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Na podporu základních, 
středních i vysokých škol 
v regionu těžební společnost, 
spojená se jménem inanční-
ka Pavla Tykače, věnovala již 
10 milionů korun. „Tento pro-
jekt vznikl proto, že jsme si vě-
domi nedostatku inančních 
prostředků v rozpočtech obcí 
i Ústeckého kraje, který je zři-
zovatelem středních škol. Da-
ry nejsou určeny na provoz či 
vzdělávací a podobné akce. 
Podmínkou pro udělení gran-
tu je, že bude využit na nákup 
vybavení či celkovou moderni-
zaci učeben. Přednost dáváme 
přírodovědným oborům,“ ře-

kl Vladimír Rouček, generální 
ředitel Vršanské uhelné.
Díky uhelným penězům vznik-
ly nebo byly modernizovány 
v minulých letech jen v VOŠ, 
OA, SPŠ a SZŠ učebny pro zdra-
votnické obory, informač-
ní a komunikační technolo-
gie a laboratoř fyziky za téměř 
1,75 milionu korun. 
„Letos jsme se do Chytrých hlav 
přihlásili s projektem na moder-
nizaci učebny přírodovědných 
předmětů na zdravotnické ško-
le, kde s nimi studenti přicháze-
jí do styku nejčastěji a pro mno-
hé z nich jsou i předměty ma-
turitními. Učebnu jsme chtěli 

vybavit moderními pomůcka-
mi, které vylepšují a usnadňu-
jí výuku pedagogům a zároveň 
ji dělají zajímavou pro studen-
ty. Učebna ale prošla komplet-
ní rekonstrukcí a pořídili jsme 
sem i nové vybavení včetně ná-

bytku a lavic, aby se tu studenti 
i učitelé cítili co nejlépe,“ uvedla 
Jana Adamcová, ředitelka VOŠ 
OA SPŠ a SZŠ.   
V letošním ročníku Chytrých 
hlav uspělo sedm projektů 
dvou středních a pěti základ-

ních škol z Mostecka. Po jejich 
dokončení počet nových uče-
ben podpořených z Chytrých 
hlav dosáhne 33. Sedmý ročník 
grantového programu Chytré 
hlavy pro Sever bude vyhlášen 
na jaře 2016.                            (red)

Chytré hlavy mají na kontě třiatřicet učeben
Učebna přírodovědných předmětů se sta-
la prvním dokončeným projektem letošního 
6. ročníku grantového programu Chytré hlavy 
pro Sever. Ve Vyšší odborné škole ekonomické, 
sociální a  zdravotnické, Obchodní akademii, 
Střední pedagogické škole a  Střední zdravot-
nické škole v Mostě (VOŠ, OA, SPŠ a SZŠ) vznik-
la díky 400tisícovému grantu od Vršanské 
uhelné, která je garantem projektu. 

Výše příspěvku je závislá na 
délce pracovního poměru 
u společností skupiny Czech 
Coal, zaměstnavatel obvykle 
poskytuje částku v rozsahu 
500 až 600 korun měsíčně. 

„V současné době však někte-
ří zaměstnanci využívají pří-
spěvku na penzijní připojiš-
tění od zaměstnavatele, aniž 
by si spořili z vlastních pro-
středků. Přicházejí tak sice 

o některé výhody, například 
daňové úlevy nebo státní pří-
spěvek, přesto jim tato forma 
vyhovuje. Právě je čeká od 
ledna příštího roku poměrně 
zásadní změna,“ vysvětlila 
Lenka Lůžková, vedoucí Za-
městnaneckého centra. 
Pro zaměstnance Vršanské 
uhelné, Coal Services a Re-
nogumu je v příloze Kolek-
tivní smlouvy uzavřené na 
léta 2015 – 2017 nově sta-
novena podmínka. 
Pokračování na straně 2

Kdo si nebude spořit, nedostane příspěvek
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připo-
jištění patří ve společnostech skupiny Czech 
Coal k  jednomu z  významných benefitů. Jen 
ve Vršanské uhelné této možnosti využívá té-
měř osmdesát procent zaměstnanců. 

Nová u ebna p írodovědných p edmětů slouží studentům na zdravotnické škole. Foto: (oh)

Společnost Vršanská uhel-
ná ze skupiny Czech Coal vy-
užila příležitosti a projevi-
la zájem o vstup do procesu 
prodeje uhelných, těžebních 
a výrobních aktiv a vodních 
elektráren společnosti Vat-
tenfall v Německu o celko-
vém instalovaném výkonu té-
měř 11 GW. 
Jedná se zatím o největší trans-
akci, které se některá z irem 
skupiny Czech Coal účastni-
la.  Nyní se čeká na pozván-
ku do procesu tzv. due diligen-

ce, komplexního auditu podni-
ku při jeho prodeji. Vzhledem 
k mimořádnému rozsahu trans-
akce požádala Vršanská uhelná 
o spolupráci také Elektrotech-
nickou fakultu ČVUT, s jejichž 
energetickými odborníky dlou-
hodobě spolupracuje. Rámco-
vě je předjednáno i inancová-
ní, a bude-li společnost vyzvána 
k účasti na další fázi prodeje, po-
drobně se s prodávanými akti-
vy seznámí a podle výsledků se 
rozhodne, zda podá konkrétní 
nabídku na jejich odkup.     (red)

Vršanská  se zajímá o Vattenfall
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Jak s odstupem hodnotíte 
rozhodnutí Vlády R ohledně 
územních limitů těžby?

Podle našeho názoru se jed-
ná o nejhorší možné rozhod-
nutí, které vláda mohla udě-
lat. I z reakcí, které přicházejí 
z regionu, je patrné, že nejen 
my chápeme toto řešení jako 
další politický alibismus, jako 
ostatně už v minulosti mno-
hokrát. To nejdůležitější, te-
dy rozhodnutí o budoucnos-
ti těžby na lokalitě ČSA, bylo 

opět odloženo a přenechá-
no na odpovědnosti budou-
cích vlád. A v nejistotě tak zů-
stávají nejen horníci, ale také 
obyvatelé dotčených obcí. 
Na nezodpovědné chování 
vlády premiéra Sobotky, kte-
rá likviduje těžební průmysl 
a hazarduje s nerostným bo-
hatstvím i osudem horníků 
a jejich rodin, jsme se snaži-
li upozornit i na demonstraci 
přímo před budovou krajské-
ho úřadu v Ústí nad Labem, 
kde výjezdní zasedání vlády 
probíhalo. Naše argumenty 
ale opět nejvyšší představite-
lé státu nechtěli slyšet. 
Vláda schválila energetickou 
koncepci a řešila otázku limi-
tů těžby na základě zmanipu-
lovaných bilancí potřeb a tě-
žeb hnědého uhlí. I z tohoto 
důvodu jsem stále přesvěd-
čen, že přijde doba, kdy uh-
lí za limity v lokalitě ČSA bu-
de potřeba. Otázkou ale zů-
stává, jakou cenu za něj stát 
zaplatí. Nezbývá nám než vě-
řit, že budoucí vlády postoj 
současných politiků přehod-
notí.                                     (red)
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Binec…
…v pocitech, totální. Přes-
ně v takovémto rozpolože-
ní jsem se ocitla třetí říjno-
vý týden. Jak na mě denně 
vyskakuje na intranetu, kdo 
slaví svátek, tak se mi v mai-
lu objevilo z jakési mně ne-
známé databáze blahopřá-
ní. Vršanská uhelná slaví 
7. narozeniny. Přejeme vše 
nej.
Šťastná sedmička, řekla 
jsem si. Jenže to bylo dva 
dny poté, kdy havíři z lo-
mu ČSA přijeli do Ústí nad 
Labem, aby se znovu při-
pomněli ministrům s limi-
ty. A ti je po příjemné jízdě 
a snídani ve vlaku poslali do 
kytiček. Přes podporu regi-
onu, řady jeho představite-
lů, včetně primátora Mostu 
i hejtmana kraje, institucí, 
organizací, irem, starostů 
obcí. Soudím, že nejen od-
borářský šéf havířů z Mos-
tecka Jaromír Franta, ale 
i mnoho dalších by použi-
lo peprnější výraz, kde se 
ocitli, o slovech na adre-
su politiků ani nemluvě. Co 
jsou platné výhybky, které 
se vzápětí objevily, jako že 
když se ukáže, až jak Duko-
vany a že nedojde právě pro 
mnoho „neznámých“ k odpi-
su zásob pod Horním Jiřetí-
nem.
„Aspoň, že my to máme v po-
hodě,“ reagoval jeden z vr-
šanských kolegů. Hod-
ně krátkozraké. Mostecko 
a vlastně i kraj je příliš ma-
lý plácek na to, aby se pro-
blémy jednoho velkého za-
městnavatele nedotkly  
jiných. Když to hodně zjed-
noduším, vždyť jen v kolika 
rodinách se říká „vy u vás na 
Severní… a to my u nás na Vr-
šanech.“
Věřím, že když nic jiného, 
tak vláda dodrží sliby o po-
moci Ústeckému kraji a li-
dé propuštění kvůli limitům 
dostanou alespoň něco na 
cestu.  Prý jsem naivní opti-
mista. Uvidíme…

EDITORIAL

Liběna Novotná,
vedoucí regionální 
komunikace 

Patří navíc mezi unikátní 
stroje, které zdejším zaměst-
nancům závidí kolegové z ce-
lé republiky. Potkat je na tra-
ti společně je sice ojedinělý, 
o to však zajímavější zážitek. 
Například vyhrnovačka, je-
jí správný název by měl znít 
strojní vyhrnovačka štěr-
ku v mezipražcových pro-
storech, se dnes na tratích 
v Česku pohybují pouze dvě. 
„Jedná se o stroj vyrobený 
v roce 1976 irmou Windhoff. 
Náš stroj ale prošel v loňském 
roce generální opravou, kte-
rá zahrnovala nejen nezbyt-
né opravy potřebné pro další 
používání stroje v následují-
cích letech, ale také moderni-
zaci některých konstrukčních 
celků,“ vysvětlil Milan Drtil, 
předák traťového hospodář-
ství Coal Services. Stroj do-
káže během směny vyčistit 
prostor mezi pražci na úseku 
dlouhém několik desítek me-
trů. V případě, že by se stej-
ná práce dělala ručně, by to 
zaměstnancům Coal Services 

trvalo mnohem déle. „Díky 
speciálním nástavcům může-
me čistit nejen přímo v trati, 
ale i ve výhybce,“ doplnil Dr-
til. Obsluhu stroje přitom za-
jišťuje jediný člověk za dozo-
ru některého z dalších kole-
gů úseku. 
Podobnou specialitou je pod-
bíječka kolejí.  I ta má svůj 
původ v zahraničí, ve irmě 
Plasser & Theuer ji vyrobi-
li v roce 1985. Jejím úkolem 
je upravit směrovou a výško-
vou polohu koleje, laicky ře-
čeno, upravit koleje tak, aby 
se „nekroutily“.  Proto je je-
jí obsluha poněkud složitěj-
ší. V horní části stroje sedí 
obsluha, která kolej nejprve 
proměří a získané parametry 
předá do spodní části podbí-
ječky dvěma kolegům. Ti ob-
sluhují hydraulické zařízení, 
které na základě získaných 
parametrů na principu vib-
race kolej „podbijí“. „Specia-
litou tohoto stroje s desetivál-
covým spalovacím motorem je 
mimo jiné fakt, že je chlazen 

vzduchem na rozdíl například 
od lokomotiv, kde se spalova-
cí motor chladí vodou,“ připo-
mněl předák traťového hos-
podářství.
Ačkoli oba stroje šetří práci 
a čas zaměstnancům kole-

jové dopravy, nelze je nasa-
dit vždy a všude. Při provozu 
zhruba 170 kilometrů kole-
jí, které Coal Services spra-
vuje jak ve Vršanské uhel-
né, tak v Severní energetické, 
probíhá údržba tratí praktic-

ky nepřetržitě. Na některých 
úsecích se ovšem musí čiště-
ní kolejí stále provádět ruč-
ně.  Prohlédnout si tyto i dal-
ší stroje Coal Services přímo 
„v akci“ můžete také na webu 
CoalTv.cz.                                  (red)

Vyhrnovačku závidí kolejářům i na dráze
Vyhrnovačka a  podbíječka. Nejedná se o  ná-
zvy kolektivních sportů, ani domácích spotře-
bičů, ale o  stroje, které výrazným způsobem 
šetří práci zaměstnancům úseku traťového 
hospodářství Coal Services.  

V horní ásti podbíje ky koleje nejprve promě í a podle těchto údajů pak pracuje obsluha hydraulického za-
ízení. Foto: (pim)

„Linky v našem středisku v Ko-
pistech pojedou do konce ro-
ku, do té doby bychom měli mít 
vytvořenou dostatečnou zá-
sobu, abychom pokryli poža-
davky našich zákazníků na rok 
2016,“ informoval Milan Krob, 
předseda představenstva spo-
lečnosti Renogum. Firma se 

možného obnovení výroby ne-
vzdává, už proto, že její výrobky 
prošly v letošním roce několika 
inovacemi a splňují i přísné nor-
my EU. „V říjnu jsme absolvova-
li audit od inálního odběratele, 
kterým je Správa železniční do-
pravní cesty. Po prověření všech 
změn jsme z něj vyšli úspěšně,“ 

doplnil předseda představen-
stva. V souvislosti s přerušením 
výroby už společnost vyhlásila 
organizační změnu, která se do-
tkne zhruba dvacítky zaměst-
nanců Renogumu, tedy větši-
ny, která ve společnosti zbyla po 
změnách na jaře letošního roku. 
Od května přestal Renogum po-

skytovat servis dopravního pás-
ma a přibližně padesát zaměst-
nanců bylo převedeno do Vr-
šanské uhelné. Jedinou činností 
Renogumu zůstal gumový pro-
gram. 
„Rozhodně ale nejde o zánik Re-
nogumu. Pro potřeby zákazníků 
bude dále fungovat obchodní od-
dělení, které bude zajišťovat jak 
prodej už vyrobených podklad-
nic a antivibračních desek, tak 
dalších skladových výrobků,“ do-
plnil Krob.                            (pim)

Renogum koncem roku dočasně zastaví výrobu

Pokračování ze strany 1
S platností od ledna 
2016 mají nárok na příspě-
vek na penzijní připojiště-
ní od zaměstnavatele pouze 
ti, kdo si sami přispívají mi-
nimální částkou 100 korun 
měsíčně. Stejná podmínka 
platí i pro zaměstnance spo-
lečnosti Infotea.
„Ti, kdo mají sjednanou 
smlouvu o penzijním při-
pojištění nebo doplňkovém 
penzijním spoření a již nyní 
si platí vlastní příspěvek ve 
výši nejméně sto korun v po-
době srážky ze mzdy, pro ty 

se nic nemění,“ doplnila Lůž-
ková. 
Zaměstnanci, kteří mají sjed-
nanou smlouvu o penzijním 
připojištění nebo doplňkovém 
penzijním spoření a vlastní pří-
spěvek ve výši nejméně 100 ko-
run měsíčně si hradí sami (te-
dy nikoli prostřednictvím za-
městnavatele přímo srážkou 
ze mzdy, ale například trvalým 
příkazem), budou muset tu-
to skutečnost doložit formou 
čestného prohlášení v Zaměst-
naneckém centru, a to nejpoz-
ději do 30. listopadu. „Čestné 
prohlášení obdrží společně s vý-

platním proužkem za měsíc ří-
jen. Týká se to pouze těch, kdo 
od zaměstnavatele pobírají pří-
spěvek na penzijní připojištění 
a přitom nemají sjednanou sráž-
ku vlastního příspěvku ze mzdy,“ 
připomněla vedoucí.  Vyplněné 
čestné prohlášení musí zaměst-
nanci vrátit zpět do Zaměstna-
neckého centra nejpozději do 
30. listopadu letošního roku. 
Pokud tak ve stanoveném ter-
mínu neučiní, nebudou mít od 
ledna na příspěvek od zaměst-
navatele nárok.
Další novinkou, která začne 
platit od ledna 2016, je mož-

nost zaměstnavatele požá-
dat zaměstnance o doložení 
úhrady vlastní srážky. Opět 
pouze v případě, že není re-
alizován srážkou ze mzdy. 
„Nepůjde o žádné pravidel-
né kontroly, ale o možnost 
ze strany zaměstnavatele tu-
to kontrolu namátkově uči-
nit. Jestliže zaměstnanec tuto 
skutečnost do jednoho měsíce 
nedoloží, bude mu příspěvek 
zaměstnavatele nejen zablo-
kován, ale bude také povinen 
vrátit příspěvek poskytnutý 
od ledna 2016,“ uzavřela Lůž-
ková.                                  (red)

Kdo si nebude spořit, nedostane příspěvek

VIS je, odborně řečeno, in-
formační systém, který sbí-
rá data o výrobě, ať už jde 
o poruchy, stavy technologie, 
vzorkování nebo pohyb a na-
kládání uhlí a dokáže je zob-
razit uživatelům v podobě 
různých sestav, schémat ne-
bo grafů. 
„Od prvního listopadu spouští-
me nového gra ického klienta 
Výrobně informačního systé-
mu. Nahradí stávající gra ický 
VIS a postupně i další aplika-
ce z balíku VIS, které v součas-
né době ve Vršanské uhelné 
a Coal Services používá kolem 
čtyř stovek uživatelů,“ uvedl 
Martin Baloun, ředitel spo-
lečnosti Infotea, která zajišťo-
vala vývoj a vlastní na VIS li-
cenci. „Vývoj probíhal od listo-
padu 2014, letos v dubnu jsme 
uvolnili k testování vybrané-

mu okruhu pracovníků první 
pilotní verze,“ doplnil ředitel.  
Pro běžné uživatele se s pří-
chodem nové verze VISu nic 
zásadního nezmění, novou 
verzi si budou uživatelé spouš-
tět ze stejné položky v menu 
počítače, jak byli zvyklí. Při-
hlašovací údaje do aplikace 
a všechna oprávnění zůstáva-
jí také beze změny. „Do konce 
roku bude v provozu ještě i sta-
rá verze klienta, její ukončení 
předpokládáme k prvnímu led-
nu,“ připomněl Baloun. 
Důvodů, proč Infotea začala 
s vývojem nového klienta, by-
lo několik. „Jedním z hlavních 
byla nutnost přizpůsobit se 
rozvoji operačních systémů, ať 
už jde o operační systém Win-
dows, ale také databáze a tren-
dy vývoje aplikací. Chtěli jsme 
totiž, aby byl VIS funkční i v ho-

rizontu dalších let,“ upřesnil 
ředitel. Kromě toho byl infor-
mační systém „očištěn“ od ně-
kterých nevyužívaných funkcí 
a naopak byly zařazeny novin-
ky, které uživatelům zjedno-
duší práci. Novinkou je napří-
klad v sekci Technologie mož-
nost zobrazení činnosti více 
zařízení najednou a k nim si 
pak vytvářet grafy, statistické 
přehledy nebo tabulky.  V sek-
ci Výroba jsou k dispozici dvě 
úplně nové funkce a to Výro-
ba a Odbyt. Ty zase umožňu-
jí variabilně vytvořit přehled 
o výrobě a odbytu za libovol-
né období v téměř libovolné 
struktuře. Dále půjde data ne-
jen zobrazovat, ale hlavně i za-
dávat.  „Nový klient také pod-
poruje uživateli hodně postrá-
daný export sestav do dalších 
aplikací, například Excelu,“ do-
dal Baloun s tím, že Infotea 
v současné době ve spolupráci 
s pracovníky kolejové dopra-
vy vyvíjí modul Elektronické-
ho dopravního deníku.  Ten by 
měl usnadnit práci hradlařům 
a pracovníkům kolejové do-
pravy.                                     (red)

Nový VIS výrazně ulehčí práci
Stejně jako je pro některé obory ve Vršanské 
uhelné nezbytný informační systém SAP, pro 
výrobu má stejný význam takzvaný VIS, ne-
boli Výrobně informační systém. A právě ten 
čeká od listopadu proměna. 

Podle kalendáře sice začí-
ná zima až v prosinci, ve Vr-
šanské uhelné ale byla za-
hájena příprava na zimní 
režim již nyní. 
Zimní opatření jsou přesně 
popsána ve vnitřních směrni-
cích Vršanské uhelné, kde jsou 
také přesně vyjmenovány ob-
lasti s konkrétní odpovědnos-
tí jednotlivých osob. Všeobec-
ně se dá říci, že jde o souhrn 
opatření pro plynulý provoz 
šachty v zimních měsících. 
„Opatření pro zimní provoz se 
dají rozdělit do několika ob-
lastí. Jednou z nich je údržba 
komunikací pro pěší i techni-
ku a také údržba areálů. Dal-
ší částí je také nákup mrazu-
vzdorných materiálů, ať už se 
jedná o naftu, provozní kapa-
liny, zdrsňující materiály ja-
ko například korek a podob-
ně,“ připomněl Stanislav Brož, 
inspektor výroby Vršanské 
uhelné. 
Další opatření se týkají pří-
mo technologie. Některé čás-
ti se v zimě nebo v mrazech 
odstavují, například zkrápě-
ní linek pásových dopravní-
ků. Vybrané části technologie 
pracují ve speciálním reži-
mu. To se týká třeba čerpa-
cích stanic a z nich vedoucích 

výtlačných potrubí, která se 
v silných mrazech odstavují 
a vypouštějí. Speciální opat-
ření na zimu platí i pro na-
kládku uhlí do vlakových 
souprav a pro odstraňová-

ní nálepů z namrzajících va-
gónů. 
Konkrétní činnosti mají me-
zi sebou rozdělené jednot-
livé úseky. O údržbu komu-
nikací a cest se stará úsek 

ostatních činností ve spo-
lupráci s firmou Czech Coal 
Power, provoz technolo-
gií mají na starosti úse-
ky skrývky a uhlí Vršanské 
uhelné.                             (red)

Šachta se pomalu chystá na zimu

Czech Coal Power má ve skladu na lokalitě Hrabák už zhruba 60 tun štěrku a p ibližně stejné množství so-
li. Foto: (pim)

OTÁZKA PRO...

Jaromíra Frantu, 
předsedu SOO skupi-
ny Czech Coal

Společnost Renogum na konci roku dočasně zastaví takzvaný „ Gumo-
vý program“, tedy výrobu podkladnic pod patu kolejnic a antivibrač-
ních desek.  Důvodem je pokles poptávky po tomto typu výrobků. 
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Právě jejich rukama projde 
každý den několik desítek až 
stovek kilogramů vršanské-
ho uhlí. Jednoduchá de ini-
ce práce vzorkaře by mohla 
znít, že jeho úkolem je za po-
moci automatické vzorkovací 
stanice ovzorkovat  dodávku 
uhlí pro zákazníka. Pravdou 
totiž je, že samotný odběr 
vzorku uhlí, které putuje po 
pásovém dopravníku nejčas-
těji do železničních souprav, 
udělají stroje. „Automatika 
umí vzorek uhlí odebrat z pá-
sového dopravníku, podrtit 
nebo rozdělit, ovšem stále zů-
stává ještě celá řada dalších 
úkonů, které musí udělat vzor-
kaři ručně,“ vysvětlil Franti-
šek Vacek, vedoucí laborato-
ří Vršanské uhelné, pod něž 
vzorkařky spadají. Odběry 
paliva a jeho zpracování se 
provádí dle platných norem 
ČSN a ISO a platných předpi-
sů pro vzorkování.

Denně kila materiálu
Obecně platí, že se vytváří je-
den vzorek za 24 hodin. Pro 
lepší představu,  z denní do-
dávky do elektrárny v Poče-
radech automatický vzor-
kovač provede až 230 od-
běrů. Jeden odběr je zhruba 
60 kg uhlí, za 24 hodin by 
se tedy jednalo o obrovské 
množství materiálu, proto je 
vzorkovací stanice uzpůsobe-
na tak, že odebraný vzorek po 
rozdrcení dále dělí a násled-
ně kvartuje, tedy shromažďu-
je v zásobních nádobách ve 
hmotnosti desítek kilogramů.  
Takto nashromážděný mate-
riál se musí během vzorko-
vání několikrát zmenšovat. 

Po všech úpravách a zpraco-
vání zůstane na konci směny 
vzorkařům zhruba osm kilo-
gramů vzorku, který se roz-
dělí do plastových lahví, tak-
zvaných vzorkovnic. Jedna lá-
hev obsahuje denní vzorek, 
který pak odesílají do labo-
ratoře k dalšímu zpracování, 
druhá vzorkovnice obsahuje 
takzvaný kontrolní a posled-
ní rozhodčí vzorek, který se 
v případě potřeby může vy-
užít pro - jak název naznaču-
je - kontrolu rozhodčího sta-
novení. Přebytečný vzorek 
(odpad) se zachycuje v po-
hyblivých miskách, kde se 
při každém odběru proměřu-
je pomocí popeloměru obsah 
popela v palivu.

V práci se nezastaví
Protože vzorkování probí-
há čtyřiadvacet hodin, pracu-
jí i vzorkařky v nepřetržitém 
provozu na směny. Jejich den-
ní režim je poměrně nabitý. 
Po ranním příchodu do vzor-
kovny, která se nachází v na-
kládacím zásobníku v loka-
litě Hrabák, je třeba nejprve 
„uzavřít“ vzorek z předchozí-
ho dne a následně začíná ce-
lý kolotoč činností, které mu-
sí za směnu stihnout. Na prv-
ním místě je „zalogování“ se 
do počítače, protože veškeré 
kroky, které se týkají vzorko-
vání, jsou evidované. Násled-
ně získá od dispečera infor-
mace o denní nakládce a po-
tom zadá „rodné číslo“ (tzv. 
SVC- samostatně vzorkova-
ný celek) k novému vzorku 
pro další dodávku. „Neustá-
le je přitom v kontaktu s na-
kládkou a výrobou. Komunika-

ce s dispečerem je také jednou 
z důležitých činností, proto-
že vzorkaři jsou vlastně také 
tak trochu očima a prodlouže-
nýma rukama výrobních dis-
pečerů,“ připomněl vedoucí 
laboratoří. Řada činností je 
dnes řízena počítačově, vzor-
kovna je sítí propojena s la-
boratoří, ale také dispečeři 
mají na monitorech informa-
ce z popeloměrů umístěných 
v nakládacím zásobníku. Ne-
méně důležitou součástí prá-
ce je i kontrola technologie, 
jinak řečeno, zda všechna 
zařízení, i když pracují v au-
tomatickém režimu, pracují 

tak, jak mají. Hlídat všechna 
zařízení je potřeba neustále, 
během celých čtyřiadvaceti 
hodin. A poměrně význam-
nou část směny zabere vzor-
kařům úklid pracoviště, což 
v areálu vzorkovací stanice 
při práci s uhlím není zrovna 
nejsnadnější. 

„Vzorkaři patří mezi profe-
se, které nejsou příliš vidět, 
ale jsou velmi důležité. Audi-
ty od zákazníků sledujících 
kvalitu dodávek paliva totiž 
obvykle nemíří k rýpadlům 
do provozu, ale do vzorkov-
ny,“ uzavřel vedoucí labora-
toří.                                 (pim)
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ANKETA
Platíte si penzijní 
připojištění? 

Richard Ledvina
Vršanská uhelná
Penzijní připojištění jsem 
si sjednal hned v době, 
kdy se tato možnost na-
skytla. Platím si ho ale 
sám, nenechávám si mě-
síční splátku strhávat ze 
mzdy. 

Libor Kříž
Vršanská uhelná
Penzijní připojištění už 
mám hodně dlouho. Zajis-
til jsem si srážku ze mzdy, 
je to pro mne nejpohodl-
nější. 

Luboš Staněk
Severní energetická
Penzijní připojištění už 
mám minimálně deset 
let a jsem s ním nadmí-
ru spokojen. Nechávám 
si každý měsíc příslušnou 
částku srážet ze mzdy. 

Antonín Zemčík
Coal Services
Penzijní připojištění si 
platím, i když poměrně 
krátce, zhruba čtyři roky. 
A nechávám si také strhá-
vat ze mzdy svůj příspě-
vek.

KDYŽ SE ŘEKNE
Kolotoč a Popelnice
Obě tato zařízení slouží vzor-
kařům a jsou velmi důležitou 
součástí jejich práce. Takzva-
ný kolotoč je odborně řečeno 
kvartovač, kam přichází vzo-
rek uhlí z automatické vzor-
kovací stanice. Kolotoč se mu 
říká, protože se otáčí, čímž 
se vzorek uhlí rozděluje do 

šesti speciálních zásobních 
nádob. Ty následně vzorka-
ři v přesně daném pořadí 
vyjmou a připraví pro další 
zpracování.
Podobně i popelnice dosta-
la svůj název od víka, které 
nádobu na odpadky připo-
míná. Ve skutečnosti jde ale 
o zařízení, v němž se vzorek 
uhlí takzvaně homogenizu-

je. Do horní části se nasype 
a uvnitř mísí, aby měl stej-
noměrnou kvalitu. Ze spodní 
části stroje, kam takto „pro-
míchané“ uhlí padá do zásob-
ních nádob, jej musí vzorka-
ři vyjmout a buď celý proces 
několikrát opakovat, aby byl 
vzorek skutečně homogenní, 
anebo již použít k inálnímu 
zpracování do vzorkovnic. 

„Prozatím se nám nic obdobné-
ho jako vloni nepodařilo najít,“ 
uvedl Tomáš Šolar, ředitel Re-
kultivací. Agentury, na něž se 
společnost obrátila, buď žád-
né vzdělávací kurzy aktuálně 
nenabízejí, případně poskytují 
rekvali ikace v oborech, které 
pro zaměstnance Rekultivací 

nejsou zcela vhodné. Určitou 
šanci ale část sezónních za-
městnanců má. „Podle vývoje 
našeho obchodního plánu bu-
deme mít pro většinu lidí práci 
do konce letošního roku. Záro-
veň se plánují rekultivační akce 
v předpolí Vršan, například ká-
cení v prostoru Hořanského ko-

ridoru. Ty by mohly začít hned 
od ledna, takže naší snahou je 
udržet maximum zaměstnan-
ců, abychom mohli plynule na-
vázat a bez propouštění,“ dopl-
nil Šolar. 
Rekultivace si chtějí zaměst-
nance udržet, protože je stále 
těžší shánět pracovní sílu. Pa-

radoxně i proto, že se daří čes-
ké ekonomice. „Nekonkurují 
nám ani tak společnosti z obo-
ru, ale ostatní společnosti na tr-
hu práce. Jak ekonomika roste, 
irmy opět expandují a trochu 

se nám zdá, že postupně klesá 
ochota lidí pracovat v tak těž-
kých podmínkách, jako jsou 
u nás,“ připomněl ředitel. Kro-
mě toho roste i věkový prů-
měr sezónních zaměstnanců. 
Proto chce irma v následu-
jících letech hledat i nové za-
městnance, které si bude sna-
žit vychovat a také následně 
udržet.                                     (red)

Sezónní pracovníky si chtějí udržet
Před rokem dostali sezónní zaměstnanci společnosti Rekultivace 
v předvánočním období jeden dárek navíc. Místo obvyklého pobytu na 
úřadu práce během zimních měsíců se tři desítky lidí účastnily vzdělá-
vacího programu. Letos se podobnou možnost nepodařilo najít. Přesto 
ale existuje šance, že na „pracáku“ všichni neskončí.

  Hned o prvním listopado-
vém víkendu, v sobotu 7. lis-
topadu, se ve sportovní hale 
v Bečově uskuteční nohejba-
lový turnaj O pohár generál-
ního ředitele Vršanské uhel-
né. Od devíti hodin tu budou 
zápolit tříčlenná družstva. 

  O necelý týden později, 
ve čtvrtek 12. listopadu, se 
na obvyklém místě v hote-

lovém komplexu Širák usku-
teční další ročník předvá-
nočního turnaje v kuželkách 
O pohár ředitele Coal Ser-
vices. I v tomto případě bu-
dou soupeřit tříčlenná druž-
stva v mužské kategorii, pro 
ženy je jako vždy připrave-
na soutěž individuální. Začá-
tek turnaje je naplánován na 
16:00 hodin, prezence účast-

níků proběhne před jeho za-
čátkem.

  Do sportovní haly v Be-
čově se sjedou v sobotu 14. 
listopadu účastníci turna-
je v sálové kopané O pohár 
výrobního ředitele Vršan-
ské uhelné. Úvodní výkop je 
v 8:00 hodin. Hlásit se mo-
hou desetičlenná družstva, 
garantem turnaje je stejně ja-
ko u obou předchozích Pavel 
Černošek. Tel: 725 239 644, 
případně e-mail P.Cerno-
sek@vuas.cz. 

  Letošní turnajovou sezo-
nu uzavřou vyznavači ping 
pongu, kteří se sejdou v mos-
tecké sportovní hale v sobo-

tu 28. listopadu na turna-
ji ve stolním tenise O pohár 
výrobního ředitele Severní 
energetické. Prezence hrá-
čů bude probíhat od 7:45 ho-
din, začátek turnaje je na-
plánován na osmou hodinu. 
Soutěžit se bude v kategori-
ích: Neregistrovaní hráči bez 
omezení věkové hranice, re-
gistrovaní hráči do 50 let vě-
ku, registrovaní hráči nad 50 
let, registrované i neregistro-
vané hráčky bez věkového 
omezení a čtyřhra bez ome-
zení. Zájemci se mohou na-
hlásit na pracovišti výboru 
ÚOO Komořany na telefonu 
4845 nebo 4895.               (red)

V listopadu vypukne turnajová smršť 
Turnajová sezona, kterou pro zaměstnance 
připravuje Sdružení odborových organizací 
skupiny Czech Coal, se chýlí ke konci. V listo-
padu ale budou mít sportovní nadšenci hned 
čtyřikrát šanci změřit síly se svými kolegy. 

Každý, kdo si letos na Dni 
horníků koupil za symbo-
lickou desetikorunu oblí-
bený guláš, opět přispěl na 
dobrou věc. 
Pořádající Sdružení odboro-
vých organizací z jeho pro-
deje získalo více než 36 tisíc 
korun a opět tuto sumu vě-
novalo neziskovým organiza-
cím z Mostecka. Stejně jako 
v uplynulém roce občanské-
mu sdružení DiaHelp a Spo-
lečnosti onkologických paci-
entů, jejich rodinným přísluš-
níkům a přátel AMA. „Tento 
dar opět použijeme na nákup 
pomůcek pro děti. Kromě toho 
také na edukační seminář pro 
rodiče dětí s diabetem, protože 
technologie neustále postupují 
kupředu a potřebujeme, aby se 
s nimi rodiče naučili také správ-
ně zacházet,“ vysvětlila Pavla 
Urbanová ze sdružení DiaHelp. 
To od odborářů získalo dva-
cetitisícovou částku. DiaHelp 
se dlouhodobě zabývá pomo-
cí dětem s diabetem, v součas-

né době má stovku členů a je-
ho působnost už přesáhla hra-
nice Mostu. Hlásí se k němu 
i členové například v Karlovar-
ském kraji. 
„V našem případě půjdou pe-
níze na provoz ovocentra, čin-
nost našeho sdružení a také na 

pořádání akcí, jako byl v říj-
nu pátý ročník preventivní ak-
ce Plaveme prsa. Je pravděpo-
dobné, že část inancí půjde 
i na výrobu našeho bulletinu, 
jehož prostřednictvím dva-
krát ročně informujeme veřej-
nost o našich aktivitách,“ sdě-

lila Eva Vrkoslavová, předsed-
kyně Společnosti AMA. Tato 
nezisková organizace má pět-
adevadesát členů z celého Ús-
teckého kraje, ale některých 
jejích aktivit se účastní lidé 
prakticky z celé České repub-
liky.                                            (red)     

Guláš opět pomohl nejen diabetikům

Pavla Urbanová ze sdružení DiaHelp p evzala od Lubomíra Holého, místop edsedy odborů skupiny Czech 
Coal, dvacet tisíc korun z výtěžku letošního Dne horníků. Foto: (pim)

Veškeré uhlí z Vršanské prochází rukama vzorkařek
Veškeré uhlí, které vyráží z Vršanské uhelné 
k  zákazníkům, je vzorkováno. Hlavně proto, 
aby jak těžební společnost, tak zákazník měli 
jistotu, že uhlí má ty parametry a kvalitu, na 
níž se spolu dohodli. A právě se vzorky pracují 
vzorkaři, v případě Vršanské uhelné většinou 
vzorkařky. 

CO MUSÍ UMĚT VZORKAŘ
  Z výčtu vlastností, které by měl mít ideální vzorkař, se dá 

soudit, že by měl být téměř „Terminátor“.  K základním před-
pokladům patří spolehlivost, odpovědnost a pečlivost. Záro-
veň ale také fyzická zdatnost a odolnost vůči práci v chladu 
i horkých letních teplotách.

  Na vzdělání pro tuto profesi nejsou kladeny žádné spe-
ciální nároky, obvykle se ale vyžaduje výuční list. A schop-
nost pracovat s počítačem a v případě potřeby zvládat ales-
poň základní matematické operace.

  Velmi důležitou vlastností je lexibilita. Ne každý zvládne 
práci na směny v nepřetržitém čtyřiadvacetihodinovém reži-
mu, velké procento nově příchozích zájemců o práci vzorka-
ře tento režim bohužel nepřijalo za svůj. 

  Komunikativnost je další velmi důležitou dovedností 
vzorkařů. Během směny totiž musí být neustále v kontaktu 
s řadou dalších kolegů, ať už se jedná o nakládku uhlí, váhu, 
dispečink nebo předáky údržby a vedoucí úseků. 

  Cit pro svou práci. Tato vlastnost se nedá naučit ve škole, 
získá se až v praxi, většina vzorkařů například podle zvuku 
chodu strojů pozná, zda zařízení na jejich pracovišti pracují 
správně, mají to prostě „naposlouchané“.

Kvartova , neboli koloto , vzorek rozdělí, vzorka ka ho ale musí p ipravit k dalšímu zpracování. Foto: (pim)
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REKREACE
CA Euroturist Jiřího Wolkera 400

Příspěvěk na rekreaci a zájezdy za-
městnanců - do 20 tisíc ročně

ASPEN TOUR, s. r. o. Radniční 1/2
a-turist tř. Budovatelů 2375/98
Artemis - Tour s.r.o. Radniční 1/2
CK Traxmandl Tour Pod Resslem 1978/2
CA Traxmandl Pod Resslem 1978

SPORT
Tornádo Sport s.r.o. Okružní 1733

Příspěvek na sportovní akceBulldog Gym - Most Karla Hynka Máchy 344
Fit4Slim - itness ženám na míru Most Lipová 805/8

WELLNESS
Wellness - AQUADROM MOST Topolová 801

ZP - lékárny, prevence, rehabilitace, masáže
Masáže - Marcela Čejková V Zahrádkách 2662/1

OSTATNÍ
Zuzana Nováková U náraziště 1221/1
OBEX Most, s.r.o. Rekreační 1048
Pavel Wagner Pavel Wagner
Areál Benedikt Rekreační 3128 

Obchodní místo Adresa Skupina benefitů

Provozovny, kde v Mostě uplatníte bonusovou kartu

O změnách budeme pravidelně informovat.

Seznámit se s nejnovějšími 
módními trendy, pokochat 
se krásnými těly modelek 
a modelů, ale také přispět 
na dobrou věc mohli už po-
druhé návštěvníci chari-
tativní přehlídky nazvané 
Móda a hvězdy. 
Jedním z partnerů akce, je-
jíž výtěžek šel na podporu 
Dětského domova ve Vyso-
ké Peci a teplického Klokán-
ku, byla také Vršanská uhel-
ná. „Jsem ráda, že jsme letos 
mohli přivítat například Čes-
kou Miss 2015 Nikol Švantne-
rovou, Miss ČR 2005 Lucii Šlé-
gr, ale i další inalistky Čes-
ké Miss. Nechyběly ani dětské 
modelky, této role se výtečně 
zhostily holčičky z dětských 
domovů,“ uvedla organizá-
torka večera Petra Vyoralová. 
Už několikátým rokem se na 
přehlídkovém mole v netra-
dičních rolích modelek před-
stavují také hráčky mistrov-
ského házenkářského týmu 
DHK Baník Most, jehož gene-
rálním partnerem je Vršan-
ská uhelná.
Díky vyprodanému sálu a pří-
spěvku partnerů mohli na zá-
věr večera hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček a člen 
vedení HC Verva Litvínov Jiří 
Šlégr předat ředitelkám Dět-
ského domova ve Vysoké Peci 
a teplického Klokánku, každé 
šek na 30 tisíc korun pro po-
třeby dětí v těchto zařízení
ch.                                          (red)

Móda a hvězdy pomáhaly dětem

„Na podzim jsme od hasičů Se-
verní energetické získali žeb-
řík IFA 30 AZ z roku 1985. Pro 
nás je i tento typ exponátu za-
jímavý, protože jak postup-
ně dokončujeme expozici hlu-
binného dobývání, začínáme 
se víc soustředit na exponá-
ty do expozice povrchové těž-
by. A hasiči se svým vybavením 
a technikou povrchovou těžbu 
doprovází odjakživa,“ vysvět-
lil ředitel Podkrušnohorské-
ho technického muzea Zby-
něk Jakš. 
Další unikátní exponáty zís-
kává muzeum i od okolních 
těžebních společností. Od 
Severočeských dolů to by-
lo hned několik částí histo-
rického vybavení ze starých 
šachet v regionu, mnohdy 
i víc než sto let starých. „Jed-

ná se například o staré kolej-
nice a původní nářadí z Dolu 
Albert v Braňanech, historic-
ký vrátek z Dolu Amálie v Bře-
žánkách i dalších dolů v neda-
lekém okolí. Stáří se dá odha-
dovat jen obtížně, usuzovat ale 
můžeme podle doby, kdy by-
ly jednotlivé šachty funkční. 
V případě Dolu Albert se na-
příklad jedná o devadesátá lé-
ta 19. století,“ doplnil ředitel. 
Těžební společnosti Vršanská 
uhelná a Severní energetická 
podporují muzeum i jinak. Už 
poněkolikáté sem putoval vý-
těžek z Uhleného safari, kte-
rý muzeum využilo na rekon-
strukci parního těžního stroje 
a strojovny, o rok dříve na do-
budování expozice stěnování. 
Ačkoli v říjnu končí turis-
tická sezona i přes zimu tu 

bude panovat čilý ruch. „Če-
ká nás poměrně dost práce. 
Protože se nám letos podaři-

lo opravit střechy u některých 
budov, chceme se přes zimu 
pustit do oprav jejich vnitřních 

prostor, chystáme tedy poměr-
ně velké údržbářské práce,“ 
uzavřel Jakš.                     (red)

Muzeum rozšířilo sbírky o hasičský žebřík
Těsně před koncem turistické sezony rozšířilo 
sbírky Podkrušnohorského technického mu-
zea několik nových exponátů. 

Publikaci o osudech ob-
čanů Mostecka, kteří za 
2. světové války sloužili v řa-
dách Československé zahra-
niční armády na Západě, po-
křtili v mostecké knihovně 
její autoři Edvard D. Beneš 
a Karel Otto Novák. 
„Jedná se o první díl z pláno-
vané trilogie. Právě v těchto 
dnech dokončujeme pokračo-
vání, jehož vznik podpořila Vr-
šanská uhelná,“ informoval Ed-
vard D. Beneš. Pro oba autory 
nejde o první publikaci tohoto 
druhu, už v loňském roce vy-
dali obdobnou brožuru o let-

cích RAF z Mostecka. Ve spolu-
práci s městem Most připravi-
li také trojici nástěnných map 
pro mostecké školy o historii 
II. světové války.
Publikace vznikla pod hlavič-
kou Severočeského letecké-
ho archivu Most, spolku bada-
telů a zájemců o studium dě-
jin II. světové války v regionu. 
Zájemci ji seženou například 
v mosteckém informačním 
centru, ale také v Mezinárod-
ním památníku obětem II. svě-
tové války v objektu bývalého 
krematoria na starém mostec-
kém hřbitově,                       (red)

Stopy války na Mostecku

Podkovu, kterou ukazuje editel muzea Zbyněk Jakš, nenosili miniaturní koně, ale horníci na botách. Foto: (pim)

A už je to tady - BENEFITY a.s. tímto vyhlašují  
Velkou předvánoční soutěž pro všechny zaměstnance 

společností Vršanská uhelná a.s.,  
Coal Services a.s., RENOGUM a.s. a Infotea s.r.o. 

 
Do novoročního slosování o velmi atraktivní ceny budou 

zařazeni všichni, kteří budou mít  
k 31.12.2015 zůstatek 0 bodů na svém  

benefitním kontě!
 

Pojďte si nakoupit vánoční dárky pro své nejbližší  
ze svých benefitních bodů!!

 
Na bližší informace o cenách se můžete těšit  
v dalším prosincovém vydání Důlních novin.

VELKÁ PŘEDVÁNOČNÍ 
SOUTĚŽ

Zakončit kulturní sezonu 
způsobem, jaký tu ještě ne-
byl, se rozhodli v Červeném 
Hrádku u Jirkova. Tentokrát 
totiž akci spojili s výlovem 
zámeckého rybníka. 
„Výlov děláme jednou za dva 
roky. Podle našich odhadů je 
v něm kolem 12 metráků ryb 
celkem dvanácti druhů včet-
ně pěti okrasných,“ uvedl Pavel 
Škuta, majitel rybářství, kte-
ré má od Jirkova rybník u Čer-
veného Hrádku pronajatý. Na-
vštěvnícisi mohli na vlast-
ní oči prohlédnout, jak výlov 
probíhá, navíc si mohli pří-
mo na místě ryby za zvýhod-
něnou cenu koupit. A k tomu 
všemu byl připraven i kultur-
ní program s vystoupením di-

xielandu a country kapely a sa-
mozřejmě i stylové občerst-
vení. Po skončení výlovu na 
Červeném Hrádku byl v podve-
čer hlavně pro děti připraven 
Strašidelný les za svitu loučí. 
„Jako součást slavnostního 
ukončení sezony jsme také ote-
vřeli novou výstavu Svět kosti-
ček Lego, která tu potrvá až do 
února. Aktuálně se chystáme na 
adventní prohlídky zámku, kte-
ré mají u veřejnosti vždy vel-
ký ohlas,“ doplnil Bedřich Fryč 
z městské společnosti KVIZ Jir-
kov, Pořádání kulturních akcí 
na Červeném Hrádku je jednou 
z oblastí, na kterou město Jir-
kov využívá peníze z partner-
ské smlouvy s Vršanskou uhel-
nou.                                            (red)

V Jirkově končili výlovem

V roli modelky se p edstavila Hana Martinková. Foto:  (jav)
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Napsal jste na své stránce, že 
„ lověk odmala sní o tom, že 
jednou bude velký svými iny 
a lidé ho budou uznávat“. Máte 
už splněno?
Splněno určitě ne. Možná ve 
vztahu k rodičům. Když jsem 
přijel po měsíční cestě zpět do-
mů, bylo vidět, že jsou na mě 

pyšní. Udělal jsem ale zatím jen 
jednu věc, tím všechno neza-
chráním.

Mnoho lidí p ispívá na charitu 
anonymně, vy jste však doká-
zal inspirovat. Ukázal jste, že 
konkrétní lověk může pomoci 
konkrétnímu lověku...
Pomáhat cíleně, adresně, to byl 
můj cíl, ale zároveň i moje počá-
teční obavy, jak to lidé přijmou. 
Charitu dnes hodně lidí vnímá 

jako člověka, co stojí s kasičkou 
u supermarketu. Dáte dvacku, 
ale už vůbec nevíte, kam peníze 
jdou. Chtěl jsem, aby lidé, kteří 
přispějí, viděli, že jsem ochoten 
do toho dát kus svého života 
a taky co přesně s těmi penězi 
bude. Tedy že jde o splnění ži-

votních snů dvou konkrétních 
kluků. Jeden toužil jet do Paříže 
a už v ní skutečně byl, druhému 
se právě vyrábí speciální vozík. 

Co vám ale dodalo impuls 
něco udělat? Jedna věc je vy-
slechnout si ně í p ání a druhá 
věc jít je splnit...

Velmi aktivně jsem sportoval 
a jednoho dne jsem se dozvě-
děl, že musím skončit, proto-
že mám vrozenou vadu kyč-
lí. Zhroutil se mi svět, přestal 
jsem trénovat, závodit a sám 
sebe si vážit. Pak jsem si ale ře-
kl, že tohle nejsem já a že mu-
sím lidem ukázat, že handi-
capem život nekončí. Že i lidé 
s handicapem mohou udělat 
něco, čeho si ostatní mohou vá-
žit. Že stojí za to bojovat. 

Máte štěstí, že žijete v Jirkově, 
protože je to zcela výjime né 
město, pokud jde o vst ícnost 
zdejších lidí k charitě. Ukázalo 
se to t eba na projektu Jirkov 
jede o 106 nebo během každo-
ro ních váno ních charitativ-
ních trhů...

Bál jsem se, že lidi odradí, že 
jsem příliš mladý, nemám žád-
né zkušenosti, ale ohlasy byly 
velké. Hrozně mě překvapilo, 
jak se k tomu postavil od za-
čátku pan starosta. Když jsem 
mu nastínil, o co jde, byl nápa-
dem okamžitě nadšený, přes-
tože jsem neměl žádné spon-
zory ani připravenou cestu. 
Město za inancovalo trička, 
jejichž výtěžek šel na sbírku, 
stejně jako koncert. Jen bě-
hem prvního týdne se prodalo 
150 triček s logem Cesty proti 
bolesti. Na to je Jirkov oprav-
du úžasný! 

S jakými reakcemi jste se 
setkal po cestě? P idávali se 
k vám lidé?
Cestou jsem poznal plno úžas-
ných lidí, třeba Víťu Dostá-
la, prvního Čecha, který objel 
svět na kole a který mě hod-
ně motivoval. Občas se ke mně 
někdo přidal, ale nejsilnějším 
zážitkem byl start z Jirkova. 
Na náměstí přišlo asi 520 lidí 

a více než polovina z nich bě-
žela první část cesty se mnou! 
I lidé, kteří vůbec nesportu-
jí, uběhli čtyři kilometry. Když 
jsem se otočil za sebe a viděl 
celou Chomutovskou ulici za-
plněnou lidmi, byl to okamžik, 
kdy jsem byl dojatý. Při zpá-

teční cestě na mě čekalo  ve 
Vysoké Peci asi čtyřicet lidí.
dojeli se mnou na jirkovské 
náměstí, což byl také úžasný 
zážitek.

Nezměnil se tedy váš pohled 
na svět? Není krásnější, opti-
misti tější?
Jsem nadšen z České republi-
ky, otevřely se mi oči …krásná 
příroda, historická centra, byl 
jsem okouzlen. A lidé? Kdyko-
liv jsem něco potřeboval nebo 
se zeptal, dostalo se mi vlíd-
ných odpovědí, vždy mi někdo 
pomohl. Když člověk sleduje 
zprávy v televizi, má pocit, že 
lidé jsou jen zlí a krutí, ale já 

mám opačné zkušenosti. V ně-
kolika penzionech mě nechali 
přespat zadarmo, když zjisti-
li, proč tu cestu podnikám. Li-
dé se ptali, zajímali se, zaujala 
je kamera, kterou jsem měl na 
přilbě a z níž jsem dával pří-
spěvky na facebook. Měli by-
chom na sebe, krajinu i lidi ví-
ce pyšní. 

Jak jste zvládal cestu po 
zdravotní stránce?
Bolesti mám hlavně při změ-
ně počasí, ale celou cestu jsem 
zvládl bez léků. Kruté bylo tře-

ba šlapání do kopců na Šuma-
vě a v Jizerských horách. Když 
jsem ale viděl, jak mi lidé vě-
ří, říkal jsem si: “ Musíš dojet, 
i kdyby ti ty kyčle měly upad-
nout!“

Co se vší tou popularitou 
uděláte dál?
Po skončení cesty jsem ještě 
připravil besedy pro základní 
školy, děti se ptaly na spoustu 
věcí a bylo fajn jim ukázat, že 
svět není jen o drogách nebo 
nebezpečí. Hrozně by se mi lí-
bilo pokračovat, ale musím vše 
skloubit se studiem na vysoké 
škole. Když se nemohu věnovat 
sportu, vybral jsem si speciální 

pedagogiku. Chtěl bych se vě-
novat handicapovaným. Je s ni-
mi úžasná práce a moc mě ba-
vilo za kluky – Zdeňkem i Ma-
toušem jezdit. Lidé se často 
bojí s postiženými mluvit, mají 
strach, aby něco neřekli špatně, 
neurazili, nedotkli se citlivých 
míst, já jsem byl taky takový. 
Proto raději ze strachu odvrací 
hlavu, když vidí vozíčkáře. Ale 
je to zbytečné, oni berou svůj 
handicap jako fakt a jejich po-
hled na svět je optimistický. Se-
tkání s nimi nás může oboha-
tit.                                            (kat)

Na Cestě proti bolesti objel na kole republiku
Během jediného léta se z kluka stal mladý muž. Dvacetiletý Milan Dzu-
riak dokázal ujet dva tisíce kilometrů, překonat vlastní bolest, pomoci 
dvěma handicapovaným klukům a  především svým nadšením a  elá-
nem nadchnout spoustu lidí v Jirkově. Čerstvý držitel Ceny Jirky, vy-
myslel charitativní projekt Cesta proti bolesti, objel o prázdninách na 
kole celou Českou republiku a  díky vybraným 160 tisícům korunám 
splnil životní sny dvěma postiženým mladíkům z Jirkova.

„Chtěl jsem, aby lidé, kteří přispějí, viděli, 
že já jsem ochoten do toho dát kus svého ži-
vota a taky co přesně s těmi penězi bude.“

„Lidé se často bojí s  postiženými mluvit, 
mají strach, aby něco neřekli špatně, ne-
urazili, nedotkli se citlivých míst, já jsem 
byl taky takový.“

Z cesty Milana Dzuriaka okolo eské republiky. Foto: archív M. Dzuriaka.

Milan Dzuriak je letošním nositelem Ceny Jirky, kterou si p evzal na jirkovské hornické pouti, kde p edával 
šeky s penězi z projektu Cesta proti bolesti. Foto: (kat)

„Podobné veletrhy ukážou 
studentům veškerá úskalí ob-
chodní činnosti a pomáhají 
jim zdokonalovat se ve svých 
dovednostech,“ vysvětlila zá-
stupkyně ředitele mostec-
ké střední školy Jitka Haško-
vá. Ve školách se učí základní 
ekonomické znalosti důle-
žité pro chod běžné irmy. 
Na veletrhu si pak zkoušejí 
hlavně praktické dovednosti, 
jako je prezentace na stán-
ku irmy.  „Své dovednosti ne-
předvádějí jen odborné poro-
tě, ale mohou si je vyzkoušet 
i na návštěvnících. Letos jsme 

totiž pozvali šest základních 
škol z Mostu, které sem v prů-
běhu celodenní akce se svými 
žáky zavítají,“ doplnila Haš-
ková. 
Tradiční součástí veletrhu je 
také soutěž o nejlepší prezen-
taci na stánku, nejlepší propa-
gační materiály nebo multi-
mediální prezentaci.  O vítězi 
rozhoduje několikačlenná od-
borná porota, kde měla letos 
svého zástupce také Vršan-
ská uhelná, která s mostec-
kou střední školou dlouhodo-
bě spolupracuje a konání ve-
letrhu podpořila.               (pim)

Sportovní halu zaplnily fiktivní firmy
Osmnáct fiktivních firem z  pěti krajů zaplni-
lo hrací plochu mostecké sportovní haly na 
patnáctém ročníku veletrhu, který pořádá 
mostecká Vyšší odborná škola ekonomická, 
sociální a  zdravotnická, Obchodní akademie, 
Střední pedagogická škola a  Střední zdravot-
nická škola.

 V odborné porotě, která hodnotila prezentace fi ktivních fi rem na stáncích, zastupoval Vršanskou uhelnou 
tradi ně specialista personálních služeb Vladimír Štefánek (uprost ed). Foto: (pim)

Ještě před začátkem 
úspěšného pohárového 
zápasu s italským týmem 
Cassano Magnano dostaly 
hráčky mosteckého DHK 
Baník Most příjemný dá-
rek. 
Z rukou Vladimíra Roučka, 
generálního ředitele Vršan-
ské uhelné, která je gene-
rálním partnerem Černých 
andělů, převzala kapitán-

ka týmu Lucia Súkenníková 
symbolický šek. Letos je to 
už potřetí, co Vršanská uhel-
ná házenkářský klub podpo-
řila, v celkovém součtu Černí 
andělé od svého generálního 
sponzora získali 3 miliony 
korun.  Od roku 2010 pod-
pořila Vršanská uhelná mos-
teckou ženskou házenou 
částkou zhruba 13 milionů 
korun.                                (red)

Třetí milion pro Černé anděly

„Průvod se světlem svaté Bar-
bory vyrazí jako tradičně 
z prostranství u mostecké-
ho Rozkvětu v sedmnáct ho-
din. Následně se přesune do 
obchodního střediska Central. 
Novinkou letošního roku bude 

zastávka u budovy Městského 
divadla v Mostě, kde se odehra-
je krátké divadelní představe-
ní o vzniku legendy o hornické 
patronce,“ informoval Stani-
slav Brož, místopředseda po-
řádajícího Spolku severočes-

kých havířů, který podporuje 
Vršanská uhelná.
Cílem průvodu bude jako kaž-
doročně magistrát města, kde 
svatá Barbora předá zástupci 
města světlo, které má podle 
legendy kouzelnou moc. Jeho 
prostřednictvím lze nahlížet 
do budoucnosti, ale má také 
schopnost ochraňovat město 
před přírodními katastrofami 
a zlými událostmi.             (red)  

Sv. Barbora se letos zastaví v divadle
Patronka havířů svatá Barbora také letos pro-
jde Mostem se svým kouzelným světlem. Ten-
tokrát to ale bude už koncem listopadu. 

„V letošním roce jsme měli na 
programu pět dostihových 
dní, a i když nám příliš nepřá-
lo počasí, průměrná návště-
va byla kolem dvou a půl ti-
síce návštěvníků. Největší ná-
vštěvnost jsme zaznamenali 
v květnu, kdy se zde, pod hla-
vičkou Vršanské uhelné, je-
la Cena Jezdectví a dostihový 
den byl spojen i s oslavou Dne 
dětí. Podobně velmi úspěšná 
byla i srpnová Velká letní ce-
na. Ta se jela pod záštitou Ús-
teckého kraje,“ uvedl ředitel 
hipodromu Josef Pouzar. 
Na hipodrom ale nemíří jen 
příznivci dostihů. Tradičně 
jednou z nejvíc navštěvova-

ných akcí, které se tu kona-
jí, jsou závody horských kol 
Extrem Bike Most. Již tra-
dicí jsou zdejší oslavy Dne 
horníků skupin Czech Coal 
a Severní energetická. „No-
vinkou letošního roku byl hu-
dební festival Rozmarné lé-
to, přilákal na dvě tisícovky 
návštěvníků a podle slov or-
ganizátorů, by se sem mohl 
v příští sezoně vrátit“, dopl-
nil ředitel. 
Své příznivce si našel i fot-
balgolf a lidé se na zdej-
ší hřiště vracejí.  Podle to-
ho, jak vznikají stále nová 
hřiště, to vypadá, že se ten-
to sport stává stále popu-

lárnějším. A zapomenout se 
nesmí ani na grilovací cent-
rum, které si Mostečané ob-
líbili, a v letních měsících tu 
bylo neustále plno. 
I když už hlavní dostihová 
i parkurová sezona skončily, 
areál se veřejnosti zcela ne-
uzavře. „Inline dráha je veřej-
nosti stále k dispozici, stejně 
tak je tu otevřeno i cyklistům. 
Ti využívají nedaleké cyklos-
tezky. Do konce roku máme 
objednávky i na pronájem 
vnitřních prostor na školení 
i svatby,“ dodal Pouzar. 
Jedinou nepříjemností, kte-
rou musí hipodrom nyní ře-
šit je, že si areál oblíbila ta-
ké divoká prasata, obzvlášť 
okolí tréninkové dráhy.  Bu-
de nutné udělat bezpeč-
nostní opatření. Jisté v tu-
to chvíli je, že parkurová se-
zona na hipodromu začne 
v dubnu, dostihová o měsíc 
později.                            (red)

S koncem sezony se hipodrom nezavírá
Českomoravskou cenou Ústeckého kraje skon-
čila letošní dostihová sezona na mosteckém 
hipodromu. I  když ji letos poznamenaly roz-
mary počasí, našly si sem cestu tisíce návštěv-
níků, a to nejen příznivců koní. 
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„Někoho možná toto téma 
překvapí, protože většina lidí 
zná tatínkovy olejomalby na-
příklad květin, případně ně-
které jeho práce z jeho sur-
realistického období. Přitom 
k šachtám a dolům měla na-
še rodina vždy velmi blízko,“ 
uvedl na úvod výstavy Karel 
Bořecký, malířův syn.  
Karel Bořecký se sice narodil 
ve Francii, ale v rodině české-
ho horníka, která se po válce 
vrátila zpět na sever Čech.  
Po studiích na Vysoké ško-
le umělecko-průmyslové se 

sem vrátil i on sám. K hornic-
ké profesi měl vždycky blíz-
ko, kromě toho, že se jí věno-
vala velká část jeho rodiny, 
sám strávil 17 let prací v pro-
pagaci a tiskárně SHD.  „Ta-
tínek začínal v Dolech Vítěz-
ného února v Záluží a po prá-
ci vyrážel do okolí, kde přímo 
v plenéru maloval šachty. Vět-
šina těchto jeho kreseb pochá-
zí ze šedesátých let,“ doplnil 
Bořecký. Výstava v mostec-
ké knihovně je také připome-
nutím pěti let od úmrtí Karla 
Bořeckého.                        (pim)

Mostecké šachty štětcem Karla Bořeckého
Mostecké šachty si mohou až do poloviny 
listopadu prohlédnout návštěvníci městské 
knihovny. Právě pod tímto názvem je zde vy-
staven soubor znovuobjevených a  doposud 
nikdy nevystavovaných kreseb a  grafik zná-
mého mosteckého akademického malíře Karla 
Bořeckého. 

Mostecké šachty Karla Bo eckého jsou v mostecké knihovně k vidění do poloviny listopadu. Foto: (pim)

Otevřela se slavnostně na kon-
ci září během svatováclavské 
pouti. Podíleli se na ní nejen 
členové spolku, ale i místní 
děti a senioři, pomocí přispě-
la i obec. „Stezku přišla první 
den otevřít a otestovat sedm-
desátka místních i přespolních 
poutníků. Kdo měl zájem, obdr-
žel mapku naučné stezky a pra-
covní listy s různými záludnými 

otázkami a úkoly,“ řekla před-
sedkyně spolku Jana Vargová. 
Nová interaktivní stezka začí-
ná u strupčického sportovního 
areálu a první zastávky sezna-
mují návštěvníky s historický-
mi památkami, jako je kostel 
či lapidárium. U rybníka Bah-
ňák se turisté dozví o zdejší 
přírodě i o tom, že se v oko-
lí Strupčic pěstovala vyhláše-

ná cibule. Cesta dál vede oko-
lo bývalé cihelny a věnuje se 
i historii hornictví a zanik-
lé železnici. Kdo má dostatek 
sil, může si okruh prodlou-
žit přes námořní dalbu, která 
navádí turisty ke strupčické-
mu Majáku, a odtud zpět ke 
sportovnímu areálu. „Vybu-
dování naučné stezky vhodně 
navazuje na zdejší sportovní 
areál, rozhlednu Maják a do-
končovanou cyklostezku Cho-
mutov - Strupčice. Ohlasy jsou 
zatím pozitivní,“ tvrdí Jana 
Vargová.                              (kat)

Strupčicemi prochází nová naučná stezka
Necelý rok trvalo členům Spolku přátel pamá-
tek obce Strupčice, než dotáhli od nápadu k re-
alizaci výstavbu naučné stezky Strupčicemi. 

„Paní Pazderová se do Polerad 
přistěhovala po válce za svým 
budoucím manželem z jižní 
Moravy a dodnes u nás žije ve 
svém malém rodinném domku. 
Je naprosto úžasné, jak je úplně 
soběstačná a všechno si zařizu-
je sama, ačkoli za ní pravidelně 
jezdí a pomáhají jí členové ro-
diny,“ uvedl Antonín Macháč, 
starosta Polerad.  Kromě ji-
ných dostala oslavenkyně dá-
rek i od obce. Fůru briket, aby 
si na zimu nemusela pořizovat 
a štípat dříví. 
Tajemství dlouhověkosti je 
podle členů rodiny Hedviky 
Pazderové v její skromnos-
ti. „Mnozí by její způsob života 

považovali za hodně nepohodl-
ný,“ svěřila se například vnuč-
ka Lada Dvořáková, protože 
její babička kromě televize ne-
používá žádné elektrické spo-
třebiče. Nejraději roztápí svou 
starou pec, v níž pak pro celou 
rodinu peče vynikající kynuté 
pečivo. 
Všichni místní na ní obdivu-
jí i její vitalitu, protože se i ve 
sto letech obejde bez léků i po-
moci lékařů. „Před dvěma lety 
nás rozesmála, když říkala, že 
už to není, co to bývalo, proto-
že když zajde slunce, už si musí 
vzít brýle,“ přidala k blahopřá-
ní úsměvný postřeh jedna ze 
sousedek.                                  (pim) 

Ke stovce dostala brikety
Jen málokomu se poštěstí dožít sta let. Hedvi-
ka Pazderová z Polerad se úctyhodných kula-
tin dočkala. A navíc v naprosto skvělé kondici.  

Stoleté Hedvice Pazderové p išli pop át i poleradští fotbalisté a myslivci. Foto: (pim)

Konference o ovzduší
Kvalitě ovzduší v Ústeckém 
kraji se bude věnovat kon-
ference, kterou na Benedik-
tu v Mostě, pořádá Ekologic-
ké centrum Most pro Kruš-
nohoří. „Cílem konference je 
připomenout stav před same-
tovou revolucí a seznámit s vý-
vojem kvality ovzduší po ní,“ 
uvedla vedoucí centra Mi-
lena Vágnerová. Konferen-
ce se bude konat 19. listopa-
du. Mezi přednášejícími jsou 
zástupci Českého hydrome-
teorologického ústavu, zdra-

votních i výzkumných ústavů 
i dalších vědeckých pracovišť, 
krajského úřadu, zúčastní 
se i zástupci ministerstev ži-
votního prostředí a dopra-
vy.                                          (kat)

Upečte perníky pro betlém
Postavit co největší perníkový 
betlém chce před začátkem 
Adventu Galerie Jirkov. Vyzý-
vá proto všechny, aby upek-
li a ozdobili postavičky či do-
mečky typické pro tradiční 
betlém, a donesli je do 26. lis-
topadu do galerie.              (kat)

STRUČNĚ

Důl Kohinoor patřil k hlu-
binným šachtám, kterým se 
v historii důlní neštěstí ne-
vyhýbala. Listopadová ha-
várie z roku 1946 ale patřila 
k největším. Na noční smě-
ně bylo v době neštěstí 56 
zaměstnanců dolu, jen čty-
řem se ale podařilo vyváz-
nout, v době tragédie pra-
covali v dostatečné vzdále-
nosti od epicentra výbuchu. 
Podle kroniky dolu došlo ve 
3 hodiny a 45 minut po půl-
noci na Dole Kohinoor I. ve 
východním poli revíru Mořic 
v hloubce 430 m k náhlému 
výbuchu. Ten údajně vyra-
zil z několika komor součas-
ně a okamžitě se rozšířil při-
lehlými chodbami na všech-
na pracoviště revíru. Výbuch 
byl tak silný a náhlý, že se 

nikomu, kdo se nacházel 
v zasaženém prostoru, ne-
podařilo uniknout. Většina 
obětí se otrávila zplodina-
mi, protože výbuch vmžiku 
spotřeboval veškerý kyslík 
v ovzduší a spálil jej na vel-
ké množství jedovatého CO. 
Vše se odehrálo tak rychle, 
že ačkoliv první záchraná-
ři na místo neštěstí dorazi-
li jen patnáct minut po tra-
gédii, nikoho živého už ne-
našli. 
Z 52 obětí havárie na Kohi-
nooru bylo 38 kmenových 
zaměstnanců dolu, 7 váleč-
ných zajatců a 7 trestanců 
z nápravného zařízení v ne-
dalekých Libkovicích. Po-
hřeb obětí se všemi poctami 
se konal 19. listopadu 1946 
za účasti tehdejšího předse-

dy vlády Klementa Gottwal-
da i dalších nejvyšších před-
stavitelů státu. Na hřbitově 
v Lomu jsou uloženy ostatky 
28 obětí, neštěstí zde připo-
míná pomník, kde se každo-
ročně koná pietní akt. 
Nejvyšší soud v Brně svým 
rozsudkem z roku 1949 vy-
loučil jakékoliv zavinění ze 
strany závodu, dlouhá lé-
ta ale se ale k veřejnosti ne-
dostaly všechny informa-
ce o tragédii. Důvodem byla 
skutečnost, že mezi oběť-
mi byli váleční zajatci a také 
trestanci - kolaboranti z ná-
pravného tábora v Libko-
vicích. Podle dochovaných 
pramenů neměly při vyřizo-
vání odškodnění žádný ná-
rok rodiny postižených, kte-
ré byly odsunuty do Němec-
ka, stejně tak osoby, které se 
nemohly prokázat osvědče-
ním o státní spolehlivosti. 
Havárie na Kohinooru je 
druhou největší důlní kata-
strofou na Mostecku. Nejví-
ce obětí, celkem 65 lidských 
životů, si vyžádalo neštěstí 
na dole Pluto v Louce v září 
roku 1981.                        (red)

V Lomu si připomenou neštěstí na Kohinooru
Od neštěstí na Dole Kohinoor v  Lomu uplyne 
14. listopadu již šedesát devět let. Také letos 
se přesně v  den neštěstí na zdejším hřbitově 
u pomníku obětem uskuteční pietní akt, připo-
mínající tragickou smrt dvaapadesáti horní-
ků. 

Neštěstí na Kohinooru p ipomíná památník na lomském h bitově. Fo-
to: Archiv DN

První z nich se odehrála ješ-
tě před Druhou světovou vál-
kou, avšak i když rozsahem 
nepatří k největším, patří 
k velmi známým důlním ne-
štěstím, protože se o ní v mi-
nulosti mluvilo jako o jedné 
z událostí, které vedly k tak-
zvané Velké mostecké stávce. 
Dne 15. března 1932 kolem 
22. hodiny se v Dole Kohi-
noor I v Lomu u Mostu v re-
víru Východ II rozšířil kouř 
z požáru tak rychle a v ta-
kovém rozsahu, že osm ha-
vířů za dramatických okol-
ností zahynulo na otravu 
kysličníkem uhelnatým. Zá-
chranné práce byly velmi ob-
tížné a komplikované a kouř 
z hlubiny nakonec způsobil, 
že musel být uzavřen prak-
ticky celý důl. Vyšetřová-
ní Revírního báňského úřa-
du nakonec ukázalo na řadu 
vážných nedostatků v prová-
dění takzvané požární služby. 
Za příčinu neštěstí byla ozna-
čena lidská chyba, špatný vý-
kon požární služby, respek-
tive nedostatečnou kontro-
lu ale úřady zčásti omlouvaly 

svízelnou personální situací, 
v níž se Revírní báňský úřad 
nacházel.  
Velmi často se v souvislos-
ti s tímto neštěstím v histo-
rických materiálech mluvi-
lo o tom, že právě událost na 

Kohinooru byla základní im-
puls k takzvané Velké mostec-
ké stávce. Důvodem mělo být 
propuštění prakticky všech 
zaměstnanců dočasně uza-
vřeného dolu. Z vyšetřovacích 
spisů z dubna 1932 ale vyplý-

vá, že:  „Důlním požárem na 
Dole Kohinoor nepřišel žád-
ný horník o zaměstnání, pro-
tože osádka, pokud nemohla 
býti dále zaměstnána, byla 
rozdělena na čtyři další do-
ly Lomské uhelné společnos-
ti. Na tomto stavu ani hor-
nická stávka nic nezměnila. 
Dnes zaměstnává Důl Kohi-
noor opět 838 horníků (před 
požárem 1250)“.            (red)

Pohnutá historie lomské hlubinné šachty
Hlubinná těžba byla odjakživa velmi riziková a ani Dolu Kohinoor se 
neštěstí nevyhýbala. Připomeňme si dvě události, které se rovněž za-
psaly do tragické historie tohoto dolu. 

Dne 21. května 1944 se důl 
Kohinoor zapsal do váleč-
ných dějin, když se ve 13:35  
stal terčem vůbec prvního 
útoku hloubkařů, tedy ame-
rických stíhacích letců, na 
území bývalého Českoslo-
venska. 
Piloti svým ostřelováním mě-
li poškodit potrubí, elektric-
kou centrálu, kotelnu, těžní 
stroj a chladicí věž. Stalo se tak 
v den, kdy byla spuštěna opera-
ce Chattanooga, která byla ja-
kožto součást spojenecké pří-
pravy na vylodění v Norman-
dii zaměřena na ochromení 
železniční dopravy v Německu. 
K neštěstí došlo na Kohinoo-
ru 6. dubna 1944. Toho dne byl 
houkán letecký poplach a jako 
ve většině těchto případů sfá-
raly do šachty také ženy s dět-
mi, aby se ukryly před případ-
ným bombardováním, které ce-
lé Mostecko zažilo v průběhu 
II. světové války sedmnáctkrát.  
Naneštěstí v podzemí došlo 
k požáru ve spojovací chodbě. 
Hustý dým se rozšířil až k jámě 
a v následném zmatku v hlu-
bině zahynulo sedmnáct lidí. 
O události se krátce zmiňuje zá-
pis v kronice dolu. Zmatek a pa-
niku měli údajně způsobit ruš-
tí zajatci, kteří za II. světové vál-
ky na dole pracovali.               (eš)

Zasažen i válkou

Historická pohlednice Dolu Kohinoor II. Foto: Archiv DN
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Little Black Rock (malý černý 
kámen), jak se kampaň jme-
nuje, ukazuje celou řadu vý-
hod, které těžba uhlí zemi při-
náší. Jde mimo jiné o zaměst-
nanost (jen na mzdách se 
v tomto odvětví ročně vypla-
tí na 6 miliard dolarů), státní 
příjmy (z exportu jde do stát-
ní pokladny každý rok zhru-
ba 40 miliard dolarů), ale ta-
ké třeba o podíl uhlí na levné 
elektřině (71 procent elektři-
ny se v Austrálii vyrábí z uhlí). 
Podle ředitele uhelné části 
asociace Grega Evanse je kam-

paň postavená na faktech a je-
jím cílem je poskytnout lidem 
patřičné informace. „Uhlí je 
pro australský průmysl velmi 
důležité. Je na druhém místě 
mezi exportními komoditami, 
v Novém Jižním Walesu, Victo-
rii a Queenslandu patří k nej-
významnějším zaměstnavate-
lům,“ uvedl mimo jiné Evans.
Někteří odborníci si všimli, 
že kampaň odstartovala jen 
zhruba tři měsíce před začát-
kem konference o klimatic-
kých změnách, která se usku-
teční v Paříži. Představitelé 

MCA připustili, že jistá souvis-
lost tu je. Minimálně v tom, že 
chtějí, aby si i politici uvědo-
mili, jaká je současná pozice 
uhlí. Asociace v kampani na-
víc uvádí, že nové uhelné tech-
nologie už snížily emise o čty-
řicet procent a stále pokračuje 

výzkum, který má z uhlí udě-
lat čistý zdroj i pro budoucí 
generace. 
S ne příliš lichotivou odezvou 
se kampaň setkala na soci-
álních sítích. Asociace aus-
tralských těžebních organi-
zací ale na kritiku reagovala 

prohlášením, že s negativní-
mi reakcemi na kampaň po-
čítala. Její hlavní snahou by-
lo v době, kdy se o uhlí mluví 
jen v negativních souvislos-
tech, přinést veřejnosti argu-
menty, které ho ukážou v po-
zitivním světle.                  (red)

Uhlí je úžasné, tvrdí v kampani Australané
Uhlí je úžasné, je ústředním sloganem kam-
paně, kterou v září spustila Asociace austral-
ských těžebních organizací (Minerals Council 
of Australia - MCA). V rozhlase, televizi i v no-
vinách chce veřejnost přesvědčit o nezbytnos-
ti těžby uhlí v Austrálii.

Důl má zásoby zhruba 1,5 mili-
ardy tun vysoce kvalitního an-
tracitu, tedy nejkvalitnějšího 
černého uhlí vhodného k výro-
bě oceli a k využití v průmyslu. 
Roční těžba dolu se bude pohy-
bovat kolem 5,4 milionu tun, ži-
votnost je podle odhadů při-
bližně 38 let. Přípravné práce 
na otevření dolu se rozběhly 
v červenci roku 2014, těžba by 
měla být zahájena ve druhé po-
lovině roku 2016. 
Atrum Coal ne inancuje pro-
jekt pouze ze svých zdrojů, za 
projektem stojí i čínský inves-

tor, který se smluvně zavázal, 
že poskytne prostředky na vy-
bavení dolu. Cena antracitu je 
oproti běžnému metalurgické-
mu uhlí zhruba dvojnásobná. 
Současná situace na světových 
trzích s uhlím se jí dotkla jen 
minimálně. 
„Proč jsme se my, Australané 
rozhodli  zrovna pro Kanadu? 
Jednoduše protože tu je velmi 
kvalitní uhlí, výborná infrastruk-
tura a navíc, zdejší vláda naše 
snahy podporuje,“ tvrdí vicepre-
zident pro marketing a rozvoj 
irmy Atrum Peter Doyle.    (red)

Přibude nový antracitový důl

Stroj navrhla a vyprojektova-
la pro bulharskou státní ener-
getickou irmu Mini Marica – 
Iztok. Unikátní rýpadlo bude 
pracovat na odkrývání nové-
ho uhelného naleziště na ji-
hovýchodě Bulharska. Česká 
irma se největšího strojíren-

ského veletrhu konaného na 
Balkáně zúčastnila již potřetí, 
nakonec se zde stala jedinou 
tuzemskou irmou, která zís-
kala ocenění. 
 Letošního ročníku veletrhu 
se zúčastnilo 2100 vystavova-

telů z 35 zemí, včetně největ-
ších světových značek Krupp, 
Volvo, Mitsubishi nebo Lieb-
herr. „Na veletrhu pravidelně 
představujeme své nové stu-
die i stroje. Letos se veletrh ko-
nal v době dokončování naše-
ho nového rýpadla K400 prá-
vě přímo v Bulharsku, tak byla 
skvělá příležitost prezentovat 
ho veřejnosti,” uvedl obchod-
ní manažer společnosti Vla-
dimír Karpíšek. V kategorii 
Strojírenství získalo rotorové 
rýpadlo K400 zlatou medai-

li a diplom. Ocenění uděluje 
management veletržní správy 
na základě doporučení dvou 
nezávislých komisí sestave-
ných z prestižních odborní-
ků, například z komory bul-
harských autorizovaných in-
ženýrů. Ve zmíněné kategorii 
se hodnotila především ino-
vativnost a výjimečnost v po-
rovnání s vývojem na součas-
ném světovém trhu. Firma 
NOEN působí na českém i za-
hraničním trhu již přes pat-
náct let, zabývá se vývojem 
a dodáváním technologic-
kých zařízení pro kontinuál-
ní povrchovou těžbu a dálko-
vou pásovou dopravu velkých 
objemů sypkých materiálů. 
V minulosti spolupracovala 
i s Vršanskou uhelnou.     (red)

Zlato pro NOEN z veletrhu v Plovdivu
Významné ocenění pro své kompaktní rotoro-
vé rýpadlo K400  získala v  Bulharsku na me-
zinárodním strojírenském veletrhu v Plodivu 
společnost NOEN.

Australská společnost Atrum Coal NL nedávno 
investovala 40 milionů dolarů do antracitové-
ho dolu na severozápadě kanadské Britské Ko-
lumbie.

„Klubovna i restaurace by-
ly otevřeny už v červenci 
2005, první hráči měli mož-
nost si hřiště alespoň částeč-
ně vyzkoušet v říjnu. Hned 
následujícího roku na ja-
ře se areál otevřel široké ve-
řejnosti,“ uvedla manažerka 
hřiště Barbora Štěpánková. 
Ke konci září se na zdejším 
hřišti odehrálo 512 turnajů. 
A více než pět stovek členů 
má  i zdejší Golf Club Soko-
lov.  „Na město, které do ro-
ku 2005 nemělo žádnou gol-
fovou tradici, je to slušný 
počet,“ připomněla mana-
žerka. 
Dnes by už možná nikdo ne-
hádal, že na místě, kde se 
dnes prohánějí golfisté, byl 
původně důl. Ještě na počát-

ku 20. století tu stála vesni-
ce Horní Rychnov, která za-
čala mizet v roce 1939, kdy 
byl otevřen důl Silvestr a vy-
těženo první uhlí. Těžeb-
ní činnost na Silvestru byla 
ukončena v roce 1981. Roz-
sáhlý areál mezi Sokolovem 
a Dolním Rychnovem prošel 
sice rekultivací, ale jeho je-
diným dalším využitím bylo 
umístění sportovní střelnice 
na jižním okraji plochy. 
„Myšlenka na revitalizaci do-
lových území a jejich nové 
využití se objevila v polovině 
90. let. V roce 2001 pak So-
kolovská uhelná vypsala vý-
běrové řízení na vybudování 
golfového hřiště,“ uvedla Ště-
pánková s tím, že soutěže se 
zúčastnil i německý archi-

tekt Christoph Städler, je-
den z nejzkušenějších tvůr-
ců golfových hřišť v Evro-

pě. I pro něj byla  nabídka na 
přestavbu hnědouhelného 
lomu velkou výzvou. „Pod-
le našich výpočtů mělo být 
během stavby přemístěno 
295 tisíc metrů krychlových 
materiálu. Museli jsme vyvi-
nout značné úsilí, aby se mu-
selo převážet auty nakonec 
jen 80 tisíc kubíků a zbytek 
mohl být přesouván lokál-
ně jen za pomoci buldozerů,“ 
zavzpomínal Städler, podle 
kterého se to nakonec poda-
řilo především díky profe-
sionalitě českých inženýrů, 

kteří dokázali jeho myšlen-
ky převést do skutečnosti. 
Výsledkem je technicky ná-
ročnější, ale zcela jedineč-
né hřiště zasazené na po-
mezí krajiny Slavkovského 
lesa a průmyslového Soko-
lova. Nachází se v nadmoř-
ské výšce 430 metrů nad 
mořem a rozkládá se na pro-
storu zhruba 100 ha. Výško-
vý rozdíl nejvyššího a nej-
nižšího místa na hřišti či-
ní 42 metrů. Celková délka 
osmnáctijamkového hřiště 
s parem 72 je 6 288 m. (red)

Do bývalého dolu Silvestr jezdí golfisté už deset let
Výročním turnajem symbolicky desátého říj-
na v  deset hodin oslavilo golfové hřiště v  So-
kolově deset let od svého vzniku. Také tento 
areál je výsledkem rekultivace bývalého hně-
douhelného lomu. 

Christoph Städler 
je vynikající amatérský gol ista a držitel několika titulů, ale od konce osmdesátých let také 
uznávaný designer golfových hřišť. Navrhovat je začal už v roce 1987.
Na svém kontě má dnes už čtyřčlenný tým několik desítek hřišť v Německu, ale i v okolních 
státech, Česko nevyjímaje. V našich končinách vznikla převážně na západě Čech, kromě So-
kolova například v Lázních Kynžvart, Karlových Varech nebo Mariánských Lázních. Soko-
lov není jediným revitalizovaným místem, na jehož místě Städler a jeho tým budoval golfové 
hřiště, za zmínku stojí například Armada Golf Club v polské Bytomi nedaleko Katowic, který 
byl uveden do provozu v roce 2013.

V části Ostravy, kterému 
se dnes říká Nová Karoli-
na, stával už ve 14. století 
vodní mlýn. Největší slávu 
ale tomuto místu přine-
sl až příchod vídeňských 
bankéřů Rothschildů, kte-
ří tu otevřeli uhelný důl 
Karolina. 
Šachta byla spojena báň-
skou dráhou s později vznik-
lou koksovnou, která od 
50. let 19. století vyráběla 
nejen koks, ale také brike-
ty. V roce 1964 byl provoz 
koksovny zastaven. Defini-
tivní konec průmyslové čin-
nosti v areálu je datován od-
stavením koksových baterií 
v červnu 1985 a odstave-
ním uhelného prádla v pro-
sinci 1986. Z celé někdejší 
koksovny se zachovaly jen 
budovy staré elektrocentrá-
ly a ústředny z roku 1905, 
které jsou nyní součástí tzv. 
Trojhalí Karolina. To je do-

dnes chráněnou kulturní pa-
mátkou, která ale po rozsáh-
lé revitalizaci dostala nové 
využití.  Původně zde byly 
stroje a turbíny, dnes sem 
přicházejí lidé za sportem, 
kulturou a dalšími možnost-
mi, jak příjemně strávit vol-
ný čas. Dvojhalí, neboli ob-
jekt bývalé elektrocentrá-
ly je jakýmsi zastřešeným 
náměstím, kde se pořádají 
koncerty, výstavy, divadel-
ní představení, trhy, veřejné 
bruslení i různé další spole-
čenské, kulturní a sportovní 
akce. Ústředna je samostat-
nou budovou, která slouží 
především sportu. Sportov-
ci tu mají k dispozici dvě tě-
locvičny k ryze sportovním 
aktivitám, ať už jde o volej-
bal, badminton, basketbal 
nebo florbal, včetně veške-
rého vybavení.  Trojhalí  by-
lo po rekonstrukci otevřeno 
v červenci 2014.             (red)

Na Karolinu navazují v Trojhalí

Golfový areál v Sokolově vznikl rovněž jako výsledek rekultivace po těžební innosti. Foto: Golf Sokolov

Trojhalí v Ostravě p itahuje milovníky sportu a kultury. Foto: trojhali.cz

Polská těžební společnost 
Jastrzębska Spółka Węglo-
wa (JSW) rozhodla, že skon-
čí s vyplácením deputátní-
ho uhlí důchodcům.  Jako dů-
vod irma uvedla obtížnou 
ekonomickou situaci, tím-
to opatřením chce zabránit 
úpadku a propouštění. 
Správní rada JSW zároveň uvol-
nila inanční rezervy v celko-
vé výši 1,95 miliardy zlotých 
a rozhodla, že vytvoří rezervu 
ve stejné výši pro případ poten-
ciálních soudních sporů, které 
by mohly v důsledku zastavení 
výplaty této dávky vzniknout. 

JSW odhaduje, že díky zasta-
vení výplaty deputátů dosáh-
ne přírůstku asi 70 milionů zlo-
tých a s touto částkou bude mo-
ci v budoucnu disponovat.
Výplata deputátů není ničím 
neobvyklým ani v Česku. Vy-
plácí se horníkům, kteří ode-
šli ze šachty před rokem 1992, 
nebo jejich vdovám. Na depu-
tátní příspěvek mají nárok ze 
zákona. Jen na Mostecku jde 
dohromady asi o 3500 lidí. 
S ohledem na věk jeho příjem-
ců by mohlo podle odhadů je-
ho vyplácení skončit kolem ro-
ku 2045.                                   (jap)  

V Polsku končí s deputáty

Tenhle malý erný kámen umí dělat úžasné věci, tvrdí kampa .

Ani letošní rok nebyl výjim-
kou a do zdejšího Brushfork 
Armory - Civic Centra se opět 
sjeli všichni, kdo se v uhel-
ném oboru pohybují, aby ob-
divovali expozice souvisejí-
cí s uhlím. Každoročně se zde 
sejde několik tisíc návštěvní-
ků, zatím nejsilnější účast by-
la v roce 2013, kdy sem zaví-

talo na 7 500 lidí. Jen letos se 
zde prezentovalo na 230 vy-
stavovatelů. 
Organizátoři zdejšímu tří-
dennímu setkání sami říkají 
„Uhelná show pro uhelné lidi“, 
protože o výstavní prostory 
ve vnitřních i vnějších prosto-
rech rozsáhlého areálu se hlá-
sí společnosti ze všech kou-

tů revíru, přihlášky ale letos 
přišly z dvanácti amerických 
států i ze zahraničí, například 
z Kanady, Indie a Nepálu. „Uh-
lí je stále důležitým tématem. 
Ekonomika i celý tento obor se 
neustále mění. Obzvlášť v sou-
časnosti se potýkáme s problé-
my, ale máme zájem o budouc-
nost uhelného průmyslu. Obje-
vují se stále nové irmy, které se 
zde chtějí prezentovat a chtě-
jí své výrobky, vybavení nebo 
služby poprvé předvést prá-
vě u nás,“ tvrdí Charles Peters, 
který přehlídce předsedá od 
roku 1976.                              (red)

Uhelná show pro uhelné lidi
V  srdci Apalačského uhelného revíru, na sa-
mém jihu Západní Virginie je malé město Blu-
efield, které  každoročně hostí Bluefildskou 
uhelnou show (Bluefield Coal Show). 
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Zákon mluví jasnou řečí. Sa-
mozřejmě můžete říkat, že 
jste ji neslyšeli – ale víte, jak 
je to s neznalostí a omlouvá-
ním… Pokud najdete ztrace-
nou věc, máte povinnost vrá-
tit ji majiteli. Když je vlast-

ník neznámý, měli byste nález 
ohlásit příslušným úřadům. 
Jinak se dopustíte trestné-
ho činu zatajení věci, za který 
v krajním případě vyfasuje-
te až osm let vězení. Podobná 
pravidla platí pro nález zví-

řete, které je zjevně zvířetem 
chovaným čili má majitele.

Věc ztracená a věc opuštěná
Na úvod je dobré rozlišit věc 
ztracenou a věc opuštěnou. 
Opuštěná je věc, kterou vlast-

ník opustil, protože už ji ne-
chce. Evidentní je to například 
u věcí s nevalnou hodnotou od-
ložených u popelnic. V ostat-
ních případech půjde o věc 
ztracenou – když ji najdete, ne-
můžete bez dalšího předpoklá-

dat, že je opuštěná a přivlastnit 
si ji. Naopak, pokud není jed-
noznačně patrné, že ji vlastník 
úmyslně opustil, musíte vychá-
zet z toho, že je věc ztracená – 
a naložit s ní podle zákona. Te-
dy ji odevzdat. Za opuštěnou se 
věc začne považovat v případě, 
že se k ní vlastník nehlásí tři ro-
ky. Opuštěnou věc si může kdo-
koliv ponechat a stát se jejím 
vlastníkem.

Každý nález vám nemusí přinést jen štěstí
Zřejmě každý z nás už někdy něco našel. Najdete kufr peněz, mobil, kolo nebo psa. Odolat, nebo 
podlehnout pokušení? Morální stránku věci nechme stranou, každý by měl ale vědět, do čeho 
jde. Na co máte nárok, když nález poctivě odevzdáte? A čeho se bát, když ho uchvátíte pro sebe?

Když nebude jasné, komu věc 
patří, měl by nálezce ohlá-
sit nález obci, na jejímž úze-
mí ji objevil. Obrátit se může 
na obecní policii nebo obec-
ní úřad. A jednat by měl ne-
prodleně – do tří dnů. Když 
najdete cizí peněženku ne-
bo třeba brašnu v autobuse, 
vlaku nebo ve škole – zkrátka 
v nějaké veřejné budově ne-
bo veřejném dopravním pro-
středku – předejte ji provozo-
vateli zařízení.
Na obecním úřadě s vámi se-
píšou protokol o nálezu. Kde 

bude věc uschována, rozhod-
ne obec. Když nálezce sou-
hlasí, může prozatím zů-
stat i u něj. Věc, která se ne-
dá uschovat, aniž by na ní 
vznikla škoda, nebo věc, je-
jíž uschování by přináše-
lo nepoměrné náklady, obec 
prodá ve veřejné dražbě. Pe-
níze (nalezené nebo utrže-
né za prodej), uloží na účet. 
Každopádně má povinnost 
snažit se vypátrat majite-
le – tedy o nálezu informo-
vat veřejnost na úřední des-
ce obecního úřadu.

Chcete mít čisté svědomí?
Najdete co vám nepatří, budete to chtít vrátit 
původnímu majiteli. Možností, na koho a kam 
se obrátit, je několik. 

Z tisícikoruny v peněžen-
ce dostanete stovku, z mili-
onu v kufru sto tisíc, za ode-
vzdání kola v hodnotě dva-
ceti tisíc dva tisíce korun. 
Výjimkou jsou případy, kdy 
má ztracená (a následně na-
lezená věc) hodnotu pouze 
pro majitele a fakticky je ji-
nak bezcenná – může jít na-
příklad o rodinné fotoal-
bum. 
Pak by podle občanského 
zákoníku mělo být nálezné 
určeno podle slušného uvá-
žení. Nálezné vyplácí maji-

tel proti předání věci – a ne-
záleží, jestli mu ji předáte 
osobně nebo prostřednic-
tvím obce. Jestli jste s ode-
vzdáním měli další výdaje, 
například za cestovné nebo 
poštovné, máte nárok, aby 
vám proplatil i ty.
Stane se, že se vlastník zdrá-
há nálezné vyplatit, pak se 
svého nároku můžete domá-
hat u soudu – budete ale po-
třebovat páky a argumen-
ty, takže všechno důklad-
ně zdokumentujte. Může se 
odehrát i kuriozita – vrátíte 

peněženku s  losem a pozdě-
ji se ukáže, že to byl šťastný 
los. Pak máte nárok na dese-
tiprocentní podíl na výhře. 
Vyplatí se tedy si číslo losu 
poznamenat – případně za-
nést do protokolu.
Když se vlastník nepřihlásí 
do roka, může obec (případ-
ně nálezce, pokud u něj by-
la věc uložena) s věcí naklá-
dat jako poctivý držitel. Po 
třech letech nabývá nálezce, 
obec (nebo jiná osoba, kte-
ré byla věc svěřena) k věci 
nebo výtěžku z ní vlastnic-
ké právo. Jakmile se stane 
vlastníkem věci obec, mu-
sí nálezci vyplatit nálezné – 
můžete si na něj tedy počkat 
až tři roky.

Za vrácení odměna deset procent
Za poctivost by vás neměla minout odměna. 
Máte nárok na nálezné, které se rovná deseti-
ně hodnoty nalezené věci. 

Nalezenou věc neodevzdáte, posuzuje se tento skutek 
v podstatě jako krádež. Výše trestu se odvíjí od hodnoty 
nálezu. Když cena přesahuje pět milionů korun, můžete 
dostat až osm let kriminálu. Pokud je hodnota nalezené 
věci vyšší než půl milionu korun, hrozí za neodevzdání 
šest měsíců až pět let vězení. Když hodnota překročí pět 
tisíc, hrozí nálezci odnětí svobody až na jeden rok. Jestli 
je hodnota nižší než pět tisíc, půjde o přestupek.

Zástupci obce se s vámi mů-
žou dohodnout, že si zvíře ne-
cháte v péči, dokud se nepři-
hlásí vlastník. Nebo od vás 
zvíře převezmou a svěří do 
útulku. Když se zvířete ujme-
te a do dvou měsíců se nepo-
daří zjistit, komu patří (tedy 
zvíře není označené, typic-
ky čipem) a původní vlastník 
se nepřihlásí, můžete si ho tr-
vale ponechat. Když se maji-
tel najde, máte vedle nálezné-
ho (desetina ceny zvířete) ná-

rok na úhradu přiměřených 
nákladů, které jste na zvíře 
vynaložili, přinejmenším na 
krmení. Jestli jste ale zvíře-
ti poskytovali nadstandard-
ní služby, kterých nebylo tře-
ba, náhrady se nejspíš nedo-
můžete.
Když nálezce zvíře předá ob-
ci, která ho umístí do útulku, 
může se původní majitel při-
hlásit do čtyř měsíců, později 
smí útulek se zvířetem naložit 
dle vlastního uvážení.

Zvíře je vaše za dva měsíce

Tresty za nepoctivost

Když poklad – tedy obvyk-
le nějakou historickou cen-
nost – objevíte, máte povin-
nost ho odevzdat krajské-
mu úřadu, který rozhodne, 
zda nálezné vyplatí či niko-
li. A roli mnohdy hrají jen 
drobné nuance mezi náho-
dou a úmyslem. Když poklad 
objevíte náhodou, nárok na 
nálezné máte – a to až do vý-
še ceny materiálu (pokud je 
poklad z drahých kovů nebo 
jiných cenných materiálů). 
V ostatních případech až do 
výše deseti procent kultur-
něhistorické hodnoty arche-
ologického nálezu. Tu ovšem 
nestanovují úředníci, ale od-
borný posudek. A k tomu 
můžete požádat i o náhradu 
nutných nákladů, které vám 
v souvislosti s oznámením 
a odevzdáním vznikly.
Jako ve všem, i tady se skrý-
vá jeden háček. Objevová-
ní archeologických nále-
zů a nakládání s nimi, tedy 

včetně nálezného, upravuje 
dnes už notně zastaralý pa-
mátkový zákon z roku 1987. 
A ten například vůbec nepo-
čítá s něčím podobným, jako 
jsou detektory kovů. Pokud 
tedy k  hledání pokladu pod 
zemí cíleně využíváte detek-
tor kovů, úřady nálezné ne-
přiznávají. Důvod je jedno-
duchý – není splněna pod-
mínka nahodilosti. Ovšem ve 
chvíli, když použijete detek-
tor třeba při hledání ztrace-
ných klíčů a náhodou při tom 
narazíte na truhlu plnou zla-
ťáků, nálezné už byste dostat 
měli. Jestli ovšem pátráte po 
pokladu s detektorem zcela 
záměrně, dopouštíte se do-
konce přestupku a nárok na 
nálezné vám nevzniká. Pra-
xe ovšem ukazuje, že když se 
zachováte poctivě a historic-
ky hodnotný nález přísluš-
nému krajskému úřadu ode-
vzdáte, máte poměrně solid-
ní šanci, že se vám revanšuje 

prostřednictvím peněžního 
daru. Jeho výše se pak samo-
zřejmě odvíjí od hodnoty na-
lezeného pokladu.
Jak ukazují případy z posled-
ní doby, záleží vždy hlav-
ně na posouzení úředníků. 
Kupříkladu ženě z Chebska, 
která předloni našla zakopa-
ný poklad stříbrných mincí 
ze středověku, vyplatil kraj-
ský úřad devadesát tisíc ko-
run. Další příklady už tak 
optimistické nejsou. Nález-
ci takzvaného hrušovanské-
ho stříbrného pokladu (je-
hož hodnota přesahuje mi-
lion korun) ze Znojemska 
dostali po dlouhých úvahách 
úředníků každý „jen“ po dva-
ceti tisících. Snad každého 
v tomto případě napadne, 
jestli by nebylo lepší si na-
lezený poklad raději nechat 
a nikomu nic nehlásit. I tady 
ovšem platí totéž, co u kte-
réhokoli jiného nálezu. Tím, 
že věc zatajíte, se vystavuje-
te riziku postihu. A s trochou 
nadsázky by se možná dalo 
říct, že čím větší poklad, tím 
větší vám hrozí lastr (viz rá-
meček výše).

Poklad musíte najít náhodou
Určitě jste někdy snili o  tom, že jste našli po-
klad. S nálezným je to v takovém případě kom-
plikovanější.

Zdroj: www.penize.cz

  PneuServis  DTS Vrbenský, a.s.
www.dts-as.cz    

ZIMNÍ AKCE! KOMPLETNÍ PØEZUTÍ  VOZU. Z IMNÍ AKCE!

199,- Kè
Pro demontáž a zpìtnou montáž kol pro osobní vozy

Demontáž a zpìtná montáž pneu z diskù kol za  49,- Kè/ kus
Ceny jsou uvedeny vèetnì DPH a platí pouze pro osobní vozy.

Platí pouze v rámci *Zimní akce* od 12.10. - 30.11. 2015

  

Objednávky pøijímá
mistr dílny tel. 476 205 189, 724 093 021 

vedoucí úseku  tel. 476 205 181, 602 489 672  

www.dts-as.cz 
info@dts-as.cz

Již 20let jsme s Vámi 
DTS Vrbenský, a.s.

DTS Vrbenský, a.s.
Most-Souš èp.7

Pøipravte se na zimu!
Prodej chladící kapaliny  

RIWA-GEL za 63,- Kè /litr, FRIDEX G PLUS za 67,- Kè /litr
prodej nemrznoucí kapaliny do ostøikovaèù skel

Glacidet ICE FREE (-40°C) za 34,- Kè /l
Prodej zimního doplòkového sortimentu 

Prodej nových Pneu
pro osobní, nákladní vozy a stavební stroje za velkoobchodní  ceny.

Když najdete zvíře, u  kterého lze předpoklá-
dat, že mělo vlastníka, máte povinnost ho vrá-
tit. Pokud je majitel neznámý, musíte stejně 
jako při nálezu věci vyrozumět obec. 
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KULTURNÍ TIPY
  6. 11. - Lampionový prů-

vod v Jirkově.  Vyrážet se bu-
de v 17:00 hodin z náměs-
tí směrem na zámek Čer-
vený Hrádek. Na nádvoří 
stánky a ohňová show, pří-
mo na zámku divadelní před-
stavení Zámecká pohádka.  Za 
lampion jeden jirkovský groš.

  6. 11. - Tři sestry.  Měst-
ské divadlo v Mostě připravi-
lo na listopad premiéru jedné 
z nejznámějších her Antona 
Pavloviče Čechova. Inscena-
ce v režii Pavla Kheka slibu-
je vynikající divadelní zážitek. 
Vstupné: 250 a 200 Kč, začá-
tek v 19:30 hodin.

  7. 11. - Lucerničky sv. 
Martina. Procházku po Ress-
lu s úkoly a opékáním buřtíků 
připravilo nejen pro děti mos-
tecké Středisko volného času. 
Start v 15:00 hodin, vstupné 
20 Kč/dítě. 

  7. a 14. 11. - Kurzy šití 
pro začátečníky nebo mír-
ně pokročilé. V sobotu 7. lis-
topadu  je kurz od 9:00 do 
14.00 určen starším žákyním 
a mladým. Tématem bude se-
známení se základy šití: taška, 
pouzdro nebo batůžek. Cena 
kurzu 220 Kč, v ceně je zapůj-
čení šicího stroje a základních 
pomůcek, 2x svačina, nealko 
pití. O týden později, v sobo-
tu 14. 11. je kurz od 9:00 do 
16:00 hodin určen začáteč-
níkům nebo mírně pokroči-
lým. Tématem bude vesta ne-
bo jednoduchý kabátek. Cena 
kurzu 280 Kč, v ceně je zapůj-
čení šicího stroje a základních 
pomůcek, oběd, svačina, káva 
nebo čaj a nealko pití.  Kurzy 
se budou konat v Galerii Jir-
kov, další informace na www.
mlynskyspolek.cz. 

  11. 11. - Den otevřených 
dveří na gymnáziu. Studenti 
a učitelé Podkrušnohorského 
gymnázia v Mostě zvou nejpr-
ve na Den otevřeného vyučo-
vání (od 8:00 do 12:00 hodin) 
a následně na Den otevřených 
dveří (od 16:00 do 18:00 ho-

din). V doprovodu studen-
tů vás čekají prohlídka ško-
ly, v dopoledních hodinách 
i s možností zapojit se do vý-
uky v jednotlivých předmě-
tech, soutěže, hlavolamy, fy-
zikální a chemické pokusy, il-
mová projekce  a další.

  13. 11. – Koncert RCZ 
(RAMMSTEIN CZ) a Bo-
ners. Jubilejní desátý koncert 
Rammstein revivalu v mos-
teckém V+V Rock baru jako 
dárek k dvacátým narozeni-
nám klubu. Vstup 100 Kč, za-
čátek ve 21:00 hod.

  14. 11. - Dětská por-
ta.  Přehlídková soutěž 
folkového a country sty-
lu pro veřejnost do 26 let.
Absolutní vítěz oblastního 
kola v Mostě bude hostem 
Folkového Mostu 2016. Stře-
disko volného času Most, od 
14:00 hodin. 

  15. 11. - Bob a Bobek na 
cestách. Představení divadla 
ANFAS Praha pro děti v Jir-
kovském divadle. Vstupné 
60 Kč, začátek v 15:00 hodin. 

  15. 11. - Klevetění II. 
Návrat oblíbeného pořa-
du Reginy Razovové a je-
jích přísně utajených hostů.
Tentokrát je pořad věnovaný 
významnému životnímu ju-
bileu herce Bohuslava Patzel-
ta. Městské divadlo v Mostě, 
vstupné 70 Kč, pro členy KPD 
50 Kč. Začátek v 18:00 hodin.

  16. 11. - Klavírní kon-
certy Ludwiga van Beetho-
vena. Koncert u příležitosti 
30. výročí otevření nové bu-
dovy Městského divadla 
v Mostě a k výročí 17. listo-
padu. Zazní koncerty č. 5 a 4. 
Vystoupí sólisté Lenka Kor-
belová a Jan Lukš, doprová-
zí Festivalový orchestr Petra 
Macka,  dirigent Martin Peschik. 
Vstupné 300 Kč, začátek 
v 19:00 hod.

  19. 11. – Folkování, ta-
kové malé zpívání. Středis-
ko volného času ve spolupráci 
s dětskou organizací Zálesák 
Most pořádá večer proplete-
ný tóny známých i neznámých 

písní. Hrající písničkáři: Milan 
Pilař, Karel Malcovský, Karel 
Končír. Vstupné 50 Kč, začá-
tek v 19:00 hodin. 

  20. 11. - Trojč(t)ení. Ja-
ké hry pro nejmenší se píšou 
v Polsku, na co chodí školáci 
do divadla ve Velké Británii 
a jaká témata se objevují v di-
vadelních hrách pro dospíva-
jící v Německu? Komponova-
ný večer tří scénických skic 
ze současných zahraničních 
dramatických textů určených 
dětskému divákovi v podání 
tří divadel – Divadla rozma-
nitostí, Divadla Letí z Prahy 
a českobudějovického Malé-
ho divadla. Po představení ná-
sleduje neformální diskuze. 
Určeno pro všechny zájemce 
o současnou světovou drama-
tickou tvorbu pro děti. Vstup-
né 50 Kč, začátek v 17:00 hod.

  20. 11. – koncert Lola 
běží/ Four Brains. Po jar-
ním úspěchu se Lola Běží vra-
cejí do V+V Rock Baru v Mos-
tě. Doprovodí je tepličtí Four 
Brains, kteří se tu objevili na-
posledy před dvěma lety. Za-
čátek:  21:00 hod.

  21. 11. - Noc divadel 
2015. Po vzoru muzejních 
a galerijních nocí je smyslem 
Noci divadel tvůrčím a neo-
třelým způsobem prezento-
vat divadelní budovu i lidi, 
kteří v ní pracují, a co nejvíce 
je návštěvníkům přiblížit. Do 
projektu se zapojí obě scény 
Městského divadla v Mostě. 
Program začíná v  19:00 hod. 

  27. 11. – Adventní díl-
ny. Výroba adventních věnců 
a dekorací ve Středisku vol-
ného času v Mostě. Začíná se 
od 16:00 hod, vstupné činí 
60 Kč/adventní věnec. 

  28. 11. - Vánoční přá-
ní. Autorská vánoční pohád-
ka Divadla rozmanitostí. Už 
od podzimu mají rodiče pl-
no práce s přípravou letoš-
ních Vánoc. Na nic se nesmí 
zapomenout a hlavně je tře-
ba si pospíšit, protože ob-
chody už jsou plné lidí. V tom 
předvánočním shonu si do-
spělí ani nestihli všimnout, 
že děti pro ně chystají vel-
ké štědrovečerní překvape-
ní, s jehož přípravou jim po-
máhá také dobrý duch Vánoc. 
Vstupné 70 Kč, předpremié-
ra od 10:00 hod, premiéra od 
17:00 hodin.

  29. 11. - Rozsvěcení vá-
nočního stromu. Vánoční at-
mosféru můžete nasát první 
adventní neděli na mostec-
kém 1. náměstí. Před rozsví-
cením vánočního stromu vy-
stoupí Pavel Vítek s orches-

trem, spolu s ním zazpívá 
pěvecký sbor Rozmar ze Zá-
kladní umělecké školy F. L. 
Gassmanna v Mostě. Děti bu-
dou moci zaslat svá vánoč-
ní přání - na místě bude při-
pravena Ježíškova pošta. Od 
16:00 hod. 

  29. 11. - Adventní kon-
cert. Slavnostní vánoční at-
mosféru návštěvníkům koste-
la Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostě pomůže navodit vo-
kální soubor Čeští madrigalis-
té pod vedením Veroniky Hád-
kové. Začátek v 18:00 hod. 

  29. 11. - Adventní pro-
hlídky zámku Červený Hrá-
dek. Začínají už 29. listopa-
du a pokračovat budou ná-
sledně 6. 12., 13. 12. a 20. 12. 
Časy prohlídek: 13:00, 14:30, 
16:00, 17:30 a 19:00 hodin. 
Připraveny jsou prohlídka 
zámku v doprovodu zámec-
kého komorníka, varhanní 
a klavírní koncert, ochutnáv-
ka tradičního cukroví a sva-
řeného vína v prostorách zá-
mecké vinárny, vánoční zvyky 
a tradice, prohlídka hraběnči-
ny komnaty. Vstupné: dospělí 
120 Kč, děti 60 Kč. Rezervace 
na tel. čísle 474 684 560. 

SPORTOVNÍ TIPY

FOTBAL
  14.11. - Baník Souš – 

FK Lovosice. Utkání divize 
skupiny B. Hraje se na hřišti 

v areálu Souše od 13:30 ho-
din. 

  14. 11. - FK Litvínov – FC 
Chomutov. Utkání divize sku-
piny B. Hraje se na hřišti v Lit-
vínově od 13:30 hodin. 

  15. 11. - FK Baník Most 
1909 – Sokol Brozany. Utká-
ní České fotbalové ligy. Hra-
je se na Fotbalovém stadionu 
Josefa Masopusta v Mostě od 
13:30 hodin.

HOKEJ
  9. 11. - HC Most – Sla-

via Praha. Utkání WMS Ligy. 
Hraje se na zimním stadionu 
v Mostě od 17:30 hodin.

  13. 11. - HC Verva Litví-
nov – Plzeň. Utkání Tipsport 
extraligy. Hraje se na ZS Ivana 
Hlinky v Litvínově od 17:30 
hodin. 

  14. 11. - HC Most – Tře-
bíč. Utkání WMS Ligy. Hraje 
se na zimním stadionu v Mos-
tě od 17:30 hodin.

  16. 11. - HC Most – Mo-
tor České Budějovice. Utká-
ní WMS Ligy. Hraje se na zim-
ním stadionu v Mostě od 
17:30 hodin.

  22. 11. - HC Verva Litví-
nov – Piráti Chomutov. Utká-
ní Tipsport extraligy. Hraje se 
na ZS Ivana Hlinky v Litvíno-
vě od 17:30 hodin. 

  24. 11. - HC Most – Haví-
řov. Utkání WMS Ligy. Hraje 
se na zimním stadionu v Mos-
tě od 17:30 hodin.
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„Ach mami,“ povídá devatenáctiletá novomanželka v den své svatby, „jaký já mám jenom strach.“ „Ale miláčku,“ usmála se matka, „neboj se, podívej se, 
jak to třeba dělají takoví motýlci.“ „Ale mami,“ vrtí hlavou dcera, „tady přece nejde o motýlky, toho se vůbec nebojím… (dokončení v tajence). Správné znění 
tajenky ze zářijových DN: Dva kamarádi si povídají v autobuse. Jeden říká tomu druhému vtip: „Víš, co mají blondýny v hlavě?“ „Ne, to nevím.“ „Vakuum!“ V tom se 
otočí blondýnka sedící na sedadle před nimi. „No, vždycky lepší něco než nic.“ Výhru získávají: Eva Vrkoslavová, Most; Jana Filippová, Most; Marie Podroužková, 
skrývka Vršany. 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.  

Životní jubilea zaměstnanců Czech Coal Power. Vedení společ-
nosti jim přeje hodně zdraví a pracovních úspěchů do dalších 
let.

6. listopadu  
Jan Babyka - řidič silničních motorových vozidel  
Miroslav Hodek – řidič pracovních strojů

22. listopadu 
Pavel Glás – řidič silničních motorových vozidel

Kam vyrazit za kulturou a sportem v měsíci listopadu

NAROZENINY
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Jedenáct autobusů s  horníky vyrazilo v  pon-
dělí 19. října před krajský úřad do Ústí nad 
Labem, aby tady před výjezdním zasedáním 
Vlády ČR dali jasně najevo svůj názor na pro-
blematiku pokračování těžby na severu Čech. 
Šest stovek demonstrantů nejen z  Mostecka, 
ale i ze Sokolova a Ostravy chtělo vyjádřit svůj 
nesouhlas s  chováním vlády premiéra Sobot-
ky, která podle jejich názoru likviduje těžební 
průmysl, hazarduje s  nerostným bohatstvím 
i osudem horníků a jejich rodin. Vláda nakonec 
podpořila pouze prolomení limitů těžby uhlí 
na lomu Bílina, o budoucnosti těžby v lokalitě 
ČSA se nakonec nerozhodlo. Ministři schváli-
li, že o případném pokračování těžby na Mos-
tecku rozhodnou až poté, co budou vědět, zda 
bude stát zdejší uhlí skutečně potřebovat.

Hlasy stovek horníků vláda nevyslyšela

Na demonstraci v Ústí nad Labem vyrážely autobusy z Mostu ještě za tmy a zahalené do mlhy. Foto: (oh)

Cílem shromáždění bylo dát vládě jasně najevo názor horníků na její kroky kolem pokra ování těžby na se-
veru ech. Foto: (oh)

Protest p ed krajským ú adem sice organizovali horníci, ale podpo ili 
jej i další profesní organizace, obce i někte í ob ané. Foto: (oh)

Hlas několika stovek demonstrantů pod okny krajského ú adu nakonec vláda nevyslyšela a o osudu lokali-
ty SA nerozhodla. Foto: (oh)

Ú astníky hornické demonstrace podpo il i hejtman Ústeckého kraje 
Old ich Bubení ek. Foto: (má)
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