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„V minulých číslech jsem opakovaně psal o tom, 
v jak těžké situaci se v letošním roce těžební prů-
mysl a energetika ocitly. Víte také, že tlak na 
ukončení těžby a výroby energie z uhlí ze strany 
ekologů bude pokračovat a ani v příštích letech se 
nijak nezmenší. Přestože už uplynulých pět let by-
lo pro těžební společnosti velmi těžkých, postaral 
se akcionář o to, abyste to vy, zaměstnanci firmy, 
téměř nepocítili. Nyní už ale není kam sáhnout 
a úsporná opatření se dotknou každého z firmy. 
Všech zaměstnanců včetně manažerů. Teď je čas, 
abychom se semkli a společně firmu podrželi. Jen 
tak dokážeme přečkat těžké období, kterým pro-
cházíme. Nejvíce se úsporná opatření dotknou 
Severní energetické. Tam souvisejí především 
s  významnou organizační změnou, přechodem 
na jiný směnový režim a s nutností naprosto mi-
nimalizovat provozní náklady,“ řekl v úvodu vir-
tuálního setkání Petr Lenc. 
Nejčastější dotazy, které zaměstnanci zasíla-
li jak do skupiny 7spolu, tak písemně do schrá-
nek interního grantu, se týkaly kolektivního vy-
jednávání. „Vyzvali jsme odbory ke kolektivnímu 
vyjednávání a současně jsme předložili někte-
ré změny ustanovení stávající kolektivní smlou-
vy. Návrh zaměstnavatele odráží špatnou situaci, 
ve které se naše společnosti nachází. Odbory vý-
zvu přijaly a odmítly změnu ustanovení jako ce-
lek. V současné době proběhlo první kolo vyjed-
návání.  Je tedy předčasné mluvit o tom, co vše se 
změní. Všechny informace, které se nyní šíří fir-
mou, jsou zatím nepodložené kolektivní smlou-
vou. I když, jak už jsem říkal, na tom firma není 

dobře a nečekají nás žádné bohaté roky, nekon-
číme. Pro většinu z vás má firma dál práci a jis-
tý výdělek. A to je v době, kdy se v celé republi-
ce, ve všech oborech zavírají celé společnosti a lidé 
jsou ze dne na den odkázáni na sociální pomoc, 
ta nejdůležitější jistota. Nečekejme ale, že se stane 
zázrak a uhlí se dostane do popředí zájmu. Naše 
zisky už nikdy nebudou takové jako dřív. Jestli se 
budou snižovat platy a o kolik a o jaké benefity 
přijdete, na to v tuto chvíli ještě odpovědět nemů-
žu. Kolektivní vyjednávání teprve probíhá  a není 
lehké. Vaše odborová organizace za vás tvrdě bo-
juje. Všichni si ale musíme uvědomit, v jaké jsme 
situaci. Co si ještě může akcionář dovolit, a co už 
je jen nereálné přání. Hlavně chceme udržet fir-
my v chodu a zajistit práci většině z vás,“ uvedl 
Petr Lenc. 

Některé zaměstnance zajímá i to, zda firma pod-
poruje restrukturalizační příspěvek od státu ta-
ké pro zaměstnance Vršanské uhelné. „Pro za-
městnance Severní energetické a Coal Services  ho 
už v roce 2016 s vládou vyjednala vaše odboro-
vá organizace. Sociální program je jedním z  té-
mat Uhelné komise, kde ho odbory prosazují pro 
celý těžební průmysl a energetiku tedy i pro Vr-
šanskou uhelnou a vedení skupiny Sev.en Ener-
gy to jednoznačně podporuje. Například i v rám-
ci Uhelné komise,“ uvedl Petr Lenc. 
Další dotaz směřoval na důvod zahraničních in-
vestic. Proč akcionář v této době, kdy na tom ne-
jsou firmy ze skupiny Sev.en Energy dobře, na-
kupuje další firmy v zahraničí. „Ačkoliv v posled-
ních pěti letech nebyl žádný rok pro naše firmy 
úplně příznivý, letos jsme si sáhli na úplné dno. 
Netěžili jsme naplno, nevydělávali a dál může-
me fungovat jen díky prozíravosti akcionáře, kte-
rý skupinu Sev.en Energy rozšířil o evropský ob-
chod s komoditami a o zahraniční firmy. A prá-
vě ty zisky ze zahraničí nás zatím ještě udržují ve 
hře. Naše těžební společnosti díky tomu neskončí 
a nepoloží se, jak se děje některým ostatním fir-
mám v oboru. Je ale také pravda, že tak dobře, ja-
ko bylo před rokem 2015, už nikdy nebude,“ uve-
dl Petr Lenc. 
Generální ředitel těžebních společností Petr 
Lenc je připraven odpovídat i na další dotazy za-
městnanců prostřednictvím Sev.en Novin i sku-
piny 7spolu. Dále je můžete zasílat na e-mailo-
vou adresu zamestnanec@7group.cz nebo do fa-
cebookové skupiny 7spolu.                             (red)
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KAŽDÝ ZAMĚSTNANEC SPOLEČNOSTÍ  
SKUPINY SEV.EN ENERGY DOSTANE DÁREK

Protože současná situace neumožňuje obvyklé adventní setkávání, ani vánoční večírky, 
na které byla řada zaměstnanců zvyklá, rozhodli se zástupci skupiny Sev.en Energy udě-
lat všem alespoň drobnou radost. Každý ze zaměstnanců se může těšit na dárek, který 
ho, doufáme, v předvánočním čase alespoň trochu potěší. Roznášet je ovšem nebude Je-
žíšek, ale každý dostane od svého nadřízeného poukázku. Po jejím předložení si domů 
odnese dárek. Distribuce bude probíhat podle přesného harmonogramu. 
Zaměstnanci elektrárny Chvaletice si své dárky mohou vyzvednout od 9. prosince u svého 
nadřízeného. 
Zaměstnanci Teplárny Kladno si dárky budou moci od 9. prosince vyzvednout rovněž  
u svých nadřízených.
Zaměstnanci těžebních a obslužných společností skupiny Sev.en Energy na Mostecku si 
mohou svůj dárek vyzvednout: 
Na lokalitě ČSA (na hlavní vrátnici a vrátnici Obránců míru) 9. prosince a 14. prosince od 
5:30 do 6:30 hodin a následně od 13:30 do 14:30 hodin a od 17:30 do 18:30 hodin.
Vršany (hlavní vrátnice a vrátnice Bylany) 10. prosince a 15. prosince od 5:30 do 6:30 hodin 
a následně od 13:30 do 14:30 hodin a od 17:30 do 18:30 hodin.
Na Úpravně uhlí Komořany (vrátnice Komořany a vrátnice Třebušice) 11. prosince  
a 16. prosince od 5:30 do 6:30 hodin a následně od 13:30 do 14:30 hodin a od 17:30 do 
18:30 hodin.
Zaměstnanci s pracovištěm v budově ředitelství Sev.en Energy v Mostě (ulice V. Řezáče 
315) od 9. prosince do 11. prosince vždy od 10:00 do 12:00 hodin ve 3. patře budovy B. 
Ti, kdo si v uvedených časech z jakéhokoli důvodu nebudou moci svůj dárek vyzvednout, 
budou mít šanci si pro něj přijít v prvním lednovém týdnu (od 4. do 8. ledna) na odboru 
komunikace do budovy mosteckého sídla skupiny Sev.en Enegy v době od 6:00 do 16:00 
hodin.                                                                                                                                              (red)

Petr lenc: kolektiVní 
VyjednáVání je 

tePrVe na začátku
V současné obtížné době  plné bezpečnostních opatření a hygienických předpisů se 
nemohlo konat pravidelné setkání generálního ředitele těžebních společností Petra 
Lence se zaměstnanci Severní energetické a Vršanské uhelné. V listopadu jsme pro-
to pro všechny, kteří jsou ve facebookové skupině 7spolu, připravili alespoň setkání 
virtuální. Všichni zaměstnanci těžebních společností měli rovněž možnost zeptat se 
Petra Lence na to, co je zajímá a co v současné době se svými kolegy nejčastěji řeší. 



Uzavírání hlubinného dolu probíhá podle přes-
ně stanovených pravidel, která jsou součástí 
předem zpracovaného projektu. Postup prací je 
svým způsobem unikátní už proto, že uzavírá-
ní štol plynujících uhelných dolů není v tuzem-
ských podmínkách obvyklé, navíc práce probí-
hají v činném povrchovém lomu. 
Každá ze tří vstupních chodeb bude uzavřena 
silnou jedenáctimetrovou zdí, tvořenou z něko-
lika částí. „Základ tvoří dvojice půl metru širo-
kých hrází z betonu zapuštěných do rostlé horni-
ny. Mezi nimi je desetimetrový prostor, který bu-
de vyplněn takzvaným zpevněným materiálem. 
Jedná se o hmotu na bázi popílku. Na přesných 
parametrech jsme spolupracovali s  Výzkumným 
ústavem pro hnědé uhlí v Mostě. Výsledkem pak 
bude jednolitá jedenáctimetrová zeď, která důlní 

dílo zpevní a neprodyšně uzavře,“ vysvětlil Pavel 
Lička, který jako závodní dolu dohlíží na prů-
běh prací. 
Ještě než se začalo s  uzavíráním chodeb, byla 
z hlubiny vystěhována většina používané tech-
nologie, ostatní části byly ekologicky zlikvido-
vány.  
Při uzavírání důlního díla se nabízí srovnání 
s likvidací hlubinného dolu Centrum, v případě 
štoly v lokalitě ČSA je postup prací trochu od-
lišný. „Rozdíl je především v definici toho, co je 
hlavní důlní dílo. V případě klasického hlubinné-
ho dolu se jedná o jámu, která se postupně rozvět-
vuje. Kritéria jsou v tomto případě velmi strikt-
ně stanovena a jáma musí být zcela zasypána. 
V  případě štoly je náročnější definice hlavního 
důlního díla. Postupovali jsme ale podle příslušné 

vyhlášky, byly zpracovány stabilitní výpočty, kte-
ré posuzoval projektant a schvaloval závodní lo-
mu. Uzavření vstupů do štoly touto metodou by 
tedy mělo být po všech stránkách dostatečné,“ do-
plnil Pavel Lička. 
Severní energetická začala s těžbou v bočních 
svazích lomu ČSA metodou tzv. chodbicování 
po ročním zkušebním provozu v 2016, metodou 
stěnování se tu těžilo uhlí od roku 2017. Roz-
hodnutí o ukončení hlubinné těžby v lomu ČSA 
padlo na jaře letošního roku s ohledem na aktu-
ální ekonomickou situaci, symbolickým zakon-
čením práce hlubinářů v bočních svazích byl ve 
druhé polovině května transport razicího kom-
bajnu AM50 na povrch.  Ve svazích lomu ČSA, 
kde probíhala těžba, by v  budoucnu mělo být 
utěsněné dno budoucího jezera, protože i v pří-
padě této lokality se počítá s  jejím částečným 
napuštěním vodou.                

          (pim)

chodby Ve sVazích lomu 
čsa se definitiVně uzaVírají
Uzavření tří hlavních vstupních chodeb v bočních svazích lomu ČSA mělo na konci 
listopadu udělat definitivní tečku za hlubinnou těžbou v této lokalitě. 

Na základě smlouvy z roku 2013 získá Sev.en 
Energy od ČEZ největší tepelnou elektrárnu 

v ČR o instalovaném výkonu 1000 MW. „Po vy-
jednávání s ČEZ koupí Sev.en Energy elektrárnu 

sice za vyšší cenu, ale o tři roky dříve, než bylo 
původně plánováno. Chceme totiž co nejdříve při-
pravit Počerady na plnění přísných emisních limi-
tů Evropské unie platných od roku 2021,“ říká ge-
nerální ředitel skupiny Sev.en Energy Luboš Pa-
vlas. 
Okamžitá zásadní oprava elektrárny Počera-
dy umožní České republice získat čas pro bez-
pečný přechod na alternativní energetická řeše-
ní např. výstavbu nového jaderného zdroje či ji-
ných spolehlivých a ekologických energetických 
zdrojů. „Zároveň bude důležitou pojistkou pro ta 
denní i roční období, kdy elektřinu nestabilně do-
dávají hlavně solární a větrné elektrárny“, dopl-
ňuje Pavlas. 
Pro plánovanou modernizaci elektrárny vyu-
žije Sev.en Energy zkušenosti z oprav elektrár-
ny Chvaletice a teplárny Kladno. Zvažují se na-
příklad možnosti využití unikátní technolo-
gie Microvel k zachytávání tuhých, ale i dalších 
znečišťujících látek. Jako první bude provedena 
oprava bloku 6. O spolupráci při ekologizaci jed-
ná Sev.en Energy s předními českými univerzit-
ními pracovišti, kterým nabízí unikátní možnost 
aplikovaného výzkumu. 
Naposledy byla elektrárna modernizována a zba-
vována emisí oxidů síry v letech 1994 až 2000, 
emisí oxidu dusíku v letech 2014 až 2015. Díky 
odsiřovací lince produkuje elektrárna mimo ji-
né surovinu, ze které se vyrábí stavební hmoty 
a sádrokartonové desky.                                   (red)
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Čtvrtý mobilní operátor nebude
Novinky.cz citují, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v pátek 20. listopadu večer zveřejnil vý-
sledky aukce kmitočtů pro stavbu rychlých mobilních sítí páté generace. Vítěznými uchazeči se 
v hlavním pásmu 700 MHz staly společnosti O2, T-Mobile a Vodafone. To jinými slovy znamená, 
že čtvrtý operátor v Česku zatím nebude. Aukce vynesla Česku téměř 5,6 miliardy korun, sou-
hrnná vyvolávací nabídka přitom byla pouze 5,4 miliardy korun. Skupina Sev.en Energy se také 
ucházela o licence v pásmu 5G datových služeb. Jedním z důvodů byla další diverzifikace čin-
ností skupiny – směrem do oblasti telekomunikací. Bez ohledu na výsledky aukce, kde jsme ne-
uspěli,  i nadále sledujeme další příležitosti k rozšíření činnosti skupiny.

 
Na kladenskou teplárnu se lze spolehnout
Speciál DNES - střední Čechy cituje, že i přes zhoršení epidemiolo-
gické situace je společnost Teplárna Kladno připravena zajistit teplo 
a elektřinu. Milan Prajzler, generální ředitel Teplárny Kladno, která je 
součástí skupiny Sev.en Energy, to komentoval slovy: „Připravili jsme 
krizový plán, jehož součástí je i vybudování plně funkčního zázemí 
pro naše zaměstnance, kteří jsou důležití pro zajištění stability dodá-
vek tepla. Tito lidé jsou pro náš provoz klíčoví a my uděláme maxi-
mum pro to, abychom jim usnadnili práci v náročných podmínkách.“

 

média V listoPadu nejVíce zajímalo

Gabriela Sáričková  
Benešová,
mluvčí Sev.en Energy

Sáričková Benešová

seV.en energy a čez se dohodly 
na dříVějším Prodeji Počerad 
Elektrárna Počerady přejde do rukou skupiny Sev.en Energy již letos k 31. 12. 2020. 
To je o tři roky dříve, než bylo původně plánováno. Důvodem dohody je ze strany 
Sev.en Energy možnost urychlit kompletní opravy pro ekologizaci tohoto význam-
ného energetického zdroje, který po desítky let spolehlivě slouží českým domác-
nostem a podnikům. Dodává jim zhruba 7 procent veškeré spotřebované elektřiny. 

Letos si turisté návštěvy v  těžebních lokalitách 
skupiny Sev.en Energy bohužel užít nemohli, or-
ganizátoři Uhelného safari ale věří, že nadchá-
zející sezona už proběhne obvyklým způsobem 
a připravují pro návštěvníky novinky y vylep-
šení. Týkají se mimo jiné takzvané rekultivační 
trasy. Jak v okolí povrchových lomů vzniká no-

vá krajina a území se neustále mění, měli by mít 
i účastníci Uhelného safari možnost si tyto změ-
ny prohlédnout. 
Na nejvyšším místě nově rekultivovaných 
ploch v lokalitě ČSA, kde je mimo jiné umístě-
na i meteostanice, proto vyrostla vyhlídka, od-
kud je jedinečný pohled na ukončené i probí-

hající rekultivace a lom ČSA. Není to jediná 
novinka, kterou skupina Sev.en Energy v souvis-
losti s novou sezonou Uhelného safari připravuje, 
o všech budeme čtenáře Sev.en Novin průběžně  
informovat.                                                                   (red) 

náVštěVníci uhelného safari budou 
mít lePší rozhled Po noVé krajině
Skvělý výhled na nově vznikající krajinu kolem lokality ČSA budou mít v příštím 
roce návštěvníci Uhelného safari. Na nejvyšším bodě nově rekultivovaného území 
totiž v listopadu vyrostla nová vyhlídka s altánem. 

Všechny tři vstupy do hlubiny v lokalitě 
ČSA jsou postupně uzavírány. Foto: (pim)
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Na konci listopadu předal Milan Prajzler, ge-
nerální ředitel Teplárny Kladno, 50 vouche-
rů na relaxační masáže a novou mikrovlnnou 
troubu do rukou primáře ARO Lukáše Roko-
se. „Rozhodli jsme se ocenit personál kladen-
ského oddělení ARO za jeho náročnou práci, 
které si velice vážíme. Na rozdíl od první vlny 

koronaviru, která proběhla na jaře a kdy jsme 
nemocnici věnovali respirátory v  hodnotě více 
než 100 tisíc korun, a to v  zastoupení našeho 
majitele Pavla Tykače, jsme se tentokrát roz-
hodli jinak. Zeptali jsme se přímo pana primá-
ře, co by jeho kolegyním a kolegům udělalo ra-
dost. A na základě toho jsme dar vybrali a za-

koupili,“ vysvětlil generální ředitel kladenské 
teplárny.
„Práce a péče o pacienty na jednotkách intenziv-
ní péče je skutečně velmi náročná a jsme proto 
velmi rádi, že se prostřednictvím daru od Teplár-
ny Kladno našim zdravotníkům zlepší nejen pro-
středí, ve kterém pracují, ale že si díky voucherům 
mohou dopřát i velice zasloužený relax a odpo-
činek. V  tomto složitém období velmi děkujeme 
a jsme vděční za každou pomoc i dary, které nám 
společnosti i veřejnost poskytují,“ řekl při předá-
ní daru Jaromír Bureš, předseda představenstva 
kladenské nemocnice. 

(mač)

tePlárna Pomohla nemocnici 
letos již Podruhé, tentokrát 
PodPořila oddělení aro
Anesteziologicko-resuscitační oddělení kladenské nemocnice je místo, kde do-
stávají špičkovou péči pacienti s nejtěžším průběhem onemocnění covid–19. 
Zdravotnický personál tu pracuje v náročných podmínkách a musí zajistit péči  
o hospitalizované pacienty 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jejich každodenní úsilí 
se rozhodla ocenit společnost Teplárna Kladno a věnovat pracovníkům ARO dárek, 
který jim pomůže odpočinout si po náročné práci, a také zpříjemnit jejich služby. 

Fond zastřešuje řadu organizací a činností, je-
jichž společným cílem je pomoc a podpora jak 
dětí, tak dospělých s  fyzickým či psychickým 

handicapem a jejich rodinám. V posledních le-
tech fond začal pomáhat také seniorům. 
Teplárna sponzoruje a aktivně podporuje čin-
nosti Nadačního fondu Slunce již přes dvacet 
let a celý projekt je tak úspěšným příkladem 
aktivit v  rámci společenské odpovědnosti. Po-
moc se konkrétně týká například projektu asi-
stovaného zaměstnávání handicapovaných osob 
v rámci Cvičné pekárny a kavárny Slunce v Un-
hošti. Díky finanční podpoře kladenské teplár-
ny se tak mohou lidé se zdravotním postižením 
aktivně zapojit do života prostřednictvím tera-
peutické dílny – pekárny, kde se podílejí na vý-
robě sladkého a slaného pečiva. Spolupracují při 
zajišťování cateringových služeb a podílejí se na 
obsluze hostů kavárny, která je hojně navštěvo-

vána obyvateli města Unhošť a slouží jako mís-
to pro setkávání místních spolků. Výrobky z této 
pekárny již řada našich kolegů v Kladně ochut-
nala díky právě probíhajícímu projektu Virtuál-
ního bistra a v minulosti také při konání různých 
společenských událostí. Výrobky klientů Centra 
služeb, které nadační fond také zastřešuje, jsou 
oblíbeným artiklem charitativních trhů, které se 
pravidelně konají v prostorách teplárny. 
„Velice si vážíme  spolupráce s teplárnou, a to 
zvláště v této době, kdy naše kavárna může  pro-
dávat jen přes okénko. Příprava snídaní pro její 
zaměstnance je velice významná a pomáhá nám 
udržet zaměstnanost osob se zdravotním znevý-
hodněním. Pevně věřím, že až pomine tato složi-
tá doba, budeme moci dodávat i další produkty 
našich klientů, jak tomu bylo v  minulosti,“ říká 
Blanka Dvořáková, ředitelka a zároveň zaklada-
telka Nadačního fondu Slunce pro všechny.

slunce sVítí Všem! 
tePlárna V kladně PodPoruje osoby s handicaPem
Řada z vás si jistě všimla, že oblíbené snídaně pro kladenské kolegy jsou zabalené 
v taškách s logem malého sluníčka. Tímto logem se již více než deset let prezentuje 
Nadační fond Slunce pro všechny, který dlouhodobě podporuje kladenská teplárna.

Klienti Cvičné pekárny v Unhošti 
při přípravě občerstvení.

Uhlí ze severních Čech se do elektrár-
ny Chvaletice vozí již druhým rokem 
pomocí kontejnerového systému firmy 
Innofreight. Ne vždycky ale tyto ne-
zvyklé železniční kontejnery musíte ve 
Chvaleticích potkat přímo na kolejích. 
Na této straně si můžete prohlédnout, v  jakých 
podobách byly vozy Innofreight ve Chvaleticích 
také k vidění. Kromě běžného výklopního místa 
také třeba jako model ze stavebnice LEGO. Ná-
vštěvníci si modely mohou prohlédnout v info-
centru elektrárny. 
V  minulosti se systém Innofreight objevil ve 
chvaletické elektrárně také v podobě dortu, ten 
už si ale dnes nikdo neprohlédne, pochutnali si 
na něm účastníci slavnostního zahájení provozu 
dopravy a vykládky uhlí pomocí kontejnerů této 
rakouské firmy.                                                      (kapr)

innofreight třikrát jinak

Protože současná situace neumožňuje 
setkání vedení elektrárny Chvaletice se 
zaměstnanci naživo, připravili tu pro ně 
tzv. Virtuální velín. 
Ve stejný den a ve stejném čase, jako by se konalo 
pravidelné setkání na velíně chvaletické elektrár-
ny, vystoupil generální ředitel elektrárny Chvale-
tice Václav Matys na facebookové skupině 7spo-
lu. Informoval zaměstnance o aktualitách ve 
skupině Sev.en Energy i přímo v elektrárně. Za-
městnanci mohli a nadále mohou v rámci skupi-
ny generálnímu řediteli psát své dotazy. 

(kapr)

Virtuální setkání na Velíně 

Generální ředitel Teplárny Kladno Milan Prajzler 
(vpravo) při předání dárku primáři ARO kladenské 
nemocnice Lukáši Rokosovi. Foto: (mač)

Innofright jako dort už 
byl bohužel sněden. 

Innofreight jako model ze staveb-
nice LEGO je uložen v infocentru 
chvaletické elektrárny. 

Generální ředitel chva-
letické elektrárny Václav 
Matys tentokrát pozdravil 
zaměstnance z virtuálního 
velína. Foto: (kapr)

Takto vypadá kontejnerový systém 
přímo v provozu. Foto: 3x 7EC
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„V tuto chvíli jsou stavební práce dokončeny, 
všechny produktovody leží v nových trasách a jsou 
ve zkušebním režimu. Náš tým nyní pracuje na 
kolaudacích jednotlivých sítí, což je záležitost ne-
méně důležitá, jen není tolik vidět. Předpokládá-
me, že legislativně by mělo být všechno hotovo do 
konce příštího roku,“ vysvětlil Vít Tůma, ředitel 
projektu výstavby inženýrských sítí Hořanského 
koridoru.
Do konce listopadu by mělo být zrušeno stave-
niště hlavního dodavatele stavby, kterým v pří-
padě Hořanského koridoru byla společnost Met-
rostav, který by zde ve spolupráci s dalšími doda-
vatelskými firmami měl zajišťovat pohotovostní 
službu. 

Území, kde byly do nových tras položeny pro-
duktovody, už prošlo úpravami ze strany společ-
nosti Rekultivace, která na těchto plochách bude 
i v  následujících letech provádět pěstební péči. 
Z  podstatné části už je dokončena i síť obsluž-
ných cest. 
V průběhu uplynulých měsíců se v Hořanském 
koridoru o několik stovek metrů přesouvala de-
sítka potrubí, kterými proudí ropa, zemní plyn, 
ale také produkty chemické výroby, mezipro-
dukty etylbenzen, etylen a frakce C4. Přeložit do 
nových tras bylo ale také potřeba přivaděč prů-
myslové vody, horkovod, linky velmi vysokého 
napětí a datové či optické kabely. Veškeré práce 
se musely koordinovat naprosto přesně, protože 

přepojení některých potrubí bylo navázáno na 
„zarážku“ neboli technologickou odstávku v lit-
vínovském Unipetrolu. 
Celá akce byla v mnoha ohledech specifická, ať 
už z pohledu využití moderních materiálů, tech-
nologií nebo postupů. Z řady technických zvlášt-
ností stavby lze zmínit využití tzv. tenzometrů, 
které hlídají stabilitu svahů a jsou napojené na 
automatický monitoring v lomu Vršany. Na je-
jich využití spolupracovala Vršanská uhelná 
s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí v Mostě. 
Miliardový projekt výstavby inženýrských sí-
tí Hořanského koridoru umožní pokračování 
těžby lomu Vršany v následujících desetiletích. 
Zhruba desítka potrubí vedoucích pod zemí se 
přemisťovala o několik stovek metrů dál, aby ne-
překážela postupu povrchové těžby. S přípravou 
území pro přeložky se začalo v roce 2015, do-
končení projektu je naplánováno na rok 2021.  

(red)

Práce na hořanském  
koridoru se Přesunuly 
do kanceláří
V Hořanském koridoru panuje na podzim relativní klid. Na první pohled se na úze-
mí, kde ještě v létě panoval čilý stavební ruch, nic neděje. Většina důležitých prací 
se totiž teď odehrává úplně jinde. 

„V současné době se odtěžuje ornice v  prostoru 
Hořanského koridoru. Práce tu probíhají od ro-
ku 2019 a jsou naplánovány až do roku 2021. Jen 
v letošním roce jsme z tohoto prostoru odvezli při-
bližně 52,5 tisíce kubíků zeminy přímo na vnitř-
ní výsypku lomu Vršany, kde probíhá desátá eta-
pa rekultivací a vzniká náhorní plošina se země-

dělskou půdou,“ vysvětlil Stanislav Brož, vedoucí 
oddělení rekultivací a pozemků Vršanské uhel-
né. Výhoda metody, kdy se ornice prakticky oka-
mžitě po odtěžení využije na jiném místě, spo-
čívá v tom, že v půdě zůstanou zachovány důle-
žité mikroorganismy, které vylepšují parametry 
půdy na rekultivovaných plochách. „Míst kam 

se rovnou odváží odtěžená ornice, je samozřej-
mě více, máme i další rozpracované rekultivace 
na vnitřní výsypce lomu Vršany, kam bylo odve-
zeno dalších zhruba třiadvacet tisíc kubíků zemi-
ny. Přibližně 83 tisíc kubíků bylo deponováno pro 
další využití,“ doplnil Stanislav Brož. 
V prostoru Hořanského koridoru zbývá do kon-
ce příštího roku vytěžit zhruba 106 tisíc kubíků 
zúrodnitelné zeminy, přibližně třetina z  tohoto 
množství se využije na druhou část 10. etapy re-
kultivace vnitřní výsypky lomu Vršany. Na no-
vě vznikajících plochách po těžbě se ale nakonec 
zužitkuje veškerá ornice. 

(pim)   

zemina se na rekultiVace PřeVáží okamžitě
K přípravě území před postupem povrchového lomu patří také odtěžení zúrodni-
telné zeminy a její následné využití na rekultivacích. Obvykle se ornice deponuje 
na jednom místě, odkud se podle potřeby naváží na rekultivované plochy. Ve Všan-
ské uhelné ale využívají i metodu, která umožňuje zachovat co nejlepší parametry 
zúrodnitelné zeminy. 

Pod Jezeří se vrátí i legendární sekvojovec ob-
rovský. Mladý strom bude vysazen na mís-
tě svého předchůdce, aby připomínal původ-
ní Albrechtice. Místem, které se v  současné 
době rekultivuje, měl pokračovat těžbou lom 
ČSA. Krajinu nyní těžební společnost obnovu-
je a vrací jí původní funkci. „Na stávající kra-
jinu chceme napojit 16 hektarů nově vzniklých 
biotopů, které by měly plynule propojit rekulti-

vaci s pásem vzrostlé zeleně na hraně lomu. Jed-
ná se převážně o lesnickou rekultivaci doplně-
nou o biotopy pro vzácné živočichy. Chceme pod 
zámkem Jezeří navázat na původní arboretum. 
Prořezat náletové stromy a uvolnit tak zachova-
né vzácné druhy. Nejvýznamnější bude návrat 
sekvojovce obrovského na místo, kde rostl původ-
ně,“ uvedl Jiří Křen, technik rekultivací Sever-
ní energetické. 

Do lesní rekultivace patří i skupinová výsad-
ba a lesní loučky. Část plochy bude zatravně-
na a část ponechána přirozené obnově, suk-
cesi. Už letos bude vysázeno  6  083 převážně 
listnatých stromů. Do krajiny přibydou duby, 
lípy, javory a habry. „Celé rekultivované úze-
mí bývalých Albrechtic bude protkáno sítí cest 
pro pěší a cyklotras. Ty navážou na už funkč-
ní cyklostezky, které rekultivace u Horního Jiře-
tína protínají nyní. Turistům tak přidáme dal-
ší kilometry tras rekultivovanou krajinou,“ do-
plnil Jiří Křen.                            

(red)

rekultiVace se 
na albrechtické  

VýsyPce sPojí 
s PůVodní krajinou

Pod zámkem Jezeří plánuje Severní energetická obnovit historický odkaz a původ-
ní podobu krajiny. Dochované fragmenty původní krajiny se stanou součástí nové 
rekultivace, na které začala těžební společnost pracovat v letošním roce. 

Cenu města Mostu mu 9. listopadu předal pri-
mátor města Mostu Jan Paparega. „Jsem samo-
zřejmě velmi potěšen, že jsem mohl převzít Ce-

nu města Mostu a dostat se tak do společnosti vý-
znamných osobností, které z tohoto regionu vzešly, 
například Josefa Masopusta. Zároveň bych ji ale 

nechtěl pojímat jako ocenění in-
dividuální. Jsem rád, že těžební 
společnosti dlouhodobě vytváře-
ly podmínky pro nemalou pod-
poru kraje a regionu, kde pů-
sobí, což je podle mého názoru 
u těžebních a energetických fi-
rem zvláště důležité a potřebné. 
Toto ocenění proto náleží těm-
to firmám, kde jsem já byl jen 
jakýmsi prostředníkem a sna-
žil se, aby tyto jejich snahy byly 

trochu vidět,“ uvedl během slavnostního předání 
ocenění Vladimír Rouček.  
Zároveň připomněl, že těžební společnosti si-
ce na jedné straně výrazným způsobem zasahu-
jí do krajiny, na druhou stranu už ale prokázaly, 
že po sobě dokážou „uklidit“ a vytvořit novou 
krajinu, která se znovu vrací lidem. Zavzpomí-
nal na svého tatínka, který pracoval v tehdy ješ-
tě aktivním lomu Vrbenský a na dotaz, jak bude 
vypadat místo, kde je nyní šachta, odpověděl, že 
za pár let už možná nikdo nepozná, že tu něja-
ká šachta byla. Dnes je na místě bývalého lomu 
Vrbenský velmi oblíbený rekreační areál Matyl-
da, který si už dnes řada návštěvníků s bývalou 
šachtou ani nespojí.  
Součástí Ceny města Mostu je i finanční odmě-
na ve výši 25 tisíc korun, kterou bývalý ředitel 
těžebních společností hodlá věnovat na charita-
tivní účely.  

(red)

cenu města mostu PřeVzal Vladimír rouček
Cenu města Mostu za rok 2019 obdržel Vladimír Rouček, bývalý generální ředitel 
těžebních společností skupiny Sev.en Energy. Ocenění získal za celoživotní práci  
v oblasti podpory rozvoje regionu a prosazování zájmů Mostecka na krajské i ce-
lostátní úrovni. 

V Hořanském koridoru už jsou veškeré produkto-
vody v nových trasách v zemi. Foto: Archiv SN
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„Projekt virtuálního bistra jsme spus-
tili hlavně proto, abychom kolegům 
zpříjemnili tuto nesnadnou dobu, kdy 
běžné služby nefungují, kultura je ne-
dostupná a chybí i možnost jen oby-
čejného milého setkávání s lidmi. Pod-
le ohlasů ze skupiny 7spolu se nám to 
podařilo a v  podobných aktivitách 
budeme určitě pokračovat. Snídaně si 
můžete posílat i v prosinci. Navíc jsme 
ve virtuálním bistru otevřeli virtuál-
ní galerii s  výstavou Trnka na zám-
ku. Na kávu do virtuálního bistra bu-
deme zvát osobnosti veřejného života 
a zprostředkujeme všem členům sku-
piny 7spolu rozhovory s nimi,“ uvedla 
ředitelka komunikace Sev.en Energy 
Gabriela Sáričková Benešová.
Jedním z  prvních, kdo využil mož-
nost a poslal snídani dispečerům ve 
všech společnostech skupiny, byl Lu-
boš Pavlas, předseda představenstva 
Sev.en Energy. Postupně se přidáva-

li i další členové managementu sku-
piny, ale i ostatní kolegové, kteří tím-
to způsobem chtěli potěšit své spolu-
pracovníky. Snídaně proto putovaly 
k  podnikovým hasičům, na recep-
ce společností, osádkám strojů i do 
dílen nebo skladů. „Velmi děkuje-
me zprostředkovatelům za příjemné 
překvapení v podobě úžasné snída-
ně pro naši směnu A,“ děkoval na-
příklad kolegům Miroslav Morkus 
z HZS elektrárny Chvaletice. Snída-
ně připravují lokální dodavatelé, kte-
ří ve svých provozovnách pečou čer-
stvé koláče, bagety, bábovky, ale tře-
ba i řízky pro „masožrouty“. 
Skupina 7spolu ale není pouze vir-
tuální bistro, sdílet své zážitky, foto-
grafie nebo podněty zde může každý 
ze zaměstnanců společností skupiny 
Sev.en Energy. Stačí se přihlásit a vy-
plnit jednoduchý formulář.  

(red)

desítky kolegů si Vychutnaly snídani 
z Virtuálního bistra skuPiny 7sPolu 
Objednat svým kolegům snídani a zpříjemnit jim tak začátek 
dne umožnilo v listopadu zaměstnancům společností skupiny 
Sev.en Energy virtuální bistro ve facebookové skupině 7spolu. 
Během jediného měsíce využilo tuto možnost několik desítek 
kolegů z Mostu, Kladna i Chvaletic. 
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Nouzový stav a s ním spojená opatře-
ní, jako jsou zavřené obchody, služby  
a školy, snáší každý jinak. S nepříjem-
nými situacemi se ještě hůře než ostat-
ní vyrovnávají matky samoživitelky, 
kterým pomáhá mostecká pobočka 
obecně prospěšné společnosti Women 
for Women (W4W). 
„Samota, odloučení a z  toho pramenící psychic-
ké problémy, ale také finanční potíže, to všechno 
jsou věci, které s našimi klienty musíme v součas-
né době mnohem častěji řešit. Máme mezi klient-
kami maminku, která aby se mohla více věnovat 
dětem, pracovala jako pedikérka. Současná opat-
ření ji donutila přerušit svou živnost a nyní za po-
moci rodiny a přátel musí řešit svou finanční situ-
aci. Podobných případů by se ale našlo více. Na-
šim klientům hrozí, že se dostanou do dluhových 
pastí. V rodinách, kde řešili problémy už před ko-
ronavirovou krizí, se situace ještě zhoršuje. Přibý-
vá případů domácího násilí. A přibývá i lidí, kte-
ří se na nás v této době obrací o pomoc,“ nastínila 
nelehkou situaci samoživitelů Michaela Hosta-
šová, vedoucí mostecké pobočky Women for 
Women. Situace samoživitelů není snadná ani 
za běžných okolností, v době opatření spojených 
s nouzovým stavem je mnohonásobně obtížněj-
ší. Jen třeba zajistit pro děti online výuku může 
být pro některé z klientů Women for Women vý-
znamný problém. 
Obecně prospěšná společnost proto v  součas-
nosti řeší zvýšený zájem ze strany klientů o za-
řazení do některého z  projektů, který Women 
for Women na Mostecku ve spolupráci s dalšími 
neziskovými organizacemi nebo úřady zajišťují. 
Stejně tak vzrostl i zájem o poradenské služby. 
„Nabízíme právní poradnu, sociální poradnu i te-
rapeutické služby a zájem veřejnosti v posledních 
měsících výrazně vzrostl,“ připomněla Hostašo-
vá.
Women for Women, o.p.s. byla založena v ro-
ce 2012 Ivanou a Pavlem Tykačovými. Pobočka 
v mosteckém sídle skupiny Sev.en Energy v uli-
ci Václava Řezáče byla otevřena v červnu 2018. 
W4W pomáhá především ženám a mužům sa-
moživitelům s dětmi, kteří se ocitli v tíživé situ-
aci a jsou či byli ohroženi ztrátou bydlení. Ce-
lorepublikově je W4W známá především díky 
úspěšnému projektu Obědy pro děti. 

(red)

na Women for Women 
se během nouzoVého 
staVu obrací Více 
žadatelů o Pomoc

KDO bY ChTĚL V TéTO TĚŽKé DObĚ POMOCI NEJEN  
KLIENTůM W4W, MůŽE NAPřÍKLAD PROSTřEDNICTVÍM  

fACEbOKOVé  SKUPINY NEJEN IT PRO DĚTI.
Skupina pro všechny, kteří potřebují pomoci nebo naopak mohou pomoci dětem s vybave-
ním pro distanční výuku nebo i se zvládáním distanční výuky celkově (technická podpora, 
doučování, apod.).

KDO JE v této skupině VÍTANÝ: 
 � Rodič, který poptává: IT vybavení/IT radu/doučování pro své dítě v rámci online di-
stanční výuky. 

 � Žák základní školy, který shání: IT vybavení/IT radu/někoho, kdo mu pomůže s dou-
čováním. 

 � Student, který shání: IT vybavení/IT radu/někoho, kdo mu pomůže s doučováním. 
 � Škola, která shání: IT vybavení.
 � Kdokoliv, kdo má IT vybavení, které by rád věnoval žákům základní školy či studentům 
na jejich online distanční výuku. 

 � Kdokoliv, kdo je technicky zdatný a může pomoci žákům v oblasti IT při jejich online 
výuce. 

 � Kdokoliv, kdo může pomoci žákům základních škol zvládat distanční výuku.

V každém z regionů vedla turistická trasa se 
sedmi zastávkami. Jediné, co bylo potřeba pro 
účast v soutěži udělat, bylo vyfotografovat se 
na místě tak, aby bylo zřejmé, o kterou zastáv-
ku se jedná. Fotografii následně nahrát na face-
book nebo Instagram s hashtagem 7tour.  Komu 
se od 1. července do 31. října povedlo navští-
vit sedm turistických cílů, dostal se do slosová-
ní o elektrokolo. Kdo se zvládl vyfotit alespoň 
na třech místech na libovolných trasách, mohl 
vyhrát dětský vozík za kolo. A každý, kdo po-
slal alespoň jednu fotografii, měl šanci získat ba-
toh s outdoorovou výbavou. Soutěž doprovázela 
ve všech třech regionech také putovní výstava, 

která na veřejných prostranstvích představovala 
aktivity skupiny Sev.en Energy. 
V  současnosti už si výherci převzali ceny a my 
můžeme pogratulovat Zdeňkovi Perglovi k  no-
vému elektrokolu, Haně Pacnerové, která získala 
dětský vozík za kolo a třetí cenu, batoh s outdoo-
rovou výbavou obdržela pětice výherců - Štěpán 

Nový, Jiří Sismilich, Kateřina Černohorská, Mi-
chal Krusberský a Týnuš Hýblová. Nejen výher-
cům, ale všem, kteří se do soutěže zapojili, gra-
tulujeme. 
Pokud jste se do letní soutěže nestihli zapojit, 
máme pro vás dobrou zprávu - spouštíme no-
vou soutěž, Vánoční 7TOUR. Tentokrát se mů-
žete zúčastnit klidně i z tepla domova. Soutěž je 
kreativní, takže malujte, modelujte, vyřezávejte, 
pečte či aranžujte a podělte se s námi o své vý-
tvory. Jedinou podmínkou je, že do svého vý-
tvoru musíte zahrnout stylizovanou „sedmičku“ 
z  loga Sev.en Energy. Hotový výrobek vyfoťte 
a přihlaste ho do soutěže 7TOUR.CZ e-mailem, 
umístěte jej k nám na profil, nebo jej označ-
te na Instagramu a sdílejte ho s námi. Čím ví-
ce výtvorů pošlete, tím větší je vaše šance na vý-
hru.   A výhry jsou víc než lákavé.  První cena je 
7denní pobyt na horách s plnou penzí v České 
republice v hodnotě 17 000 korun. Druhá cena 
je poukaz na zážitky v hodnotě 7 000 korun dle 
vašeho výběru, třetí cena je pro 7 z vás vánoč-
ní dárkový balíček pro celou rodinu. Soutěž tr-
vá do 31. 12. 2020. Výherci budou oznámeni do  
14. ledna  2021.                                                     (red)

PrázdninoVá fotosoutěž  
7tour zná Vítěze
Skupina Sev.en Energy vyhlásila na jaře 
fotosoutěž 7TOUR o elektrokolo a další 
zajímavé ceny. Kdo měl čas a chuť si za-
soutěžit, ale třeba jen se projet po zají-
mavých místech, mohl si vybrat některé 
ze sedmi zastavení v jednom ze tří regi-
onů, kde působí skupina Sev.en Energy. 

Michaela Hostašová, vedoucí mostecké po-
bočky Women for Women. Foto: Archiv SN
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„Velmi záhy poté, co do muzea dorazila technika 
i další části hlubinářské technologie, jsme začali 
s  výstavbou makety štoly. Právě po tomto zhru-
ba třísetmetrovém úseku bude návštěvníky vozit 
drážková lokomotiva se závěsnými vozíky a my se 
díky tomu staneme jediným muzeem možná i na 
světě, kde se lidé mohou tímto dopravním pro-
středkem svézt,“ vysvětlil Zbyněk Jakš, ředitel 
Podkrušnohorského technického muzea. Závěs-
nou lokomotivu už sice muzeum ve své ukázko-
vé štole Julius mělo, ovšem nikoli funkční. „Po-
kud víme, jediným místem, kde se dají vyzkoušet 
drážkové lokomotivy v provozu, je u výrobce, tam 
ale slouží pouze pro potenciální zákazníky, nikoli 
pro veřejnost,“ doplnil ředitel.  

Se zprovozněním lokomotiv přijeli zaměst-
nancům muzea pomoci i přímo ti, kdo s  ni-
mi v  hlubině ještě nedávno pracovali, napří-
klad Miroslav Lacina. „Jednotlivé typy loko-
motiv, jak nám postupně přicházely, se od sebe 
různě lišily. Řadu úprav a dalo by se říci i vy-
lepšení, jsme si postupem času dělali sami,“ vy-
světli Lacina, který s  kolegy přijel několikrát 
zaměstnancům muzea pomoci důlní lokomo-
tivy zprovoznit.
Při práci na stavbě makety štoly využili za-
městnanci muzea také razicí kombajn, který 
se následně stane součástí expozice. „Snaží-
me se všechno maximálně urychlit, protože by-
chom rádi do začátku turistické sezony měli pro 

návštěvníky vše připravené. Začali jsme proto 
prakticky okamžitě poté, co jsme všechny části 
technologie dostali, také podzimní počasí nám 
přálo. A díky tomu, že jsme při stavbě moh-
li využít razicí kombajn, se práce také výrazně 
zrychlily,“ dodal Zbyněk Jakš. 
V nadcházející sezoně by tak návštěvníci Pod-
krušnohorského technického muzea měli mít 
šanci projet si v důlním vlaku autentickou što-
lu se vším, co k  ní patří. Během několika za-
stávek si budou moci prohlédnout i vybavení, 
které se v hlubině standardně využívalo. Nová 
štola plynule naváže na stávající expozici hlu-
binného dobývání, kde bude umístěna i další 
technika a k  vidění budou například metody 
hlubinného dobývání. Část vybavení po hlu-
binné těžbě v hodnotě zhruba 1,5 milionu ko-
run věnovala Podkrušnohorskému technické-
mu muzeu společnost Severní energetická. 

(red) 

drážka dál  
bude jezdit do  
hlubiny, teď ale 
už jenom V muzeu
Část vybavení po hlubinářích z lomu ČSA už našla uplatnění v Podkrušnohorském 
technickém muzeu. Stane se z něj součást nově vznikající expozice hlubinného 
dobývání. Některé stroje ještě předtím, než se z nich stanou exponáty, pomáhají 
zaměstnancům muzea při stavbě makety štoly. 

Miroslav Lacina pracoval s důlními lokomotivami  
v hlubině, pomáhal je zprovoznit i v muzeu. Foto: (pim)

Každoročně se na městském hřbitově v  Lomu 
koná přesně v  den důlního neštěstí pietní akt 
u pomníku obětem, kde je rovněž místo posled-
ního odpočinku téměř tří desítek havířů z Ko-
hinooru. Letos se ale s  ohledem na hygienická 
opatření nekonal. Zástupci měst, pozůstalých 
i Spolku severočeských havířů, který pietní akt 
spolu s městem Lom pravidelně pořádá, památ-
ku obětí přišli uctít individuálně. 

K  neštěstí došlo 14. listopadu 1946 ve 3 hodi-
ny a 45 minut ve východním poli revíru Mo-
řic, který tehdy spadal právě pod Důl Kohi-
noor I. V  hlubině se v  den tragédie nacházelo  
56 havířů, jen čtyřem se podařilo vyváznout. 
Dlouhé roky se uváděl nižší počet obětí, protože 
kromě 38 zaměstnanců Dolu Kohinoor bylo mezi 
oběťmi neštěstí také sedm německých válečných 
zajatců a sedm trestanců z nedalekých Libkovic. 

Pomník poválečné důlní katastrofy na lomském 
hřbitově je mimo jiné součástí Hornické stez-
ky Krušných hor, projektu Destinační agentury 
Krušné hory, který podpořily těžební společnos-
ti skupiny Sev.en Energy.                                 (red)

neštěstí na kohinooru si 
letos PřiPomněli komorně
Na polovinu listopadu připadá výročí druhého největšího důlního neštěstí na Mostec-
ku. Tragédie na Dole Kohinoor si těsně po válce, 14. listopadu 1946, vyžádala životy 
dvaapadesáti havířů. Tradiční pietní akt se u pomníku v Lomu ale tentokrát nekonal.

Památník na hřbitově 
v Lomu připomíná 
oběti neštěstí na Dole 
Kohinoor z roku 1946. 
Foto: (pim)

„Po loňské velmi úspěšné výstavě bratří Formanů 
měla být interaktivní expozice Jiřího Trnky stej-

ným tahákem pro návštěvníky. Bohužel si jí před 
uzavřením výstavních prostor stihlo prohlédnout 

jen minimum lidí. Proto-
že si myslíme, že si díla Ji-
řího Trnky zaslouží, aby 
si je nejen obyvatelé Lit-
vínova prohlédli, dohodli 
jsme se s autory výstavy, 
že její termín prodlouží-
me, protože snad už brzy 
bude možné veřejnost do 
galerií zase pustit, i když 
třeba v  omezeném re-
žimu,“ vysvětlila Dáša 

Wohanková z propagace litvínovského městské-
ho úřadu.  
O všestranném výtvarném talentu Jiřího Trnky 
svědčí více než 130 originálních ilustrací, který-
mi malíř doprovodil řadu dnes již klasických ne-
jen dětských knih, například Karafiátovy Brouč-
ky, Werichovo Fimfárum nebo České pohádky. 
K  vidění jsou na výstavě také loutky z Trnko-
vých animovaných filmů – například Staré po-
věsti české, Osudy dobrého vojáka Švejka, Baja-
ja či Sen noci svatojánské. Druhá část výstavy je 
věnovaná Trnkově nejznámější knize Zahrada 
a díky interaktivním projekcím může návštěvník 
prakticky vstoupit do děje. Na své si tu přijdou 
děti, jedinečnou atmosféru prací Jiřího Trnky si 
ale užijí dospělí. 
Výstavu Trnka na zámku připravilo město Lit-
vínov s podporou Svazku obcí v regionu Kruš-
ných hor, který na ni využil prostředky ze smluv-
ní spolupráce se skupinou Sev.en Energy.    (red)

trnka na zámku  
zůstane až do jara
Ojedinělá výstava děl Jiřího Trnky, kterého si většina lidí pamatuje především jako 
ilustrátora a režiséra animovaných filmů, zůstane v Litvínově až do jara. Původně 
měla být v zámku Valdštejnů od června do ledna. Po dohodě s autory výstavy, po-
tomky slavného výtvarníka, by tu měla vydržet až do jara, kdy už se snad podmínky 
pro návštěvy galerií uvolní. 

Brožura Hornická stezka Krušných hor obsahu-
je tipy na zajímavá místa spojená s hornictvím. 
Zájemci v ní najdou místa odkazující na hornic-
kou tradici regionu zapsaná na Seznam kultur-
ního dědictví UNESCO, ale také rekultivované 
plochy, které dnes slouží k rekreaci. Kromě no-
toricky známých cílů v  brožuře najdou i méně 

frekventovaná a známá místa a také několik ti-
pů na výlety za hornickými památkami do sou-
sedního Saska. Součástí brožury jsou i speciálně 
pro tuto příležitost vytvořené okruhy pro cyklis-
ty včetně map. Na vydání brožury přispěly také 
těžební společnosti skupiny Sev.en Energy. 

(red)

turisté se budou moci oPět 
Vydat Po hornické stezce
Nečekaný ohlas měla mezi turisty brožura Hornická stezka Krušných hor, kterou 
v roce 2018 vydala Destinační agentura Krušné hory. Ještě do konce roku by se 
proto měl v informačních centrech, která destinační agentura spravuje, objevit do-
tisk s aktualizovanými informacemi o jednotlivých místech, kam se za hornickými 
zajímavostmi mohou turisté vypravit.

Hornická 
stezka 

krušnýcH Hor
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Než se výstavní sály opět otevřou, je ukázka expozice Trnka na 
zámku součástí virtuálního bistra ve skupině 7spolu. Foto: (pim)
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společnost coal services vyhlašu-
je výběrové řízení na obsazení pozice:

ProVozní  
elektrikář

s náborovým  
příspěvkem 50 000 kč

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v  uvedené 
pozici:

 � údržba a opravy el. zařízení  na rozvodnách, 
včetně silnoproudých

 � manipulace na el. zařízení rozvoden

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: vyučen v oboru nebo ÚSO nebo SŠ 

– obor elektro

 � min. § 6 nad 1000 V - Vyhlášky č. 50/1978 
Sb.

 � znalost silnoproudu 
 � řidičský průkaz - skupina B výhodou
 � schopnost samostatné činnosti
 � velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdra-

votní způsobilost, možnost práce ve směn-
ném provozu

 � spolehlivost, odpovědnost, důslednost, ča-
sová flexibilita

Nabízíme:
 � náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč – jen 

v případě splnění kvalifikačních předpokla-
dů vzdělání a Vyhlášky č. 50/78 Sb.

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

 � firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca  
20 000 – 28 000 Kč/rok), příspěvek na stravo-
vání, 6 týdnů dovolené

 � od nového roku po zapracování další firem-
ní benefity

 � pracovní dobu v ranních 8hod. směnách; 6:00 
– 14:00 hod., po zapracování možnost nepře-
tržitého provozu (směny ranní, noční, volno, 
volno, nebo ranní, ranní, volno, volno), zde 
pak příplatky za směnnost

 � smlouvu na dobu neurčitou 
 � možnost profesního a osobního rozvoje - ŘP, 

Svářecí průkaz atd.
Nástup možný dle dohody. Pracoviště okres Most, 
Coal Services (rozvodna Lišnice). Bližší informa-
ce: Petr Dvořák, tel. 478 002 637 nebo 606 631 623,  
V. Štefánek, tel. 478  003  612. Písemné přihlášky 
– motivační dopis a životopis zasílejte na e-mail:  
v.stefanek@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 připojištění (minimálně 550 Kč měsíčně)

program Zdraví (karta Benefity v hodnotě 10 500 Kč/rok s možností čerpání na dovolenou, sport. zařízení, léky, kulturu a další)

14 poradna | servis

psychologické služby (dospělí)   spoluúčast 200 Kč/hod.
psychologické služby (děti)   spoluúčast 200 Kč/hod.
logopedické služby pro děti   spoluúčast 200 Kč/hod.
právní poradna  zdarma
sociální poradna  zdarma

Nabízí služby 
pro veřejnost

Objednat se můžete telefonicky: 703 458 407
E-mail: info@w4w.cz

Václava Řezáče 315, 434 01 Most

Jistoty spojené s pravidelným příjmem, na kte-
ré jsme se dosud spoléhali, se mohou zničehonic 
otřást v základech. Média nás každý den zahlcu-
jí novými a často protichůdnými informacemi. 

Není snadné se v aktuálním dění dobře orien-
tovat a vybrat si pro sebe to podstatné. Potře-
bujeme si zkrátka s někým promluvit, sdílet své 
starosti. Ubývá však možností osobního setkání 

s druhými lidmi a nemusí se jednat jen o rodinu. 
Není divu, že se najednou můžeme cítit, že jsme 
na všechno sami. 
Jsme svědky toho, že se proměňuje způsob, jak 
jsme zvyklí běžně komunikovat v práci. Týmo-
vé porady se přesouvají do „onlajnu“. S kolegy 
se setkáváme přes Teams či 
Zoom. Neformální roz-
hovory při ranní ká-
vě v zaměstnanecké ku-
chyňce, které napomá-
hají vytvářet vstřícnou 
firemní kulturu, se omezily 
na letmý pozdrav na chodbě 
v roušce. 
V důsledku častého čerpá-
ní home-office se rozmazá-
vají hranice mezi pracovním 
a soukromým časem, až se 
nám zdá, že se ničemu nevě-
nujeme pořádně. Online prostor na jednu stranu 
nabízí nové možnosti kontaktu s druhými, které 
jsme si dříve ani neuměli představit, na druhou 
stranu může svádět k útěku před složitostí mezi-
lidských vztahů a nároků každodenního života. 
Je na první pohled lákavý a dosažitelný, ale ta-
ké neosobní a povrchní. Přes monitor druhého 
člověka pohladit nejde. Ani ho držet za ruku ve 
chvíli, kdy to potřebuje. 
Nakumulovaný stres spolu se ztíženou možnos-
tí si vše otevřeně a lidsky vyříkat se časem mů-
že vyhrotit do konfliktů, kdy nám již nejde o do-
sažení konstruktivního a věcného řešení problé-
mové situace, ale o hájení pozic vůči protistraně, 
ať to stojí, co to stojí. Smutným faktem je, že řa-
du takovýchto kolbišť nalezneme v dnešních 
obývacích pokojích a ložnicích. 
Občanská poradna proto nově nabízí mediaci ja-
ko osvědčený způsob rychlého a kultivovaného 
řešení sporů ať již doma nebo na pracovišti. Ne-
zůstávejte se svými starostmi sami. Řešte je včas! 
Prvním krokem k tomu může být objednat se na 
bezplatnou konzultaci k našemu poradci.

Mgr. Lada Šůláková
vedoucí OP Most a Litvínov

V případě, že máte zájem o bezplatné 
služby naší občanské poradny, kontak-
tuje naši recepci a domluvte si osobní 
konzultaci s poradcem.
tel.: 417 638 954, 721 258 865
e-mail: op@most.diakonie.cz
https://most.diakonie.cz/co-nabizime/
obcanska-poradna/

online Prostor lidskou 
blízkost nenahradí
Současná kovidová doba představuje zátěž pro každého z nás. Přináší zcela neče-
kané situace, které si žádají okamžité řešení, otázky, na které předem neznáme 
odpověď a učení se novým věcem za pochodu včetně moderních způsobů komu-
nikace přes online platformy. Mnohdy tápeme v nejistotě a nevíme, jaká výzva nás 
čeká zítra. Obáváme se o zdraví své i našich blízkých a je pochopitelné, že se v této 
době strachujeme i o své zaměstnání. 

VzPomínka
Dne 4. 12. 2020 uplyne rok, kdy nás opustila naše milá kolegyně paní Romana Morawetzová. 
S bolestí v srdcích stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
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Václav Havel: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, … tajenka, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Správné znění tajenky 
z říjnového čísla SEV.EN NOVIN: Carl Gustav Jung: „Mám pocit, že jsem udělal, co jsem mohl. Samozřejmě, že mohlo být vykonáno více a mohlo to být 
vykonáno lépe, ale nikoli na základě mých schopností.“ Výhru získávají: Hana Rengerová, Coal Services; Jiří Lýr, Chvaletice; Jana Demeterová, Litvínov. 
Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce SEV.EN NOVINY, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: seven.noviny@
7group.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.  
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