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Projekty vybírala Regionální stálá konferen-
ce Ústeckého kraje (RSK ÚK) v rámci přípravy 
krajského plánu transformace. Jedenáct strate-
gických bylo doporučeno k financování z Ope-
račního programu Spravedlivá transformace.  
Z  tohoto fondu poskytne Evropská unie České 
republice celkem 41 miliard korun na podporu 
tzv. uhelných regionů, pro které je přechod na 
klimaticky neutrální ekonomiku nejnáročnější. 
„Ústecký kraj patří mezi tři české regiony, jejichž 
hospodářství je závislé na těžbě uhlí. Odklon od 
uhlí proto pro nás má řadu negativních dopadů, 
a to jak ekonomických, tak i sociálních. Chceme 
docílit toho, aby zde byl dostatek pracovních míst 
i po ukončení těžby uhlí. Zároveň ale také usilu-
jeme o co nejhodnotnější rekultivaci a revitalizaci 
krajiny,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje a před-
seda Regionální stálé konference Ústeckého kra-
je Jan Schiller a dodal, že vláda pro kraj na tyto 
účely vyčlenila z celkové částky 38,6 %, což činí 
asi 15,8 miliardy korun.
Do výzvy vyhlášené Ústeckým krajem bylo před-
loženo 49 projektů za 135 miliard korun. Hod-
notili je zkušení externí odborníci podle meto-
diky Ministerstva pro místní rozvoj a Minister-
stva životního prostředí. V další fázi je posoudili 
členové pracovních skupin RSK ÚK složených 
ze zástupců regionu. Za strategický se považuje 
projekt, který je svým zaměřením, rozsahem, či 

jinými charakteristikami unikátní.  Výše podpo-
ry na jeden projekt by měla být limitována maxi-
málně 50 miliony EUR.
Jako téma významné pro region vnímá RSK ÚK 
rozvoj vodíkových technologií a bude usilovat 
o vyhlášení tematické výzvy pro tuto oblast, stej-
ně tak pro oblasti cirkulární ekonomiky, rozvoje 
podnikání na rekultivovaných plochách po těžbě 
uhlí a dalších specifických brownfieldech v kraji. 
A právě na tyto oblasti se projekt Green Mine za-
měřuje. Jeho cílem je přetvořit lom ČSA z těžeb-
ní lokality v nový moderní region, kde najdou 
uplatnění bezemisní energetika, chytré průmys-
lové zóny s moderními technologiemi, ekologic-
ké zemědělství, smart sídelní celky.
Plochy zasažené těžbou umožňují svým charak-
terem realizaci moderního energetického parku, 
který  bude sdružovat výrobu energie z obnovi-
telných zdrojů i akumulaci energie s význam-
ným regulačním potenciálem. „Chybět samo-
zřejmě nebudou fotovoltaické a větrné parky na 
výsypkách ani plovoucí fotovoltaika,“ uvedl při 
představování projektu na jaře letošního roku 
Petr Lenc, generální ředitel těžebních společnos-
tí Sev.en Energy. Další způsob bezemisní výro-
by energie, se kterou Sev.en Innovations počítá, 
je pěstování a energetické využití biomasy. Sou-
částí projektu je také akumulace energie, bateri-
ové úložiště a přečerpávací elektrárna. Vznikne 

smart průmyslová zóna pro novou ekonomic-
kou činnost. „Od ostatních záměrů, které podob-
ně jako náš cílí na nové ekonomické činnosti, se 
odlišujeme například tím, že máme připravený 
konkrétní projekt VEP Circular. Chceme vybu-
dovat průmyslový závod na zpracování vedlejších 
energetických produktů, tzv. VEP. Jedná se o zbylé 
hmoty vznikající spalováním uhlí, které byly uklá-
dány po desetiletí na výsypkách. Nyní mohou být 
díky moderním technologiím zdrojem cenných su-
rovin pro další využití v průmyslových a chemic-
kých procesech,“ vysvětlil Petr Lenc. 
Součástí projektu transformace lomu ČSA je So-
lar Akvaponie. Počítá s vybudováním komplex-
ní  moderní akvaponické farmy, jejíž součástí je 
chov a produkce ryb, skleníkové pěstování zele-
niny a výroba energie. Výhodou Solar Akvapo-
nie je uzavřený cyklus nezávislý na podmínkách 
vnějšího prostředí. Střešní plochy skleníků jsou 
osazeny fotovoltaickými panely, které vytvářejí 
dostatek energie pro provoz farmy. 
Operační program Spravedlivá transformace je 
v období 2021–2027 zcela novým programem 
Ministerstva životního prostředí zaměřeným 
na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí 
v nejvíce zasažených regionech. V České repub-
lice se to týká Karlovarského, Moravskoslezské-
ho a Ústeckého kraje. Cílem podpory je přede-
vším zajistit dostatek pracovních míst pro pra-
covníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu. 
Neméně důležité je zabezpečit obnovu krajiny, 
jež byla těžbou uhlí zasažena. 

(red)

přeměna lomu Čsa patří 
mezi stRategické pRojekty 
Ústeckého kRaje
Mezi jedenáct strategických projektů Ústeckého kraje byl vybrán i projekt Green 
Mine společnosti Sev.en Innovations na přeměnu lomu ČSA z těžební lokality 
v nový moderní region. 



V  rekordně krátkém čase si společnost Rekul-
tivace ze skupiny Sev.en Energy poradila s částí 
úložiště popílku Třískolupy. Během čtrnácti dnů 
tu pracovníci Rekultivací vytvořili čtyřhektaro-
vou louku. „Popílek jsme překryli ornicí  a vyseli 
travní semeno. Vše jsme potřebovali stihnout bě-
hem května, aby se už v letních měsících nově za-
ložená louka zelenala. Novou louku okamžitě za-
čnou obydlovat rozmanité druhy hmyzu. Skládka 
popílku se změní během krátké chvíle na ceněný 
biotop, který krajinu ozelení a jako bonus ochla-
dí i klima a udrží vlhkost v okolí úložiště,“ přiblížil 

první projekt ředitel společnosti Rekultivace To-
máš Šolar. Během letošního léta se nově založená 
louka propojí s okolní zelení. Ocení to zejména 
obyvatelé Blažimi a Výškova.
Dalším z  řady projektů skupiny Sev.en Ener-
gy zpříjemní život obyvatelům Polerad a Lišni-
ce společnost Coal Services.  „Přes Polerady a Liš-
nici vede naše železniční vlečka, která spojuje lom 
Vršany s Elektrárnou Počerady. Jsme součástí těch-
to obcí a života v něm, proto máme zájem na tom, 
aby se tu lidem dobře žilo. Životní prostředí v ob-
ci plánujeme zpříjemnit vysazením několika ze-

lených bioclon, které oddělí železniční vlečku od 
obytné zóny obcí,“ vysvětlil ředitel Coal Services 
Pavel Kounovský. S výsadbou zeleně by se mělo 
začít ještě v letošním roce. „Navážeme tak na vý-
sadbu stromů kolem železniční vlečky z minulých 
let. Jedná se v podstatě o doplnění už vzrostlé ze-
leně. Bioclony budou tvořeny listnatými i jehlična-
tými stromy doplněnými o nižší keřové patro. Voli-
li jsme takové druhy, které v místních podmínkách 
nejlépe prosperují a tvarem a rozlohou své koruny 
obytnou zónu od železniční vlečky optimálně od-
cloní. Pro velmi hustou a štíhlou korunu jsme pro-
to vybrali například platany, husté olistění má ko-
runa lípy, chybět nebudou ořešáky a pro zimní ob-
dobí nejvhodnější jehličnaté stromy. Kolem tratě se 
vrátí ovocné stromy, především regionální hruška 
koporečka a ohrožený druh jeřábu oskeruše. Vy-
sazovat budeme už vzrostlé stromy vysoké až tři 
metry, aby koruny už při výsadbě přesahovaly ná-
sep tratě. O to ale náročnější budou stromy něko-
lik let po výsadbě na péči. Nezbytná bude pravidel-
ná zálivka. Péči o nově vysazené stromy nenechá-
me na obcích, ale bereme ji také na sebe,“ přiblížil 
projekt Petr Urban, specialista pro environmen-
tální oblast Coal Services. Výsadbu stromů v ob-
cích starostové vítají. „Tento projekt má podle mé-
ho názoru smysl, zlepší životní prostředí v  obci, 
jsme za něj rádi a dáváme mu zelenou,“ pochválil 
projekt starosta Lišnice Petr Pillár. Během krát-
kého období kolem železniční vlečky v obou ob-
cích přibude několik stovek stromů a keřů. Vý-
sadbu stromů a následnou péči zajistí společnost 
Rekultivace. 
Zpříjemnit život v obcích pomůže i další opatře-
ní, které zejména pro Polerady a Lišnici plánu-
je Vršanská uhelná. Mimo zimní sezónu zajistí 
pravidelný úklid komunikací vedoucích přes obě 
obce. „V současné době připravujeme ještě jedno 
opatření, které by mohlo mít významný vliv zejmé-
na na bezprostřední okolí železniční vlečky. Jedná 
se o biologicky odbouratelný postřik, který by na 
vagonech převážejících popílek či uhlí měl vytvořit 
dostatečně pevnou vrstvu, aby  pod sebou udrže-
la sypký náklad bezezbytku i při jízdě vlaku,“ do-
plnil Pavel Kounovský. Kombinace všech těchto 
opatření poměrně zásadně zlepší životní prostře-
dí v obcích v dosahu šachty.                            (red)
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Seznam zprávy si všímal zahraničních akvizic Sev.en Energy
Velký rozhovor s Alanem Svobodou, výkonným ředitelem akvizic skupiny Sev.en Energy při-
nesl server Seznam zprávy. Skupina Sev.en Energy má minoritní podíl v důlní firmě Corsa Coal 
v americké Pensylvánii, dále vlastní společnost Blackhawk Mining, která těží uhlí v Kentuc-
ky a Západní Virginii, obě společnosti jsou významnými těžaři tzv. metalurgického uhlí. Proč 
právě toto uhlí a k čemu se využívá? V čem vidíte přínos těchto akvizic pro skupinu a jaké jsou 
další plány do budoucna v oblasti zahraničního obchodu?  
Zajímá nás uhlí, které se používá pro výrobu železa. Tedy ne energetické, ale spíš chemické uh-
lí. Je to nenahraditelná surovina pro výrobu oceli a ještě mnoho let bude. Navíc při jeho zpra-
cování nedochází k takovým emisím jako při spalování uhlí pro energetické účely. V USA jsme 
loňskými akvizicemi vyrazili do oboru, který jsme neznali, ale který, jak se ukazuje, má velký po-
tenciál, koneckonců to dokládá i fakt, že ceny metalurgického uhlí 
stouply za těch 12 měsíců, co jsme v Blackhawk Mining akcionáři, o 
více než 100 procent. Kdyby se nám povedla jen jedna z dalších pří-
ležitostí, o kterých jednáme, tak bychom se nejspíš stali v americkém 
metalurgickém uhlí jedničkou a byli tahounem uhelné konsolidace 
v USA. Zajímá nás obecně těžba nerostných surovin, mohou to být 
i drahé kovy a podobně. A třeba u vzácných kovů přicházejí v úva-
hu lokality i v Africe a Jižní Americe, takže se začínáme trochu dívat 
i tímhle směrem. Tyto akvizice významně přispívají k celkové stabili-
tě skupiny Sev.en Energy.

média V ČeRVenci nejVíce zajímalo

Gabriela Sáričková  
Benešová,
mluvčí Sev.en Energy

Sáričková Benešová

noVé stRomy oddělí železniČní  
VleČku od okolních obcí  
Zpříjemnit životní prostředí v obcích, vedle kterých podnikají, se rozhodly společ-
nosti skupiny Sev.en Energy. Celá řada opatření má do obcí a jejich okolí přinést 
více zeleně a ochladit a zvlhčit klima v blízkosti komunikací. Díky projektům Sev.en  
Energy přibudou v obcích stromořadí, za humny vzniknou nové louky a ulice se 
budou pravidelně čistit.

Ze skupiny

„Pomoc obcím, ale především lidem postiženým 
přírodní katastrofou považujeme za samozřejmost, 
navíc když Stebno leží na Lounsku, tedy v regionu, 
ve kterém působíme. Snažili jsme se zareagovat co 
nejrychleji, aby obec měla prostředky co nejdříve 
k dispozici a mohla je využít ke své obnově,“ uve-
dl Stanislav Klanduch, generální ředitel Elektrár-
ny Počerady.  
Stebno poničil na konci června pravděpodobně 
silný proud studeného vzduchu zvaný downburst. 
Ten bývá v extrémních případech doprovázen vě-
trem o rychlosti přesahující 200 kilometrů v ho-

dině, intenzivními srážkami, případně kroupa-
mi. Předběžná výše škod po bouři byla ve Stebně, 
kde žije zhruba 120 obyvatel, odhadována na 80 až 
100 milionů korun. Silný vítr poničil až 40 pro-
cent nemovitostí, odnášel střechy, rozbíjel okna, 
ničil auta a lámal stromy. 
Padesát tisíc korun tornádem postiženým Mikul-
čicím na Moravě poslalo Sdružení odborových or-
ganizací skupiny. „Zpráva o řádění živlů na Mora-
vě i v severních Čechách nás zastihla na výjezdním 
zasedání rady sdružení ve Svahové. Snažili jsme se 
zjistit, zda především ve Stebně nebyl přírodní kata-

strofou postižen některý z našich zaměstnanců. To 
se nepotvrdilo, navíc jsme se dozvěděli o chystané 
pomoci severočeské obci od počeradské elektrárny. 
Rozhodli jsme se proto podpořit obec Mikulčice na 
jižní Moravě, kde v minulosti fungoval lignitový důl 
a dodnes zde žije řada lidí, kteří v něm pracovali,“ 
sdělil Jaromír Franta, předseda Sdružení odboro-
vých organizací skupiny.  Padesátitisícovou částku 
jako symbolickou podporu hornickým kolegům 
na Moravě odboráři poslali přímo na účet obce. 
Bouře s tornádem o rychlosti až 324 kilometrů 
v hodině postihly Břeclavsko a Hodonínsko po-
slední červnový čtvrtek. Vyžádaly si šest životů 
a desítky zraněných. Nejpostiženějšími byly obce 
a města Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, 
Lužice a Hodonín.                                                 (red)

poČeRadská elektRáRna  
poslala pomoc do stebna, 
odboRáři podpořili moRaVu
Sto padesát tisíc korun z firemního 7grantu věnovala počeradská elektrárna měst-
ské části Stebno v Kryrech na Lounsku, kterou na konci června postihla přírodní 
katastrofa. 

„Déšť nás nijak nepřekvapil. S větším množstvím 
vody máme zkušenosti. Přívalové srážky jsou sice 
nepříjemné a dokážou způsobit problémy, ale umí-
me si s nimi poradit. Nedošlo k žádným škodám či 
omezení provozu,“ uvedl Jaroslav Kučera, vedoucí 
oddělení chemických režimů Elektrárny Počerady. 
Podobně jako v těžebních společnostech i v Elekt-
rárně Počerady se při předpovědi většího množství 
srážek přistupuje k preventivním opatřením, kte-
rá dokážou zamezit případným škodám způsobe-
ným zaplavením technologií.

„Snažíme se o co nejvíce hospodárný a ekologic-
ký provoz, takže maximum vody, která není ni-
jak chemicky znečištěna, využíváme v  technolo-
gii elektrárny,“ doplnil vedoucí. Dešťové vody 
se gravitačně jímají do dvou čerpacích stanic 
dešťových vod, odkud se následně odčerpávají 
do provozu. Část se využívá například k výro-
bě stabilizátu, další je odváděna do technologie 
chladicích věží. Také budova chemické úprav-
ny vody má dešťovou vodu svedenou do tech-
nologie. 

Elektrárna Počerady má rovněž účinný systém 
protipovodňové ochrany. „Prakticky není možné, 
že by při povodních nebo přívalových deštích došlo 
k zatopení technologií z důvodu zvýšení hladiny po-
toka a omezení či úplnému zastavení provozu. Sou-
částí systému jsou zábrany a zařízení instalované 
na toku Počeradského potoka, které v případě potře-
by uzavře přítok do akumulační nádrže,“ vysvětlil 
Jaroslav Kučera.
Jako si v elektrárně dokážou poradit s vodou, ne-
musí se obávat ani opačného extrému. V  místě 
odběru takzvané surové vody byl vybudován jez, 
který zajišťuje stabilní hladinu a provoz elektrárny 
tak není ohrožován ani suchem.                                       (red)

příValoVé deště letošního léta 
zVládají eneRgetici bez pRoblémů
Intenzivní deště v letošních letních měsících do provozu počeradské elektrárny ni-
jak významně nezasáhly. 

Železniční vlečka mezi lomem Vršany a elek-
trárnou Počerady bude ještě více odcloněna 
zelenou bariérou. Foto: Radim Šnábl



Helpdesk Infotea by měl být pro každého uživa-
tele centrálním místem, kam by měl směřovat 
všechny své IT požadavky týkající se počítačů, 
telefonů, tiskáren a podobně. Specialisté společ-
nosti následně zajistí jejich řešení.  Mnohdy se 
totiž stává, že uživatelé se se svými problémy ob-
racejí přímo na konkrétní specialisty v domně-
ní, že si tím usnadní práci. Často ale bývá opak 
pravdou. 
Po nahlášení žádosti na Helpdesk je požadavek 
zaevidován a okamžitě předáván specialistovi, 
který jej bude řešit. Důležitá je už samotná evi-
dence, která slouží mimo jiné i pro další zkvalit-

ňování poskytování služeb. Pokud se například 
některé požadavky pravidelně opakují,  mohou 
IT specialisté vyřešit problém komplexně. Dru-
hou výhodou nahlášení požadavků na Helpdesk 
je nasměrování jeho řešení na konkrétního spe-
cialistu. Uživatel mnohdy nedokáže sám roz-
lišit, v  čem jeho problém spočívá, pracovníci 
Helpdesku jsou ale rychle schopni vyhodnotit, 
kdo se může problému okamžitě věnovat. I pro-
to je tento způsob rychlejší, než snaha obvolat 
všechny IT specialisty z telefonního seznamu.  
Zaměstnanci společností skupiny Sev.en Energy 
jsou na služby Helpdesku Infotea již zvyklí. Nově 

jej nyní mohou využívat i zaměstnanci Elektrár-
ny Počerady, kde Infotea od letošního roku také 
zajišťuje poskytování IT služeb.  
Helpdesk Infotea je zaměstnancům všech spo-
lečností k dispozici v pracovních dnech od 6:00 
do 15:00 hodin, pro neodkladné řešení kritic-
kých poruch mohou oprávněné osoby (napří-
klad dispečeři) mimo pracovní dobu využívat 
takzvaný pohotovostní telefon.                       (red) 

Průměr kulové dráhy, díky které se otáčí celá hor-
ní stavba stroje, dosahuje na uhelném rypadle 
KU300 zhruba 7,8 metru a už jen kvůli své veli-
kosti se musí měnit přímo na velkostroji. Speciali-
zované činnosti prováděla společnost UNEX, kte-
rá je výrobcem velkostroje, ve spolupráci s údrž-

bou a osádkou rypadla. Aby bylo možné se do 
útrob velkostroje vůbec dostat, bylo potřeba čtyř 
hydraulických zvedáků, které celou zhruba 350tu-
novou horní stavbu stroje zvedly o necelý metr. 
Teprve pak bylo možné z velkostroje demontovat 
segmenty, v nichž je usazeno celkem 136 valivých 

koulí. Každá z nich má v průměru 150 milimetrů 
a váží 15 kilogramů. Po vyjmutí byla každá kou-
le očíslována a uložena přesně v pořadí, jak se po 
výměně segmentů následně vracela na své původ-
ní místo. 
Výměna kulové dráhy se na velkostrojích pro-
vádí obvykle jednou za několik let. Ve Vršanské 
uhelné ale obdobnou výměnu absolvovali prak-
ticky přesně po roce, vloni se kulová dráha mě-
nila u rypadla KU300/K96.                              (pim)

Výměna obřího ložiska 
zabRala téměř měsíc
Výměna kulové dráhy nebo jejích částí na uhelném rypadle je na pohled atraktivní 
událost. V lomu Vršany během července v rámci střednědobé opravy probíhala na 
velkostroji KU300/K107. Takováto oprava ale není nic jednoduchého. 

požadaVky na it řeší helpdesk infotea
Každý, kdo ke své práci používá informační technologie (IT produkty) už musel 
řešit, že ne vždy všechno funguje podle jeho představ. Ve společnostech skupiny 
Sev.en Energy, kde má správu IT na starost společnost Infotea, je nejjednodušším 
řešením obrátit se na Helpdesk. Nově jeho služby mohou využívat i v Elektrárně 
Počerady.  

HElPDESK infotEA 
Z pevné linky:   
478 008 888 
Ze služebních mobilních telefonů:   
98888
E-mail:   
helpdesk@7group.cz 
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Teplárna, která sídlí v Kladně-Dubí, je se svými 
240 zaměstnanci významným lokálním zaměst-
navatelem. Její hlavní činností je kogenerační 
výroba elektrické energie a tepla, k čemuž vyu-
žívá jak uhlí, tak biomasu ve formě dřevní štěp-
ky. Teplo, prostřednictvím centrálního zásobo-
vání městskou společností, dodává více než 17 
tisícům domácností, komunálním a komerčním 
objektům v Kladně.  Z těch významných může-
me jmenovat například místní nemocnici či nej-
větší distribuční centrum společnosti Lidl.
„Velmi mne těší, že se nám daří dlouhodobě na-
plňovat zavedené principy podpory zdraví našich 

zaměstnanců. Získáním titulu jsme si potvrdili, že 
naše snaha a vynaložené prostředky, nebyly zby-
tečné. Všechna opatření, činnosti a akce, které ve-
dou k podpoře zdravého životního stylu a zdra-
ví našich kolegů, aktivně podporujeme. Záro-
veň o nich zaměstnance pravidelně informujeme, 
a to například na Bezpečnostně-informačních fó-
rech, na Intranetu a nástěnkách,“ vysvětluje Mi-
lan Prajzler, generální ředitel kladenské teplárny.
Teplárna podporuje zdravý životní styl svých za-
městnanců i v době mimo pandemii. Všichni 
pracovníci mají možnost čerpat ze široké nabíd-
ky programů na podporu zdraví. Terénní pra-

covníci se mohou nechat očkovat proti klíšťové 
encefalitidě či žloutence. Společnost pravidelně 
distribuuje vitamíny a doplňky na zvýšení imu-
nity. Zaměstnanci mají k dispozici možnost kva-
litního stravování v nově zrekonstruované zá-
vodní jídelně přímo v areálu. Společnost se také 
snaží aktivně propagovat nekouření a důsled-
ně kontroluje dodržování zákazu kouření mimo 
vyhrazené prostory. Pracovníci velínů si mohou 
během pracovní přestávky zacvičit – jejich pra-
coviště bylo vybaveno relaxačními míči a ergo-
nomickými klekacími židlemi. Ostatní zaměst-
nanci mají nepřetržitě k dispozici plně vybavené 
fitness centrum v administrativní budově spo-
lečnosti. Teplárna v minulosti pravidelně orga-
nizovala i různé sportovní aktivity, jako napří-
klad lyžařské, cyklistické a turistické výlety, které 
byly mezi zaměstnanci velmi oblíbené. Tuto tra-
dici plánuje opět obnovit, jakmile to bude mož-
né s ohledem na opatření v souvislosti s one-
mocněním COVID-19. 

(mač)

kladenská tepláRna 
získala pRestižní ocenění 
Teplárna Kladno úspěšně prošla recertifikačním auditem, který zde probíhal v 
průběhu letošního jara a získala titul Podnik podporující zdraví III. stupně. Státní 
zdravotní ústav tak oficiálně potvrdil, že podpora a ochrana zdraví zaměstnanců ve 
společnosti je na velmi vysoké úrovni. Jedním z významných milníků v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je i doba, po kterou v tomto provozu ne-
došlo k žádnému úrazu s následnou pracovní neschopností, která přesáhla 16 let.

„Generálním partnerem domova jsme již více než 
20 let. Za tuto dobu se podařilo podpořit napří-
klad vybudování zahradní pergoly, nákup zdra-
votnického vybavení a organizaci dlouhodobě 
úspěšných akcí, jakými je například i prázdnino-
vá Zahradní slavnost,“ říká Milan Prajzler, gene-
rální ředitel teplárny. „Všechny akce, které v do-
mově organizujeme, mají za cíl zpříjemnit našim 
klientům pobyt u nás. Jsou pro ně vítaným zpes-
třením a příležitostí potkat se s ostatními klienty 
a společně strávit čas. Kulturní akce jsou také ur-
čitou odměnou a vzpruhou pro naše zaměstnan-

ce, kteří se o naše klienty skvěle starají,“ doplňuje 
Miroslav Petrák, ředitel domova. „Zároveň bych 
rád poděkoval teplárně za její dlouholetou podpo-
ru, a to zejména v této době, kdy opravdu není 
lehké získat prostředky od sponzorů,“ dodal Pe-
trák.
Na koncertě vystoupili a seniorům zpříjemni-
li odpoledne Magda Malá, Lucie Břeská alias 
Iveta Bartošová, Bohuš Matuš, Jakub Machul-
da alias Elvis Presley, Jaroslav Břeský alias Fred-
die Mercury, František Čermák alias Petr Novák 
a Lubomír Čužák Rys.                                    (mač)

Velkým konceRtem V domoVě 
zpříjemnili senioRům léto
První velkou letošní akcí pro klienty kladenského Domova pro seniory byl těsně 
před prázdninami koncert za podpory kladenské teplárny, která i v letošním roce 
věnovala na kulturní a další projekty pro místní seniory 100 tisíc korun. 

Segmenty kulové dráhy, do nichž 
jsou ukládány koule, je potřeba 
pečlivě vyčistit. Foto: (pim)
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„Naplánovali jsme si čištění jímek, kam se odvá-
dí kal z usazovacích nádrží a odsazená voda se 
znovu vrací do systému k dalšímu čištění. Jednou 
za čas je potřeba kalová pole zbavit nahromadě-
ných usazenin, aby jímky měly dostatečnou kapa-
citu před začátkem podzimu, kdy se obvykle čerpá 
více důlní vody,“ vysvětlil Jaroslav Graman, ve-
doucí úseku odvodnění.  

Čištění se provádí pásovým rýpadlem s  pro-
dlouženým výložníkem. Odtěžené nečistoty od-
vážejí nákladní automobily k zakládání na loka-
litu Jan Šverma. Jen v první polovině července se 
podařilo vyvézt přibližně 500 m3 usazenin. „Prá-
ce probíhají průběžně s ohledem na počasí. Letoš-
ní léto není tak suché, jako byla předešlá, a tomu 
musíme přizpůsobit i využívání odvodňovacích 

technologií v  provozech těžebních společností,“ 
doplnil vedoucí. Čištění by mělo trvat do kon-
ce prázdnin. 
Do úpravny důlních vod je potrubím odváděna 
voda, která se čerpá v lomu předtím, než se mů-
že vrátit zpět do vodoteče. To vyžaduje pravidel-
ný odběr a vyhodnocování vzorků, podle nichž 
se důlní voda upravuje. V některých případech 
stačí, aby prošla pouze usazovacími a odkalova-
cími jímkami, kde se nečistoty usadí na dně, jin-
dy je nutná chemická úprava.                         (pim)

kaloVá pole Čistili od usazenin
V areálu Úpravny důlních vod ČSA čistí úsek odvodnění a přestaveb Severní ener-
getické kalová pole. 

„Tentokrát prošel kompletní generální opravou 
drtič B3B v  hlubinném zásobníku úpravny uhlí. 
Práce zahrnovaly výměnu rotorů, řemenic i opra-
vy skluzů,“  vysvětlil Martin Plášil, mistr strojní 
údržby Úpravny uhlí v Komořanech.
Drtiče v  hlubinném zásobníku slouží k  nejzá-
kladnějšímu drcení uhlí, které do úpravny přijíž-
dí v železničních soupravách z těžebních lokalit. 

V této fázi je potřeba uhlí rozmělnit, aby mohlo 
putovat po dopravnících do úpravárenské třídír-
ny k další úpravě. 
„Základní část drtiče se musí při generální opravě 
odkrytovat. Částečná demontáž zařízení je nutná 
už na místě v zásobníku s ohledem na jeho znač-
nou hmotnost. Následně jsou díly přepravovány 
do dílen údržby, kde probíhají další práce. Mění-

me dva kompletní rotory drtiče. Práce na sebe ply-
nule navazují, staré části se demontují a současně 
se osazují nové prvky.  Opravy nám zaberou tři 
týdny,“ doplnil Plášil. 
Údržba souběžně provádí opravy i v  dalších 
částech úpravny. Na třídičích C16A,B se opra-
vují spodní výsypky a mění klapky. Trisomaty  
C19A,B potřebovaly  vyměnit některá síta, lišty, 
opravit skluzy a zkontrolovat pohony. Do kon-
ce výpadu by mělo dojít i k výměně převáděcí-
ho válce C5B.                                                            (pim)

během odstáVky ÚpRaVny opRaVili 
dRtiČe V hlubinném zásobníku
Pravidelný plánovaný třítýdenní generální výpad v komořanské úpravně uhlí vyu-
žívá strojní údržba k opravám důležitých částí technologie. 

Mnoho obyvatel Chvaletic i Telčic našlo v elek-
trárně pracovní uplatnění a naopak mnoho 
zaměstnanců elektrárny našlo svůj domov ve 
městě Chvaletice. Proto již při výstavbě elekt-
rárny vyrostlo ve městě nové sídliště, kulturní 
dům, dům služeb i obchodní centrum. 

paRtneRstVí  
elektRáRny a města
Elektrárna vždy kladla velký důraz na otevře-
né a přátelské vztahy s  okolím. Pravidelně již 
od roku 1981, kdy s  tím začala zelená směna, 
organizuje den otevřených dveří, komuniku-
je s okolními institucemi a formou sponzorství 
podporuje region, ve kterém působí. Oblíbe-
ný byl třeba folkový a country festival amatér-
ských kapel Chvaletický širák, který se v 80. le-
tech konal vždy poslední srpnovou sobotu. 
Mladí svazáci z elektrárny, Energostroje, Plav-
by labsko-oderské, členové a kamarádi skupi-
ny Sousedi a divadla JEN TAK byli spolupořa-

dateli této akce. „Jednou jsme na Širáku udělali 
soutěž o nejlepší pokrývku hlavy, přitom soutěží-
cí museli plnit nějaké úkoly a jedním z nich by-
lo najít v publiku člověka s nejzajímavějším za-
městnáním. A jeden soutěžící přivedl tajného 
policistu, který měl akci dozorovat,“ vzpomíná 
Ivan Loněk, vedoucí provozu elektro a jeden 
z organizátorů a účastníků Širáku. Při této ak-
ci se i organizátoři a účastníci festivalu brigád-
nicky podíleli ve spolupráci s městem na jeho 
zvelebování. 
Každá podoba partnerského vztahu sebou nese 
i nějaká negativa nebo kompromisy. V případě 
elektrárny je to vliv provozu na okolí. Během 
čtyřicetileté existence elektrárny se podařilo 
snížit emise všech znečišťujících látek o více 
než 90 %. Významným milníkem byla v letech 
1995 až 1998 výstavba odsíření, které jako prv-
ní v České republice použilo zaústění do chla-
dicích věží. „Chvaletice měly paradoxně výhodu 
v tom, že získaly odsíření až jako jedna z posled-

ních českých elektráren, takže mohly využít nej-
modernější technologie. Dopad na životní pro-
středí a zdravotní rizika dále významně snižuje 
zaústění spalin do chladicích věží místo do kla-
sického komína,“ poznamenal Václav Matys, 
generální ředitel Elektrárny Chvaletice. Posled-
ním významným opatřením na snížení emisí je 
výstavba látkových filtrů v  hodnotě přibližně 
jedné miliardy korun.  
Elektrárna dodává nejen elektřinu, ale do 
Chvaletic vede i horkovod, který zásobuje fir-
my, domov pro seniory i spoustu domácností 
teplem. „Původní velké plány na teplofikaci ce-
lého regionu od Chrudimi po Kolín vzaly z růz-
ných důvodů za své na přelomu 80. a 90. let, ale 
jsme rádi, že můžeme dodávat spolehlivé teplo 
do města Chvaletice,“ uvedl ředitel.  
 „Bez elektrárny by Chvaletice byly další ze sto-
vek anonymních městeček v  České republice 
a elektrárna by své jméno neměla vůbec a uznej-
te sami, že krasavici na Labi název Elektrárna 
Chvaletice sluší. Městu Chvaletice bychom chtěli 
popřát dobrou kondici do dalších let, spokojené 
obyvatele, kterým bude komín chvaletické elekt-
rárny ještě dlouho ukazovat cestu domů,“ přeje 
Václav Matys. 

(kapr)

chValetice si připomínají Čtyřicet  
let od udělení statutu města
Letos v srpnu si ve Chvaleticích připomínají 40. výročí od udělení statutu města. 
Zároveň je již celá desetiletí neodmyslitelně spojeno s Elektrárnou Chvaletice, 
vždyť nesou i stejné jméno a pochází ze stejné generace „Husákových dětí“! Jedná 
se o symbiózu, která funguje již přes 40 let. 

Neobvyklý úkaz měla na svědomí skupina stu-
dentů uměleckých škol, kteří zde fotografovali 
zajímavé barevné efekty se světelnými trubice-
mi. Jejich práci nepřerušila ani bouřka, která se 
v průběhu focení přehnala přes elektrárnu. Po-
dobnou zkušenost jako nyní ve Chvaleticích už 

zaznamenali i v dalších provozech skupiny Sev.en  
Energy,  v Elektrárně Počerady i kladenské tep-
lárně. Výsledky práce studentů přitom může vi-
dět prakticky každý, stačí sledovat skupinový 
instagramový profil, kde se práce tohoto stu-
dentského týmu pravidelně objevují.       (kapr)

elektRáRenské  
pRoVozy měnily baRVy
Provoz Elektrárny Chvaletice zažil začátkem července ojedinělou událost. Nejdříve 
část kotelny a poté i strojovny pohasla, aby se zanedlouho rozsvítila do červena, 
modra či zelena. 
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Jedinečnou možnost prohlédnut si provozy napříč celou skupinu Sev.en Energy dostali zaměst-
nanci a jejich rodinní příslušníci během letošních prázdninových měsíců. V červenci měli šanci 
vypravit se na novou trasu Uhelného safari po skrývkovém velkostroji RK5000, případně si pro-
hlédnout aktivní těžbu v lomu Vršany. Zaměstnanci ze severu Čech měli zase naopak možnost 
prohlédnout si chvaletickou elektrárnu, případně navštívit Teplárnu Kladno. 

 

zaměstnanci mohli ukázat Rodinám  
sVé pRacoViště nebo naVštíVit kolegy

Velkostroj RK5000 zaujme 
každého svou mohutností, ale 
také spoustou zajímavých míst 
na fotografování.

Každého správného 
fanouška techniky musí na-
dchnout, když může nahléd-
nout do útrob velkostroje. 

Exkurze ve Chvaleticích 
nemohla vynechat speciální 
výklopník na vozy Innofreight, 
kterými se do elektrárny do-
pravuje uhlí ze severu Čech. 

Exkurze do lomu Vršany začíná vždycky na vy-
hlídce, odkud je pohled na šachtu jako na dlani.

Základem vydařené exkurze 
je správné oblečení a obutí. 
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„Novou vyhlídku jsme na tomto místě necha-
li vybudovat ve spolupráci s obcí zcela záměrně. 
Nahrazuje vyhlídku, která byla ještě donedávna 
umístěna u silnice mezi Bylany a Komořany. Sil-
nice ale byla s ohledem na plánované pokračování 
těžby v lomu Vršany uzavřena a veřejnosti je tak 
už nyní nepřístupná i vyhlídka. Chtěli jsme ji pro-

to nahradit a vybrali místo, kam míří řada turis-
tů, tedy hned vedle rozhledny Maják ve Strupči-
cích, kudy vede i oblíbená cyklostezka do nedaleké 
Vrskmaně,“ vysvětlila Gabriela Sáričková Bene-
šová, mluvčí skupiny Sev.en Energy.
Z vyhlídky je hezký výhled do aktivní části lo-
mu Vršany, zároveň si tu lidé mohou prohléd-

nout i místa, kde již těžba skončila a nahradily 
ji rekultivace. Zajímavé je určitě srovnání probí-
hajících rekultivací a již zrekultivovaných míst 
v okolí, kde by už jen málokdo poznal, že se tu 
v minulosti těžilo uhlí. 
Nová vyhlídka je doplněna tabulí s informacemi 
o lomu Vršany. Novými informacemi byly do-
plněny i tabule vedle rozhledny, kde návštěvní-
ci najdou například zajímavosti o flóře a fauně, 
která se v okolí Vršan vyskytuje. 

(red)

noVá Vyhlídka na lom  
VRšany stojí Vedle majáku

Na Facebooku 7tour či na webových stránkách 
www.7tour.cz může každý, kdo se chce zapojit 
do soutěže, najít každý měsíc počínaje červnem 
jeden nový turistický cíl. Pak už jen stačí vypra-
vit se za ním s rodinou či přáteli, vyfotit se a sní-
mek sdílet na Facebooku nebo Instagramu s ha-
shtagem #7tour. Důležité je také připsat svůj tip 
pro ostatní, kam se v okolí ještě vydat a co další-
ho je možné během výletu zažít. 
Prvním cílem, který se zájemcům otevřel v červ-
nu, byla cyklotrasa 7eko track, v červenci moh-
li turisté vyrazit do Podkrušnohorského technic-
kého muzea, kde se veřejnosti nedávno otevřela 
nová expozice hlubinného dobývání s maketou 

štoly.  Srpnovým tématem je elektromobilita 
a především síť nabíjecích stanic pro elektrokola 
v Ústeckém a Pardubickém kraji pod hlavičkou 
Sev.en Energy for Bikers. Celou síť nabíjecích 
stanic najdete na webových stránkách projek-
tu http://www.74b.cz/ nebo na Facebooku  na-
bijimeelektrokola. A pokud se vyfotíte u jedné 
z nabíječek, budete sdílet fotografii na Faceboo-
ku 7tour a připojíte tip, kam v okolí ještě vyrazit, 
máte šanci na výhru. V září budou soutěžící na 
7tour strašit Krušné horory. Tedy tajemná místa 
s příběhem, spojená s hledáním kešek. 
Bonusem pro všechny aktivní turisty bude v říj-
nu nové Muzeum krytu civilní obrany v Teplár-

ně Kladno. K vidění je tu veškeré vybavení, kte-
rým podobné kryty v minulém století dispono-
valy. Muzeum není běžně přístupné, otevírat se 
bude jen při mimořádných příležitostech a ve 
zvláštních termínech. Jeden z nich bude připra-
ven na říjen. Určen bude jen pro ty, kteří si místo 
zajistí přes Facebook 7tour. Hlídejte proto pečli-
vě sociální sítě, ať tuto mimořádnou událost ne-
zmeškáte. Prohlídka muzea je jen pro omeze-
ný počet turistů, není proto zařazena do soutě-
že 7tour. 
Z  turistů, kteří navštíví každou ze čtyř nabíze-
ných aktivit a inspirují ostatní, vylosujeme v říj-
nu tři vítěze. Pokud jste některý z prvních cílů 
ještě nestihli navštívit, můžete to udělat i zpět-
ně a stále máte šanci na atraktivní výhru v podo-
bě zážitků pro jednotlivce, páry i celou rodinu.

V bezprostřední blízkosti turisty oblíbené a vyhledávané rozhledny Maják ve Strup-
čicích postavili zaměstnanci společnosti Rekultivace novou vyhlídku na lom Vršany. 
Vidět je odtud jak aktivní lom, tak probíhající i již dokončené rekultivace v okolí. 

letní soutěž 7touR pokRaČuje  
i Ve dRuhé poloVině pRázdnin
Letní soutěž 7tour, kterou Sev.en Energy připravila pro všechny aktivní sportovce, 
ale i turisty nebo rodiny s dětmi, pokračuje i v druhé polovině prázdnin. „Pravidla pro pořádání kulturních a společenských akcí se neustále mění, takže radě-

ji než uspořádat jednu velkou akci, nabídneme zaměstnancům jiný zážitek. Obrátili 
jsme se na spolky a organizace, které v uplynulých letech získaly podporu z firemní-
ho 7Grantu a požádali je, zda by během víkendu od 10. do 12. září nepřipravily a ne-
ukázaly zaměstnancům společností skupiny Sev.en Energy, čím se zabývají. Nechali 
jsme na nich, zda zvolí formu dne otevřených dveří nebo zda v jednom z těchto dní 
připraví pro návštěvníky ukázkový program,“ vysvětlila Gabriela Sáričková Benešo-
vá, mluvčí skupiny Sev.en Energy. 
Lidé si proto budou moci vybrat z nabídky spolků a organizací ve všech severočes-
kých regionech, kde skupina Sev.en Energy působí. Stačí si jen najít to, co je nej-
více zajímá a vypravit se na konkrétní místo. Například do chomutovské pobočky 
Národního technického muzea prohlédnout si železniční expozici, případně si za-
veslovat na trenažeru ve vodáckém klubu Louny. V průběhu srpna budou jednotli-
vá místa i termíny upřesněny a objeví se postupně na intranetu, nástěnkách i soci-
álních sítích.                                                                                                                 (red)

den hoRníků oslaVíme  
na Více místech V Regionu
Společnosti skupiny Sev.en Energy si letos chtějí připomenout 
Den horníků, oslavy ale budou tentokrát probíhat v trochu jiném 
duchu.

šVeRmoVáci znoVu 
zamíří do stRupČic
Po roční přestávce se letos znovu uskuteční Setkání Švermo-
váků. Bývalí zaměstnanci Dolu Jan Šverma, ale také současní 
kolegové z lokality, která je součástí Vršanské uhelné, se se-
jdou v pátek 3. září 2021 ve sportovním areálu ve Strupčicích. 
Začátek akce je naplánován na 14:00 hodin. 
Setkání se v letošním roce uskuteční už podvanácté, vloni byla 
akce zrušena s ohledem na bezpečnost účastníků v souvislosti 
s koronavirovou pandemií i nejasnými podmínkami pro pořá-
dání kulturních a společenských akcí. Tentokrát pořadatelé dou-
fají, že bude situace příznivější, proto zvou všechny kamarády 
a spolupracovníky z Dolu Jan Šverma, jehož samostatná existen-
ce skončila už před více než dvěma desítkami let, aby si do Strup-
čic opět přišli popovídat a zavzpomínat. S případnými dotazy 
se mohou zájemci obracet na telefonní číslo 602 447 882.   (red)

Přívalové deště a bleskové povodně zasáhly v červenci nejsever-
nější části Čech. Do likvidace jejich následků se zapojili i mostečtí 
báňští záchranáři, kteří pomáhali v Dolním Žlebu na Děčínsku. 

„Na základě výzvy děčínské povodňové komise se na nás obrátily Lesy České re-
publiky, zda bychom jim nepomohli s  povodňovými zabezpečovacími pracemi 
v  korytě Dolnožlebského potoka,“ vysvětlil Radim Slabák, ředitel Hlavní báň-
ské záchranné stanice Most. Konkrétně šlo o vyklízení naplaveného materiálu 
ve štole k bývalé vodní pile v katastrálním území Dolní Žleb. Rozvodněný po-
tok během přívalových dešťů velmi rychle kamením a dalšími naplaveninami 
z okolních lesů zatarasil štolu, kterou běžně protéká. Voda si hledala cestu jinu-
dy a ohrožovala obydlí zdejších obyvatel. 
„Jednalo se o zásah v poměrně nepřístupné lokalitě, kam nevede ani klasická asfal-
tová komunikace, takže jsme nemohli využít naší standardní techniku. Štola byla 
zhruba od jednoho a půl až do tří metrů vysoká, ale široká pouze metr a stupňovi-
tá, takže veškeré práce museli báňští záchranáři provádět ručně. Velké kusy kame-
ní se proto musely rozbíjet přímo ve štole a společně s ostatním materiálem se pak 
vynášely ve kbelících ven,“ doplnil ředitel. 
Na místě se střídaly dvě pětičlenné skupiny ze dvou sledů mosteckých báňských 
záchranářů, kterým se během zhruba týdne podařilo zcela vyčistit asi třicet me-
trů zanesené štoly.                                                                                                   (red)

báňští záchRanáři  
pomáhali VyČistit 
po poVodních zanesenou 
štolu V dolním žlebu

Velké balvany bylo potřeba rozbít pří-
mo ve štole. Foto: Archiv HBZS Most

Nová vyhlídka na lom Vršany stojí hned ved-
le strupčické rozhledny Maják. Foto: (pim)
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„Zadání pro osmnáct studentů prvního ročníku 
bylo obdobné jako v předešlých letech, přesto by-
la realizace jednotlivých projektů mnohem nároč-
nější. Kvůli nepříznivé epidemické situaci jsme se 
nemohli scházet a konzultovat některé záležitos-
ti na dálku je prakticky nemožné,“ vysvětlila ve-
doucí ateliéru Pavla Kvízová. 
Přesto vznikly práce, které vedoucí ateliéru po-
těšily, protože studenti přišli se zajímavými ná-
pady. Na břehu jezera by tak mohly vzniknout 
například ubytovna, turistické centrum, sauna, 

bezbariérové ubytování, loděnice, půjčovna kol 
s  bydlením, minigolf, wakeboarding centrum 
nebo bylinková farma. „Kromě návrhů, které se 
víceméně pravidelně opakují, jako jsou nejrůz-
nější objekty pro sportovní nebo relaxační využi-
tí, jsme letos vůbec poprvé zaznamenali například 
návrh letního kina,“ doplnila vedoucí.   
Spolupráce mezi architekty a skupinou Sev.en 
Energy vznikla před dvěma lety, kdy společnost 
Severní energetická umožnila studentům pro-
hlídku lokality ČSA v rámci Uhelného safari 

a budoucí architekti tak mohli své projekty zasa-
zovat do konkrétního prostoru. Jejich ročníkové 
práce pod názvem Letní břeh – Most! - Objek-
ty pro letní aktivity v rekultivované krajině byly 
vystaveny v budově Krajského úřadu v Ústí nad 
Labem. 
„Spolupráci mezi Sev.en Energy a Fakultou ar-
chitektury ČVUT jsme nastartovali proto, aby-
chom zapojili mladou generaci do vytváření kraji-
ny, kterou jednou budeme po ukončení těžby vra-
cet k využití. Právě dnešní studenti budou nově 
vzniklou krajinu využívat, proto chceme, aby co 
nejvíce odpovídala  jejich představám,“ komen-
tovala spolupráci s mladými architekty Gabriela 
Sáričková Benešová, ředitelka HR a komunikace 
Sev.en Energy. 

(red)

studenti aRchitektuRy Vymýšleli, 
jak ožiVit břeh budoucího jezeRa Čsa
Jednoduchou stavbu na břehu jezera vzniklého zatopením povrchového lomu 
vymýšleli studenti prvního ročníku architektury pražské ČVUT z ateliéru Kvízo-
vá-Bednářová. Do svých semestrálních prací se snažili zakomponovat i náměty ze 
skupiny Sev.en Energy, která by některé z návrhů mohla využít při plánované revi-
talizaci okolí lomu ČSA. 

Během druhého prázdninového měsíce čeká 
mostecký tým tradiční přípravný Turnaj o pohár 
Českého porcelánu Dubí, kterého se účastní nej-
kvalitnější evropské ženské házenkářské týmy. 
A zvučná jména se jej od 13. do 15. srpna zúčast-
ní i tentokrát. Kromě domácích Černých andělů 
nebude chybět několikanásobný německý mis-
tr Thüringer HC, který do Mostu jezdí pravidel-
ně na letní soustředění. „Tentokrát bude mít jeho 
účast na turnaji zase o něco jiný nádech. V mos-
teckém dresu totiž poprvé nastoupí jedna z nejlep-
ších českých házenkářek posledních let Iveta Kore-
šová, která ještě donedávna sbírala trofeje právě 
s německým klubem. Naopak v sestavě Thüringe-
ru se objeví Dominika Zachová, která s Černými 
anděly slavila v  minulé sezoně osmý mistrovský 
titul,“ připomněl Radek Maděra z  DHK Baník 
Most, který se na přípravě turnaje podílí. Dalším 
účastníkem turnaje bude polská MKS Funfloor 
Perla Lublin, aktuálně třetí tým polské ligy, který 

na svém kontě má i mistrovský titul a účast v Li-
ze mistrů. Čtvrtým týmem turnaje je rumunská 
CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud, která se na této 
akci představila už vloni. 
Do konce srpna čeká mostecký tým ješ-
tě několik zajímavých přípravných zá-
pasů se zahraničními soupeři. V pátek 
20. srpna se Černí andělé poměří s dal-
ším polským celkem, aktuálně druhým 
týmem tamní ligy, Kobierzycemi, kte-
rý už měli fanoušci šanci v Mostě vidět. 
V sobotu 21. srpna čeká Černé anděly 
další atraktivní utkání proti maďarské-
mu Mosonmagyaróvári, kde do loňské 
sezony působila bývalá mostecká hráč-
ka Simona Szarková. 
Konfrontace s  polskou a rumunskou 
házenou se Černým andělům bude ho-
dit, protože nejvyšší ženskou házen-
kářskou soutěž – MOL ligu kromě slo-

venských a českých týmů v nadcházející sezoně 
doplní i polský tým KPR Ruch Chorzów, se kte-
rým mostecké házenkářky sehrají hned úvodní 
kolo soutěže o prvním zářijovém víkendu. Na 
rumunského soupeře zase Černí andělé narazí 
v kvalifikaci evropské ligy v polovině října. Los 
jim přiřadil tým Magura Cisnadie.
Účast diváků na turnaji i přípravných zápasech 
Černých andělů v mostecké sportovní hale se ří-
dí aktuálními hygienickými nařízeními, termíny 
jednotlivých utkání se ještě mohou měnit. 

ČeRní andělé se  
připRaVují s eVRopskou 
házenkářskou elitou
Srpen je stále ještě obdobím, kdy sportovcům začíná tvrdá příprava před podzim-
ním startem ligových soutěží. Výjimkou nejsou ani mostecké házenkářky, jejichž 
generálním partnerem je Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy. Sezona osmi-
násobným českým mistryním začne až v září, už v srpnu ale změří síly se špičkovými 
soupeřkami z celé Evropy. 

tuRnaj o poháR  
Českého poRcelánu dubí 
pátek 13. 8.
17:30  DHK Baník Most vs. MKS Lublin
19:30  CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud vs. Thüringer HC

sobota 14. 8.
17:30  MKS Lublin vs. Thüringer HC
19:30  CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud vs. DHK Baník Most 

neděle 15. 8.
10:00  MKS Lublin vs. CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud  
12:00  DHK Baník Most  vs. Thüringer HC

Příběh ovčího stáda se v kladenské 
teplárně začal psát před čtyřiačtyřiceti 
lety. Už tehdy zvířata plnila úlohu živé 
sekačky na trávu. Radostná zpráva 
přišla v pondělí 5. července, kdy se na 
území technologické části Rozvodny 
110 kV, která se nachází v nynějším 
areálu Teplárny II na Dříni, narodil ovčí 
rodině další přírůstek.

ceny fRantiška filipoVského za dabing 
se budou V září opět RozdáVat V přelouČi
Porota už tajným hlasováním rozhodla, kdo si letos odnese hlavní Ceny Františka 
Filipovského za dabing v osmi kategoriích. Z 37 snímků porotci hodnotili celkem 
94 návrhů. 
„Porota komunikovala prostřednictví online pře-
nosu. Nakonec se celá osobně setkala na závěreč-
ném hodnocení za přítomnosti notářky, aby vyhod-
notila nominace a určila tajným hlasováním vítěze 
jednotlivých kategorií. K jejich odtajnění dojde při 
slavnostním vyhlášení cen 18. září v Přelouči,“ uve-
dl předseda poroty Jaroslav Černý. 
Kromě vítězů jednotlivých kategorií vstoupí letos 
šest umělců do dabingové síně slávy. Cenu Františ-
ka Filipovského za dlouhodobé herecké mistrov-
ství v dabingu si odnesou Oldřich Vlach, František 
Němec, Ladislav Frej a Jorga Kotrbová. Anna Ka-
reninová bude oceněna za celoživotní mistrovství 

v oboru překlady a úpravy dialogů a in memori-
am bude oceněno celoživotní mistrovství v oboru 
dabingová režie a úpravy dialogů Jany Semschové.
Také letošní slavnostní předávání Cen Františ-
ka Filipovského za dabing bude moderovat pre-
zident Herecké asociace Ondřej Kepka. Slavnost-
ní předávání cen ze sálu Občanské záložny bu-
de možné sledovat v online přímém přenosu na 
internetu od 17 hodin, stejně tak i na velkoploš-
né obrazovce na Masarykově náměstí v Přelouči, 
kde bude po celý den probíhat bohatý doprovodný 
program. Tradičním partnerem akce je Elektrárna  
Chvaletice.                                                              (red)

Výtěžek festivalu bude věnován Centru den-
ních služeb Další cesta, které působí v Cholticích 
a slouží jako denní stacionář pro lidi s mentál-
ním a tělesným postižením. 
Hlavní program odstartuje v  sobotu 4. září ve 
13:00 hodin moderátor Lukáš Rychtecký. Po-
stupně se divákům představí divadlo Trilobit  
s pohádkou Zdeňka Svěráka Tiché šlapací krá-
lovství, vše ve znamení bubnů, bubínků a bub-
nování předvede skupina Drum for fun a násled-
ně zahraje známá třebíčská kapela Perpetum Jiří-

ho Schelingera. O smích a veselou náladu se na 
Choltickém deštníku postarají Ivo Šmoldas a Ja-
na Rychterová v pořadu Páté přes desáté. Vyvr-
cholením večera by se mělo stát vystoupení ka-
pely Good Season. 
Pro návštěvníky je ale připraven i doprovodný 
program v  přilehlém parku a oboře, stejně ja-
ko na nádvoří zámku. Milovníci umění si budou 
moci prohlédnout výstavu obrazů od amatér-
ských malířů Elišky Brožkové, Patricie Vachout-
kové a dalších.                                                        (red)

chaRitatiVní choltický  
deštník se RozeVře i letos 

staRá řemesla  
na hRadě malenoVice
Příznivci starých řemesel budou mít jedinečnou 
šanci si svou zálibu užít v sobotu 4. září, kdy Muze-
um jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravuje celo-
denní akci nazvanou Stará řemesla na hradě Male-
novice. Jedním z partnerů akce je Teplárna Zlín. 
Od desáté dopolední až do šesté večerní si tu ná-
vštěvníci budou moci na vlastní oči prohlédnout 
tavbu železa, zjistit, co všechno obnáší kovářství ne-
bo kovorytectví. Podívat se, jak se vyrábí keramika, 
peče chleba nebo včelaří. Připraveny budou i ukáz-
ky perníkářství či pletení z přírodních materiálů. 
Součástí programu budou i aktivity pro děti, řeme-
slné stánky  a občerstvení. 
Vstupné na akci je 60 korun, snížené 30 korun, pro-
hlídky hradu dle platného ceníku. Akce se koná za 
každého počasí.                                                                                   (red)

Areál choltického zámku se připravuje na další ročník charitativního festivalu s ná-
zvem Choltický deštník, jehož tradičním partnerem je Elektrárna Chvaletice. 

Jedním ze studnetských návrhů 
byla loděnice. Foto: (pim)



Rodiče samoživitelé se od 1. 7. 2021 
dočkali dlouho očekávaného zákona o 
náhradním nebo-li zálohovaném výživ-
ném. To pomůže zejména v situaci, kdy 
druhý rodič řádně neplatí výživné na 
nezletilé dítě, tj. hradí ho v nižší částce, 
než mu vyměřil soud, případně jej ne-
hradí vůbec. Náhradní výživné vyplácí 
stát, pohledávka na výživném za dluž-
níkem poté přechází na něj. Žadatel o 
náhradní výživné musí plátci prokázat, 
že situaci již aktivně řeší. 

O náhradní výživné může požádat nezaopatře-
né dítě, které je oprávněnou osobou. V přípa-
dě, že ještě dítě nedovršilo tzv. procesní způso-
bilosti (nedosáhlo věku 18 let), podá namísto 
něj žádost jeho zákonný zástupce. Žádost včet-
ně všech povinných příloh je možné podat na 
předepsaném tiskopise na oddělení státní so-
ciální podpory kontaktního pracoviště Úřadu 
práce ČR dle místa trvalého bydliště dítěte a to 
i v elektronické podobě. 
Pro splnění nároku na vyplacení náhradního 
výživného je důležité si opatřit všechny důleži-
té podklady. Žadatel o náhradní výživné musí 
v první řadě prokázat, že již podnikl kroky po-
třebné k vymáhání dlužného výživného. Jinými 
slovy, že již byl z jeho strany minimálně podán 
návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnu-

tí. Výživné je tedy již vymáháno v exekučním ří-
zení nebo v řízení o soudním výkonu rozhod-
nutí. Aktivita oprávněné osoby či jejího zákon-
ného zástupce, která se již prokazatelně snažila 
domoci se úhrady výživného, je pro přiznání 
nároku na náhradní výživné klíčová.
Jaké dokumenty si pro podání žádosti o náhrad-
ní výživné předem připravit? Budete potřebovat 
průkaz totožnosti, doklad prokazující nezaopat-
řenost dítěte (rodný list či potvrzení o prezenč-
ní formě studia), předchozí rozhodnutí soudu 
o výživném (tj. platný exekuční titul), doklad 
prokazující výši částečného plnění výživného 
(např. výpis z bankovního účtu, poštovní po-

ukázku, písemné potvrze-
ní o zaplacení výživného), 
doklad osvědčující, že byl 
ze strany žadatele již po-
dán návrh na výkon soud-
ního rozhodnutí či exekuce 
a pakliže došlo k postoupe-
ní pohledávky na výživném 
na někoho dalšího, tak do-
klad o této skutečnosti.
A jak je tomu s vyplácením 
náhradního výživného? 
Vyplácí se zpětně za před-
cházející měsíc a to ve vý-
ši, která odpovídá rozdílu 
mezi soudem stanoveným 
a vymoženým výživným, 

přičemž se vypočítá průměr z předcházejících 
čtyř měsíců. Maximálně však lze za měsíc vy-
platit 3 000 Kč. Náhradní výživné se vyplácí po 
dobu čtyř měsíců a následně je třeba opět do-
ložit, kolik bylo na výživném vymoženo výko-
nem rozhodnutím či exekucí v uplynulých čty-
řech měsících. Pokud není vymáhání výživného 
správnímu orgánu prokazatelně doloženo v po-
třebné lhůtě, může být dávka náhradního výživ-
ného odejmuta. Opětovně lze pak o ni žádat až 
po uplynutí dalších čtyř měsíců. Náhradní vý-
živné může být vypláceno max. po dobu 24 mě-
síců (nikoli však kontinuálně). Pohledávka na 
výživném poté v rozsahu, ve kterém byla vypla-
cena dávka náhradního výživného, přechází na 
stát.
V případě, že se vás řešení náhradního výživ-
ného týká a potřebujete ohledně něj zjistit další 
informace, obraťte se na poradce Občanské po-
radny Most a Litvínov, kteří Vám bezplatně po-
skytnou odbornou radu jak v této věci dále po-
stupovat a pomohou Vám se sepsáním potřeb-
ných dokumentů. 

Pohodové léto vám přeje
Mgr. Lada Šůláková -  

vedoucí OP Most a Litvínov
Použité informační zdroje: 

https://www.uradprace.cz/web/
cz/nahradni-vyzivne

https://www.mpsv.cz/-/zado-
st-o-nahradni-vyzivne
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Vzpomínka
Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen 
dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Díky za to čím jsi nám v životě byl, za kaž-
dý den, jenž jsi pro nás žil.
Dne 26. července uplynulo 10 let, kdy nás 
opustil ve věku nedožitých 65 let pan Ja-
roslav Dohaninec, bývalý zaměstnanec 
Kolejové dopravy.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
dcery, vnoučata a pravnoučata a ostatní 
příbuzní.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně 
s námi.

Čtrnáctého srpna uplynou čtyři roky od 
chvíle, co nás navždy opustila dlouholetá
novinářka, důležitá součást týmu komu-
nikace Mostecké uhelné a jejích nástup-
nických společností, dobrá duše projek-
tu Uhelné safari, ale také skvělá kolegyně, 
maminka a babička,
paní Růžena Martínková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spo-
lečně s námi tichou vzpomínku.
Rodina a kolegové

blahopřání
Dne  18. července 2021 oslavil 95. narozeniny  
pan Josef Vrška ze Souše u Mostu. Do dalších 
let přeje pevné zdraví, lásku a  pohodu celá ro-
dina.

Chcete si konečně vyrazit na čerstvý vzduch?  Obraťte se na e-hotel.  Vyhledají
Vám chatu nebo chalupu, zprostředkují za body Vaši rezervaci z Booking.com
nebo uhradí zálohovou fakturu za ubytování, které jste si sami našli.  Buďte
pánem své dovolené! 

REKREACE ZA BENEFITY 
CHATY A CHALUPY PRO CELOU RODINU 

www.benefity.cz facebook.com/Benefity 840 236 236                     Pondělí - Pátek  8:00 - 18:00

VY SI DOMLUVÍTE UBYTOVÁNÍ,
EHOTEL UHRADÍ  VAŠI
ZÁLOHOVOU FAKTURU

VY SI VYBÍRÁTE, EHOTEL
 SE POSTARÁ O VYŘÍZENÍ

NEMÁTE ČAS HLEDAT?
EHOTEL VYBERE ZA VÁS 

kde relaxovat

 
Vyplníte na stránkách e-hotel formulář 
s co nejpřesnější poptávkou 

Ehotel.cz najde ubytování dle Vašich
představ za Vás a vy budete mít místo, 

Ehotel vyřídí vše potřebné

Vyberete na booking.com, Expadia nebo
Agoda svůj objekt

Zašlete odkaz na info@ehotel.cz

Převedete své body 

Ehotel fakturu za body uhradí

Vyberete si chatu nebo chalupu podle svého
gusta 

Nahrajete sken zálohové faktury na
ehotel.cz/benefity/zaloha
 

náhRadní VýžiVné pomůže od
ČeRVence RodiČům samožiVitelům
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Denis Diderot: „Opravdová láska bojuje, … tajenka. Správné znění tajenky z červnového čísla SEV.EN NOVIN: Přímé jednání patří mezi prvotní podmín-
ky úspěchu! Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konati před celou veřejností. Přímé, prosté jed-
nání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný. Výhru získávají: Jan Krejčí, Severní 
energetická; Jiří Hošek, Most; Milan Kopecký, kolejová doprava. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce SEV.EN NO-
VINY, 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.  

SEV.EN NOVINY – vydává Vršanská uhelná, a. s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28678010. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E 11596. Měsíčník, vychází v nákladu 5 000 kusů.
Redakce SN: V. Řezáče 315, 434 67 Most, e-mail: seven.noviny@7group.cz. Grafická úprava a tisk: RAPRINT, s. r. o., Čepirohy 56, 434 01 Most
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Mystery Run 2021

Více informací hledej na www.slanycirkus.cz




