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vážené dámy, 
vážení pánové,
uplynulý rok 2021 byl pro podnikání naší skupi-
ny velmi náročný. Přinesl řadu nečekaných udá-
lostí, které nedokázali předvídat ani ti nejzkuše-
nější odborníci.
Zatímco na začátku roku jsme podle všech signá-
lů předpokládali, že zájem o energii z uhlí se bu-
de znatelně snižovat a přizpůsobili jsme tomu ta-
ké své podnikatelské plány i organizaci práce, už 
v polovině roku bylo jasné, že vše bude jinak.
Cena emisních povolenek začala dramaticky 
stoupat, došlo ke značnému propadu v  dodáv-
kách plynu a ubylo větrných dnů. V  důsledku 
všech těchto jevů došlo k dramatickému růstu ce-
ny elektrické energie a následně krachu mnoha fi-
rem. 
Takto neobvyklou a nepředvídatelnou situaci 
s vážnými následky nazývají ekonomové černá la-
buť (Black Swan).  Když nastane, je to pro podni-
kání neskutečně náročné. Lidé totiž nemají infor-
mace ani zkušenosti, jak v  takové situaci postu-
povat, protože jde o tak specifické události, které 
si nikdo nedokáže představit předtím, než reálně 
nastanou. A právě proto znamená Black Swan pro 
chod firmy velké riziko.
Zmiňuji se o tom z několika důvodů.
V první řadě chci Vám všem upřímně poděkovat 
za to, jak jste se v těchto dramatických měsících 
postavili ke své práci. Odvedli jste úctyhodný vý-
kon často nad rámec běžných pracovních úkolů, 
v časovém či jiném tlaku, bez jednoznačné jistoty, 
že všechno dobře dopadne.  
I díky Vašemu nasazení jsme ta nejtěžší úskalí 
překonali a jsme stabilnější než by si možná ně-
kteří troufli na jaře odhadnout. Osobně jsem vel-
mi rád, že jsme potvrdili to, co obvykle říkám 
partnerům i oponentům – na naše dodávky ener-
gie se může tahle země spolehnout, a to i v kom-
plikované době, kdy jiní neuspějí.
Znovu jsem si v těch posledních týdnech uvědo-
mil, že to, co nás odlišuje od konkurence a co je 
zároveň naší největší silou, je schopnost včas za-
reagovat a obstát v neznámých a kritických situa-
cích. Jsem nadšený z toho, že i když se kolem nás 
dějí nečekané věci, nepodlehneme skepsi či stra-
chu, zapojíme všechny mozky i ruce a najdeme 
východisko i příležitosti, které se nabízí. Je to pro 
mě skvělé zjištění.
Doba bude pro energetiku i dál složitá, ale pro na-
še podnikání vidím mnohé výzvy i budoucnost 
a moc se těším, jak je společně naplníme. 
Ještě jednou vám upřímně děkuji a přeji Vám i va-
šim blízkým krásné a klidné svátky, pevné zdraví 
a optimismus do příštího roku.

S úctou
Pavel Tykač

0

5

25

75

95

100



Milana Prajzlera na postu generálního ředitele 
společnosti Teplárna Kladno nahradí Stanislav 
Klanduch, který zde dlouhá léta pracoval v pozi-
ci technického ředitele a nyní je také zodpověd-
ný za řízení počeradské elektrárny. „Do Teplár-
ny Kladno se v podstatě vracím. Mé působení ve 
funkci generálního ředitele Elektrárny Počerady je 

tou nejlepší zkušeností, kterou plně využiji i při 
vedení kladenské teplárny. Věřím, že z obou spo-
lečností, z Teplárny Kladno i Elektrárny Počerady 
mohu sdílet to nejlepší a  propojení zkušeností bu-
de oběma společnostem i celé skupině ku prospě-
chu. Teplárnu Kladno přebírám v  dobré kondi-
ci a jsem si jist, že v takové ji společně udržíme,“ 

uvedl při setkání se zaměstnanci Stanislav Klan-
duch.  
Ve Zlíně se nově generálním ředitelem stane 
Václav Matys, který řídí ze stejné pozice také 
elektrárnu ve Chvaleticích. „Vím, že v teplárně 
pracují srdcaři, a tak už se těším na naše společ-
né úkoly a věřím, že vzájemně udržíme skvělou, 
téměř rodinnou atmosféru,” uvedl směrem k za-
městnancům zlínské teplárny na společném se-
tkání Václav Matys. 

(mač)
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Média na Moravě zajímalo, zda Teplárna Zlín zvýší ceny tepla pro obyvatele 
Teplárně Zlín se pro odběratele podařilo udržet dostupnou cenu tepla. Stejně jako další do-
davatelé jsme byli nuceni přistoupit k meziročnímu zvýšení předběžných cen tepelné ener-
gie. S ohledem na už tak napjaté rodinné rozpočty našich zákazníků jsme se ale rozhodli 
nezohlednit celý nárůst našich nutných nákladů. Navýšení ceny tepla o zhruba pětinu opro-
ti roku 2021 je způsobeno zejména vysokou cenou takzvaných emisních povolenek, které 
meziročně zdražily o více než sto procent. Do konečné ceny se ale nepromítne celé navýše-
ní cen povolenek. Zvýšení cen ostatních vstupů se teplárně daří dlouhodobě kompenzovat 
zejména díky ostatním aktivitám v rámci skupiny Sev.en Energy. 

Nadějí pro zákazníky je také státní podpora, která má pomoci odběratelům tepla z teplá-
ren používajících klasická paliva. Ve sbírce zákonů již vyšla patřičná novela zákona o pod-
porovaných zdrojích, kterou nyní posuzuje Evropská komise. Jakmile bude nová podpo-
ra vyhlášena, bude se o ni zlínská teplárna ucházet. Pokud se nám ji za podmínek stano-
vených Energetickým regulačním úřadem podaří získat, vrátíme 
zpět svým odběratelům ekvivalentní část nákladů na emisní po-
volenky, které jsme nyní museli zahrnout do ceny tepelné ener-
gie. Naší snahou je, aby centrální zásobování teplem z Teplárny 
Zlín zůstalo pro odběratele dál výhodné. Zároveň chceme, aby dí-
ky maximálnímu využívání biomasy při výrobě a významným in-
vesticím do ekologizace byl provoz ve Zlíně také co nejšetrnější k 
životnímu prostředí.

 

médIa v prosIncI nejvíce Zajímalo

Gabriela Sáričková  
Benešová,
mluvčí Sev.en Energy

Sáričková Benešová

Ze skupiny

Hlavním důvodem změny názvu je, že v budouc-
nu už nebude pouze poskytovatelem sdílených slu-
žeb a obslužných činností v rámci skupiny, ale za-
měří se i na rozvoj moderních technologií a inova-
cí. Postupně dojde i ke spojení se společností Sev.
en Innovations. A tomuto širšímu záběru činností 
má odpovídat i nový název společnosti.  
„Změna názvu společnosti se zaměstnanců nedo-
tkne, nemá žádný vliv na pracovně právní vztahy 
mezi společností a zaměstnanci. Beze změn zůstává 
i nárok na státní příspěvek na zmírnění sociálních 
dopadů pro propuštěné horníky,“ uvedla Gabriela 
Sáričková Benešová, personální ředitelka skupiny. 
Spolu s názvem se zpřesňuje adresa sídla společ-
nosti, které bude na adrese Václava Řezáče 315, 434 
01 Most. Ostatní údaje společnosti (IČ, bankovní 
spojení, kontaktní údaje zaměstnanců a další) zů-
stávají beze změny. Veškerá nová obchodní kore-
spondence, objednávky, faktury, uzavírání nových 
smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá 
další jednání musí být od výše uvedeného data re-
alizována pod novým obchodním názvem.     (red)

coal servIces od 
ledna Změní jméno

Od 1. ledna 2022 dojde ke změně názvu 
společnosti Coal Services. Od tohoto 
data bude vystupovat pod obchodním 
názvem Sev.en Inntech a.s. 

Společnost Sev.en Smart EP obchoduje s popíl-
ky, struskou, stabilizátem a energosádrovcem. 
„Jedná se o certifikované produkty, které vznika-
jí při výrobě energie v  teplárnách Kladno a Zlín 
a elektrárnách Počerady a Chvaletice. Pro odbě-
ratele je společnost Sev.en Smart EP jediným ob-
chodním partnerem, který může tyto produkty ze 
společností skupiny Sev.en  dodávat,“ uvedl jeden 
z jednatelů společnosti Ondřej Peroutka. Certi-
fikované produkty jsou vhodné především k vy-
užití ve stavebnictví. V současné době jsou pou-
žívány například jako složka při výrobě cementu 
a betonu, k výrobě prefabrikovaných betonových 

výrobků, silnic a jiných inženýrských staveb. 
Energosádrovec se používá například pro výro-
bu sádry nejčastěji ihned zapracované na sád-
rokartonové desky nebo jako přísada při výro-
bě cementu. Vedlejší energetické produkty tak 
mají smysluplné využití šetrné k  přírodě. Mís-
to, aby skončily na skládkách, nahradí tam, kde 
to je možné, nedostatkový přírodní materiál, ja-
ko je písek, štěrk a kámen. „Společnost Sev.en
Smart EP se nezabývá jen prodejem vedlejších 
energetických produktů k  účelům, které jsou už 
dnes známé a ověřené. Ve spolupráci s  akade-
mickým sektorem hledáme další možnosti využi-

tí. Tento všestranný materiál, který je schopný při 
správném použití plně nahradit přírodní surovi-
ny, může být vhodně využíván především při stav-
bě komunikací a zpevněných ploch. Chceme také 
najít cestu, jak umožnit soukromým stavebníkům 
použít naše produkty pro menší stavby. Hledáme 
způsob, jak díky vedlejším energetickým produk-
tům zlevnit stavební materiál například pro stav-
bu rodinných domů,“ vysvětlil Ondřej Peroutka. 
Vedlejší energetické produkty, které společnost 
Sev.en Smart EP nabízí, jsou zcela nezávadné 
a šetrné k přírodě. Svědčí o tom certifikáty vyda-
né státními certifikačními orgány, které všech-
ny tyto produkty mají. Do budoucna by mohly 
vedlejší energetické produkty vyřešit i nedosta-
tek přírodního stavebního materiálu, který hro-
zí vzhledem k dožívání kamenolomů a pískoven 
a mizivé možnosti otevření nových lomů. 

výhradním prodejcem vedlejších 
energetIckých produktů ve skupIně 
se stala společnost sev.en smart ep
Součástí skupiny Sev.en se stala společnost Sev.en Smart EP s.r.o. výhradní pro-
dejce vedlejších energetických produktů vznikajících v našich elektrárnách a tep-
lárnách. Vznikla přejmenováním společnosti ČU – Morava a Slezsko s.r.o., do které 
skupina Sev.en majetkově vstoupila a získala majoritní podíl. 

vážené kolegyně,  
vážení kolegové,
máme za sebou náročný rok.  Byl pozname-
naný nejen pokračující pandemií onemocně-
ní Covid-19, ale i závažnějšími technickými 
problémy a nečekaným vývojem na trhu s po-
volenkami, elektřinou a plynem. I přes potíže, 
které nás letos provázely, jste vše zvládli, a za to 
vám patří velké poděkování. Zanedlouho tento 
rok skončí a před vámi bude stát rok 2022, kte-
rý představí nové výzvy. A já pevně věřím, že je 
všechny úspěšně zvládnete. 
Dovolte mi, Vám všem poděkovat za dlouho-
letou spolupráci. Ohlédnu-li se za uplynulými 
více než čtyřiceti lety, kdy v kladenské teplár-
ně pracuji, mohu říci, že všichni máme právo 

být hrdí a spokojení s  tím, co jsme dokázali. 
Společnými silami jsme v  Kladně vybudovali 
ze zastaralé závodní teplárny moderní energe-
tický provoz, který hraje důležitou roli v rámci 
české energetické soustavy a zároveň je klíčo-
vým zdrojem pro vytápění města Kladna.  
Přeji Vám všem i svým nástupcům, v Kladně 
Standovi Klanduchovi a ve Zlíně Václavu Ma-
tysovi, abyste všechny úkoly, které budoucnost 
přinese, úspěšně zvládli a zůstali i nadále sil-
ným týmem, který drží při sobě.  Dále také 
pevné zdraví a hodně štěstí nejen v roce příš-
tím, ale i do dalších let. 

Ing. Milan Prajzler, MBA
Generální ředitel Teplárna Kladno

ZaměstnancI tepláren v kladně a Zlíně 
se seZnamovalI s novým managementem
Na konci listopadu se v kladenské a zlínské teplárně konala dvě setkání se zaměst-
nanci. Jejich hlavním cílem bylo představení nového vedení těchto provozů a infor-
mace o plánech skupiny do budoucnosti. 

Vzhledem k tomu, že se situace v nemocnicích 
koncem listopadu opět výrazně zhoršila, rozho-
dl se sbírku zopakovat. Během devíti dnů vynes-
la 17 tisíc korun, za které Aleš Kučera nakoupil 
balené vody, kávu, ovoce a sladkosti a společ-
ně s kolegy předal zástupcům vedení zlínské zá-
chranky. „Dar od pracovníků teplárny udělal ra-
dost více než třem stovkám lékařů, sestřiček a dal-
šímu zdravotnickému personálu. Ti tak mohli 

oslavit Vánoce o trochu dříve. Moc si vážíme té-
to podpory a jsme za ni vděční,“ vyjádřil poděko-
vání mediální zástupce zlínského kraje Zdeněk 
Dvořák. „Náš velký dík patří kolegovi Kučerovi za 
to, že již poněkolikáté zorganizoval pomoc lidem 
a organizacím na Zlínsku a je tak dobrým příkla-
dem pro nás všechny,“ dodal šéf teplárny Milan 
Prajzler. 

(mač)

kolegové Z teplárny podpořIlI  
jIž podruhé Zdravotníky ve Zlíně
Je to již více než rok, kdy dlouholetý zlínský kolega Aleš Kučera přišel s nápadem 
uspořádat sbírku pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje a podpořit 
tak zdravotníky v první linii. Na jaře se mu během pár dní podařilo vybrat téměř 
25 tisíc korun. 

Ilustrační foto: Radim Šnábl
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Na bloku šest byly v  průběhu listopadu do-
končeny montážní práce a všechny potřebné 
úkony, aby mohly být jednotlivé části zaříze-
ní postupně uváděny do provozu. Jedná se pře-

devším o technické a provozní zkoušky. „Už 
zhruba v  polovině listopadu jsme zahájili tak-
zvané pomontážní a čisticí operace, které se tý-
kaly především kotle a spojovacích parovodů. Je 
třeba udělat některé technologické operace, ja-
ko je vysušení zazdívek kotle, zapálení plyno-
vých a práškových hořáků. Nutné byly i profu-
ky parovodů, abychom se zbavili nečistot, kte-
ré se nesmí dostat do turbíny. Profuky parovodů 
byly provedeny celkem v pěti cyklech a následně 
se všechny zkoušky vyhodnocovaly, zda odpoví-
dají stanoveným kritériím,“ vysvětlil Pavel Tyr-
pekl, vedoucí odboru řízení provozu Elektrár-
ny Počerady. 
Na turbíně bloku byly před koncem listopadu 
dokončeny olejové proplachy. Posledními tes-
ty před tím, než může být blok připojen k elek-
trizační soustavě, jsou zkoušky nadotáčkových 
ochran turbíny a následně pak primární zkouš-
ky ochran generátoru a vyvedení výkonu. „Jed-
ním z významných milníků je v této etapě prací 
vpuštění páry do turbíny a její první roztočení. 
Nejočekávanějším okamžikem a zároveň zavr-
šením odstávky, která trvala od dubna letošní-
ho roku, je přifázování turbíny k síti. V prosin-
ci už by měl blok přejít do běžného komerčního 
provozu a vyrábět elektrickou energii,“ doplnil 
vedoucí s  tím, že další zkoušky budou probí-
hat už za provozu.  Do standardního režimu 
se blok 6 dostane v únoru příštího roku, ačkoli 
elektřinu do sítě začne dodávat ještě před kon-
cem toho letošního.                                     (red)

blok 6 Začne dodávat  
elektřInu do sítě ještě 
před koncem roku
Opravy bloku 6 v Elektrárně Počerady se po několika měsících pomalu blíží ke kon-
ci. Jednotlivá zařízení se zkoušejí, než se blok naplno rozběhne a začne vyrábět 
elektřinu. 

oprava  
netěsnostI  
sI vyžádala  
třítýdenní  
odstávku
Únava materiálu způsobila technic-
kou závadu, která si vyžádala třítý-
denní odstávku bloku 5 počeradské 
elektrárny. 
„Jednalo se o netěsnost na  jedné z komor tak-
zvaného přehříváku, jejíž oprava si nakonec 
vyžádala zhruba osmnáct dní. Kromě samot-
né opravy jsme z preventivních důvodů proved-
li i diagnostiku dalších vybraných částí tlakové-
ho celku kotle, abychom předešli opakování této 
poruchy,“ vysvětlil Pavel Tyrpekl, vedoucí od-
boru řízení provozu Elektrárny Počerady. Od 
17.  listopadu byl blok znovu uveden do provo-
zu a v současné době už opět dosahuje obvyk-
lých provozních parametrů.                                (red)

Takto vypadala turbína 
bloku 6 v dubnu letošního 
roku. Foto: Archiv SN

Pohled na turbínu bloku 6 z polo-
viny prosince. Foto: (pat)

Balíček se svíčkou od včelaře, který se stará 
o úly v  Elektrárně Počerady. Perníček upeče-
ný ve cvičné pekárně Slunce v Unhošti, se kte-
rou dlouhodobě spolupracuje Teplárna Klad-
no. Poslední součástí balíčku byl voucher na 
prohlídku Podkrušnohorského technického 
muzea, kde si na své přijdou malí i velcí, třeba 
při jízdě důlní dráhou. 
„Podpora a spolupráce s Women for Women je 
ze strany skupiny Sev.en Energy dlouhodobá. 
Moc dobře si uvědomujeme, v jak náročné situ-

aci se samoživitelé nacházejí, proto jim chceme 
v tomto čase alespoň symbolicky zpříjemnit ad-
ventní čas, který by měl být pro všechny obdo-
bím klidu a pohody,“ uvedl při předání dárků 
Petr Lenc, generální ředitel těžebních společ-
ností skupiny. 
Tradice symbolických dárků pro klienty mos-
tecké pobočky Women for Women vznikla 
před několika lety, kdy zaměstnanci Vršanské 
uhelné vyrobili svícny podle návrhů studentů 
velebudické střední školy technické. Vloni byl 

dárkem vánoční stromek v  květináči od spo-
lečnosti Rekultivace. 
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)

samožIvItelkám 
I letos Zpříjemní 
advent dárky 
od sev.en energy
Zpříjemnit vánoční čas samoživitelkám, 
které jsou klientkami mostecké poboč-
ky Women for Women (W4W), se také 
letos rozhodli zaměstnanci ze společ-
ností skupiny Sev.en Energy. Pro kaž-
dou připravili speciální adventní balíček. 

Diskutovalo se především o současném stavu 
energetiky. Generálního ředitele elektrárny zají-

malo, zda obce a jejich obyvatele nějak nepostihl 
krach dodavatele energií Bohemia Energy. Zá-

stupci obcí potvrdili, že služeb této společnosti 
nevyužívali a ani mezi obyvateli nebylo mnoho 
jejích klientů. Některé obce se snažily nakupovat 
energie v elektronických aukcích a aktuální ceny 
jim poněkud zkomplikovaly situaci. 

Stanislav Klanduch seznámil sta-
rosty s aktuálním stavem v elektrár-
ně, informoval o končící opravě blo-
ku 6 a nastínil plány na nejbližší ob-
dobí. Řešily se i možnosti, jak obcím 
v  okolí elektrárny usnadnit a zpří-
jemnit život, například protipraš-
nými opatřeními v  okolí železniční 
vlečky nebo na složišti popílku. Sta-
rostové rovněž přiblížili své budoucí 
plány. Ve Výškově se třeba připravu-
jí na setkání rodáků, které by se mě-
lo uskutečnit po pětileté pauze.   (red)

s ředItelem elektrárny 
řešIlI starostové energetIku 
Obecní úřad ve Výškově hostil setkání starostů obcí sousedících s Elektrárnou Po-
čerady a jejím generálním ředitelem Stanislavem Klanduchem. 
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Jsou věci, bez kterých si nejkrásnější svátky 
v roce nedokážeme představit. Patří mezi ně 
i do tmy zářící vánoční stromy. K vidění jsou 
i v nejmenší obci po celé republice, včetně 
regionů, v nichž sídlí společnosti skupiny  
Sev.en Energy. 
Také letos jsme se v adventním čase museli obejít bez 
tradičních trhů a kulturních a společenských akcí. Ob-
vyklá setkání na náměstích a návsích jsme museli ože-
let s ohledem na nepříznivou epidemickou situaci. Stro-
my se ale v obcích a městech přesto rozzářily, i když bez 
účasti veřejnosti. 
Rozhodli jsme se proto jako v loňském roce zprostřed-
kovat čtenářům SEV.EN NOVIN pohled do partner-
ských obcí a měst, jejichž centra zdobí vánoční stro-
my a zpříjemnit vám adventní čas a popřát všem hodně 
štěstí, zdraví a síly do dalšího roku.                             (red) 

vánoční stromy ve městech a obcích roZjasňují 
adventní čas ve všech koutech Země 

region
Litvínovskému náměstí dominoval 
vánoční strom, než ho o posledním 
adventním víkendu porazil vítr.

Takto vyfotografovali náměstí v 
Jirkově na Chomutovsku kolegové 
z facebookové skupiny 7SPOLU

Centrum Strupčic

Lišnice

Ve Zlíně pojali vánoční 
výzdobu andělsky

Vánoční strom v Kladně

Na titulní straně foto z náměstí 
v Přelouči od Pavly Turkové

Výškov na Lounsku

 Součástí vánoční výzdoby v Poleradech 
je tradičně i vyřezávaný betlém. 



Zkuste na začátek představit Rugby Club Pře-
louč. 
Rugby Club Přelouč byl založen v  roce 1974 
a momentálně působíme v  soutěžích v  celkem 
osmi kategoriích a máme 158 členů. Z toho tři-
adevadesát dětí v kategoriích U6 až U18, což je 
zásluhou především našich trenérů mládeže, 
kteří dětem věnují spousty svého volného času.  
Muži hrají už třetím rokem nejvyšší českou sou-
těž, což mi dělá velkou radost, protože jsme ext-
raligu předtím hráli naposledy v 90. letech a pak 
v roce 2008. Zažíváme teď poměrně úspěšné ob-
dobí, kdy jsme v ragby o sedmi hráčích, které je 
k vidění i na Olympijských hrách, získali celkem 

pět medailí z  mistrovství České republiky, tři-
krát jsme se stali vicemistry ČR a dvakrát skon-
čili na třetím místě. Daří se nám vychovávat i re-
prezentanty, a to jak v  juniorských kategoriích, 
tak v mužích. Aktuálně máme v mužském týmu 
tři reprezentanty, přičemž Jan Čížek je dokon-
ce kapitánem českého národního družstva. Mo-
mentálně je bohužel zraněný a stal se po dobu 
léčení a rekonvalescence asistentem trenéra re-
prezentace. To je asi největší úspěch přeloučské-
ho ragby, nikdo v historii klubu to takhle daleko 
nedotáhl. Zapomenout nesmím ani na ženy, kte-
ré hrají zmíněné sedmičkové ragby. Ženský tým 
momentálně střídavě hraje nejvyšší soutěž. Sna-

žíme se tým omladit, což se pomalu daří a mys-
lím, že před sebou má určitě zajímavou budouc-
nost.  

Jak populární je ragby v regionu? 
Tím, že jsme klub s téměř padesátiletou tradicí, 
veřejnost už nás vnímá a máme skvělé fanouš-
ky. V Přelouči máme vynikající zázemí. Mnohde 
si třeba nedovedou představit, že si během mis-
trovství světa pronajímáme kino a finálové zápa-
sy sledujeme společně s našimi fanoušky a příz-
nivci. Vždycky je to perfektní událost s úžasnou 
atmosférou. 

Partnerem klubu je Elektrárna Chvaletice, jak 
dlouho tato spolupráce funguje? 
Spolupráce s  chvaletickou elektrárnou začala 
vlastně hned poté, co ji převzala Severní ener-
getická. Od té doby je elektrárna partnerem klu-
bu a každoročně nás podporuje i finančně. Také 
letos jsme získali finanční podporu a stejně ja-
ko v uplynulých letech i tentokrát půjdou pení-
ze hlavně na dopravu. Jsme totiž jediný výcho-
dočeský ragbyový klub, takže na zápasy a turna-

je cestujeme se všemi kategoriemi prakticky po 
celé republice. Občas se stává, že od nás o víken-
du vyráží do všech koutů republiky i sedm au-
tobusů. 

Jak jste se vy sám k ragby dostal? 
Ragby se věnuji od svých deseti let, od roku 
1980, celkem tedy už jedenačtyřicet let. Původ-
ně jsem začínal s fotbalem, s ragby nás seznámi-
li ve škole, kde probíhala náborová akce trenérů. 
Přidalo se nás tehdy se spolužáky víc a mně to 
vydrželo až doteď. Aktivní kariéru jsem ukon-
čil v loňské sezoně, v padesáti letech, v extraligo-
vém zápase proti RC Slavia Praha a byla to pa-
rádní vítězná tečka. Dnes, jako už spoustu let, 
působím v klubu jako člen a sportovní ředitel. 

Předal jste svou ragbyovou štafetu někomu 
z rodiny? 
Dceru ragby nechytlo, možná ale bude pokra-
čovat syn, kterému budou příští rok čtyři roky 
a chystáme se v klubu založit kategorii U4. My 
jsme rodina, která tomuhle sportu propadla sko-
ro celá. Mám ještě dva bratry a svého času jsme 
společně hráli a byli jsme celkem rarita. Přece 

jen není úplně obvyklé, aby spolu tři bratři hrá-
li v jednom týmu. V rodinné tradici úspěšně po-
kračuje syn staršího bratra Honza Kohout, kte-
rý se stal talentem roku 2013 a od svých 18 let je 
v reprezentačních výběrech. 

Za ragby cestujete i po světě, je to pravda? 
Ragby je srdcovka a s  kamarády cestujeme po 
světě a chceme zažít největší události, které jsou 
s  ním spojené. Byl jsem už na třech mistrov-
stvích světa ve Francii, v Anglii a v Japonsku. Po-
kud je šance, jezdíme i na Pohár 6 národů. Le-
tos jsme se byli na podzim podívat ve Skotsku. 
Hlavně cestování nebylo s ohledem na všechna 
proticovidová opatření úplně snadné, ale nako-
nec to byl úžasný zážitek. Ragby je taková velká 
rodina a funguje skvěle po celém světě. V našem 
sportu je zakořeněno základních pět principů, 
podle kterých se řídí každý ragbista. Čestnost, 
nadšení, respekt, soudržnost a disciplína. V tom 
je kouzlo ragby, kde je s absolutním respektem 
přistupováno ke spoluhráčům, k protihráčům 
a rozhodčím. Ctí to i fanoušci, takže se nemu-
síte obávat sedět na tribuně mezi fans soupeře 
a mnohdy si i vzájemně koupíte pivko. Uvidíme, 

jak se bude vyvíjet epidemická situace, rádi by-
chom na jaře vyrazili za ragby znovu, tentokrát 
do Irska nebo Itálie a v plánu máme samozřejmě 
cestu na mistrovsví světa do Francie v roce 2023. 
Můj velký sen je podívat se na Nový Zéland, do 
země ragby zaslíbené. 

Blíží se konec roku, mrzne a padá sníh, co dělají 
ragbisté v zimě, když se nedá hrát venku? 
Extraliga se znovu rozběhne v březnu, do té do-
by probíhá zimní příprava, chystáme se také na 
soustředění. V tomto období je to hodně o prá-
ci v  posilovně a běhání, protože ze síly a z  fy-
zické kondice, kterou nabereme teď, budeme 
žít v podstatě zbytek sezony. Trénujeme obvyk-
le třikrát týdně, což sice není úplně optimální, 
ale protože nejsme profesionální sportovní klub, 
častěji to v našich podmínkách není možné. Ji-
nak ale ragbisté v  zimě dělají totéž, co všichni 
ostatní. Těšíme se na Vánoce v  okruhu svých 
blízkých a doufáme, že se vše postupně zase po 
všech peripetiích vrátí do normálu a my se bu-
deme moci věnovat svému oblíbenému sportu 
a budeme mít možnost tuhle radost sdílet i s na-
šimi příznivci.                                                    (pim)

ragby má v přeloučI tradIcI a ZáZemí, ve chvaletIcké 
elektrárně partnera a podporovatele
Spojení ragby, města Přelouč a chvaletické elektrárny může napoprvé působit 
zvláštně, ale ve skutečnosti je tohle propojení těsnější, než by si mnozí vůbec do-
vedli představit. Ragbyový klub má v Přelouči už bezmála padesátiletou tradici a 
Elektrárna Chvaletice patří mezi jeho důležité partnery. Na povídání o tomto krás-
ném sportu jsme si nemohli vybrat nikoho povolanějšího než Martina Kohouta. 
Dlouholetý hráč, bývalý kapitán a trenér, v současnosti sportovní ředitel Rugby 
Clubu Přelouč je zároveň vedoucím oddělení péče o zařízení – společné technolo-
gie ve chvaletické elektrárně.  

Rugby Club Přelouč byl založen v roce 1974 pod názvem TJ Tesla Přelouč. V sou-
časné době hraje nejvyšší soutěž v ČR. V mládežnických kategoriích je registro-
váno více než 90 dětí ve věkových kategoriích od U6 do U18. Rugby Club Přelouč 
má i svůj ženský tým, který působí v nejvyšší české soutěži.
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Martin Kohout (uprostřed) během 
svého rozlučkového utkání proti praž-
ské Slavii. Foto: Archiv M. Kohouta

Za přeloučský ragbyový tým aktuálně hraje i trojice 
českých reprezentantů. Foto: Archiv M. Kohouta
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vZpomínka
Dne 14. prosince 2021 uplynulo 7 let 
od úmrtí pana Aloise Schulze, dlou-
holetého zaměstnance Mostecké uhel-
né společnosti.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Děkuji. Manželka Ivanka Schulzová.

vZpomínka
Dne 22. prosince 2021 si připomínáme 5 let od úmr-
tí pana Jiřího Blažka. 
S láskou v srdci vzpomínají manželka Danuše, syn 
Jirka s vnukem Adamem a syn Láďa  s rodinou. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuji.

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

Každý zaměstnanec obdrží na své jméno na 
pracovišti obálku, kde bude mít částečně před-

vyplněnou žádost o roční zúčtování daní za rok 
2021 a také částečně předvyplněné daňové pro-

hlášení na rok 2022. Obálky budou na praco-
vištích k dispozici od 14. ledna 2022. Data uve-
dená ve formuláři zkontroluje, ostatní doplní, 
s aktuálním datem podepíše a vrátí do původ-
ní obálky, která bude doručena zpět do mzdo-
vé účtárny. Pokud chce zaměstnanec uplatnit 
slevy a odpočty, musí k  nim doložit příslušné 
doklady, nejpozději do 15. 2. 2022. Pokud ne-
chce žádat o roční zúčtování daní za rok 2021 
a místo toho požaduje potvrzení o zdanitelných 
příjmech za rok 2021 (které se odevzdává na fi-

nančním úřadě pro účely daňového 
přiznání), sdělí to své mzdové účetní 
a domluví si s ní způsob předání potvr-
zení. Při vyplňování formulářů bude 
k dispozici vzor a popis, jak postupo-
vat. Pokud bude mít zaměstnanec po-
chybnosti nebo bude potřebovat radu, 
může se obrátit na mzdovou účtárnu, 
a to buď telefonicky, nebo e-mailem 
(kontakty jsou uvedeny v tabulce níže).
Vyplněné formuláře je nutné vrá-
tit do mzdové účtárny nejpozději do  
31. 1. 2022. Zaměstnanci pobírající in-
validní důchod musí doložit potvrze-
ní o jeho pobírání nejpozději do kon-
ce ledna 2022.
Zaměstnancům společností Sev.en  
Services, Sev.en Commodities AG, In-
fotea a Servis Leasing budou daňo-
vá prohlášení po předchozí dohodě se 
mzdovou účetní zaslána elektronicky 
nebo jiným dohodnutým způsobem.                

(red)

podpIs daňového prohlášení na rok 2022  
a žádost o roční Zúčtování Za rok 2021

SPolEčnoST MZdová účETní PEvná linka E-Mailová adRESa

Vršanská uhelná Brázdová Lenka 478 002 370 l.brazdova@7group.cz

Velebilová Dagmar 478 002 309 d.velebilova@7group.cz

Coal Services Červenková Ivana 478 002 372 i.cervenkova@7group.cz 

Velebilová Dagmar 478 002 309 d.velebilova@7group.cz

Severní energetická Víchová Milena 478 005 377 m.vichova@7group.cz

Matějíčková Hana 478 002 365 h.matejickova@7group.cz

Sev.en Services Lůžková Lenka 478 002 351 l.luzkova@7group.cz.

Servis Leasing Lůžková Lenka 478 002 351 l.luzkova@7group.cz.

Sev.en Commodities AG Víchová Milena 478 005 377 m.vichova@7group.cz

Elektrárna Počerady Víchová Milena 478 005 377 m.vichova@7group.cz

Infotea Velebilová Dagmar 478 002 309 d.velebilova@7group.cz

V minulých letech se vždy v lednu konaly daňové výjezdy mzdových účetních, při 
kterých  měli zaměstnanci možnost podepsat si daňové prohlášení na budoucí rok 
a zároveň požádat o roční zúčtování daní za rok uplynulý. S ohledem na současnou 
epidemickou situaci a snahu omezit shromažďování zaměstnanců při daňových vý-
jezdech budou výše uvedené aktivity pro zaměstnance společností Vršanská uhel-
ná,  Coal Services, Severní energetická a Elektrárna Počerady probíhat stejným 
způsobem jako v lednu 2021, tj. bez daňových výjezdů.

V této souvislosti je důležité co nejdříve požádat o uzavření smluv 
na běžnou dodávku energií – jinými slovy přejít z režimu dodavate-
le poslední instance (DPI) do standardního režimu a požadovat ne-
prodleně po DPI vyúčtování reálné spotřeby. Následně lze na před-
ložené vyúčtování využít upravenou sociální dávku mimořádné oka-
mžité pomoci (MOP). Jedná se o jednorázovou dávku vyplácenou 
Úřadem práce ČR, a to na pokrytí zvýšených nákladů domácnosti 
v případě, že tyto nebudou mít z objektivních důvodů dostatek po-
třebných finančních prostředků na zajištění základních potřeb. Ty-
picky tak může být mimořádná okamžitá pomoc poskytnuta na běž-
né životní výdaje, na které již doslova nezbylo (např. doplacení ná-
jmu, případně pořízení zimního oblečení). Při posuzování nároku 
na MOP se však nepřihlíží k úsporám ve výši dvojnásobku životní-
ho minima a dvojnásobku nákladů na bydlení. Důležitou informa-
cí dále je, že takto upravená mimořádná okamžitá pomoc je časově 
ohraničená. Do konce roku je tedy třeba přejít od dodavatele posled-
ní instance k běžnému dodavateli energií a nechat si od DPI zaslat 
vyúčtování.
Požádat o mimořádnou okamžitou pomoc lze na kontaktním praco-
višti Úřadu práce ČR. Předmětnou žádost lze společně s přílohami 
podat osobně, zaslat poštou případně datovou schránkou. 
A co dělat v případě alternativních dodavatelů energií, se kterými se 
v současné době na trhu s energiemi prakticky „roztrhl pytel“? Po-
kud je to jen trochu možné, vyvarujte se nabídky nedůvěryhodných 
osob, které vám ihned slibují lepší ceny energií. Pravděpodobně půjde 
o energetické „šmejdy“, kteří z Vás chtějí dostat peníze a využít složité si-
tuace, ve které jste se nečekaně ocitli bez svého zavinění. Rozhodně nic 
nepodepisujte bez důkladného uvážení. Novou smlouvu uzavírejte ideál-
ně s koncovým dodavatelem energií. V případě, že si nejste jistí správným 
postupem, obraťte se na naši občanskou poradnu. 

Klidný adventní čas přeje,
Mgr. Lada Šůláková - vedoucí OP Most a Litvínov

Použité informační zdroje: 
TZ MPSV ze dne 27. 10. 2021

www.uradprace.cz
interní materiály Diakonie ČCE

výpadek příjmu Z důvodu nedoplatku 
u dodavatele poslední Instance 
pokryje jednoráZově mImořádná  
okamžItá pomoc
Náhlé ukončení dodávky elektřiny a plynu na českém 
energetickém trhu, zapříčiněné říjnovým krachem Bohe-
mia Energy, způsobilo vážný zásah do rodinného rozpočtu 
mnoha českých domácností, které na nečekanou událost 
nebyly dopředu nijak připraveny a prakticky ze dne na 
den se dostaly do finanční tísně v důsledku vysokých zá-
loh u tzv. dodavatelů poslední instance. Jednu z možností 
jak předejít v této souvislosti hrozbě zadlužení představu-
je mimořádná okamžitá pomoc garantovaná státem. 



12 křížovka

V tajence vyluštíte přání. Správné znění tajenky z listopadového čísla SEV.EN NOVIN: Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, pří-
větivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.Výhru získávají: Soňa Holečková, Most; Michal Kubínek, Elektrárna Po-
čerady; Ludmila Jesínková, Volevčice. 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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