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„Během monitoringu ohrože-
ných druhů ptactva ve Vršan-
ské uhelné, který jsem v uply-
nulých letech pro potřeby 
Krajského úřadu Ústeckého 
kraje zpracovával, jsem zjistil, 
že právě tady je výtečné mís-
to pro sledování těchto druhů 
ptáků. Díky tomu mohl vznik-
nout čtyřletý projekt, který je 

inancován Technologickou 
agenturou ČR a jehož partne-
rem je Vršanská uhelná,“ vy-
světlil ornitolog Václav Beran 
ze společnosti ALKA Wildlife, 
jenž už pátým rokem pravi-
delná sledování lindušek ve 
Vršanech provádí. 
Důvod, proč si linduška vy-
bírá k hnízdění právě šach-

tu, je celkem zajímavý. Dříve 
poměrně rozšířený pták po-
třebuje nízký a řídký porost. 
A ten se dnes dá najít vlast-
ně už jen v okolí šachet. „Jde 
o plochy, které jsou mezi těž-
bou a rekultivacemi,“ dopl-
nil Beran s tím, že výhodou 
je i fakt, že tu je poměrně ma-
lý pohyb lidí a na hluk a pro-
voz těžební technologie, která 
pro ně neznamená hrozbu, si 
ptáci velmi rychle zvykli.  Při-
tom populace lindušky úhor-
ní byla až do roku 2009 odha-
dována na celém území Česka 
na 20 až 40 párů těchto ptá-
ků. Dnes už se díky sledování 
ví, že jen ve Vršanech jich žije 
kolem 70 párů a odhad jejich 
počtu se celorepublikově zvý-
šil na zhruba 200 párů. 

Pokračování na straně 2

Lindušky přežívají díky šachtě
Linduška úhorní. Nenápadný malý ptáček, po-
dobný vrabci, o jehož existenci řada lidí vůbec 
netuší. Přitom se jedná o  kriticky ohrožený 
druh, kterému se pro někoho možná překvapi-
vě velmi dobře daří v  aktivních povrchových 
lomech na severu Čech. Ve Vršanské uhelné 
právě nyní probíhá unikátní projekt, který by 
mohl populaci lindušek na našem území vý-
razně pomoci. 

„V minulosti jsme zaznamena-
li několik případů, kdy se naši, 
ale především zaměstnanci ex-
terních irem, kteří v areálu Vr-
šanské uhelné pracují, snaži-
li procházet hlavní vrátnicí bez 
použití zaměstnanecké kar-
ty. Kamerový systém na hlavní 
vrátnici nám je sice umožňoval 
identi ikovat, ale celý proces byl 
složitý a zdlouhavý. Další dopl-

nění bezpečnostního systému by 
nám v tomto směru mělo výraz-
ně pomoci,“ vysvětlil výrobní ře-
ditel Vršanské uhelné Miroslav 
Borovský. 
Bezpečnostní opatření se děla-
jí hlavně proto, aby byl do are-
álu Vršanské uhelné zamezen 
přístup nepovolaným osobám. 

Pokračovaní na straně 3

Vrátnice pod kontrolou
Bez zaměstnanecké karty se do areálu Vršan-
ské uhelné nikdo nedostane. Už žádné pře-
skakování turniketů nebo dohady s ostrahou. 
Vstupní prostory do areálu Vršanské uhelné 
jsou totiž od jara ještě lépe zabezpečené.  Ke 
kamerám, které snímají turnikety v  hlavní 
vrátnici, přibyly před nedávnem kontrolní ob-
razovky. 

Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu
Univerzální kolejový sklád-
kový stroj USSK 3 / K327 
si ve Vršanech na deset dní 
v květnu odpočinul, protože 
procházel pravidelnou polo-
letní revizí. 
Během ní se mimo jiné opra-
voval vstup do převodové skří-
ně kolesa, měnily se dvě oto-
čové převodovky horní stavby 
a zkracovalo gumové pásmo 
mezipasu na velkostroji.
Po celou dobu revize ho „zastu-
poval“ druhý skládkový stroj 
Vršanské uhelné (USSK 1), kte-
rý hned začátkem června čeká 
podobná odstávka a s ní souvi-
sející revize. 
Skládkový stroj USSK 3 byl vy-
roben v roce 1992 a je tak 
mladším z obou skládkových 
strojů, které slouží ve Vršan-
ské uhelné. Jeho starší „kolega“ 
USSK 1 / K 307 pochází z roku 
1985.                                          (pim) Skládkový stroj USSK 3 má pololetní revizi za sebou. Obdobný velkostroj, který ho během deseti dnů zastoupil, se na odstávku chystá. Foto: (pim)
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Od pangejtu…
…k pangejtu. Přesně to mě 
napadá při sledování  někte-
rých „zelených“ aktivit. Přes 
půl století žiju mezi šachta-
mi, takže si dobře pamatu-
ji na žluté mlhy, výstražné 
praporky na tramvajích, vy-
hlašování zákazů vycházení,  
podivné haldy kolem lomů. 
A nesmělo se do toho rýpat.
S rokem 1989 přišla do regi-
onu vlna protestů proti sta-
vu životního prostředí. By-
la jsem u toho, když v  Mos-
tě vznikala Strana zelených. 
Nosili jsme na klopě zele-
nou mašličku a chtěli dělat 
všechno pro to, aby bylo lé-
pe. I ty územně ekologické 
limity jsme přivítali. Jen se 
později nějak zapomnělo, že 
v podmínkách pro jejich sta-
novení šlo hlavně o zlepše-
ní ovzduší. Tenhle účel dáv-
no splnily.
Když to hodně zjednoduším, 
díky modernizaci elektráren 
byly najednou mlhy normál-
ní a z nevzhledných výsy-
pek hezká krajina.  Z boje za 
ochranu životního prostře-
dí pro mnohé ovšem byznys, 
přes peníze i politiku. Aniž 
bych tušila, že jednou budu 
také patřit „na šachtu“, ne-
chtělo se mi být účastníkem 
toho černobílého pohledu, 
respektive zeleného obcho-
du. Který navíc  rozkošatěl. 
Ten nechce uhlí, onen jádro, 
plyn, ropu, jiný řepku, štěp-
ku, vodní či větrné elektrár-
ny. Různá sdružení bloku-
jí  důležité stavby, investice, 
přičemž právě lidé se stávají 
ohroženými živočichy. 
Žluté mlhy byly hnus, ale 
žvýkat kůže se mi nechce,  
bez elektřiny se neobejdu, 
svíčkovou na ohýnku neu-
vařím. O koně místo auta ne-
stojím, zato na osla bych ně-
které posadila, svůj k své-
mu. Omluva za zlehčení, ale 
vždycky bylo něco za něco 
a střední cesta zlatá. Nesná-
ším zbytečné kompromisy, 
zato zdravého selského ro-
zumu si  vážím nade vše.

EDITORIAL

Liběna Novotná,
vedoucí regionální 
komunikace 

Pokračování ze strany 1

V celé Evropě žije kolem 
milionu párů těchto ptáků, 
ovšem většina na jihu. V sou-
sedním Německu populace 
lindušek rychle mizí, v Dán-
sku evidují posledních něko-
lik párů.  „S trochou nadsáz-
ky by se tak dalo říct, že lin-
dušky u nás přežívají hlavně 
díky šachtám, které jsou pro 
ornitology téměř rájem na 
zemi,“ dodal Václav Beran. 
Přímo pro potřeby projektu 
bylo ve Vršanské uhelné vy-
členěno zhruba 110 hekta-
rů plochy, na nichž se cho-
vání ptáků sleduje. „Vlastně 
jde o unikátní přírodní la-
boratoř, protože není snad-
né najít tak rozsáhlé území, 
které po dobu čtyř let zůsta-
ne nedotčené,“ doplnil Beran. 
V rámci projektu se ale snaží 
sledovat celý prostor Vršan, 
stejně jako ostatních šachet 
v kraji, aby informace o cho-
vání ptáků byly komplexní.  
„Nejdříve musíme samozřej-
mě zjistit, kde přesně ptáci 
žijí, pak je kroužkujeme, hle-
dáme hnízda, abychom moh-
li označit mladé. Kromě toho 
vybraným ptákům dáváme, 
lidově řečeno, batůžky, ne-
boli geolokátory, díky nimž 

můžeme sledovat, jak migru-
jí,“ vysvětlil ornitolog. Dosa-
vadní výsledky z lokátorů od 
šesti ptáků ukázaly, že téměř 
všichni letěli přes Francii 
a Španělsko do Afriky, kde 
zimovali v Mauretánii a Se-
negalu.  

Linduška není jediným dru-
hem, který ornitologové v rám-
ci projektu sledují. Zajímá je ješ-
tě bělořit šedý a strnad zahrad-
ní. Výstupem projektu by po 
jeho skončení v roce 2017 mě-
la být speciální mapa s výsky-
tem všech sledovaných druhů, 

ale také metodika, která by mě-
la dát návod, jak nejlépe upra-
vovat území pro jejich život. Do 
té doby se budou ornitologové 
na šachtě pohybovat pravidel-
ně, zejména ale v jarních měsí-
cích, kdy ptáci hnízdí a vyvá-
dějí mladé.                          (pim)

Lindušky přežívají díky šachtě

Linduška úhorní je drobný pták podobný vrabci. Foto: V. Beran

„Jedná se už o třetí motorovou 
drezínu, která u nás prošla ge-
nerální opravou. Zatímco v loň-
ském roce jsme opravili drezí-
nu model 992 s plošinou, která 
slouží k opravám kolejí, tento-
krát šlo o  náročnější práci. Ten-
to stroj, model 958, má speciál-
ní nástavbu určenou k opra-
vám trolejí,“ vysvětlil Antonín 
Karl, vedoucí úseku železnič-
ních kolejových vozidel Coal 
Services. U motorových dre-
zín ještě donedávna nebylo 
obvyklé dělat generální opra-
vy, pouze malé a střední opra-
vy. Na generálky byli najímáni 
externí dodavatelé, ale těch je 
v současnosti na trhu nedosta-
tek. Navíc se ceny generálních 
oprav pohybovaly téměř na 
úrovni nákupu nových zaříze-
ní. Generálka vlastními silami 
nakonec Coal Services vyšla 
na zhruba půl milionu korun, 
což je přibližně desetina ceny 
za nákup nové drezíny. „Jed-

nalo se o skutečnou generál-
ní opravu, při níž byly vyměně-
ny všechny důležité části stroje, 
od kol, přes motor a převodov-
ku až po vnitřek kabiny. Drezí-
na dostala i zcela nový nátěr. 
Celkem se na pracích, které tr-
valy od ledna, podílelo šest za-
městnanců naší dílny,“ doplnil 
Karl. Generální opravy drezín 
nejsou hlavní náplní činnos-
ti dílny ŽKV, proto probíha-
jí pouze v době, kdy zdejší za-
městnanci nepracují na jiných 
zakázkách. Většinou se zde vě-
nují opravám lokomotiv, ať už 
elektrických nebo dieselových 
a opravují i všechny druhy že-
lezničních vagonů, které se 
k přepravě uhlí i dalších ma-
teriálů v těžebních společnos-
tech využívají. I přesto by rá-
di ještě během letošního roku 
jednu generální opravu drezí-
ny stihli. 
Kolejová doprava Coal Servi-
ces má celkem jedenáct dre-

zín, ale dílny ŽKV provádě-
jí opravy těchto zařízení i pro 
těžební společnosti, které mají 
své vlastní drezíny. Například 

pro Vršanskou uhelnou, kte-
rá má dvě zařízení tohoto typu 
pro opravy pohyblivých kole-
jí.                                              (pim)

Další drezína vyráží po generálce na koleje

Pokračování ze strany 1

Všechna zařízení jsou insta-
lována v souladu s přísluš-
nými právními normami na 
ochranu soukromí, navíc ti, 
kdo dodržují všechna pravi-
dla, nemají důvod k obavám. 
Ze zkušeností z minulosti 
mimo jiné vyplynulo, že za-
městnanci porušují předpi-
sy často z neznalosti. Řada 
lidí se například mylně do-
mnívala, že pokud si doma 
zapomenou svou zaměst-
naneckou kartu, může jim 

to způsobit problémy v do-
cházkovém systému. „Sta-
čí se přitom jen domluvit na 
vrátnici se zaměstnanci os-
trahy a ti jim vydají náhrad-
ní kartu. Podobně si někte-
ří pracovníci externích irem 
mysleli, že pokud musí pro-
jít pracovně turniketem ven 
z areálu, například pro nářa-
dí, nebude se jim tento čas za-
počítávat do pracovní doby,“ 
doplnila Eliška Levojevičová, 
referent ochrany a obrany 
Vršanské uhelné. Stačí při-
tom jen na turniketu stisk-

nout příslušné tlačítko pro 
služební odchod. 
Tím, že se zvýšila bezpeč-
nostní opatření, se také zlep-
šila dohledatelnost „hříšní-
ků“. Samozřejmě s tím sou-
visejí i postihy pro ty, kdo 
nebudou dodržovat iremní 
předpisy. „Znamená to mimo 
jiné, že o porušování pravidel 
budeme informovat příslušné 
vedoucí úseků nebo externích 
irem a budeme požadovat, 

aby z toho vyvodili patřičné 
důsledky,“ doplnila Levojevi-
čová.                                   (red)

Vrátnice jsou pod přísnější kontrolou

OTÁZKA PRO...

Jaromíra 
Frantu, 
předsedu 
SOO skupiny 
Czech Coal

Podmínky pro vstup a vjezd do prostor Vršanské uhelné jsou upravovány vnitro iremní 
normou ( PVAŘ 3.3. „Přístup do prostorů objektů Vršanské uhelné a.s. Jednotné použí-
vání ID karet pro zaměstnance VUAS, zaměstnance cizích organizací a návštěvy)
Obecně ale platí, že: 

 ! Je přísně zakázáno turniketové zařízení překračovat, podlézat, nebo jiným způsobem násil-
ně překonávat. Stejně tak přes turnikety nesmí procházet několik zaměstnanců najednou. 
Přísný zákaz platí nejen pro turnikety, ale také například pro zábradlí, zábrany a podobně. 

 ! Je přísně zakázáno půjčovat identi ikační kartu jiné osobě.

 ! Při zapomenutí zaměstnanecké karty stačí tuto skutečnost nahlásit na vrátnici a po proká-
zání totožnosti ostraha vystaví návštěvní kartu. 

 ! V případě nutného opuštění areálu lze přímo na turniketu zvolit možnost mimořádný 
vstup/výstup.

 ! Pro příchod nebo odchod jsou na turniketech i další varianty - služebně, k lékaři a pro ex-
terní irmy, jejichž zaměstnanci opouštějí areál na polední přestávku, také tlačítko oběd. 

Sací vodní bagr, jedna z nej-
zajímavějších součástí tech-
nologie společnosti Hume-
co, byl v uplynulých týdnech 
k vidění ve Vršanech. Praco-
val tu na čištění usazovací 
nádrže úpravny důlních vod. 
„Usazovací nádrž je posledním 
místem, kam míří již upravená 

důlní voda z úpravny důlních 
vod před vypuštěním zpět do 
vodoteče. Ve chvíli, kdy je čer-
pána sem, už je zbavená všech 
nežádoucích látek a v nádr-
ži se jen přirozenou cestou ne-
chá usadit.  Naším úkolem by-
lo vyčistit dno nádrže od ne-
čistot, převážně bláta, které 

se tu během let nashromáždi-
lo,“ uvedl hlavní inženýr Hu-
meco Petr Sigmund. Sací bagr 
pracoval na lokalitě Vrša-
ny dva měsíce, během nichž 
odčerpal z nádrže přibližně 
30 tisíc kubíků vody s obsa-
hem nečistot zhruba čtyři ku 
jedné.                                           (red)

Sací bagr čistil nádrž ve Vršanech

Sací vodní bagr istil v květnu ve Vršanech usazovací nádrž úpravny důlních vod. Foto: (pim)

Generální opravu drezíny určené pro opravy 
trolejového vedení dokončili na začátku květ-
na v  dílnách železničních kolejových vozidel 
(ŽKV) kolejové dopravy Coal Services. 

Drezínu po generální opravě budou využívat trolejá i. Foto: (pim)

Bezpe nostní opat ení p i vstupu do areálu Vršanské uhelné byla rozší-
ena o monitory nad turnikety v hlavní vrátnici. Foto: (pim)

Odborá i skupiny Czech Coal 
mají za sebou pravidelný sněm 
sdružení. O em se na něm 
jednalo?
Hlavním tématem sněmu byly 
opět limity těžby uhlí a záleži-
tosti, které s touto problemati-
kou souvisejí. Jedním z výstupů 
byl mimo jiné úkol pro Ra-
du sdružení, aby pokračovala 
v jednáních se všemi dotčený-
mi organizacemi a institucemi 
o prolomení limitů.  Dalším vý-
stupem sněmu pak byla výzva 
vládě, aby konečně zaujala jed-
noznačné a de initivní stano-
visko k této problematice. A to 
jak z pohledu ochrany pracov-
ních míst v Severní energetické, 
tak v celém regionu, na nějž bu-
de mít útlum hornictví dopad. 
Stejně tak sněm apeluje na vlá-
du, aby schválila velkou novelu 

Horního zákona, včetně takzva-
ných vyvlastňovacích paragra-
fů. Neobraceli jsme se ale pouze 
na politiky, sněm vyzval všech-
ny členy odborových organizací 
našeho sdružení, aby podporo-
vali akce pořádané proti zhor-
šování postavení zaměstnanců 
v hornictví v důsledku nezod-
povědného přístupu státu. 
Tradičními hosty byli ředite-
lé obou těžebních společností, 
v nichž naše sdružení působí. 
Generální ředitel Severní ener-
getické Petr Kolman mluvil ze-
jména o situaci na lokalitě ČSA, 
hlavně ve vztahu k diskusi o li-
mitech těžby. Generální ředi-
tel Vršanské uhelné Vladimír 
Rouček informoval o činnosti 
na lokalitě Vršany i v souvislos-
ti s přípravou těžby v prostoru 
Hořanského koridoru.         (red)
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ANKETA
Co uděláte,  když 
si zapomenete 
nebo ztratíte 
zaměstnaneckou 
kartu?

Miroslav Kuda
Vršanská uhelná
Když ji zapomenu, mu-
sím si půjčit návštěvnic-
kou kartu. Vím to, pro-
tože jsem cyklista a bez 
karty se nedostanu do 
„kolárny“.

Milan Sova
Vršanská uhelná
Při ztrátě zamířím na 
osobní oddělení, jinak 
si půjčím návštěvnickou 
kartu.

Vlastimil Moni
Vršanská uhelná
Kartu nosím neustále 
u sebe, protože je pro nás 
nezbytná i pro stravová-
ní. Když ji ale zapome-
nu, samozřejmě si vypůj-
čím návštěvnickou kartu. 
Vždycky vše hlásím revír-
níkovi. 

Radek Kačer
Vršanská uhelná
V takových případech se 
musí vše nahlásit mistro-
vi, a když zapomenu, vez-
mu si návštěvnickou kar-
tu, abych se dostal do zá-
vodu. 

POPD
Už jen rozepsání této zkratky 
z velké části vysvětluje, oč se 
jedná. Jde o Plán otvírky, pří-
pravy a dobývání. Velmi zjed-
nodušeně řečeno se jedná 
o plán veškerých činností tě-
žební organizace na několik 
let dopředu. Zahrnovat mu-
sí skutečně všechny činnos-
ti, které se týkají chodu šach-
ty, od vypořádání pozemků, 
přes odbyt uhlí až po nasaze-
nou technologii. 

Otvírku, přípravu a dobývá-
ní výhradních ložisek povolu-
je Obvodní báňský úřad. Zá-
roveň se žádostí o povolení 
hornické činnosti předkládá 
organizace, tedy i Vršanská 
uhelná, také Plán otvírky, pří-
pravy a dobývání a další pře-
depsanou dokumentaci. Co 
všechno musí POPD obsaho-
vat, je stanoveno ve vyhlášce 
Českého báňského úřadu. Po 
zpracování plánu ho těžební 
společnost předkládá přísluš-

nému Obvodnímu báňskému 
úřadu. Bez povolení hornické 
činnosti podle POPD nemo-
hou být žádné práce v šachtě 
vůbec zahájeny.
Báňský úřad POPD schválí, ale 
může stanovit doplňující pod-
mínky, například ekologické 
nebo báňské, které musí tě-
žební společnost splnit. Ná-
sledně pak báňský úřad plně-
ní POPD včetně všech případ-
ných dodatečně stanovených 
podmínek kontroluje.      (red)

KDYŽ SE ŘEKNE

„Jsme tak trochu spojnice me-
zi současností a budoucností, 
musíme vědět, co se na šachtě 
děje dnes, ale také naplánovat, 
co se tu bude dít za deset, dva-
cet let,“ vysvětlil zjednodu-
šeně podstatu přípravářské 
práce Tomáš Knotek, vedoucí 
útvaru báňské činnosti a geo-
logie. Základem všeho je dlou-
hodobý plán, který řeší celé 
území budoucího lomu na de-
sítky let dopředu. Jsou v něm 
zahrnuty jak postup velko-
strojů, tak i  následné rekul-
tivace. Po vytvoření základ-

ního rámce přichází na řadu 
celá řada nezbytných legisla-
tivních kroků, například vy-
pořádání střetů zájmů v úze-
mí, kde bude probíhat těžba. 
Na konci pak je Plán otvírky, 
přípravy a dobývání (POPD), 
jeden z nejdůležitějších do-
kumentů, bez něhož by žád-
ná šachta nemohla začít tě-
žit uhlí.

Krok za krokem
„Od dlouhodobého plánování 
se odvíjí takzvaný střednědo-
bý plán, který může zahrnovat 

období od dvou až po deset let. 
V něm už se jde mnohem více 
do hloubky a po každém ro-
ce provozu lomu se data ještě 
upřesňují. V těchto záležitos-
tech spolupracujeme i s celou 
řadou vnitřních útvarů spo-
lečnosti i dalšími institucemi, 
báňskými projekty nebo vý-
zkumnými ústavy,“ vysvětlil 
Knotek. 
Většina zaměstnanců se 
s prací přípravářů setkává až 
ve chvíli, kdy začínají střed-
nědobé plány rozpracovávat 
skutečně dopodrobna na jed-
notlivé měsíce i dny. „Ve Vr-
šanské uhelné máme přípra-
váře pro skrývku a pro uhlí. 
Vždy na podzim, právě na zá-
kladě střednědobého plánu 
zpracují důlní plánovací mapy. 
To je vlastně takový roční plán 
šachty, kterého se v následují-
cím roce všichni drží. Obsahu-
je jak postupy velkostrojů, tak 
výši těžeb, které se samozřej-
mě musí konzultovat i s vý-
robou a odbytem. A jde nejen 
o množství, ale také o kvalitu 
uhlí. Všechny činnosti jsou roz-
pracovány na každý jednotlivý 
měsíc,“ přiblížil Tomáš Kno-
tek. Nesmí se přitom zapome-
nout na generální opravy, od-
stávky, přestavby dopravníků, 
ale také třeba kolejovou do-
pravu. 

Každý den v provozu
„V rámci měsíčních technických 
režimů doslova pitváme jed-
notlivé skrývkové i uhelné ře-
zy, ale tentokrát až do jednot-
livých dnů. Musíme se přitom 
držet důlních map, ale také po-
žadavků zákazníků na kvali-
tu a množství uhlí. A zohlednit 
se musí i taková speci ika, ja-

ko je například hnízdění popu-
lárních břehulí v lomu,“ připo-
mněl Knotek. V nejčastějším 
kontaktu jsou přípraváři s ve-
doucími úseků. Denně musejí 
probírat a koordinovat veške-
ré dění na šachtě. K tomu slou-
ží zejména ranní raporty. 
Mohlo by se zdát, že většinu 
času stráví přípraváři v kan-
celáři za stolem nad důlní ma-
pou, případně u počítače, kam 
zanášejí své výpočty. Velkou 
část své pracovní doby ale 
tráví přímo v provozu. „Kro-

mě toho, že přípravář upřes-
ňuje technické režimy a upra-
vuje postupy technologií, je 
jeho úkolem také dozor nad 
dodržováním veškerých čin-
ností v lomu. A to nejen z po-
hledu báňských předpisů, ale 
také iremních norem, tedy na-
příklad nařízení závodního lo-
mu. To samozřejmě nelze dělat 
z kanceláře, takže v celkovém 
součtu zhruba polovinu své 
pracovní doby tráví přípravá-
ři přímo v provozu,“ připomí-
ná Knotek.                           (pim)  

Vymýšlejí „návod na použití šachty“
Při pohledu do povrchového lomu to vypadá, jako by vše běželo „samo“ 
a nikdo do chodu šachty nezasahoval. Přitom veškeré činnosti mají na-
prosto pevný a jasný řád, kterým se řídí. A jednou z profesí, která při-
pravuje takový „návod na použití lomu“, je příprava výroby, stručně 
řečeno, přípraváři. 

Spoustu asu stráví p ípravá i nad důlními mapami, ovšem velkou ást 
své pracovní doby se pohybují p ímo v provozu. Foto: (pim)

  Jedním ze základních předpokladů je představivost, 
protože se musí umět za každé situace zorientovat ve 
všech rozsáhlých provozech na šachtě. Samozřejmostí 
jsou dokonalá znalost těžební lokality, kde pracuje, stej-
ně tak i technické dovednosti, aby dokázal data, s nimiž 
pracuje, zpracovat. 

  Říká se, že nejdůležitější věcí, kterou přípravář musí mít 
a musí s ní umět zacházet, je mozek. Jinak by totiž těž-
ko dokázal z dat, která získá ze všech útvarů a úseků, 
vymyslet způsob, jakým se bude na šachtě postupovat.  
A k tomu všemu musí být také dostatečně silná osob-
nost, aby o svých nápadech dokázal přesvědčit i kolegy. 

  Pokud jde o odborné předpoklady, je požadováno inže-
nýrské vzdělání, obvykle v báňském oboru. Všichni pří-
praváři Vršanské uhelné mají navíc od báňského úřadu 
pověření, že mohou pracovat jako projektanti lomů. 

  Způsobů, jak se stát přípravářem, může být celá řada, 
nemusí se jednat jen o absolventy vysoké školy, kteří na 
šachtu zamíří přímo po studiích. Známy jsou i případy, 
kdy přípravář začínal svou profesní kariéru jako řidič 
velkostroje. 

  Ve Vršanské uhelné patří přípraváři do útvaru báňské 
činnosti a geologie, kam kromě vedoucího útvaru, ve-
doucího oddělení a dvou přípravářů pro uhlí a skrývku 
náleží i trojice geologů.

Co musí umět přípravář

„Transportní vůz vznikl za po-
moci Výzkumného ústavu pro 
hnědé uhlí a Krušnohorských 
strojíren Komořany v červnu 
roku 1991 přímo na zakázku 
z lomu Vršany,“ vysvětlil Josef 
Sladkovský, strojní mecha-
nik úseku přestaveb Vršan-
ské uhelné. Šachta totiž po-
třebovala zařízení, které bude 
schopné na větší vzdálenosti 
přepravovat poháněcí stanice 
dálkové pásové dopravy. Ty 
totiž stojí na kolejích a jejich 
přesun by byl v prostoru lomu 
velmi problematický.  Trans-
portní vůz má přitom podvo-
zek prakticky stejný jako Pá-
sový zakládací vůz (PVZ), tak-
že se v terénu pohybuje lépe. 
Ovšem i jemu je před trans-
portem nutné připravit trasu. 
V minulosti byla k jeho poho-

nu zapotřebí centrála, od ro-
ku 2005 má TV200M i vlast-
ní dieselagregát, tudíž je zcela 
soběstačný. 
Nosnost transportního vo-
zu je 240 tisíc kilogramů, což 
i s rezervou stačí pro pohá-
něcí stanice dopravníků ší-
ře 1200 milimetrů, které vá-
ží 66 700 kilogramů. U sta-
nic pro větší dopravníky o šíři 
1800 milimetrů je situace už 
složitější. Ty váží až 332 ti-
síc kilogramů, takže se před 
transportem musí „odstrojit“ 

od převodových skříní a po-
honů. TV200M se pohybu-
je po šachtě rychlostí zhruba 
300 až 400 metrů za hodinu. 
Osádku stroje tvoří dva lidé. 
Kromě řidiče, který musí mít 
patřičné znalosti a školení pro 
jeho ovládání, také jeho po-
mocník zodpovědný za kont-
rolu nákladu i okolí stroje bě-
hem transportu. TV200M lze 
ovládat i na dálku zařízením 
propojeným kabelem s kabi-
nou řidiče, ale tento způsob se 
využívá jen výjimečně. 

Transportní vůz TV200M 
nepatří mezi stroje, které by 
byly neustále v pohotovosti. 
Nastupuje až ve chvíli, kdy 
je skutečně potřeba. Jeho 
služby ulehčují práci nejen 
přestavbářům. V roce 2011 
například pomáhal stěho-
vat pětasedmdesátimetrový 
výložník velkostroje KU800 
na montážní místo generál-
ní opravy. Trasa tehdy mě-
řila kolem osmi kilomet-
rů a trvala zhruba tři týd-
ny.                                   (pim)

Pořádně silný pomocník vznikl na zakázku
Těžební technologie 
nejsou jen velkostro-
je, ale i  menší techni-
ka, která v  těžebním 
provozu ulehčuje prá-
ci. Přesně takovým 
zařízením je tře-
ba transportní vůz 
TV200M, který vyu-
žívá úsek přestaveb 
a  ostatních činností 
Vršanské uhelné. 

P ed ty mi lety pomáhal transportní vůz p evážet výložník na generální opravu velkostroje KU800. Foto: 
Archiv DN

Rekultivace zahájily sezonu
S příchodem jara začala 
hlavní sezona i pro společ-
nost Rekultivace. Počet za-
městnanců se rozrostl o se-
zonní pracovníky a spo-
lečnost po zimním období 
čeká nejvíc práce. 
Letošní zima byla pro za-
městnance společnosti tro-
chu odlišná. Díky účas-
ti v projektu Vzdělávejte se 
pro konkurenceschopnost 
v Ústeckém kraji prošly tři 
desítky z nich, převážně 
žen, speciálními vzděláva-
cími kurzy. Jinak by je jako 
sezonní zaměstnance mu-
sela firma propustit. „Nyní 

už jsme doplnili stavy o dal-
ší, převážně mužské pracov-
níky, a Rekultivace tak dnes 
mají osmdesát zaměstnanců 
v dělnických profesích. Celko-
vě nás je kolem stovky,“ sdě-
lil ředitel Rekultivací Tomáš 
Šolar. Další sezonní zaměst-
nanci ještě přibudou bě-
hem letních měsíců na se-
kání trávy a počítá se i s bri-
gádníky v letních měsících 
na období dovolených. Prá-
ce už se rozběhly i na jedné 
z největších letošních akcí 
v pořadí už sedmnácté eta-
pě rekultivací Dolu Jan Šver-
ma.                                   (red)

Nevyužije tak první opci na 
prodej elektrárny, druhou 
možnost bude mít v roce 2024. 
ČEZ získal tyto dvě možnos-
ti v rámci dlouhodobého kon-
traktu na dodávku uhlí od Vr-
šanské uhelné, který obě spo-
lečnosti uzavřely v roce 2013. 
Smlouva zabezpečuje dodáv-
ky uhlí pro elektrárnu Počera-
dy, případně i pro ostatní zdro-
je ČEZ, až do roku 2060.
„Právě tato dlouhodobá smlou-
va, která dává ČEZ jistotu do-
dávek uhlí, i fakt, že elektrárna 
prochází nyní další vlnou eko-
logizace a bude od příštího ro-
ku připravena pro provoz v ná-
sledujících letech, byly důvodem 
pro toto strategické rozhodnu-
tí. ČEZ tak nadále bude vlastnit 
a provozovat tuto svoji největší 
hnědouhelnou elektrárnu,“ uve-

dl mluvčí elektrárenské spo-
lečnosti Ladislav Kříž.
„Z pohledu skupiny Czech Coal 
se nic nemění. I nadále bude-
me společnosti ČEZ na zákla-
dě smlouvy dodávat hnědé uh-
lí z lomu Vršany,“ komentoval 
rozhodnutí vedoucí komuni-
kace Czech Coal Group David 
Vidomus.
Někteří analytici označili 
rozhodnutí neprodat elekt-
rárnu Počerady za jasný sig-
nál, že ČEZ stále ještě počítá 
s uhlím jako s jedním ze stě-
žejních zdrojů pro výrobu 
elektřiny. 
Elektrárna Počerady patří me-
zi nejvyužívanější uhelné elekt-
rárny v České republice. V sou-
časné době je vyčleněna do sa-
mostatné akciové společnosti 
v rámci Skupiny ČEZ.     (red)

ČEZ Počerady neprodá

Turnaj ve střelbě z velkoráž-
ní pistole nebo revolveru při-
pravilo pro zaměstnance spo-
lečností skupin Czech Coal 
a Severní energetická Sdru-
žení odborových organizací 
Czech Coal Group (SOO CCG). 
Konat se bude v sobotu 20. červ-
na od 9:00 hodin na tradičním 
místě, střelnici v Čepirohách.  
O pohár místopředsedy SOO 
CCG se bude soutěžit v katego-
rii jednotlivců, vylosovaných tří-
členných družstev a ve střel-

bě na malovaný terč. Ti, kdo 
se turnaje chtějí zúčastnit, ale 
nevlastní zbrojní pas, si mo-
hou zapůjčení pistole domlu-
vit s pořadateli předem.  Mu-
sí se však zaregistrovat u Jiří-
ho Cingra na telefonním čísle 
478 602 392 nebo 2390 nej-
déle do 12. června, nejpozdě-
ji do 13:00 hodin. I při tom-
to turnaji platí podmínka, že 
každý z účastníků je povinen 
předložit pořadateli svou ID 
kartu.                                       (red)

Na řadu přichází střelba

Změny v půjčovně aut
Od června se změní způsob 
objednávání vozidel z půj-
čovny Servis Leasingu. Po 
otevření nových interneto-
vých stránek www.servisle-
asing.cz je nutné se přihlásit 
přes tlačítko Půjčovna do no-

vé aplikace, kterou připravi-
la společnost Infotea. Objed-
návání je jednoduché a intu-
itivní. Přináší několik výhod, 
především zobrazení před-
pokládané ceny za půjče-
ní vozidla. Mění se i způsob 
účtování půjčovného.     (red)

Energetická společnost ČEZ oznámila, že ne-
prodá elektrárnu Počerady společnosti Vršan-
ská uhelná ze skupiny Czech Coal finačníka 
Pavla Tykače. 

KRÁTCE
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Pro zaměstnance společností Vršanská uhelná a.s., Coal Services a.s.,  
RENOGUM a.s. a Infotea s.r.o. jsme připravili letní soutěž. 

Za každý nákup v hodnotě nad 500,- Kč můžete vyhrát některou  
z hodnotných cen z oblastí cestování, kultury, nebo sportu.

Stačí, když svůj nákup uskutečníte v období od 1. 6. do 30.6.2015 u kteréhokoliv 
našeho dodavatele a tím budete automaticky zařazeni do slosování. Opakovanými 
nákupy u smluvních dodavatelů zvyšujete svoji šanci na výhru.

ceny:V soutěži se můžete těšit ttt na tyto cc

1) č na nákup zájezdu v CK BlueStyle. Poukázka nann  10 000,- KK

2) na Lékárna.cz v hodnotě 1000,- Kč. 2x poukázzzka na nákup 

3) uadrom Most v hodnotě 500,- Kč 3x dárkovvý poukaz Aquu

4) 2 osoby do CinemaCity5x dárkový poukaz pro 

Nakupujte a vyhrajte s Benem

Způsobů, jak zabezpečit mo-
bilní telefon, je několik. Nej-
běžnějším je uzamykání ob-
razovky PIN kódem, číselnou 
kombinací, bez níž se zloděj 
do telefonu nedostane. Neza-
měňujte ale s PIN kódem pro 
SIM kartu, jedná se o PIN pro 
uzamčení mobilu. Dnes už 
ale ani to nezaručí, že k ni-
čemu nedojde. Pro zloděje 
nebývá nalezení správné čí-
selné kombinace problém. 
Populárním se proto u chyt-
rých telefonů stalo zamyká-
ní gestem. I v tomto případě 
ale platí, že když volíte hes-
lo, pin nebo gesto, mělo by se 
jednat o kombinaci, na kte-
rou zloděj pokud možno ne-
přijde. Což určitě nebude PIN 

složený ze samých jedniček. 
Ani sebedůmyslnější kombi-
nace není jistotou, že vám te-
lefon nezmizí včetně důmysl-
ných prvků zabezpečení.

Nevolejte infolinku
Pokud už se vám stane, že 
o telefon přijdete a nejste si 
jistí, zda jste ho ztratili nebo 
vám ho někdo ukradl, je nej-
lepší si ho nechat zabloko-
vat.  Jednou z rad, jak se za-
chovat, je nevolat na stan-
dardní infolinky operátora, 
ale na konkrétní číslo. V tu-
zemsku je proto nejlepší zvo-
lit *77. Ze zahraničí pak čís-
lo+420 720 720 777.  Po ná-
vratu z dovolené se obraťte 
na kontaktní osobu ve irmě, 

která vám zajistí vydání nové 
SIM karty se stejným telefon-
ním číslem. Vyjde vás to sice 
na stokorunu, ale tahle inves-
tice se vyplatí.

Zbytečné obavy
Ztráta nebo odcizení tele-
fonu v tuzemsku není pova-
žována za zásadní problém. 
Většina služebních telefo-
nů totiž má blokované au-
diotexové služby, aby se za-
mezilo volání na linky, které 
účtují vysoké tarify. Pokud 
ale na svém čísle tuto blo-
kaci nemáte, můžete se do-
čkat nepříjemného překva-
pení. V zahraničí, obzvlášť 
mimo Evropu, pokud si zlo-
děj z vašeho telefonu zavo-
lá, zas můžete zaplakat nad 
účtem za „roaming“.    
I v tomto případě platí, že in-
formace a rady zaměstnan-
cům podá kontaktní osoba. 
Obvykle to bývá IT manažer, 
případně ten, kdo má na sta-
rosti správu mobilních čísel. 
A nejen pro telefony platí, že 
je lepší být připravený a zjis-
tit si vše včas, než začít věci 
řešit ve chvíli, kdy se něco 
stalo.                                  (red)

Ztráta telefonu není tragédie
S  telefonem na dovolenou?  Bez něj si to umí 
představit málokdo. Ale nezapomeňte na jeho 
ochranu, a  nejen v  případě toho služebního. 
I  když se budeme chovat obezřetně, může se 
stát, že se telefon dostane do ruky někomu 
nepovolanému. Nejen, že vám může z  mobilu 
ukrást data, ale také zajistit velmi nepříjemné 
chvíle při pohledu na telefonní účet.  

„Mostecko je v tomto ohle-
du  často neprávem opomíje-
no, ačkoli se dá říct, že prá-
vě tady se do jisté míry roz-
hodovalo o výsledku války,“ 
uvedl během slavnostní-
ho zahájení výstavy ředitel 
mosteckého muzea Michal 
Soukup. Narážel tak napří-
klad na spojenecké bom-
bardování chemických zá-
vodů v Záluží, kde se za vál-
ky z okolního uhlí vyráběla 
nafta a benzín pro němec-
kou armádu. I této, takzvané 
Bitvě o paliva, je část expo-
zice věnována. Kromě toho 
ale autoři výstavy shromáž-

dili výjimečnou sbírku do-
bových artefaktů od věcí 
běžné denní potřeby, po vo-
jenskou výzbroj. K vidění tu 
jsou části sestřelených spo-
jeneckých letadel, ale také 
obří motor amerického le-
tounu Republic P 47 Thun-
derbolt. Součástí expozi-
ce jsou i unikátní fotografie 
a filmové záznamy. Specifi-
kem mostecké výstavy je ta-
ké fakt, že jednotlivé expo-
náty získalo muzeum nejen 
ze svých zdrojů, ale také od 
celé řady místních sdružení, 
spolků a soukromých sběra-
telů.                                   (red)

Muzeum si připomíná válku na Mostecku
Výjimečná výstava o  druhé světové válce 
na Mostecku je k  vidění v  Oblastním muzeu 
v Mostě. Až do konce roku si mohou návštěvní-
ci prohlédnout, jak se žilo v regionu mezi roky 
1938 a 1945. 

Den dětí letos v Lišnici 
oslaví trochu jinak. Ten-
tokrát pro ně nebude při-
praven program v obci, 
ale pojedou na výlet do zá-
bavního parku Mirakulum 
u Nymburka.
„Jednou za čas se snažíme 
oslavy Dne dětí nějak zpestřit. 
Poslední zhruba tři roky jsme 
připravovali nějaký zábav-
ný program na hřišti v centru 
obce, tentokrát jsme se opět 
rozhodli pro změnu a připra-
vili jsme pro děti a rodiče zá-
jezd do zábavního parku,“ 

uvedl starosta Lišnice Petr 
Pillár. Rodiče nemusí myslet  
na cestovné a vstupné, veš-
keré náklady hradí obec. 
V Lišnici se pro své nejmen-
ší obyvatele snaží připravit 
několik akcí ročně, obvyk-
le bývají tři až čtyři. Kro-
mě tradičních akcí v obdo-
bí Vánoc myslí na děti třeba 
při pálení čarodějnic nebo 
před začátkem školního ro-
ku. A pravidelně se vyjíždí 
i na výlety, například do zo-
ologické zahrady nebo vod-
ních parků.                      (red)

Zástupci čínské provincie za-
mířili mimo jiné na mostecký 
hipodrom, kde jim Jiří Kaš-
par, vedoucí útvaru rekulti-
vace, uvolnění území a eko-
logie Vršanské uhelné ukázal 
rekultivované plochy Mos-
tecka. 
„Právě tato oblast nás vel-
mi zaujala a myslíme si, že 
bychom do budoucna moh-
li velmi úzce spolupracovat 
a vyměňovat si s českými od-
borníky zkušenosti,“ uve-
dl šéf čínské delegace Wang 
Mingfang. Rozhovory se ale 

netýkaly jen rekultivací. Ús-
tecký kraj chce s čínskou 
provincií spolupracovat na-
příklad v oblasti zdravotnic-
tví v oboru tradiční čínské 
medicíny. Možností ke spolu-
práci je ale vzhledem k tomu, 
že provincie Anhui je místem 
se silným zastoupením tě-
žebního, hutního, chemické-
ho, strojírenského a automo-
bilového průmyslu, mnohem 
více. V Ústeckém kraji čínská 
delegace navštívila například 
lázně v Teplicích nebo porce-
lánku v Dubí.                     (red)

„S přihlédnutím k současným 
konstrukcím e-biků padla 
volba na méně náročnou trať 
o délce 35 km, která vede po 
širokých šotolinových cestách 
kolem jezera Matylda a zna-
jí je všichni účastníci závo-

du v kategorii Hobby,“ uvedl 
Stanislav Pecho, jeden z or-
ganizátorů závodu. 
Hlavním závodem ovšem 
bude jako vždy EXTRÉM 72 
km, v němž se letos poje-
de o titul mistra ČR v MTB 

maratonu. Připraveny bu-
dou i kratší tratě EXTRÉM 
56 km a HOBBY 35 km.  Pří-
mo v areálu hipodromu bu-
dou nachystány i tratě pro 
děti. 
Závod HOBBY, který se těší 
stále většímu zájmu, je ur-
čen každému, kdo chce udě-
lat něco pro své tělo. Nená-
ročná 35 km dlouhá trať je 
ideální pro všechny věkové 
kategorie. Na této trati bude 
i letos probíhat soutěž o nej-
těžší tým „KOLOS“. Všech-
ny potřebné informace na-
leznou zájemci na webu 
www.klmost.cz .                       (red)

Letošní Extrém Bike Most rozšíří elektrokola
Elektrokola se stávají stále populárnějšími 
a  bylo jen otázkou času, kdy v  cyklistických 
závodech přibude nová kategorie. Historicky 
první mistr ČR v této kategorii tak může vze-
jít z  Mistrovství ČR v  MTB maratonu Extrém 
Bike Most 2015, které se uskuteční 6. června na 
mosteckém hipodromu. 

Číňany oslovily rekultivace
Na dvoudenní návštěvu přijeli do Ústeckého 
kraje zástupci čínské provincie Anhui. Doho-
dovaly se konkrétní formy spolupráce obou 
samospráv, které spolupracují už od roku 
2009. 

Děti z Lišnice pojedou slavit

S ohledem na termín uděle-
ní akreditace je přijímací ří-
zení do tohoto oboru pro příš-
tí akademický rok v počátcích, 
a proto je pravděpodobnost 
přijetí těch, kteří podají v krát-
ké době přihlášku, vysoká.
„Koho zajímají kriminalistika 
a forenzní vědy, ať se přihlá-
sí ke studiu na špičkové škole, 
kde přednáší nejlepší pedago-
gové v ČR. Zejména nejlepší kri-

minalisté – pedagogové,“ láká 
prof. Jiří Straus, odborný ga-
rant studijního oboru a ředi-
tel Ústavu kriminalistiky a fo-
renzních disciplín VŠFS a do-
dává: „Na žádné jiné vysoké 
škole v ČR, ať státní nebo ve-
řejné, není výuka kriminalis-
tiky připravena v tak rozsáhlé 
a kvalitní formě, jako je právě 
ve studijním oboru akreditova-
ném na VŠFS.“ 

Absolventi nového oboru bu-
dou připraveni vykonávat 
pozici kriminalisticko - práv-
ního specialisty na úrovni 
středního a nižšího mana-
gementu v organizaci či in-
stituci. Uplatnění mohou na-
jít i jako právní specialisté ve 
státní správě, v nejrůzněj-
ších oblastech bezpečnost-
ní problematiky i v soukro-
mých bezpečnostních služ-
bách. 
Podrobné informace o no-
vém oboru, o podmínkách 
studia, včetně elektronických 
přihlášek získáte na www.
vsfs.cz. Dotazy můžete vo-
lat také na číslo 476 707 722 
ve studijním středisku VŠFS 
v ulici Pionýrů 2806 ne-
bo poslat mailem na adresu 
most@vsfs.cz.                          (red)

VŠFS nabízí studium kriminalistiky 
Nový atraktivní obor Kriminalisticko práv-
ní specializace otevírá Vysoká škola finanč-
ní a  správní (VŠFS) i  ve studijním středisku 
v  Mostě. Od akademického roku 2015/2016 
mají šanci přihlásit se i uchazeči ze západních 
a severních Čech do prezenční nebo kombino-
vané formy tříletého bakalářského studia.

Výhodou přitom je, že Lékárna.
cz je jedním z partnerů, u nichž 
lze čerpat zaměstnanecké vý-
hody s kartou Bene ity, kterou 
zaměstnanci společností sku-
piny Czech Coal využívají.  Za-
městnanci tak nemusejí utrá-
cet vlastní „fyzické“ peníze, ale 
příspěvek, který dostali od za-
městnavatele společně s bene-
itní kartou. Jediná věc, na kte-

rou je potřeba si dát pozor, je 

termín. Stokorunovou slevu je 
možné využít na nákupy v in-
ternetové lékárně jen do kon-
ce června. 
Lékárna.cz je také jedním 
z partnerů, který věnoval cenu 
do soutěže, do níž se zaměst-
nanci společností Czech Coal 
mohou v červnu zapojit. Ví-
ce informací o soutěži najdete 
v letáčku na této stránce Důl-
ních novin.                                   (red) 

Ušetřete v Lékárně.cz
Ušetřit stokorunu mohou do konce června za-
městnanci společností skupiny Czech Coal při 
nákupu na webových stránkách Lékárna.cz.  
Při každém nákupu nad 999 korun stačí zadat 
slevový kód ve formátu DOLEVDOLE a  bude 
jim naúčtována sleva. 

Sou ástí výstavy v mosteckém muzeu jsou i autentické ásti sest elených letadel. Foto: (pim)
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Vidím na vašem stole spous-
tu návrhů a rt. Jak známka 
vlastně vzniká?
Pošta má emisní plán, pod-
le kterého se pak řídí rozmě-
ry a téma. Tato měla mít sou-
vislost s květnovou ilatelis-
tickou výstavou Euroregio 
Egrensis. Našla bych v cho-
mutovských ulicích spoustu 
hezkých motivů, ale abych do-
držela zadání, umístila jsem 
na ni Špejchar, kde výstava 
proběhne, a přidala nádher-
nou fasádu sousedního kos-
tela svatého Ignáce. Proto-
že ale známku a výstavu do-
provází ještě řada tisků jako 
kupony, příležitostná razítka 
či korespondeční lístek, obje-
ví se na kresbách i divadlo ne-
bo chomutovský Špalíček. Při 
tisku známky je použita dvo-
jí technika – barevný podklad 
je hlubotiskový a teprve kres-
ba je rytina – tu udělal podle 
mého návrhu Ľubomír Žálec 
z Bratislavy.

Fakt, že jste na známku ke 
Špejcharu p imalovala kostel 
svatého Ignáce, ale ur itě 
není náhodný. Vy máte k to-
muto kostelu velký vztah...
Ten prostor je nádherný, 
opravený, ale nikdo tam ne-
vrátil ukradené obrazy, ne-
opravil výzdobu. Nemohla 
jsem se dívat na ty díry v oltá-
řích a za nimi otlučenou zeď. 
Začalo to ale tak, že jsem ma-
lovala obraz pro vintířovskou 
kapli u Radonic. To mi dodalo 
odvahy, jednak na velký for-
mát, jednak na klasickou mal-
bu. Začala jsem proto hledat, 
co tam vlastně viselo za ob-
razy, které skončily bůhvíkde. 

Nakonec jste vrátila do toho-
to kostela už t i...
V muzejním archívu jsem na-
konec našla fotogra ii, na níž 
byla vidět část obrazu se sva-
tým Janem Křtitelem. Horní 
polovina obrazu je tedy pod-
le této fotky, spodní je mo-
je licence. Druhý obraz, ten 

už jsem si vlastně úplně vy-
cucala z prstu. Na fotce neby-
lo vidět vůbec nic, jen v po-
licejních záznamech – netu-
ším, proč vznikly - jsme se 
dočetli, že na obraze byl svě-
tec, nad ním otevřená nebe-
sa a madona s dítětem. Pro-
tože tam bylo napsáno Oltář 
sv. Aloisie, hledali jsme že-
nu, byl to ovšem svatý Aloi-
si - jezuita z 16. století, velmi 
vzdělaný muž, šlechtic, který 
v 25 letech zemřel při pomo-
ci potřebným při morové epi-
demii, tedy muž pozoruhodný 
a obětavý. Podařilo se mi najít 
jeho civilní portrét než odešel 
do řádu a podle něj jsem ma-
lovala. Třetí obraz Krista od-
počívajícího je kopie originá-
lu, který visí v muzeu, i když 
to už je vlastně také jen kopie 
– originál je v drážďanském 
Zwingeru.

Za ala jste v poutní kapli ve 
Vintí ově, jak íkáte. Co vás 
k malování oltá ních obrazů 
vedlo a vlastně stále vede?

Chtěla jsem usnadnit prá-
ci Vladimíru Valešovi, staros-
tovi v Radonicích, což byl vý-
tvarník, muzikant, sochař, 
malíř, historik, badatel, spiso-
vatel... zkrátka velmi osvícen-
ský člověk, hybatel všeho dě-
ní. Spousta lidí pro něho děla-
la zadarmo – nakoupil dřevo 
a tesař opravil trámy, nakou-
pil plech a klempíř oplechoval 
střechu.... a se mnou to bylo 
podobné. Každý rok si musel 
složitě půjčovat obraz z rado-
nického kostela, tak jsem mu 
namalovala vlastní, velkou 
kopii Murillovy Madony, jejíž 
originál také visí ve Zwingeru.
Kostelíků v pohraničí je mi lí-
to, jsou to svědkové své doby. 
At´ si myslí kdo chce, co chce, 

byla církev v raných časech 
nositelem vzdělanosti, kultu-
ry, úrovně. Já nejsem boha-
tá, takže neopravím střechu 
– ale můžu namalovat obraz.

Hodně lidí ur itě netuší, že 
má doma vaše dílo ‒ pokud 
si napsali o váno ní razítka 
na poštu do Božího Daru. 
Celou adu z nich jste vytvo-
ila vy...

Poprvé jsem razítko děla-
la v roce 2000. Namalovala 
jsem klasické jesle na seno 
a do nich posadila dítě, kte-
ré rukou rozhazuje hvězdy – 
tradiční linecké vánoční pe-
čivo. Inspirovala mě holčička, 
malá Marie, která se nám na-
rodila v rodině. Boží dar – to 
je totiž pro mě dítě. Ne chle-
ba, ne zlato, dítě. Ten sym-
bol měl velký úspěch a vyhrá-
la jsem – a poté ještě několi-
krát a vždy s dítětem – anketu 
o nejhezčí příležitostné razít-

ko. Párkrát jsem vytvořila ta-
ké razítko pro Milostín, kam 
zase lidé píší o Valentýnu.

Te  malujete Ježíšky na 
razítka a obrazy do kostelů, 
ale za ínala jste se srpem 
a kladivem...
To je pravda. 21. srpna 1961 
jsem přijela do Chomutova 
a nastoupila na umístěnku do 
Poldovky, do propagace. Dě-
lala jsem různé informační 
panely k dodržování pracov-
ní doby, politickou propagaci, 
alegorické vozy do prvomájo-
vých průvodů, věšela fábor-
ky... Ale už tehdy jsem běha-

la po fabrice a sbírala kdejaký 
zajímavý kousek kovu a špo-
ny, tvořila z nich obrázky ne-
bo černošské masky.

...a toužila se vrátit do Prahy, 
že?
Asi 15 let jsem koukala, kte-
rou dírou odtud zmizet, ale 

postupně se to změnilo. Člo-
věk má děti, získá přáte-
le, pak se ten vztah obrátí. 
Místo abych prchala, zača-
la jsem přemýšlet, čím bych 
mohla prospět a jak to vy-
lepšit. Moje heslo je: „nemu-
sím být úspěšná, důležité je 
být prospěšná.“

Vaše tvorba je hodně 
rozmanitá. Kromě toho, 
co už jsme zmínili, děláte 
d evo ezby, grafiku, tapi-
serie, krajky. Baví vás stále 
zkoušet nové věci?
Mě strašně baví textil. Ma-
lování je moje práce, moje 

hobby je textil – níťáky, tapi-
série. Většinou mi ale i z to-
ho textilu vylezou zase koně. 
To téma si mě podmanilo, 
ale i odměnilo. Koně oslo-
vují spoustu lidí, takže se mi 
nestane, že se obraz nepro-
dá. Koně budu malovat do 
smrti.                               (kat)

Od alegorických vozů došla k oltářům
Chomutov se poprvé v historii objevil na poš-
tovní známce. Není to ovšem premiéra jen pro 
město, ale i pro chomutovskou výtvarnici Ma-
rii Svobodovou. Známkami je přitom obklope-
na každý den. Její muž totiž v ateliéru Zelený 
koníček v chomutovské ulici Vršovců, kde paní 
Marie tvoří, provozuje poštovnu. Název není 
náhodný - celoživotním tématem malířky jsou 
koně. Její tvorba je ale mnohem rozmanitější, 
stejně jako cesta, kterou urazila od alegoric-
kých vozů k malování oltářních obrazů.

„Nejsem bohatá, takže neopravím střechu 
– ale můžu namalovat obraz.“

„Moje heslo je: Nemusím být úspěšná, dů-
ležité je být prospěšná.“

Na zámku Červený hrá-
dek odstartoval Jirkov let-
ní kulturní sezonu, opět 
s podporou Vršanské 
uhelné. Až do konce roku 
se mohou obyvatelé i ná-
vštěvníci těšit na řadu za-
jímavých akcí, které při-
pravuje městská organi-
zace KVIZ. Jejího ředitele 
Bedřicha Fryče jsme se ze-
ptali, co na letní měsíce 
chystá. 
Velkou pozornost letos vě-
nujeme zářijovému Mistrov-
ství ČR ve vaření svíčkové, 
protože oslavíme jubilejní 
dvacátý ročník. Máme slíbe-
nou účast zajímavých hostů, 

ale zatím jména prozrazovat 
nebudu. V červnu nebude 
chybět druhý ročník cesto-
vatelského festivalu, v srp-
nu u nás bude koncertovat 
František Nedvěd.

Každý rok přivážíte 
na zámek nějakou 
zajímavou výstavu. Jaká 
to bude letos?
Velké výstavy připravujeme 
po ukončení hlavní sezo-
ny, kdy skončí doba svateb 
a akcí na Hrádku. Letos to 
bude výstava Svět kostiček, 
věnovaná fenoménu staveb-
nice LEGO.

Od května je opět otev eno 
Muzeum Jirků v kostelní 
věži. Poda ilo se vám získat 
nové exponáty?
Do této unikátní sbírky při-
byla třeba hokejka Jiřího 
Šlégra a tenisová raketa Ji-
řího Štědroně. Velmi si vá-
žím Ceny Thálie, kterou mu-
zeu věnoval herec Jiří Lang-
majer. Přislíbil nám ji už při 
otevření muzea, ale trvalo 
dlouhé tři roky, než se nám 
ji podařilo převzít. Když 
hrál naposledy v Chomuto-
vě, přivezl nám ji.

Mezi největší jirkovské akce 
pat í hornická pou , jejímž 
každoro ním partnerem je 
Vršanská uhelná. Prozradíte 
už dnes, kdo vystoupí?
Hlavní hvězdy domlouvá-
me dlouho dopředu, takže 
už víme, že koncertovat při-
jede například Xindl X a ka-
pela Mňága a Žďorp. Opět 
se bude hrát na dvou podi-
ích, to druhé bude místo loň-
ského country zaměřené spíš 
na retro – rockovou muziku 
50. a 60. let.

Restaurace na erveném 
hrádku má nového pro-
zovatele. Znamená to pro 
návštěvníky nějaké změny?
Výrazně jiné je prostředí re-
staurace. Instalovali jsme no-
vá svítidla, nové tapety, tak-
že interiér získal luxusněj-
ší tvář. Restauraci zapojíme 
také do Mistrovství ve va-
ření svíčkové. Letos ho to-
tiž nebude provázet morav-
ský den, jak jsou návštěvníci 
zvyklí, ale maďarský ve spo-
lupráci s partnerským měs-
tem Jirkova Batonyterenye. 
Představíme maďarskou kul-
turu a jídlo, nebude chybět 
opět víno.                          (kat)

Svíčkovou na hrádku uvaří podvacáté

„Jednalo se vlastně už o po-
slední specializovanou učeb-
nu, která nám ve škole chy-
běla, a jsme moc rádi, že se 
nám ji podařilo zrealizovat 
i díky Chytrým hlavám,“ uve-
dl ředitel mezibořské zá-
kladní školy Jan Peška. Cel-
kové náklady na vybudo-
vání nové učebny vyšly na 
770 tisíc korun, grant od Vr-
šanské uhelné činil 300 ti-
síc korun. Zbylou část pe-
něz škole poskytl zřizovatel, 
město Meziboří. 
Třída je kromě interaktiv-
ní tabule vybavena napří-
klad počítačem pro uči-
tele a sluchátky pro žáky, 
která umožňují zároveň ko-
munikovat učiteli s vybra-
nými žáky, zatímco ostatní 
mohou souběžně zpracová-
vat jiné úkoly. Díky speciál-
nímu softwaru lze cvičení 
i nahrávat a dále s ním pra-
covat. „Učebnu jsme koncipo-

vali tak, aby ji využili všich-
ni žáci školy při výuce obou 
jazyků, které u nás vyučuje-
me, tedy angličtiny i němči-
ny. Výhodou je i fakt, že se dá 
vybavení do budoucna ještě 
rozšiřovat, například o po-
čítačovou techniku,“ doplnil 
ředitel. 
Základní škola v Meziboří se 
programu Chytré hlavy pro 
Sever účastní už od jeho vzni-
ku. Úspěch v něm zazname-
nala už v roce 2013, kdy zde 
díky podpoře Vršanské uhel-
né vybudovali laboratoř pro 
výuku odborných přírodo-
vědných předmětů. Projekt se 
žádostí o grant si podali i v le-
tošním, šestém ročníku Chyt-
rých hlav. Za dobu existence 
grantového programu Chyt-
ré hlavy pro Sever přispěla 
Vršanská uhelná školám na 
Mostecku na zkvalitnění výu-
ky částkou osm milionů ko-
run.                                  (red)

Chytré hlavy pomohou s výukou jazyků

Speciální sluchátka mají dětem mimo jiné pomoci p ekonat ostych z komunikace p ed ostatními. Foto: (pim)

Jen v květnu dorazilo ať už 
v rámci Uhelného safari ne-
bo na speciální exkurzi hned 
několik výprav studentů. Jed-
nou z nich byli například stu-
denti lednické zahradnické 
fakulty brněnské Mendelo-
vy univerzity. Ty samozřejmě 
během Uhelného safari zají-
maly nejvíc rekultivace, takže 
kromě průvodce se jim na vy-
hlídce lomu Vršany věnovala 
také Lenka Měsková, technik 
rekultivací Vršanské uhel-
né. „Studenty zajímaly nejen 
způsoby rekultivací, ale také 
třeba k jakým účelům se da-
jí rekultivované plochy využí-
vat, nebo jak celý proces dlou-
ho trvá,“ připomněla některé 
z dotazů studentů Měsková. 
Padaly ale i velmi odborné 
otázky, například jak se ve 
Vršanské uhelné provádí les-
nická rekultivace. I tyto do-
tazy ale dokázal studentům 
i jejich pedagogům zodpově-
dět Dušan Mašek ze společ-
nosti Rekultivace, která se na 

tyto práce specializuje. Další 
obdobně specializovanou ex-
kurzi tvořili studenti Českého 
vysokého učení technického, 
kteří se rovněž vypravili na 
Vršany. Ty zase nejvíc zajíma-
la těžební technologie. 
Ještě před koncem měsíce se 
na safari vypravila také prv-
ní letošní skupina pedagogů. 
Pro ně jsou exkurze Uhelné-
ho safari upravovány „pří-
mo na míru“, aby informace, 
které získají, mohli co nej-
lépe předávat svým žákům 
a studentům. Jejich cesta za-
číná v Ekologickém centru 
Most pro Krušnohoří a bě-
hem návštěvy v lomu se jim 
věnují další specialisté tě-
žebních společností. V loň-
ském roce vyjeli učitelé do 
Vršanské uhelné a Severní 
energetické, které společně 
projekt Uhelného safari při-
pravují, celkem třikrát. Dal-
ší skupiny pedagogů se letos 
na Uhelné safari vypraví na 
podzim.                               (red)

Do lomů míří studenti i učitelé
Exkurze na šachtu nezajímají jen turisty, ale 
také celou řadu současných i  budoucích od-
borníků. Podívat se na těžbu uhlí i na rekulti-
vace míří studenti i učitelé. 

Výtvarnici Marii Svobodovou baví kromě malování také tapisérie a další textilní výtvory. Foto: (kat)

Novou učebnu pro výuku jazyků otevřeli v zá-
kladní škole v Meziboří. Jedná se už o druhou 
učebnu, kterou zde pro své žáky pořídili díky 
grantovému programu Chytré hlavy pro Se-
ver, jehož šestý ročník vypsala v letošním roce 
společnost Vršanská uhelná. 
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Na ploše zhruba šesti hekta-
rů tu totiž v roce 2005 vznikla 
unikátní přírodní observatoř, 
kde se během následující de-
kády vystřídaly týmy odbor-
níků z prakticky celého světa. 
Unikátnost tohoto rekultivač-
ního projektu spočívá v tom, 
že ačkoli bylo toto místo ne-
ustále sledováno a zkoumá-
no, člověk zde nechal přírodě 

„volnou ruku“. Po základních 
terénních úpravách, jejichž 
součástí byla i vodní plocha 
naplněná spodní vodou, se 
celý prostor nechal, laicky ře-
čeno, ležet ladem, aby odbor-
níci mohli sledovat, jak si pří-
roda s dotčeným územím po-
radí. Nedělaly se zde žádné 
další výrazné zásahy, nevy-
sazovaly se zde rostliny, vše 

bylo necháno na přírodě sa-
motné. Týmy výzkumníků 
z univerzit v Chotěbuzi a Mni-
chově pak společně s dalšími 
výzkumnými týmy z celého 
světa mohly zkoumat vznik 
ekosystému od úplného po-
čátku. 
Dodnes vzniklo o této loka-
litě na sedm desítek odbor-
ných studií a výzkumné pro-
jekty tu stále probíhají. V ro-
ce 2015 má za sebou projekt 

Hühnerwasser deset let. Ta-
ké proto se na podzim letoš-
ního roku uskuteční v Ně-
mecku konference, která 
se touto lokalitou bude za-
bývat.  Na stránkách chotě-
buzské univerzity je dopo-
sud možné si prostor uni-
kátní přírodní observatoře 
prohlédnout prostřednic-
tvím webové kamery na ad-
rese https://www.tu-cot-
tbus.de/projekte/de/eco-

system/webcam.html. Celý 
projekt byl v dobách své-
ho vzniku naplánován na 
dvanáct let, což je pro život 
ekosystému poměrně krát-
ká doba, ale díky pečlivému 
zkoumání tohoto území mo-
hou mít nejen přírodovědci, 
ale i těžební společnosti do-
statek informací, které mo-
hou pomoci při budoucích 
rekultivacích ploch po těžbě 
uhlí.                                      (red)

Z části bývalého lomu je přírodní observatoř
Unikátní německý rekultivační projekt letos 
slaví deset let. V lokalitě zvané Hühnerwasser 
nedaleko Chotěbuzi v Braniborsku se ještě na 
začátku nového tisíciletí těžilo uhlí. Podobně 
jako v dalších případech na bývalém východě 
Německa i  tento rekultivační projekt má na 
starost těžební společnost Vattenfall. Hühner-
wasser se ale přece jen v mnohém vymyká. 

Po jezeru Milada u Chabařo-
vic nebo jezeru Most by se za-
nedlouho mělo dokončit i na-
pouštění jezera Medard na So-
kolovsku. Tam ovšem vše trvá 
déle, než se čekalo. Po letošní 
teplé zimě přibyl v jezeře Me-
dard jen jeden metr vody. To 
znamená, že se pro letošní se-
zonu rozhodně nezpřístupní 
a jeho napouštění bude trvat 
další rok. 
Podle původních plánů měl 
být Medard napuštěn nej-
později na přelomu let 2014 
a 2015. Jenže zbývá ještě mi-
nimálně šest metrů.  Aktuální 
předpoklady počítají se zatá-
pěním bývalého lomu vodou 
z řeky Ohře ještě zbytek letoš-
ka a možná i příští rok.  Původ-

ní zatápění bylo v plánu na tři 
roky, nakonec se vše možná 
protáhne na dvojnásobek. Na-
puštěním jezera ale nic nekon-
čí, následovat bude rekultiva-
ce okolí. Plánem Sokolovské 
uhelné, pod níž Medard pat-
ří, i Karlovarského kraje je vy-
budovat z tohoto místa loka-
litu, která na Sokolovsko při-
láká turisty. Otevření velkého 
rekreačního střediska by pro 
Sokolovsko znamenalo obrov-
skou změnu, pomohlo by mu 
ale zejména vylepšit renomé 
průmyslově znečištěné oblasti. 
O konkrétních plánech jak při-
lákat turisty se zatím stále roz-
hoduje. Už nyní ale lidé o jeze-
ře mluví jako o „sokolovském 
moři“.                                       (red)

Medard si ještě rok počká 
Zatímco jezero Milada na 
Ústecku nedaleko Chaba-
řovic už brzy budou mo-
ci využívat první návštěv-
níci, v jeho okolí stále ješ-
tě probíhají rekultivační 
práce. Krajina kolem bý-
valého Dolu 5. květen se 
během let změnila k nepo-
znání, dnes už se ale opět 
vrací k životu.
Těžit se tu přestalo počát-
kem devadesátých let, mno-
hem dříve než se původně 
předpokládalo. Díky tomu 
se muselo přemýšlet i o nej-
ideálnějším způsobu, jak 
krajinu rekultivovat. Poměr-
ně dlouho se vedly diskuse, 
jak zahladit pozůstatky těž-
by a nakonec zvítězila tak-
zvaná mokrá varianta, tedy 
zaplavení zbytkové jámy bý-
valého povrchového lomu. 
Na konci devadesátých let 
schválilo Ministerstvo život-
ního prostředí  plán rekulti-

vací. Z něj mimo jiné vyply-
nulo, že kromě vodní plochy 
budou na výsypkách v okolí 
bývalého lomu využity ješ-
tě lesní a zemědělská re-
kultivace. Převažují tu lesní 
plochy, ale čím blíže k jeze-
ru je porost řidší až po pou-
hé zatravněné plochy. Jak 
v dubnu prozradil Ústecké-
mu deníku ředitel Palivo-
vého kombinátu Ústí Petr 
Lenc, rekultivace více než 
500 hektarů ploch na vněj-
ších výsypkách Lochočice 
a Žichlice už byla ukončena. 
Práce ale pokračují na vnitř-
ních výsypkách a skrývko-
vých stranách bývalého lo-
mu Chabařovice. Na ploše 
větší než 800 hektarů za-
bírají největší plochu lesy 
(přes 300 hektarů) a země-
dělské plochy (necelých 52 
hektarů), další plochy tvo-
ří cesty, příkopy a trávníky. 
Samotné jezero Milada a re-

tenční nádrže zabírají plo-
chu přes 200 hektarů. 
V lesních porostech, kte-
ré kolem Milady vzniknou, 
budou převažovat listnaté 
stromy jako dub, javor, ja-
san nebo habr. Druhů, na 
které tu návštěvníci nara-
zí, ale bude samozřejmě víc, 
včetně některých jehlična-
nů. Už od počátku se při re-
kultivacích počítalo se sys-
témem cest, které územím 
povedou. Až do bezpro-
střední blízkosti jezera Mi-
lada povedou i cyklostezky.  
A kromě turistů se tu zřej-
mě objeví i houbaři. Co se 
ale redaktorům Ústeckého 
deníku vypátrat nepodaři-
lo, zda a jaké na rekultivo-
vaných plochách porostou 
houby. To zatím nikdo nedo-
káže odhadnout, ačkoli jisté 
náznaky, že alespoň v někte-
rých částech by se jim dařit 
mohlo, prý se objevily. (red)

Chabařovice nejsou jen jezero Milada

... a toto je Hühnerwasser v roce 2014. Foto: tu-cottbus.de

Takhle území vypadalo na za átku projektu v roce 2005. Foto: tu-cot-
tbus.de

Napouštění bývalých povrchových lomů vo-
dou a  jejich následná přeměna na plochy ur-
čené pro turistiku patří mezi oblíbené rekulti-
vační projekty. 

„Bylo to pro mne obrov-
ské překvapení. Už jsme si-
ce svatbu řešili, ale o zásnu-
bách nepadalo ani slovo, to 
je přece jen mužská záleži-
tost.  Nikdy by mne nena-
padlo, že by se k takovému 
kroku odvážil, navíc před pl-
nou sportovní halou,“ při-
znala se Súkenníková. Ta-
hounka Černých andělů 
chce i nadále zůstat v Mos-
tě, dokonce přemýšlí, že by 
tu s přítelem, dnes  tedy 
snoubencem, vydrželi del-
ší čas. „Máme v Mostě vy-
hlédnutý byt,“ prozradila.  
Ani přítel, s nímž jsou spo-
lu dva a půl roku, není proti, 

ostatně také už v Mostě žije 
a pracuje.  „Tyhle věci jsme 
řešili hned na začátku naše-
ho vztahu. Já dělám vrcholo-
vý sport a on se rozhodl mne 
následovat. Hrát házenou 
ale nebudu napořád. Až na-
stane čas, budu zase já ná-
sledovat jeho,“ řekla Súken-
níková.
„O konci kariéry je ale velmi 
předčasné přemýšlet,“ uzavře-
la sympatická blondýnka, kte-
rá v Mostě kromě místa v se-
stavě Černých andělů pracuje 
i jako koordinátorka mláde-
že a zanedlouho začne usilo-
vat o získání trenérské licen-
ce.                                         (pim)

Nečekané zásnuby přímo na palubovce 
Dvojnásobný výbuch emocí zažila během 
posledního finálového utkání Lucia Súken-
níková. Kromě radosti z  domácího titulu ji 
v převleku za maskota Andělku Černou přišel 
přímo na palubovku požádat o ruku její přítel 
Lukáš Mikulčík.  Když drobná hráčka řekla své 
„ano“, hala nadšením vybuchla.

Jedním z prvních, kdo snoubencům p ímo na palubovce pogratuloval, byl prezident Svazu eské házené 
Aleš Pospíšil. Foto: (eš)

Získali jste mistrovský titul 
i eský pohár. Asi není t eba 
se ptát, jestli jste s letošní 
sezonou spokojen?
S hrou a výsledky v závěru 
sezony jsem naprosto spoko-
jený. Všechny cíle, které jsme 
pro letošek měli, jsme spl-
nili. Důležitý je pro nás mi-
strovský titul, samozřejmě 
i vítězství v poháru. V mezi-
národní soutěži WHIL jsme 
skončili stříbrní, v evrop-
ském poháru EHF jsme vy-
padli s budoucím inalistou. 
Samozřejmě víme, že jsme 
měli slabší podzimní část se-
zony, ale příčinou bylo zra-
nění čtyř hráček a také vel-
mi zhuštěný program. Konec 
ale vyšel. 

Co se vlastně v klubu děje, 
když už máte ligové zápasy 
odehrané? Znamená to, 
že hrá ky mají dovolenou 
a sportovní hala zeje prázd-
notou?
Kdepak, ani zdaleka tu není 
klid. Děvčata už titul oslavila 

a začala jim  příprava na dal-
ší ligový ročník. Tým se teď 
na krátký čas rozdělil, pro-
tože hráčky z reprezentace 
se budou připravovat s ná-
rodním týmem. Tomu jeho 
sezona vyvrcholí 13. červ-
na v Mostě kvali ikačním zá-
pasem s Nizozemskem o po-
stup na mistrovství světa. 
Ostatní hráčky se budou při-
pravovat v Mostě.  Od třetí-
ho červnového týdne do za-
čátku července  mají dovole-
nou. Po ní už zase nastupují 
do plného tréninku, protože 
soutěže nové sezony startují 
první víkend v září. 

Dokážou hrá ky skloubit 
svou hrá skou dovolenou 
s dovolenou v zaměstnání, 
protože většina z nich kro-
mě házené chodí normálně 
do práce?
To je pravda, většina buď 
studuje, nebo pracuje. Stu-
dentky to mají o něco jedno-
dušší, tam mají režim přece 
jen volnější. Ty, které pracu-

jí, si velkou část své dovolené 
vyčerpají na ligová utkání. 
Ale pokud to mohu posoudit, 
tak zaměstnavatelé jsou vel-
mi vstřícní.

Takže odpo inek zbývá jen 
na vedení klubu?
Také ani náhodou, vlastně 
hned po skončení ligy jsme 
začali pracovat na podobě 
týmu pro příští sezonu. Má-
me už poměrně jasnou před-
stavu o odchodech a přícho-
dech hráček, takže se začíná 
rýsovat sestavení týmu. Jas-
nou představu bychom měli 
mít do čtrnácti dnů. 

Mezi změny, které vás 
ekají, ale asi nebude pat it 

výměna generálních partne-
rů klubu?
To určitě ne. Město Most 
a Vršanská uhelná jsou na-
šimi generálními partnery 
a je třeba říci, že se nám s ni-
mi spolupracuje velmi dob-
ře. Moc dobře víme, že bez 
nich bychom rozhodně ne-

hráli na takové úrovni a ne-
byli dnes tam, kde jsme. Řada 
dalších týmů nám závidí, že 
díky nim máme takové záze-
mí. Naší obrovskou výhodou 
je, že máme k dispozici spor-
tovní halu v majetku města. 
Tudíž nejsme v situaci jako 
jinde v republice, kde se měs-
ta svých sportovišť zbavila 
a kluby dnes musí za to, aby 
měly zázemí, draze platit. 
S Vršanskou uhelnou je náš 
vztah také na velmi speci ic-
ké úrovni. Jme hrdí na to, že 
máme v názvu Baník a repre-
zentujeme region, který byl 
a stále je s těžbou uhlí spo-
jen. Jde pro nás vlastně svým 
způsobem o stavovskou čest. 

Ur itě bychom ale neměli 
zapomenout  na ty, kte í klu-
bu nesmírně pomáhají jinak 
než penězi, na fanoušky... 
Velmi si vážíme každé-
ho, kdo náš klub podporuje 
a fandí mu, ať už je to spon-
zor nebo fanoušek. Je skvělé, 
že můžeme říct, že nás prů-
měrná návštěvnost osm set 
lidí na zápas řadí k nejna-
vštěvovanějším ženským ko-
lektivním olympijským spor-
tům. Kulisu, kterou nám fa-
noušci pravidelně vytvářejí, 
nám závidí po celé republi-
ce. A já to považuji za jeden 
z důležitých důvodů, proč ví-
tězíme.                               (pim)

Ačkoli ještě není známá 
definitivní sestava týmu, 
některá jména, s nimiž se 
mostečtí fanoušci ženské 
házené budou setkávat 
i v příští sezoně už jsou 
jistá. 
V Mostě zůstanou všechny 
tři brankářky, tedy Dominka 
Müllnerová, Eva Bezpalcová 
i Karolína Smolová. V dre-
su Černých andělů se budou 
i v příští sezoně objevovat 
Michaela Borovská, Marké-
ta Jeřábková, Simona Szra-
ková, Petra Růčková, Kateři-
na Dvořáková, Lucia Súken-
níková a Dominika Zachová. 
Po ročním působení v BSV 
Sachsen Zwickau se do tý-
mu vrací Hana Martinková. 
Baník se musí naopak vy-
rovnat s odchodem Martiny 
Weisenbilderové, která míří 
do švédského Kristiandsta-
du. Helena Ryšánková bu-
de v dalším ročníku ligy ob-
lékat dres Poruby, letošních 
finálových soupeřek Mostu. 
S aktivní hráčskou kariérou 
se po úspěšném finále roz-
loučila Petra Vítková, kte-
rá míří na trenérskou la-
vičku žen DHC Slavia Pra-
ha. O dalších smlouvách 
se ještě jedná. Černí andě-
lé budou i v následující se-
zoně nastupovat pod vede-
ním trenéra Ľuboše Hudá-
ka.                                    (red)

Třetí mistrovský titul pro Černé anděly
Černí andělé mají za sebou další, více než vydařenou sezonu. Potřetí 
získali mistrovský titul, obhájili Český pohár, v česko-slovenské části 
WHIL jim patří stříbro. Když se k tomu připočte dobré zázemí a skvě-
lí fanoušci, mají mostecké házenkářky vlastně skoro vše, co si mohou 
přát. Nejen o  přáních a  splněných plánech jsme mluvili s  předsedou 
klubu Rudolfem Jungem.

Změny v týmu
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„Lidi zajímají více technické 
detaily stěhování než histo-
rická hodnota památky,“ při-
pouští kastelánka Ludmila 
Klimplová fakt, že málokterý 
kostel se může pochlubit ta-
kovou návštěvností. Od květ-
na navíc chrám láká na vy-
hlídku z opravené věže a uni-
kátní fotogra ie.

Zbyl jen kostel
Přitom to byla právě velká 
historická hodnota, která kos-
tel zachránila – na rozdíl od 
zbytku památek v Mostě. Zno-
vu postaven byl po velkém 
požáru, který postihl Most 
právě před pěti sty lety a kte-
rý měl zásadní vliv na budou-
cí architektonickou podobu 
starého města. Dnes je stav-
ba považována za vrcholné 
dílo pozdní gotiky, do níž už 
probleskují první renesanční 
prvky. Trvala přes osmdesát 
let a není bez zajímavosti, že 
peníze na ni měšťané získali 
sbírkou.

Rozhodnutí o nutnosti za-
chránit kostel padlo, stejně 
jako o likvidaci zbytku města, 
v roce 1964. Řadu let však tr-
valo, než se našlo řešení. Kro-
mě různých přesunů bylo ve 
hře také ponechání kostela na 
pilíři uprostřed lomu či roze-
brání a znovupostavení jinde. 
Nakonec zvítězilo odvážné 
a ne právě nejlevnější řešení 
přesunu ke kostelíku svaté-
ho Ducha, ačkoliv to zname-
nalo, že kostel už zřejmě na-
vždy zůstane prakticky odříz-
nutý od města.

Léta příprav a tréninku
Stěhování kostela v Mostě patří 
k nejslavnějším přesunům, ne-
ní však ani jediný, dokonce ani 
první. Poprvé se historická pa-
mátka v Československu stěho-
vala už roku 1956, tedy skoro 
dvacet let před mosteckým kos-
telem. Tehdy bylo třeba přesu-
nout barokní kapli vinařů pod 
pražskou Letnou, a to asi o tři-
cet metrů proti proudu Vltavy. 

A nakonec i součástí příprav na 
velký přesun děkanského kos-
tela byly „cvičné“ transfery na-
příklad skladu chmele v Úště-
ku. Přípravy zabraly více než 
pět let. Z kostela bylo vystěho-
váno vše, co šlo odmontovat, 
a dovnitř se naopak nastěhoval 

prosklený řídicí velín. Rozebrá-
na byla také věž a celý kostel byl 
doslova sešněrován železem 
a betonem. Mezitím plzeňská 
Škodovka vyráběla hydraulické 
transportní vozíky, které muse-
ly nést váhu 1200 tun, a v Par-
dubicích se chystaly speciál-
ní koleje, po nichž kostel ces-
toval a které se cestou celkem 
pětkrát za kostelem rozebraly 
a znovu před ním postavily.

Technická výzva
Nejen komunistická propa-
ganda si pochvalovala „pra-
covní nasazení“ lidí, kteří se na 
transferu podíleli. Výpočty, po-
kusy, výroba zařízení, obsluha 
– na tom všem pracovaly desít-
ky irem a ústavů a pro mnoho 
techniků to znamenalo životní 
výzvu. Přestože se ještě týden 
před plánovaným zahájením 
transferu objevily poplašné 
zprávy, že výpočty a opatře-
ní proti zřícení kostela nejsou 
dostatečné, 15. září roku 1975 
se kostel celkem bez komplika-
cí zvedl. Druhý den začala jeho 
841 metrů dlouhá pouť, kte-
rá skončila 27. října ráno. Uni-
kátnost technického řešení lá-
ká návštěvníky do mosteckého 
kostela stále. „Vloni přišlo při-
bližně 5 tisíc turistů na věž, stej-
né množství do samotného kos-
tela, v suterénu se stále promítá 
ilm o přesunu,“ podotýká Lud-

mila Klimplová.

Dárek k výročí
Přiléhající věž je sice vedle 
kostela naprostou novostav-

bou, přesto už nutně potře-
bovala opravy. Ty začaly vlo-
ni na podzim a letos v květ-
nu, v roce 40. výročí přesunu, 
se rekonstruovaná věž znovu 
otevřela veřejnosti. „Věž byla 
stavěná trochu jako paneláky 
v té době, což bylo vidět tře-
ba na dveřích a oknech. Čty-
řicet let se na ni nesáhlo, tak-
že potřebovala vymalovat, 
natřít schody. Největší polož-
kou byla nová elektroinstala-
ce nutná pro nouzové osvět-
lení,“ říká kastelánka kostela 
s tím, že opravy si mohla do-
volit hlavně díky daru Sever-
ní energetické.

Nový prohlídkový okruh
Kromě vyhlídky do míst, kde 
kdysi stával starý Most i dě-
kanský kostel, nabízí ochozy 
novou stálou expozici. „Výsta-
va začíná historickými pohle-
dy na starý Most, jedno pat-
ro připomíná období, kdy se 
stal vyhledávanou kulisou vá-
lečných ilmů. Část expozice se 
pak věnuje bourání města, pří-
pravě na přesun a samotnému 
stěhování kostela. Poslední dvě 
patra představují dvojice foto-
gra ií Stanislava Štýse, které 
srovnávají tuto krajinu před 
30 lety a dnes. Na ochozu jsou 
vystaveny současné fotogra ie 
Mostu Jana Hodače,“ říká k no-
vé prohlídkové trase kostela 
kastelánka Ludmila Klimplo-
vá. V blízké kapli svatého Du-
cha pak do konce června trvá 
výstava fotogra ií Jana Hoda-
če Hory, doly.                     (kat)

Věž ukazuje unikátní stěhování kostela
Téměř čtyřicet let stojí mostecký kostel Nane-
bevzetí Panny Marie na novém místě, necelý 
kilometr vzdáleném od prostoru, kde „strávil“ 
předchozí čtyři staletí. Právě tento přesun 
z něj udělal neobvyklou atrakci, která láká ná-
vštěvníky dodnes.
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Současný předseda Rady Ev-
ropy Donald Tusk ještě v do-
bách, kdy byl polským pre-
miérem, označoval uhlí za 
strategickou surovinu pro 
energetickou bezpečnost své 
země. Polští diplomaté pat-
řili k nejtvrdším vyjednava-
čům na jednáních Evropské 
unie, která se týkala omezová-
ní vlivu uhlí. Paradoxně ale ny-
ní může z těžce vybojovaných 
výhod pro své uhlí, z něhož 
se v Polsku vyrábí 90 procent 
elektrické energie, začít pro i-
tovat právě Rusko. Levné rus-

ké uhlí totiž začíná zabírat stá-
le větší podíl na polském trhu, 
zatímco místní těžební irmy 
mu díky vysokým výrobním 
nákladům a nízkým cenám ne-
dokážou konkurovat. Odbor-
níci předpovídají, že jednotli-
vé doly mohou současnou si-
tuaci přežít, to už ale nemusí 
platit pro celý státem řízený 
těžební sektor. 

Náklady versus ceny
Polské hornictví přitom bylo 
dlouhá léta jedním ze stěžej-
ních odvětví tamní ekonomi-

ky. Za komunismu patřilo uhlí 
k jedněm z mála komodit, kte-
ré bylo možné exportovat, do-
ly zaměstnávaly přes půl mili-
onu lidí. O čtvrt století později 
už hornictví v Polsku zaměst-
nává 100 tisíc lidí, jeho odbo-
ry patří ale stále k nejsilnějším 
v zemi. Podařilo se jim vyjed-
nat pro horníky celou řadu vý-
hod, které ale v důsledku zvy-
šují náklady na těžbu. Podle 
vládních odhadů měl celý tě-
žební průmysl v loňském ro-
ce ztrátu zhruba 325 millio-
nů eur. 

Výsledkem je, že se neustále 
zvyšuje objem importované-
ho uhlí. Aktuálně Polsko do-
váží 10 milionů tun uhlí, z to-
ho zhruba 6,5 milionu tun 
pochází z Ruska. Před deseti 
lety přitom Polsko exportovalo 
20 milionů tun uhlí a dováželo 
jen kolem 3 milionů tun. 

Uhlí je politický problém
Z problémů polského hornic-
tví už se stal i politický pro-
blém, který se současná pre-
miérka Ewa Kopaczová snažila 
vyřešit radikálně, ve státní ir-
mě KW (Kompania Węglowa) 
zavřít čtyři nejztrátovější do-
ly, což mělo vést ke snížení ná-
kladů i omezení nadprodukce. 
Po protestech a stávkách vláda 

ustoupila a premiérka navrh-
la čtyři nejslabší provozy pro-
dat soukromým investorům 
(které je ale nejprve potřeba 
najít) a zbylé části převést do 
nové, snad výdělečné společ-
nosti. Tento plán bude Polsko 
stát nejméně 575 milionů eur 
a musí ho posvětit Evropská 
komise. I po posledním sum-
mitu Evropské unie ale Polsko 
tvrdí, že se svého uhlí nevzdá 
a nebude od něj ustupovat.  
Jestli ale země nebude schop-
na vyřešit své problémy 
a změnit svůj těžební průmysl, 
bude do polských elektráren, 
pro něž stát tak těžce vybojo-
vával výjimky, už brzy alespoň 
zčásti putovat uhlí z Ruska.
               Zdroj: miningnews.org

Polské těžební firmy se obávají dovozů z Ruska   

Když se dva kolegové z obo-
ru před nedávnem setkali, 
vyměnili si zkušenosti a roz-
hodli se, že by svůj starý obor 
zkusili vzkřísit. A sídlo své no-
vé irmy přenesli do Stearn-
su v okrese McCreary. Místa, 
které je v Kentucky proslu-
lé svou uhelnou historií. „To-
to místo má za sebou dlouhou 
hornickou historii. A i když je 
náš obor velmi malý, po něja-
kém čase se nám z tohoto re-
gionu snad podaří zase vyvá-
žet nějaké uhlí. Takže bychom 
se vlastně mohli začít ucházet 
o věrnostní odměny,“ usmíval 
se Buddy Wilson. 

Na začátku devadesátých let 
bylo v Apalačských horách 
poměrně dost malých irem, 
které se specializovaly na vý-
robu sošek a igurek z uhlí. 
Dnes jsou v okolí podle obou 
umělců jen dvě další. 
Pro své výrobky využívají ne-
jen samotné uhlí, ale také 
uhelný mour, ale i pryskyřici 
a další příměsi, aby se hmota 
dala formovat a tvarovat. Jen-
že díky ostatním příměsím 
pak mají výsledné objekty še-
dou barvu, takže se na kon-
ci musí ještě lakovat, aby do-
staly správně „uhelnou“, čer-
nou barvu. „Někomu to možná 

připadá divné, že musíme uhlí 
barvit, aby vypadalo jako uhlí, 
ale můžete mi věřit, celý pro-
ces výroby začíná u uhlí a jeho 
základem bylo a je uhlí,“ tvrdí 
Powell.
Nejvíc prý vyrábějí sošky 
horníků, ale i postavy ma-
don nebo původních americ-
kých osadníků, obvykle vel-
kých kolem třiceti centime-
trů. Jsou ale schopni vyrobit 
i malé ozdoby a magnety vel-
ké třeba jen pět centimet-
rů. Na přání zákazníka jsou 
prý schopni vyrobit praktic-
ky cokoli i podle jeho návr-
hu.                                         (red)

Z uhlí v Kentucky dokážou vyrobit sochy
Kentucky Coal Crafters (KCC) je malá firma, která se rozhodla po de-
setiletích vrátit k tradici výroby soch a plastik z uhlí. Svou dílnu dvoji-
ce řemeslníků Buddy Wilson a Alvin Powell otevřela ve městě Stearns 
v Kentucky. Snaží se tak navázat na tradici podobně vyráběných arte-
faktů, které v kentuckém Whitley City vznikaly od poloviny sedmdesá-
tých let do roku 2002, kdy byla výroba ukončena.

Jaderná elektrárna Hinkley 
Point měla být  ukázkovým 
projektem, jak se jaderná 
energetika stává stále vý-
znamnějším hráčem v ev-
ropské energetice. Dnes se 
stává ukázkou opaku a pro 
Británii znamená spíš ostu-
du. 
Ještě na podzim loňské-
ho roku vše vypadalo jako 
pohádka. Evropská komi-
se přes protesty Rakouska 
projekt posvětila a schváli-
la nárok konsorcia investo-
rů na zvýhodněnou výkupní 

cenu elektřiny během prv-
ních 35 let provozu. Jenže 
už po půl roce ochladl zájem 
hlavního člena konsorcia 
francouzské státem ovláda-
né společnosti EDF a firma 
stále odkládá finální roz-
hodnutí o investici. Přitom 
právě koncern EDF byl až 
doposud terčem kritiky za 
to, jakou výkupní cenu elek-
třiny požadoval. Měl totiž 
za megawatthodinu dostá-
vat skoro dvojnásobek trž-
ní ceny obvyklé v Británii. 
Pro investory mělo jít o ga-

rantovanou výnosnost me-
zi 20 a 35 procenty ročně.
Nervózní jsou nejen Brito-
vé, ale také čínští spoluin-
vestoři. Ti zase požadují po 
francouzské vládě garance, 
že dodavatel reaktorů Areva 
zvládne vše včas a vejde se 
do rozpočtu. Jaderná energe-
tika se podle odborníků na-
chází ve stavu, kdy investoři 
nemají zájem stavět nové re-
aktory ani v případě, kdy jim 
stát garantuje téměř neuvěři-
telnou návratnost vynalože-
ných peněz.                         (red)

Britské jádro investory netáhne

Kdysi byla tato oblast slavná těžbou uhlí, dnes tu z něj tvo í umělecká díla. 
Foto: kycoalcrafters.com

Polsko už dlouhá léta brání své uhlí, které označuje za důležité pro svou 
energetickou soběstačnost. Tím teď paradoxně zvyšuje vliv Kremlu na 
polskou ekonomiku a energetiku. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a jeho sou asné okolí. Foto: Tomáš Malý

Těžba na dosah od kostela, po které následovalo jeho unikátní stěhování. Foto: Stanislav Štýs

Dvanáct tun vážící a té-
měř dva metry vysokou 
obří odběrovou klapku DN 
1800 vyexpedovali z pro-
vozovny společnosti Arma-
tury Group v Dolním Be-
nešově. Jako jediní z ev-
ropských společností se 
nezalekli nezvykle velké-
ho rozměru. Unikátní sou-
částka odsud zamířila do 
polské uhelné elektrárny 
v Tychy.
Celá zakázka zahrnovala vý-
robu sedmi klapek různých 
světlostí, nejmenší byla DN 

80 a největší právě DN 1800. 
„Klapky vyrábí naše irma již 
dlouho, ale výroba zpětné od-
běrové klapky DN 1800 je ra-
rita, která se v Evropě poptá-
vá výjimečně,“ komentoval 
úspěch irmy manažer pro-
deje Zbyněk Venglář. Zpětná 
odběrová klapka o světlosti 
DN 1800, vyrobená v Česku, 
najde uplatnění v potrubí re-
gulovaného odběru, kde pl-
ní důležitou roli bezpečnost-
ní ho prvku proti zpětnému 
proudění páry do turbíny. 

Zdroj: Allforpower.cz

Obří klapka putovala za hranice
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Pro všechny návštìvníky je pøipraveno obèerstvení a tradièní guláš. 

Co lze reklamovat 
Základním právem spotřebite-
le je, že pokud se na koupeném 
zboží objeví v záruční době va-
da, může ho reklamovat. Exis-
tuje ale několik výjimek. Rekla-
movat nemůžete nedostatky, 
které vznikly běžným opotře-
bením, nesprávným použitím 
nebo které jste si způsobili sa-
mi. Neuspějete ani s reklamací 
kazu, o kterém jste věděli před 
koupí nebo kvůli kterému jste 
při nákupu dostali slevu. Velmi 
pozorně si přečtěte, k čemu je 
vlastně zboží, které si kupuje-
te, určeno a jak ho máte použí-
vat. Jinak totiž můžete narazit. 
Třeba když půjdete reklamovat 
takzvanou módní obuv. O tom-
to oblíbeném triku prodejců si 
můžete přečíst na serveru Pe-

níze.cz, kde se dozvíte i o dal-
ších nástrahách, které na vás 
obchodníci chystají. 

Kde reklamovat
Vadné zboží je třeba reklamo-
vat u prodejce, u kterého jste 
ho kupovali. Nemusí to ale 
být ve stejné provozovně. Re-
klamovat můžete v libovolné 
provozovně prodejce, kde to 
umožňuje povaha prodávané-
ho sortimentu, případně v jeho 
sídle nebo na obvyklém místě 
jeho podnikání, dokonce i v zá-
ručním servisu, který je uveden 
v záručním listu.

Co může obchodník žádat
Obchodník vám nemá právo 
tvrdit, že reklamovat může-
te jedině když zboží přinesete 

v původním a nepoškozeném 
obalu. Jestli je takové ustanove-
ní v obchodních podmínkách 
nebo reklamačním řádu, je 
v rozporu se zákonem – takže 
neplatné.
K reklamaci dokonce nepo-
třebujete ani originál dokla-
du o koupi. Prokázat, že jste 
u prodejce věc koupili, může-
te i jinak – posloužit může tře-
ba výpis z účtu při platbě pře-
vodem nebo kartou, originální 
obal, speci ičnost zboží, pokud 
ho nikdo jiný neprodává nebo 
v krajní situaci i výpověď svěd-
ka.

Trvejte na protokolu
Když přijdete zboží reklamo-
vat, musí vám prodejce vysta-
vit písemné potvrzení – rekla-

mační protokol. Na něm musí 
být vedle vašich identi ikač-
ních údajů a údajů o prodejci 
uvedeno datum přijetí rekla-
mace, její důvod (tedy popis 
vady) a to nejdůležitější: způ-
sob vyřízení reklamace, který 
žádáte.
Když se později reklamace vy-
řídí a přebíráte zboží zpět (pří-
padně přebíráte nové), musí 
prodejce do protokolu doplnit 
potvrzení o vyřízení reklama-
ce, jeho datum a popsat, jakým 
způsobem se náprava proved-
la. Případně písemně zdůvod-

nit, proč byla reklamace za-
mítnuta.

Měnit nemusíte
Pokud se má reklamace vy-
řídit výměnou zboží za nové, 
můžete se od výrobce dozvě-
dět, že stejné zboží už nemá, 
ale že si u něj v obchodě mů-
žete vybrat jiné ve stejné hod-
notě. Na to nemusíte přistupo-
vat: když prodejce není scho-
pen zboží vyměnit za stejné 
(avšak nové, bezvadné), může-
te odstoupit od kupní smlouvy 
a nechat si vrátit peníze.

Reklamace není legrace, ale dá se zvládnout
Zřejmě všichni se shodneme, že reklamace nebývá právě příjemným 
zážitkem, ale většině z nás se nevyhne. Vrátit nebo vyměnit zakoupené 
zboží není žádná ostuda, měli bychom však vědět, na co máme jako zá-
kazníci právo. 

Když reklamujete v prvních 
šesti měsících po nákupu (re-
spektive převzetí) zboží, platí 
pro vás výhodnější právní re-
žim. Podle zákona se v tomto 
případě předpokládá, že věc 
měla nedostatek už ve chví-
li převzetí. Opak by prodejce 
musel prokázat, což je velmi 
složité. Máte tudíž automatic-
ky právo na výměnu zboží. 
Případně jeho části kdyby byl 
požadavek na výměnu celého 
zboží vzhledem k charakteru 
závady nepřiměřený. Výjimkou 
jsou také případy, kdy je možné 
vadu snadno a rychle odstranit 
– třeba dotažením šroubu. Pak 
na výměně zboží trvat nemůže-
te. Samozřejmě místo opravy či 
výměny můžete chtít slevu.

V případě podstatného poru-
šení smlouvy si můžete vy-
brat, jestli chcete věc vyměnit, 
opravit, úplně odstoupit od 
smlouvy nebo zda chcete na 
zboží slevu.  U nepodstatné-
ho porušení můžete žádat jen 
odstranění vady nebo slevu; 
odstoupit od smlouvy může-
te jedině v případě, že prodej-
ce odmítne vadu odstranit ne-
bo to nestihne včas. Důležité je 
hned v úvodu reklamace (v re-
klamačním protokolu) jedno-
značně uvést, jaký způsob ře-
šení preferujete. Jinak se bude 
porušení smlouvy automatic-
ky považovat za nepodstatné 
– připravíte se tak o možnost 
výměny zboží nebo odstoupe-
ní od smlouvy.

Jaké jsou lhůty
O reklamaci by měl prodej-
ce rozhodnout hned, když jde 
o složitější případ, má na roz-
hodnutí tři dny. Reklamaci pak 
musí vyřídit (včetně odstranění 
vady nebo jiného zjednání ná-
pravy) nejdéle do třiceti dnů. 
Když lhůta uplyne marně, do-
pustí se obchodník podstatné-
ho porušení smlouvy a vy mů-
žete odstoupit od smlouvy. Uve-
dená lhůta běží ode dne, který 
následuje po datu, kdy jste re-
klamaci uplatnili (datum dolo-
žíte reklamačním protokolem). 
Když její konec připadne na ví-
kend nebo svátek, prodlužuje 
se do prvního pracovního dne.
Jinak záleží na vaší domluvě 
s obchodníkem – můžete mu 

samozřejmě vyjít vstříc a lhůtu 
na vyřízení reklamace prodlou-
žit. Nenechte se do toho ale na-
tlačit.
A další pravidlo, na kte-
ré je třeba myslet: když vám 
v rámci reklamace prodej-
ce zboží vymění, nerozbíhá 
se automaticky nová dvoule-
tá záruční lhůta, dál běží pů-
vodní záruka. Pokud se tedy 
s obchodníkem nedohodnete 
jinak. Nový občanský zákoník 
už totiž neobsahuje výslov-
né ustanovení starého záko-
níku, podle něhož od výměny 
běžela nová dvouletá záruční 
doba. Proto dobře promysle-
te, jestli neupřednostníte vrá-
cení peněz a věc si nekoupíte 
znovu.

První půlrok od pořízení je výhodnější 

Od kupní smlouvy můžete odstoupit když:  
  má zboží neodstranitelnou vadu, kvů-

li které ho nelze řádně užívat
  třikrát (nebo víckrát) se objeví stej-

ná odstranitelná vada
  zboží má tři (a více) odstranitelné vady naráz
  vada se objeví v prvních šesti měsících 
  obchodník reklamaci nevyřídí do 30 dnů

Mezi oblíbené triky prodej-
ců patří, že reklamaci neu-
znají a za její vyřízení si na-
účtují poplatek. Zdůvodňují 
to například tím, že muse-
li platit poštovné, balné ne-
bo servisního technika. Ne-
nechte se napálit. Povinnos-
tí obchodníka je zajistit, aby 
prodávané zboží bylo bez-
vadné. A když se vada vy-
skytne, musí ji podle zákona 
odborně posoudit – zdarma.
Pokud naopak nějaké náklady 
spojené s reklamací vadného 

zboží vzniknou vám, můžete 
po prodejci žádat jejich pro-
placení, ať už jde o poštov-
né nebo benzín. I tady ovšem 
platí zásada přiměřenosti. 
Náklady musíte být schop-
ni prokázat a musí být vzhle-
dem k situaci a povaze re-
klamovaného zboží přiměře-
né a účelně vynaložené. Když 
máte prodejnu za rohem, ale 
pojedete reklamovat autem 
a předtím pětkrát obkroužíte 
blok, asi to zrovna účelný po-
stup nebude.

Poplatky za vyřízení neplaťte

Jak postupovat, když si ob-
jednáváte dárky na interne-
tu, jsme psali v loňském čís-
le 11 Důlních novin. Nejde 
ale jen o vánoční dárky, re-
klamace nebo vrácení zboží 
jsou stejné v kteroukoli roč-
ní dobu. 
Při objednávání přes internet 
platí, že můžeme odstoupit od 
smlouvy do čtrnácti dnů bez 
udání důvodu. Lhůta běží od 
převzetí zboží. Od loňska stačí 
ve čtrnáctidenní lhůtě odstou-
pení odeslat (nemusí tedy do 
čtrnácti dnů dojít prodejci, jak 
se dovozovalo dříve). Na čtr-
náct dní od odstoupení se zkrá-
tila i lhůta na vrácení peněz 
i zboží. Při převzetí zásilky by 
si měl zákazník také zkontrolo-
vat, zda přepravní obal nevyka-
zuje známky poškození. „V pří-
padě, že je obal poškozen, má 
dvě možnosti – zásilku odmítne 
přijmout, nebo ji přijme a zkont-
roluje, zda byl poškozen i její ob-
sah. Pokud je obsah poškozen, 
sepíše s kurýrem zápis o ško-
dě a my následně kontaktuje-
me plátce přepravy (odesílatele) 
s informací o škodě a instrukce-
mi, jak reklamaci správně uplat-
nit. V případě zájmu poté plátce 
přepravy u nás náhradu náro-
kuje a svému zákazníkovi zašle 
nové zboží nebo mu vrátí pení-
ze,“ vysvětluje postup reklama-
ce Daniel Mareš ze společnosti 
DPD CZ. 

Nákupy na síti

Nový občanský zákoník, 
účinný od začátku roku 
2014, zamotal lidem hla-
vu. Objevily se výklady, 
podle kterých se záruční 
doba zkracuje na půl ro-
ku. 
Podle České obchodní in-
spekce však stále platí, že 
u spotřebního zboží může-
te reklamovat vady, které 
se projeví kdykoli v prvních 
dvou letech. S prodávajícím 
si můžete dokonce smluvně 
sjednat i delší záruční dobu.

Když je kupříkladu na obalu 
zboží nebo v reklamě uvedená 
delší záruční lhůta než zákon-
né dva roky, platí údaj na obale. 
Když se liší informace o délce 
záruční lhůty v různých doku-
mentech, platí delší z lhůt. Když 
se ale liší informace na obalu 
zboží a ve smlouvě, platí lhů-
ta uvedená ve smlouvě. Záruč-
ní dobu je ale možné také zkrá-
tit – nanejvýš na polovinu zá-
konné lhůty, tedy na jeden rok. 
Ovšem pouze v případě, že ku-
pujete použité zboží.

Záruční doba může zmást

Zdroj: www.penize.cz
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KULTURNÍ TIPY
  6. 6. – Dětský den ve 

Strupčicích. Ve sportovním 
areálu se děti mohou těšit na 
spoustu atrakcí, vystoupení i na 
pásmo soutěží a písniček s mo-
derátorem Charliem. Začátek 
ve 14:00, vstupné 50 Kč (pou-
ze dospělí)

   6. 6. -  Z pohádky do po-
hádky. Klub českých turis-
tů Lokomotiva Most připravil 
už 28. ročník pochodu pro dě-
ti i dospělé. Na zhruba tříkilo-
metrové trase potkáte pohád-
kové postavy, u kterých jsou 
připraveny soutěže, úkoly, ale 
i odměny. Start u am iteátru na 
Benediktu v Mostě od 10:00 do 
11:30 hodin. Startovné 35 Kč 
(děti s platnou průkazkou KČT 
LOKO MOST 10 Kč). 

  6. 6. - Sen noci svato-
jánské. Nejslavnější komedie 
Williama Shakespeara se po 
20 letech vrací na jeviště diva-
dla v Mostě, tentokrát v podá-
ní Studia mladých divadelníků. 
Začátek v Divadle rozmanitostí 
v 17:00 hodin. 

  10. 6. - Hoří, má panen-
ko! Komedie na motivy slavné-
ho ilmu Miloše Formana, Jaro-
slava Papouška a Ivana Passe-
ra. V hlavních rolích Vladimír 
Kratina, David Suchařípa, Josef 
Náhlovský, Jana Galinová a ce-
lé Docela velké divadlo. Divadlo 
pod koulí, od 19:00 hod. Před-
prodej vstupenek v hotelu Cas-
cade, tel.: 476 703 250, vstupné 
300 Kč. 

  13. 6. - Kostel na koleč-
kách. Na zahradě Oblastního 
muzea v Mostě proběhne slav-
nost ducha tvořivého, jejíž sou-
částí bude divadlo, hudba, ob-
čerstvení, originální výrobky, 
bleší trh a mnoho dalšího. Za-
čátek v 10:00 hodin. Vstupné 
25/10 korun. 

  13. 6. - MATYLDA 2015: 
Den pro celou rodinu s Měst-
skou policií Most.  Akce se koná 
současně s největšími amatér-

skými závody dračích lodí v ČR. 
Začátek ve 13:00 hodin.

  13. 6. – 115. výročí zalo-
žení SDH Strupčice. Sportov-
ní areál tentokrát bude patřit 
dobrovolným hasičům. Zaháje-
ní je naplánováno na 12:30 ho-
din, kromě ukázek hasičských 
činností je na podvečer připra-
vena i taneční zábava se skupi-
nou Sortiment. Celé odpoledne 
jsou připraveny soutěže pro dě-
ti se Skauty z Jirkova.  

  16. 6. - Miniveletrh ces-
tovního ruchu 2015. Pod 
ochozem Magistrátu měs-
ta Mostu se budou od 9:00 do 
17:00 hodin prezentovat seve-
ročeská města, ale také třeba 
Muzeum cukru a lihu Dobro-
vice, Destinační agentura Čes-
ké středohoří, Švestková drá-
ha, Středohoří sobě nebo Jung-
le Aréna Most.

  17. 6. – Koncert Jazz Gip-
sy N Tango. Zahražanský hu-
dební Jazz Blues Pub Django 
bude tentokrát hostit česko- 
kanadské trio, které skvěle mí-
chá jazz s dalšími žánry. Začá-
tek ve 20:00 hodin. 

  19. 6. -  Koradoband. Do 
mosteckého V+V Rock baru za-
vítají populární mostečtí pop 
rockeři z Mostu. Jejich hostem 
bude osecká melody rocková
kapela Dialog. Začátek ve 21:00 
hodin. 

  20. 6. - Den magistra Ed-
warda Kelleyho. Čtrnáctý roč-
ník populární akce začne jako 
tradičně v 11:00 hodin. Na di-
vadelní scéně hradu Hněvín se 
vystřídají Divadlo rozmanitostí 
s Povídáním o pejskovi a kočič-
ce a Drakopohádkami - dračír-
nou pro malé i velké diváky, zá-
bavná koncertní show pro děti 
a rodiče Pískomil se vrací, kon-
cert písničkáře Petra Rímské-
ho a večer činohra Městského 
divadla v Mostě s pásmem Na 
Poříčí dítě křičí. Kromě toho je 
připraven i další program na 
nádvoří Hněvína i v jeho okolí. 
Například Kelleyho stezka, ve 

sklepní místnosti a na divadel-
ním nádvoří bude  kočovné mu-
zeum strašidel, otevřena bude 
stálá expozice Dílna magistra 
Edwarda Kelleyho. 

  28. 6. - Rozloučení se 
školním rokem. V komunit-
ním centru Liščí Vrch proběh-
ne sportovní dopoledne pro 
děti, těšit se můžete na skáká-
ní v pytli, chůzi na chůdách, hod 
na cíl, kvízy, minigolf a další. Za-
čátek v 10:00 hodin. 

SPORTOVNÍ TIPY
FOTBAL

  6. 6. - Sokol Horní Ji-
řetín – FK Litvínov. Der-
by utkání krajského přeboru 
v kopané dospělých. Hraje se 
na stadionu v Horním Jiřetí-
ně od 17:00 hodin.

  10. 6. - Sokol Horní Ji-
řetín – Tatran Kadaň.  Utká-
ní krajského přeboru v kopa-
né dospělých. Hraje se na sta-
dionu v Horním Jiřetíně od 
17:30 hodin.

  13. 6. - Baník Souš – 
N e ra tov i c e / Býš kov i c e . 
Utkání divizní skupiny B. 
Hraje se na hřišti v Souši od 
17:00 hodin.

  13. 6. - FK Litvínov – FK 
Bílina. Utkání krajského pře-
boru v kopané dospělých. 
Hraje se na letním stadionu 
v Litvínově od 17:00 hodin. 

  20. 6. - II. ročník me-
moriálu Václava Žaloudka. 
Turnaj starých gard. Hraje se 
na letním stadionu v Litvíno-
vě od 9:00 hodin. 

HÁZENÁ
  5. - 7. 6. - Beachhand-

ball Most 2015. V areálu 
sportovně-rekreačního are-
álu Benedikt se uskuteční již 
tradiční turnaj v plážové há-
zené. V pátek od 14:00 ho-
din proběhnou turnaje mlá-
deže, o víkendu turnaje mu-
žů a žen. Nebude chybět ani 
doprovodný program. 

PARKURY
  13. - 14. 6. - Červnové 

parkurové závody. Už tře-
tí parkurový víkend na mos-
teckém hipodromu. 

HORSKÁ KOLA
  6. 6. - Specialized - 

Extrém bike Most (Mis-
trovství České republi-
ky - XCM). Čtrnáctý roč-
ník mosteckého maratonu 
je letos také Mistrovstvím 
České republiky. Trasy: Ex-
trém - 72/56 km, HOBBY + 
Elektrokola - 35 km, MINI-
BIKE - 6 km a Děti - 0,5 km. 
Start v 10:00 na hipodromu 
v Mostě. 

DRAČÍ LODĚ
  12. – 13. 6. - MATYLDA 

2015: 4. závod dračích lo-
dí StarColor Cup. Největší 
amatérské závody dračích 
lodí v ČR. Probouzení dra-
ka, rozplavby ve skupinách, 
finálové jízdy. Tradiční sou-
těž o nejkrásnější dračí pří-
bytek (zázemí), o nejkrás-
nějšího bubeníka a mnoho 
dalších překvapení. Kapa-
cita 60 posádek, 1260 star-
tujících. V pátek od 15:00 
tréninkové jízdy posádek, 
v sobotu od 9:00 hlavní pro-
gram. 

BĚH
  24. 6. - T-Mobile Olym-

pijský běh.  Tradiční běh 
u příležitosti olympijského 
dne. Uskuteční se v městech 
napříč Českou republikou, 
začíná shodně v 18:00 ho-
din. V Mostě se koná na au-
todromu v distancích 4 a 8 
km. Startovné je 50 Kč. 

ŠERM
  20. - 21. 6. - Turnaj 

o Pohár města Mostu ve 
sportovním šermu. Oddíl 
sportovního šermu TJ Baník 
Most pořádá Mistrovství ČR 
veteránů ve všech zbraních. 
Areál v Albrechtické ulici od 
pátku 10:00 hodin.
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„Splnilo se ti někdy nějaké přání z dětství?“ „Ano.“ „A jaké?“ „Když mě otec tahal za vlasy, vždy jsem si přál… (dokončení anekdoty v tajence). Správné 
znění tajenky z dubnových DN: Jedna blondýnka povídá: „Včera jsem byla na těhotenském těstu.“ A ta druhá: „Vážně?“ „A jaký byly otázky?“ Výhru získávají: Petr 
Schühler, Polerady; Margita Saladiaková, Most; Pavla Prosová, Vršanská uhelná. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce 
Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: dulni.noviny@vuas.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro 
případné doručení výhry.  

S hlubokým zármutkem 
vzpomeneme 5. červ-
na druhého výročí, kdy 
nás navždy nečekaně 
opustil pan Petr Hulák. 
S láskou a bolestí stále 
vzpomínají rodiče, dce-
ra Natálka, bratr Pavel 
a sestra Mirka. 

Vzpomínka Narozeniny
Životní jubilea zaměstnanců Czech Coal Power. Vedení spo-
lečnosti jim přeje hodně zdraví a pracovních úspěchů do 
dalších let.

2. června 
Jiří Podubecký - mistr dopravy

9. června 
Ing. Václav Bohuslav – vedoucí směny

17. června  
Vlastimil Nemeš – provozní elektrikář

Kam vyrazit za kulturou a sportem v měsíci červnu 
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Málem by se dalo říct, že Mostecko a okolí celý 
květem proslavili. Důvodů bylo víc než dost. 
Výročí konce války, úspěchy sportovců nebo 
první oslavy svátku dětí. Možná zapůsobilo 
příjemné jarní počasí, ale na místech, kde se 
jednotlivé akce konaly, se sešla spousta lidí. 
U jezera Most, kde si konec druhé světové vál-
ky připomínali ukázkovou bitvou, bylo podle 
odhadů na patnáct tisíc lidí a šlo prý o jednu 
z největších akcí tohoto druhu v Česku.  Už po-
třetí slavily mistrovský titul házenkářky Čer-
ných andělů a opět u toho byla plná sportovní 
hala. Není divu, že soupeřky závidí mosteckým 
házenkářkám tak skvělou diváckou kulisu.

Květen byl nejen na Mostecku ve znamení oslav

Trochu v p edstihu slavili Den dětí v havra ském Jumparku. Zárove  p ipomněli mostecký titul Evropské 
město sportu 2015 a p edstavili celou adu sportů, které se na Mostecku nejen dětem nabízejí. Foto: (eš)

Důvod k oslavám měly mostecké házenká ky, už pot etí mohou slavit mistrovský titul. Ve fi nále sice v prvním zápase s Porubou prohrály, ale na domácí půdě své soupe ky ve dvou zá-
pasech naprosto p esvěd ivě porazily. Po zisku eského poháru je to druhý významný úspěch mostecké ženské házené, kterou podporuje Vršanská uhelná. Foto: (eš)

Slavilo se také u Jezera Most, kde jako sou ást oslav konce druhé světové války proběhla 
symbolická bitva mezi německou a ruskou armádou. Podle organizátorů šlo o tvrtou nej-
větší akci tohoto typu na našem území.  Foto: (vyd)

Zahájení deváté sezony ve strup ickém sportovním areálu byla také trochu oslava. 
Letos ho totiž otvírali hokejisté Pirátů Chomutov, kte í slaví postup do extraligy. Fo-
to: (pim)
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