho tyto poznatky ne-
vedly k rezignaci, ale ke sna-
hám děti pochopit, vytvořit si 
s nimi přátelský vztah a po-
moci jim. Kladl důraz na vše-

stranný rozvoj dětí, jejich pří-
pravu na běžný život a odmí-
tal mechanické učení zpaměti. 
Právě na Mostecku se zrodil 
jeho nápad škol v přírodě a za-
vádění pohybu do výuky obec-
ně. Začal s dětmi chodit ven na 
čerstvý vzduch, protože zjistil, 
že mají nedostatek pohybu – 
dnes bychom řekli, že jsou ne-
vylítané, a pořádal pro ně be-
sedy, na nichž probíral jejich 
problémy.
Své myšlenky a plány rozví-
jel i na dalších působištích 
poté, co v roce 1903 z Mostu 
po neshodách s úřady odešel. 
V roce 1922 například uspo-
řádal první lyžařský kurz pro 
pražské děti, později dokon-
ce rekreační pobyty u moře 
v Chorvatsku. Jeho pokrokové 
vyučovací metody vyvrcholi-
ly vybudováním Dětské farmy 
na Libeňském ostrově v Praze, 
tedy jakési dobové lesní ško-
ly. Tam se snažil děti vycho-
vávat „k pořádku, čistotnosti, 
pravdomluvnosti, tělesné prá-
ci, soběstačnosti, společenské 
spolupráci, bratrství, konání 
dobra, k lásce k přírodě, k ži-
votu, národu a lidem.“ Aby měl 
peníze na vybudování zázemí 

ostrovní školy, prodal dokon-
ce svou archeologickou sbír-
ku. Archeologie byla totiž jeho 
dalším velkým koníčkem, kte-
rý se později odrazil v literár-
ní tvorbě, a s dětmi podnikal 
i archeologické výpravy.
Na Mostecku, stejně jako ve 
svých dalších působištích, a to 
i po vzniku Československa, 
se Štorch potýkal s nepocho-
pením úřadů a nadřízených 
institucí. Učitelskou de initi-
vu se mu podařilo získat až 
v roce 1930, tedy po více než 
třicetileté praxi. Zkostnatělé 
školství se bránilo jeho expe-

rimentům. Také pokus o les-
ní školu na Libeňském ostro-
vě ztroskotal. V roce 1934 byl 
donucen pronajatý pozemek 
vyklidit.
Ze školství odešel po neho-
dě na lyžích v roce 1937, žil 
s manželkou Boženou v Lobči 
u Mělníka a během druhé svě-
tové války se věnoval přede-
vším psaní. Přestože se celý ži-
vot věnoval dětem, zemřel ve 
svých 78 letech bezdětný. Při-
pomíná ho muzeum v rodné 
Ostroměři v Královéhradec-
kém kraji a expozice v Lobči.                                  

   (kat)

Mostecko inspirovalo spisovatele ke vzniku škol v přírodě
Eduard Štorch (1878 - 1956)

Lovci mamutů, Osada havranů, Volání rodu – 
tyto dobrodružné knihy z dávných věků, pří-
padně jejich filmové verze, se nám obvykle 
ihned spojí se jménem Eduarda Štorcha. Jeho 
literární dílo pro mládež je ale jen odrazem 
jeho celoživotního zájmu o děti. Právě pedago-
gická činnost ho zavedla na počátku 20. století 
také na Mostecko.

„Uhelná maturita je jeden 
z našich oblíbených projektů, 
protože účastníkům něco sku-

tečně přinese. Dostanou se na 
místa, kam se obvykle nepo-
dívají a dozvědí se řadu infor-

mací o regionu, ve kterém ži-
jí a mohou je následně uplat-
nit i v běžném životě,“ uvedla 
Martina Černá, vedoucí  Eko-
logického centra Most pro 
Krušnohoří. Účastníci letoš-
ního ročníku Uhelné matu-
rity navštívili během měsíce 
lom Vršany, teplárnu v Komo-
řanech, elektrárnu v Počera-
dech, Podkrušnohorské tech-
nické muzeum, výzkumný 
ústav pro hnědé uhlí i vyso-
kou školu báňskou, kde je do-
provázeli zaměstnanci mos-
teckého ekologického centra, 
které Uhelnou maturitu při-
pravuje pod záštitou těžební 
společnosti. 
Poznatky získané při exkur-
zích, doplněné o další samo-
statně vyhledané informace, 
museli studenti rozdělení do 
pěti tříčlenných týmů zpra-
covat do závěrečné prezenta-
ce a předvést před odbornou 
porotou. Nejvíce porotce za-
ujal výkon Kristiny Dlubalo-
vé, Kateřiny Kuzmové a Mar-
ka PhamDuy, kteří hovořili 
o historii těžby uhlí na Mos-
tecku. Od Vršanské uhelné 
získali pětitisícovou poukáz-
ku do jednoho z největších 
českých e-shopů s elektroni-
kou. Všichni účastníci Uhelné 
maturity obdrželi absolvent-
ský certi ikát a drobný dárek.                  
(red)

Ekonomové složili Uhelnou maturitu
Po studentech litvínovského gymnázia složili 
letos Uhelnou maturitu i studenti Ekonomické-
ho lycea z VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. V nabídce 
grantového programu Chytré hlavy pro Sever 
Vršanské uhelné patří k nejoblíbenějším, pro-
tože spojuje zajímavé exkurze, týmovou práci 
a lákavou odměnu.

Na závěr Uhelné maturity musí t í lenné týmy své poznatky zpracovat do 
prezentace a p edvést p ed spolužáky i odbornou porotou. Foto: (pim)

Sev.en Hockey Cup se skládá 
ze čtyř turnajů v Litvínově, 
Pardubicích, Zlíně a Kladně. 
Výsledky se sčítají a na závěr 
organizátoři vyhlásí celkové-
ho vítěze. Sev.en Hockey Cup 
odstartoval 27. října turna-
jem v Litvínově. Účastníky 
soutěže jsou mladí hokejisté 
ve věku do 14 let. 
Mladé litvínovské hokejové 
naděje přijel podpořit olym-
pijský vítěz z Nagana a hoke-
jová legenda Martin Ručinský, 
který je také pro celý Sev.en 
Hockey Cup patronem litví-
novského mužstva. „Ze svého 
hokejového mládí si vybavuji, 
že podobné turnaje byly úplně 
to nejlepší, co bylo k dispozici. 
Umožňovaly nám totiž nad rá-

mec běžné regionální soutěže 
změřit síly s top mužstvy z ce-
lé republiky. Hrát takové zá-
pasy bylo pro nás vždycky za 
odměnu. Z mého pohledu je te-
dy i turnaj Sev.en Hockey Cup 
ve čtyřech městech úplně fan-
tastický,“ řekl Martin Ručin-
ský.  Zástupci všech čtyř ho-
kejových klubů poděkovali 
za podporu mládežnického 
sportu a shodli se na tom, 
že turnaj čtyř měst bude pro 
mladé hokejisty dobrou zku-
šeností. Na první letošní roč-
ník by měly navázat i další 
ročníky.
„Po posledních dvou akvizi-
cích zahrnuje portfolio na-
ší skupiny nejen uhelné lo-
my u Litvínova a elektrárnu 

u Pardubic, ale také teplárny 
v Kladně a ve Zlíně. Rozhod-
li jsme se proto tohoto hoke-
jového složení využít a vymys-
leli jsme turnaj, který podpoří 
mládež, český hokej i syner-
gie mezi našimi energetický-
mi provozy. Rozhodně nechce-

me zůstat jen u jednoho roč-
níku, ale plánujeme vytvořit 
tradiční akci na podporu mlá-
dežnického sportu,“ potvrdila 
Gabriela Sáričková Benešová, 
mluvčí skupiny Sev.en Ener-
gy. V příštích letech by se tak 
podpora mládežnického ho-

keje měla odrazit nejen v or-
ganizaci Sev.en Hockey Cupu, 
ale také například v přímé 
podpoře mladých talentů či 
dětí, kterým sportování ztě-
žuje sociální znevýhodnění 
rodin, ze kterých pochází. 

(red)

Sev.en Hockey Cup odstartoval v Litvínově

Vítězem prvního ze série turnajů Sev.en Hockey Cup se stal mládežnický tým HC Litvínov. Další kolo turnaje 
se uskute ní 17. listopadu v Pardubicích. Foto: (pim)

Když zjistíš, že v  tom máš hokej, uspořádej 
turnaj! Takové heslo stálo u  zrození Sev.en 
Hockey Cupu, nové soutěže pro mládežnické 
oddíly hokejových klubů z regionů, kde působí 
energetická skupina Sev.en Energy: HC Litví-
nov, HC Dynamo Pardubice, PSG Berani Zlín 
a HC Rytíři Kladno. 

Jedná se o překážkové závo-
dy, při kterých dochází k za-
tížení celého těla a podstat-
né je, že nevyhrává jen rych-
lost, ale také síla, vytrvalost, 
zručnost, odhodlání i psychi-
ka. Součástí závodu je kromě 
běhu i nošení břemen, pře-
konávání nejrůznějších pře-

kážek, plazení, šplh, balanc či 
ručkování. 
Deštivé počasí závodníky ne-
odradilo, naopak pro mnoho 
z nich bylo další výzvou. Jednu 
z překážek si mohli vyzkoušet 
také návštěvníci letošního dne 
otevřených dveří v elektrárně 
Chvaletice.                           (kapr)

Účastníky Překážkáče 
špatné počasí neodradí
Desítky závodníků, týmů i dětí se o prvním 
říjnovém víkendu sešly v Břehách u Přelouče, 
aby se tu poprali se třetí sérií závodů Překáž-
káč. Partnerem těchto závodů je Sev.en EC. 

V hlubině se v den tragédie 
nacházelo 56 havířů, jen čty-
řem se podařilo vyváznout. 
Dobové materiály zazname-
naly, že k neštěstí došlo ve 3 
hodiny a 45 minut ve východ-
ním poli revíru Mořic, kte-
rý tehdy spadal pod Důl Ko-
hinoor I. Dlouhé roky se uvá-
děl nižší počet obětí, protože 
kromě 38 zaměstnanců Do-
lu Kohinoor bylo mezi oběť-
mi neštěstí také sedm ně-
meckých válečných zajatců 
a sedm trestanců z nedale-
kých Libkovic. 
Na městském hřbitově v Lo-
mu se každoročně koná v den 
důlního neštěstí pietní akt 
u pomníku obětem. Účastní-

ci smutečního shromáždě-
ní si ale připomínají i ostat-
ní oběti těžké hornické prá-
ce. Na  lomském hřbitově 
je například i památník os-
mi obětem důlního požáru 
z 15. března 1932. 
Pomník poválečné důlní ka-
tastrofy na Kohinooru je sou-
částí Hornické stezky Kruš-
ných hor, projektu Destinační 
agentury Krušné hory, kte-
rý podpořily těžební společ-
nosti skupiny Sev.en Energy. 
Ve stejnojmenné brožuře na-
jdete přímo v Lomu několik 
míst, která souvisejí s hornic-
kou minulostí, například bý-
valé hornické kolonie.                                  

(red)

V Lomu si připomenou neštěstí na Kohinooru
Důlní neštěstí od nepaměti patřila k hornictví 
a nevyhýbala se ani severním Čechám. Na po-
lovinu listopadu připadá výročí tragédie na 
Dole Kohinoor. Druhé největší důlní neštěstí 
na Mostecku si těsně po válce, 14. listopadu 
1946, vyžádalo život dvaapadesáti havířů. 

Každoro ně se u pomníku katastrofy na Dole Kohinoor koná na lomském h bitově pietní akt. Foto: Archiv DN

Eduard Štorch. Foto: Wikimedia Commons

Během P ekážká e dostává zabrat doslova celé tělo. Foto: Archiv Sev.en EC
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Sev.en Energy hledá nové zaměstnance Sev.en Energy hledá nové zaměstnance
společnost Sev.en Energy hledá:

Provozní ELEKTRIKÁŘ 
s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

  Hlavní oblasti činnosti zaměstnance 
v uvedené pozici:

  údržba a opravy silnoproudých zařízení tě-
žební technologie

  údržba a opravy elektroinstalace objektů
Kvali ikační předpoklady:

  vzdělání: vyučen v oboru nebo ÚSO nebo SŠ 
– obor elektro 

  min. § 5 do 1000V  vyhl. č. 50/1978
  znalost silnoproudu 
  řidičský průkaz skupiny B výhodou
  alespoň 1 rok praxe v oboru
  schopnost samostatné činnosti
  dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní 

způsobilost, možnost práce ve směnovém 
provozu

  spolehlivost, odpovědnost, důslednost 
Nabízíme:

  náborový příspěvek ve výši 50 000,- Kč – jen 
v případě splnění kvalif. předpokladů vzdělá-
ní a Vyhl. 50/1978

  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s ga-
rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

  iremní bene ity – mimo jiné 13. plat (cca 20 
000 – 23 000 Kč/rok), příspěvek na stravová-
ní, 6 týdnů dovolené

  od nového roku po zapracování další irem-
ní bene ity

  smlouvu na dobu neurčitou 
  pracovní dobu v ranních 8 hod. směnách, po 

zapracování možnost nepřetržitého provozu  
- zde pak příplatky

  možnost profesního a osobního rozvoje - ŘP, 
Svářecí průkaz atd.

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: okres Most, 
Vršanská uhelná nebo Severní energetická.
Bližší informace: František Peterka tel. 606 
603 919, V. Štefánek tel. 478 003 612. Písemné při-
hlášky – motivační dopis a životopis zasílejte na e-
mail: v.stefanek@7group.cz.  
Na obsazované místo se vztahuje Referenční 
bonus ve výši 10 000 Kč za získání nového za-
městnance.

společnost Coal Services hledá:
ELEKTROMECHANIK

s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvede-
né pozici:

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

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

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

hodou
  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 vzdělá-
ní 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 přihlášky 
formou životopisu zasílejte na e-mail: v.stefanek@
7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Štefá-
nek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

společnost Vršanská uhelná hledá:
MECHANIK 

ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvede-
né pozici:

  údržba a opravy různých typů slaboprou-
dých zařízení 

  údržba, opravy a instalace bezpečnostních 
kamer a kamerových systémů

  údržba, opravy a instalace elektronických za-
bezpečovacích 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 zabezpečova-
cích systémů

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

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

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 6. tarifního stupně s ga-

rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

  iremní bene ity 
  smlouvu na dobu určitou s reálným předpo-

kladem 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: Vršan-
ská 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

STROJNÍK LOPATOVÉHO RÝPADLA  
s náborovým příspěvkem 30 000 Kč

Uchazeči budou po zapracování zařazeni do kur-
zu obsluh pracovních strojů, po absolvování kur-
zu možnost zařazení do profese ŘIDIČ lopatového 
rýpadla

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvede-
né pozici:

   obsluha lopatového rýpadla
   údržba a opravy zařízení rýpadla
   výklop vlaků

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: min. vyučen ve strojním ne-

bo příbuzném oboru (zámečník, sou-
stružník, strojní mechanik apod.)

  strojnický průkaz výhodou
  dobrý zdravotní stav, smyslová zdravot-

ní způsobilost (styk s kolejovou dopravou)
  spolehlivost, odpovědnost, samo-

statnost, dobrá pracovní morálka
Nabízíme:

  mzdové zařazení do 3. tarifní-
ho stupně s garancí meziročního ná-
růstu dle kolektivní smlouvy 

  absolvování praxe 400 hodin na kon-
krétním stroji, pak zařazení do šestiden-
ního kurzu obsluh pracovních strojů

  po absolvování kurzu:
   samostatná obsluha lopatového rýpadla 
  změna smlouvy z doby určité na do-

bu neurčitou a navýšení mzdy
  v případě zařazení do profe-

se řidič rýpadla mzdové zařa-
zení do 5. tarifního stupně

  iremní bene ity 
  příplatky za směnnost až 1 600 Kč měsíčně
  od nového roku po zkušební do-

bě další zaměstnanecké výhody 
  práce ve směnném provozu - 12hodinové 

směny v cyklu ranní, noční a dva dny volna
  náborový příspěvek bude vyplacen ve 

dvou částech, 10 000 Kč po zkušební době, 
20 000 Kč po úspěšném absolvování kurzu

Nástup možný dle dohody. Pracoviště Vršanská 
uhelná. Bližší informace: zástupce vedoucího úse-
ku Miloš Záděra, tel. 478 002 778. Písemné při-
hlášky zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz 
nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal 
Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

KOLEJÁŘ

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvede-
né pozici:

  Stavba, údržba o opravy kolejových svršků
Kvali ikační předpoklady:

  Základní vzdělání
  dobrý zdravotní stav, smyslová zdravotní 

způsobilost (styk s kolejovou dopravou)
  spolehlivost, dobrá pracovní morálka

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 3. tarifního stupně s ga-

rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy 

  iremní bene ity – mimo jiné 13. plat (cca 
18.000 – 22.000,- Kč/rok), příspěvek na stra-
vování, 6 týdnů dovolené

  od nového roku po zkušební době další i-
remní bene ity

  práce v ranních 8hodinových směnách 6:00 
– 14:00 hod nebo ranní12 hodinové směny

Nástup možný ihned nebo dle dohody. Pra-
coviště Vršanská uhelná. Bližší informace: ve-
doucí úseku Tomáš Beňas, tel. 478 002 732; 
724 123 717. Písemné přihlášky zasílejte na e-
mail: v.stefanek@7group.cz nebo poštou na adre-
su: Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 
315, 434 67 Most. 

MECHANIK ELEKTRONICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ

s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměst-
nance v uvedené pozici:

  údržba a opravy slaboproudých za-
řízení dálkové pásové dopravy

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: ÚSO nebo SŠ – obor elekt-

ro - slaboproud, elektronik, automa-
tizace, měřicí a regulační technika

   min. § 6 do 1000 V vyhl. 50/1978
  schopnost samostatné činnosti
  velmi dobrý zdravotní stav
  spolehlivost, odpovědnost, důsled-

nost, dobrá pracovní morálka
Nabízíme:

  náborový příspěvek ve výši 50 000  Kč 
– jen v případě splnění kvalif. před-
pokladů vzdělání a Vyhl. 50/1978

  mzdové zařazení do 6. tarifní-
ho stupně s garancí meziročního ná-
růstu dle kolektivní smlouvy

  iremní bene ity – mimo jiné 13. plat 
(cca 18 000 – 22 000 Kč/rok), příspě-
vek na stravování, 6 týdnů dovolené

  příplatky za směnnost až 1 600 Kč měsíčně
  od nového roku po zkušební do-

bě další iremní bene ity 
  práce ve směnném provozu - 12hodinové 

směny v cyklu ranní, noční a dva dny volna

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Vršan-
ská uhelná. Bližší informace: vedoucí úseku Jaro-
slav Graman, tel: 478 002 421, e-mail: j.graman@
7group.cz. 

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 
s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvede-
né pozici:

  údržba a opravy zařízení dálkové pásové do-
pravy

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: v oboru elektro vyučen, nebo s ma-

turitou
  min. § 6 do 1000 V vyhl. 50/1978 (nad 

1000V výhodou)
  orientace ve výkresové dokumentaci
  velmi dobrý zdravotní stav
  spolehlivost, odpovědnost, důslednost, dob-

rá pracovní morálka
Nabízíme:

  náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč – jen 
v případě splnění kvalif. předpokladů vzdělá-
ní a Vyhl. 50/1978

  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s ga-
rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

  iremní bene ity – mimo jiné 13. plat (cca 18 
000 – 22 000 Kč/rok), příspěvek na stravová-
ní, 6 týdnů dovolené

  příplatky za směnnost až 1 600 Kč měsíčně
  od nového roku po zkušební době další i-

remní bene ity

  práce ve směnném provozu - 12hodinové 
směny v cyklu ranní, noční a dva dny volna

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Vršanská 
uhelná. Bližší informace: Jaroslav Graman, tel. 478 
002 421, e-mail:  j.graman@7group.cz. 

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK DÁLKOVÉ 
PÁSOVÉ DOPRAVY

s náborovým příspěvkem 30 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměst-
nance v uvedené pozici:

  provoz, kontroly a údržba zařízení DPD
Kvali ikační předpoklady:

  vzdělání: min. vyučen ve strojním ne-
bo příbuzném oboru (zámečník, sou-
stružník, strojní mechanik, auto-
mechanik, instalatér apod.)

  řidičský průkaz skupiny „C“ výhodou
  dobrý zdravotní stav
  spolehlivost, odpovědnost, samo-

statnost, dobrá pracovní morálka
Nabízíme:

  náborový příspěvek ve výši 30 000 
Kč – jen v případě splnění kva-
lif. předpokladů vzdělání

  mzdové zařazení do 5. tarifní-
ho stupně s garancí meziročního ná-
růstu dle kolektivní smlouvy

  po absolvování praxe na stroji zvýše-
ní kvali ikace (klapkař, řidič velkostroje)

  iremní bene ity – mimo jiné 13. plat 
(cca 18 000 – 22 000 Kč/rok), příspě-
vek na stravování, 6 týdnů dovolené

  příplatky za směnnost až 1 600 Kč měsíčně
  od nového roku po zkušební do-

bě  další iremní bene ity 
  práce ve směnném provozu - 12hodinové 

směny v cyklu ranní, noční a dva dny volna

Nástup možný dle dohody. Pracoviště Vršanská 
uhelná. Bližší informace: Jaroslav Graman, tel. 478 
002 421, e-mail:  j.graman@7group.cz. 

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK 
VELKOSTROJE

s náborovým příspěvkem 30 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměst-
nance v uvedené pozici:

  obsluha, provoz, kontroly a údrž-
ba dobývacího stroje

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: min. vyučen ve strojním ne-

bo příbuzném oboru (zámečník, sou-
stružník, strojní mechanik, auto-
mechanik, instalatér apod.)

  dobrý zdravotní stav
  spolehlivost, odpovědnost, samo-

statnost, dobrá pracovní morálka
Nabízíme:

  náborový příspěvek ve výši 30 000 
Kč – jen v případě splnění kva-
lif. předpokladů vzdělání

  mzdové zařazení do 5. tarifní-
ho stupně s garancí meziročního ná-
růstu dle kolektivní smlouvy

  po absolvování praxe na stroji zvýše-
ní kvali ikace (klapkař, řidič velkostroje)

  iremní bene ity – mimo jiné 13. plat 
(cca 18 000 – 22 000 Kč/rok), příspě-
vek na stravování, 6 týdnů dovolené

  příplatky za směnnost až 1 600 Kč měsíčně
  od nového roku po zkušební do-

bě další iremní bene ity 
  práce ve směnném provozu - 12hodinové 

směny v cyklu ranní, noční a dva dny volna

Nástup možný dle dohody. Pracoviště Vršanská 
uhelná. Bližší informace: Jaroslav Graman, tel. 478 
002 421, e-mail:  j.graman@7group.cz. Přihláš-
ky 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 Severní energetická hledá:
PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvede-
né pozici:

  údržba a opravy silnoproudých zařízení 
úpravárenské technologie

  údržba a opravy elektroinstalace objektů
Kvali ikační předpoklady:

  vzdělání: v oboru elektro s maturitou, nebo 
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 ga-

rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

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

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

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

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Severní 
energetická - Úpravna uhlí Komořany. Bližší infor-
mace: Libor Poncar, tel. 478 004 751. Písemné při-
hlášky formou životopisu zasílejte na e-mail: v.ste-
fanek@7group.cz  nebo poštou na adresu: Vladi-
mír 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 ity v hodno-
tě 10 500 Kč/rok s možností čerpání na dovo-

lenou, sport. zařízení, léky, kulturu a další)

Více o volných místech 
na www.7energy.com
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a  CHOMUTOVSKO

  3. – 4. 11. - SOKRATES 
1. Regionální veletrh střed-
ního vzdělávání. Sportovní 
hala Most. 

  6. 11. - Den otevře-
ných dveří v Podkrušno-
horském gymnáziu Most. 
Přijďte si prohlédnout pro-
story školy, která nedávno 
oslavila 100 let, nechybí zají-
mavý program. Od 16:00 do 
18:00 hodin. 

  6. 11. - Miroslav Do-
nutil – Cestou necestou. 
Talkshow jednoho z nejpo-
pulárnějších českých herců. 
Kino Kosmos Most, od 19:00 
hodin. Předprodej vstupe-
nek Ticket-art, Informační 
turistické centrum Most. 

  7. 11. - Šperky Ulriky 
von Levetzow. Oblastní mu-
zeum a galerie v Mostě při-
pravila cyklus přednášek k 
otevření stálé expozice Ulri-
ky von Levetzow. Granátová 
souprava šperků baronky Ul-
riky von Levetzow je jedním 
z nejvzácnějších šperkař-
ských děl v České republice. 
Přednáší Radek Hanus, začá-
tek v 17:00 hodin.

  9. 11. – Svatomartinská 
zábava. Obec Malé Březno 
přichystala ochutnávku sva-
tomartinských vín z Mora-
vy, která začíná v 19:00 ho-

din. K tanci a poslechu hraje 
kapela AkceBand. Jako host 
vystoupí steelkytarista Pe-
tr Klouda, který působil ve 
skupinách Country Beat, Fe-
šáci atd. Během večera bu-
de vylosována bohatá tom-
bola. První cena je televi-
zor pro příjem TV signálu ve 
standardu DVB-T2. Začátek 
ve 20:00 hodin, vstupenky je 
možné zakoupit v obecním 
úřadu v Malém Březně za ce-
nu 200 Kč.

  9. 11. - Milan Tóth - Ma-
lování stromu. Kurz malo-
vání v Galerii Jirkov. Přihláš-
ky posílejte na e-mail: mi-
lan.toth@centrum.cz . Cena 
1 500 Kč.  

  10. 11. – Koncert k 30. 
výročí Sametové revoluce. 
Vystoupí Lubomír Brabec - 
kytara, Vilém Veverka - ho-
boj. Kostel sv. Michaela arch-
anděla v Litvínově, od 16:00 
hodin. 

  10. 11. - Archa 777 - 
Lampionový průvod. Jir-
kovské mateřské centrum 
Archa zve na tradiční Lampi-
onový průvod, od 16:30 ho-
din na náměstí Dr. E. Bene-
še, následovat bude v 17:15 
hodin divadelní představení 
na zámku Červený Hrádek. 
Předprodej vstupenek v ma-
teřském centru Archa 777, 
cena vstupenky 40 Kč. 

  11. 11. -  Svatomartin-
ské Čaje se starostou.  So-

kolovna v Nové Vsi v Horách, 
od 16:00 hodin. 

  12. 11. - 120. výročí 
úmrtí Ulriky Von Levetzow. 
Další z cyklu přednášek v ob-
lastním muzeu v Mostě. Ba-
ronka Ulrika světově proslu-
la jako poslední láska a múza 
Johanna Wolfganga Goetha. 
Příběh nenaplněné a neo-
pětované lásky stárnoucího 
básníka patří mezi největší 
milostné příběhy evropské 
historie. Přednáší Jiří Šlaj-
sna. Začátek v 17:00 hodin. 

  16. 11. - S hlavou v ob-
lacích. Divadelní předsta-
vení ochotnického spol-
ku DivOch z Vysoké Pece. 
Bombová komedie o téměř 
dokonalém zločinu. Kulturní 
dům Vrskmaň, od 18:00 ho-
din, vstupné dobrovolné. 

  16. 11. -  Noc divadel 
a 30 let svobody. Evropský 
projekt Noc divadel slibu-
je netradiční divadelní zá-
žitky. Letos se uskuteční 16. 
listopadu a zaměří se na tři-
cáté výročí sametové revolu-
ce. Činohra Městského diva-
dla v Mostě nabídne kompo-
novaný program vzpomínek 
na atmosféru revolučních 
událostí roku 1989. Veče-
rem diváky provede herec 
Svatopluk Schuller. Součástí 
mostecké Noci divadel bude 
koncert evropských šanso-
nů Renaty Drössler Ten, kte-
rého já chci, od 19:00 hodin, 
vstupné 150 Kč. 

  17. 11. - Stará Sešlost 
na Benediktu. Country čaje 
nejen pro seniory. Začátek v 
15:30 hodin. 

  19. 11. – Trio Incendio. 
Trio mladých umělců založe-
né na půdě HAMU, které sbí-
rá ocenění na zahraničních 
soutěžích. Jejich pedagogem 
je slavný klavírista Ivo Kahá-
nek. Účinkují: Filip Zaykov – 
housle, Vilém Petras – vio-
loncello, Karolína Františo-
vá -  klavír. Zámek Valdštejnů 
Litvínov, od 19:00 hodin. 

  22. 11. - Muzeum ži-
je, aneb Na chvíli badate-
lem! Muzejní noc v Oblast-
ním muzeu a galerii v Mostě 
se bude věnovat živé i neži-
vé přírodě. Návštěvníci bu-
dou mít možnost se sezná-
mit s postupy, které vedou k 
vědeckým objevům, a sami si 
vyzkouší práci badatele. Uvi-
díte některé sbírkové před-
měty, které běžně zůstáva-
jí uloženy v depozitářích. A 
pokud máte doma nějakou 
rostlinu, nerost či živočicha 
nebo si nevíte rady s tím, co 
jste vyfotili, vědečtí pracov-
níci s určením rádi pomo-

hou. Od 16:00 do 21:00 ho-
din, vstupné zdarma.

  24. 11. - Náký železo, 
občas šutr, semtam střep. 
Neobvyklé spojení materiálu 
do jediné přívětivé výstavy. 
V Galerii Jirkov až do 5. led-
na vystavují Vít Nohýnek a 
Lucie Seimlová. Vernisáž za-
číná v 16:00 hodin. 

  28. 11. - Nové poznatky 
o rodině Ulriky von Levet-
zow. Přednáška k otevření 
stálé expozice Ulriky Von Le-
vetzow v oblastním muzeu 
v Mostě. Byla známá svým 
sociálním cítěním a byla vel-
korysou mecenáškou řady 
sociálních projektů. Předná-
ší Jiří Šlajsna, od 17:00 ho-
din. 

  29. 11. – 22. 12. - Vá-
noční trhy 2019. Na mos-
teckém 1. náměstí začínají 
vánoční trhy, spojené s bo-
hatým doprovodným pro-
gramem, tradičně už na kon-
ci listopadu.

  30. 11. - Adventní kon-
cert. Pořádá Magistrát měs-
ta Mostu v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Mostě. 
Začátek v 17:00 hodin. 

  Do 20. 12. – Od svě-
tových celebrit po bídu 
chatrčí. Výstava fotogra ií 
Věry Vernerové na Červeném 
Hrádku u Jirkova.
PARDUBICKO

  8. 11. – Kdo nepláče, 
není Čech. One man show 
populárního komika Lukáše 

Pavláska v kině Přelouč. Za-
čátek v 19:00  hodin, 
vstupné 170 Kč.  

  16. 11. - „Sametovej 
bigbít“. Koncert k 30. výro-
čí Sametové revoluce. Ob-
čanská záložna Přelouč, od 
19:00 hodin, vstupné 150 Kč. 

  17. 11. - Slavnostní 
koncert Pardubického ko-
morního orchestru. Dal-
ší část koncertů k 30. vý-
ročí Sametové revoluce. 
Kino Přelouč, od 19:00 ho-
din, vstupné 100 Kč.  
20. 11. – Hodina duchů. Diva-
delní komedie. Kino Přelouč, 
od 19:00 hodin, vstupné 240 
Kč.  

  23. 11. - Cesty veřejné-
ho mínění. Veselohra. Sati-
rické šlehy na bystře odpo-
zorované neduhy českého 
politického a společenského 
života v podání čáslavské-
ho ochotnického spolku Ata-
kdál. Chvaletice – Kulisárna, 
od 19:00 hodin, vstupné 100 
Kč. 

  26. 11. - Malíř Franti-
šek Emler – přednáška. O 
rodákovi z Přelouče (1912 - 
1992) přednáší PhDr. Micha-
el Zachař. KICMP, od 18:00 
hodin, vstupné 40 Kč. 

  Do 30. 1. – Od Sameto-
vé revoluce po vznik měst-
ského úřadu. Panelová vý-
stava, která představuje Pře-
louč v letech 1989 – 1990. 
Vestibul městského úřadu, 
zdarma.
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Vyluštěte podzimní pranostiku: Když dub… 1. část tajenky, tak má velká zima a … 2. část tajenky sněhu býti. Správné znění tajenky ze zářijového čísla DN: Jest-
liže  zajíc na  podzim dlouho nehrabe, bude mírná zima, ale začne-li hrabat pelech začátkem podzimu, bude zima tuhá. Výhru získávají: Jiří Pravda, Most; Václav 
Svoboda, údržba ČSA; Věra Sheithauerová, Most. 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 listopadu

ehfCL.com      ehfTV.com      #ehfcl @ehf.champions.league @ehfCL @ehfcl

DELO WOMEN’S 
EHF Champions 

League

DHK Baník Most (CZE) 

vs. 

RK Krim Mercator (SLO)

10. 11. 2019 19:00 

Místo:
Chomutov – Rocknet Aréna 
(zimní stadion)

Vstupné:
150 Kč, 75 Kč stání 

Předprodej:  recepce Sportovní haly v Mostě, Fanshop Pirátů Chomutov 
v OC Centrál Chomutov nebo na emailu: choteborska@dhk-banikmost.cz

Akce se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje 
pana Oldřicha Bubeníčka

7. 11. Pravda a láska – Sametová revoluce
  ve sloganech, dobovém tisku a fotografiích
  Vernisáž / Sládečkovo vlastivědné muzeum / 17.00

9.11. Undergroundový večer Pod Vobrazem
  komponovaný večer k oslavám 30 let svobody / Pohostinství Pod Vobrazem / 17.00

12.11. Václav Koubek
  koncert a autogramiáda (Statutární město Kladno) / Divadlo Lampion / 20.00

13.11. Koncert Vladimíra Merty
  & křest knihy Kladenská sametová
  Středočeská vědecká knihovna - velká studovna (Halda Kladno) / 18.00

14.11. Promítání dokumentu Olgy Sommerové:
  České studentské revolty – 80. léta
  Kino Sokol (Kino žije) / 20.00

16.11. Viva la SVOBODA koncert Žamboši a Živé kvety
  Kino Sokol (T. J. Sokol) / 20.00

18.11. Jan Burian
  Koncert českého písničkáře, básníka a prozaika / Dundee Jam Kladno / 20.00

19.11. Vlasta Redl
  koncert legendárního zpěváka a skladatele /
  Městské divadlo Kladno (Statutární město Kladno) / 19.00

… a mnoho dalšího                
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Většina návštěvníků si erká ko snaží vyfotografovat 
z profi lu, aby víc vynikla jeho velikost. I pohled zp edu 
p es kore kový etěz má své kouzlo.  

Tyto ásti technologie by se hodily i do Hvězd-
ných válek, drti e ovšem hlavně drtí natěžený ma-
teriál na menší kusy, aby se nepoškodila těžební 
technologie. 

Jednou z nejzajímavějších a naprosto unikátních sou ástí stroje je ko-
re kový etěz, díky němu dokázal těžit skrývku v nejnáro nějších pod-
mínkách. Má 38 kore ků a váží zhruba 230 tun. 

Kabina idi e velkostroje, odkud je poměrně zajímavý pohled na lom SA. 

V bezprost ední blízkosti „erká ka“ stojí dvojice zvláštních strojů. V provozu jim íkali „EÁRY“, protože ozna ení těchto východoněmeckých vozů Takraf bylo EAR 3600. Pomáhaly prá-
vě p i výměně kore kového etězu.  Foto: 5x (pim)

Obří stroj budí respekt i na montážním místě 
Letos v  prosinci to budou tři roky, kdy v  lomu ČSA definitivně ukon-
čil těžbu velkostroj RK5000.0/R10. Od té doby stojí na montážním mís-
tě v lomu, a i když už nevytěží ani jediný kubík zeminy, stále přitahuje 
pozornost. Pravidelně k  němu zajíždějí exkurze Uhelného safari, aby 
si tohoto úctyhodného obra prohlédly. Jeho váha 5  500 tun a délka 
160 metrů vzbuzují zaslouženě respekt. Cestou po šachtě jsme neodolali, 
abychom si ho znovu nepřipomněli několika fotografiemi. A vyfotili jsme i 
další stroje, které patří do „technologického skanzenu“ spolu s erkáčkem.  
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