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Vodu pro 
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Andělské ádění byl podtitul p edváno ního zábavného odpoledne pro děti zaměstnanců skupin Czech Coal 
a Severní energetická. Také proto, že těmi kdo s dětmi dováděli na ploše mostecké sportovní haly, byli er-
ní andělé, tedy mostecké házenká ky. Pro získání sladké odměny tak děti musely na deseti stanovištích pl-
nit hlavně sportovní úkoly. Foto: (pim)

Jak se vlastně takový obr 
ocitl na Mostecku? 
To vyplynulo z požadavků 
vlády, ale úplný původ je po-
třeba hledat už za 2. světové 
války, kdy severočeský revír 
ovládali Němci, kteří tu těži-
li uhlí pro výrobu benzinu. 
Tehdy byla dnešní lokalita 
Obránců míru jednou z nej-

modernějších šachet v okolí 
a už v roce 1942 tu těžily prv-
ní německé elektrické a ná-
sledně kolesové stroje. Stavě-
la se úpravna uhlí a budoucí 
Krušnohorské strojírny byly 
místem pro opravy náhrad-
ních dílů. Po skončení války 
dostaly vítkovické železár-
ny, dnešní Prodeco, rozhod-

nutím vlády za úkol převzít 
kompletaci a zahájit výro-
bu dalších strojů pro těžeb-
ní průmysl. Podobný úkol ná-
sledně dostala i pražská Ško-
dovka. Prodeco první stroj 
zprovoznilo už v roce 1952 
a o šest let později už vyrobili 
první tři stroje typu D800 pro 
lokalitu Československá ar-
máda. Ty už jsem v roce 1975 
kočíroval, když jsem nastou-
pil na Armádu jako mechanik. 

To jsme ale po ád od „er-
ká ka“ nějaký as vzdálení. 
Jeho nasazení do provozu se 
datuje až od za átku osmde-
sátých let?

Pokračování na straně 3

Poslední erkáčko se loučí
V prosinci bude odstaven jeden z nejunikátněj-
ších dobývacích strojů, které na severu Čech 
těžily. Rýpadlo RK5000/R10 se odebere na od-
počinek a skončí i jeho mechanik Jaroslav Še-
bek, který s ním spojil svou profesní dráhu od 
prvních dní, kdy bylo na lokalitě Českosloven-
ská armáda nasazeno do provozu. 

letošní rok nám přinesl mnoho náročných situací a změn. Pře-
devším jsme museli čelit poklesu cen uhlí a elektřiny na ener-
getickém trhu i stále nepříznivějšímu postoji Evropy k uhelné 
energetice vůbec. Významnou komplikací byl bezesporu požár 
ve chvaletické elektrárně i časový posun dokončení moderni-
zace bloků 3 a 4.  
V květnu došlo ke změně akcionářské struktury a v té souvislos-
ti byl zahájen nezbytný proces restrukturalizace ve všech spo-
lečnostech obou těžebních skupin. Cílem bylo vytvořit jednu 
silnou skupinu s efektivní organizační strukturou a maximálně 
účinnými vnitřními procesy. 
Během půl roku jsme zvládli sjednotit servisní služby, upravit 
výrobní procesy a provést také několik změn v dceřiných spo-
lečnostech. Některé kroky budou dotaženy ještě v příštím ro-
ce jako například formální zánik společnosti Sev.en WT (dříve 
Humeco), jehož činnosti i zaměstnanci byli včleněni do Sever-
ní energetické. 
Já i mí kolegové si uvědomujeme, že realizované změny byly 
nepopulární a mnohdy citlivé a nepříjemné. Věříme ale, že do 
následujících let přinesou našim irmám stabilitu a pozitivně 
ovlivní hospodářské výsledky. 
Za vedení skupiny bych proto rád touto cestou ocenil vaši po-
moc a poděkoval za odvedenou práci, kterou jste přispěli k to-
mu, že jsme zvládli všechny problematické mezníky letošního 
roku a dokázali přitom dostát závazkům, které máme vůči na-
šim zákazníkům a obchodním partnerům. 
Naším cílem pro příští rok bude podpořit stabilizaci skupiny 
a zlepšit její výsledky. Rádi bychom zvýšili výtěžnost výroby 
a zajistili nové kontrakty zejména v oblasti prodeje tříděných 
druhů uhlí. Pozitivní okolností je, že by nemělo dojít k drama-
tické změně ceny energetického uhlí na trhu. Interně pak bude 
naplnění tohoto záměru vyžadovat maximální profesionalitu 
nás všech a také osobní iniciativu při hledání nových způsobů 
řešení jednotlivých úkolů. Osobně jsem přesvědčen, že v našich 
pracovních týmech je veliký potenciál a že to zvládneme.
Na závěr si Vám dovoluji ještě jednou osobně poděkovat, po-
přát klidné svátky a do nového roku mnoho zdraví, sil a osob-
ní spokojenosti.

Za představenstvo
Milan Krob

Vážení kolegové,

PF 2017
Veselé Vánoce 
a šťastný nový 
rok 2017
přeje redakce 
Důlních novin
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Voda je na šachtě speci ic-
ký živel. Někde není žádou-
cí, jinde naopak nezbytná. 
Například hlubináři, kteří 
chodbicují ve svazích lomu 
ČSA, se bez ní neobejdou. 
Potřebují ji pro dobýva-
cí technologii i na ochranu 
proti požáru.
A právě hlubinářům budou 
sloužit takzvané zasakovací 
vrty, které se hloubí nad jejich 
hlavami na jednom ze sva-
hů takzvané Albrechtické vý-
sypky. „Až doposud se voda do 
hlubiny dostávala dvěma způ-
soby. Z albrechtické čerpací 
stanice polyetylenovým potru-
bím po povrchu až k ústí chod-
bic, případně z hlavní čerpací 
stanice potrubím pomocí záso-
bovacího čerpadla,“ vysvětlil 
Petr Sigmund, hlavní inženýr 
společnosti Sev.en WT, kte-
rá zásobování vodou, ale ta-
ké odvodnění lokality ČSA za-
jišťuje. Oba tyto způsoby ale 
mají svá úskalí. Voda z hlav-

ní čerpací stanice nemusí být 
vždy zcela čistá, což by moh-
lo vadit dobývací technologii 
a v potrubí vedeném po povr-
chu by zase mohla v mrazech 
zamrzat. 
„Proto jsem přišel s myšlen-
kou položit část polyetylenové-
ho potrubí do země, kde by ho 
v dostatečné hloubce nehrozi-
lo zamrzání a zbytek trasy vést 
do hloubky zhruba 130 metrů 
takzvaným zasakovacím vr-
tem. Nakonec toto řešení by-
lo zvoleno jako nejvýhodnější, 
takže jsme zpracovali projekt 
a nyní specializovaná irma 
hloubí na Albrechtické výsypce 
dva vrty. Všechny práce chce-
me zvládnout do konce roku,“ 
doplnil Sigmund. 
Do hlubiny nepovede jen 
potrubí pro zásobování vo-
dou, proto se hloubí dva vr-
ty. Druhé potrubí poslouží 
po skončení dobývání k za-
plavení hlubinného díla po-
pílkem.                                (pim)     

Vodu pro hlubináře schovají pod zem

Vrt, který se hloubí na svazích lokality SA, bude zásobovat vodou hlubiná e v chodbicích. Foto: (pim)

Změnu obsluhy na některých 
vrátnicích plánují v průbě-
hu příštího roku ve Vršanské 
uhelné. 
„V současné době jsou všech-
ny vrátnice obsazeny nepřetrži-
tě jedním až dvěma zaměstnan-
ci ostrahy. Nově budou vrátnice, 
kterých se změna dotkne, v noč-

ních hodinách bez obsluhy. Ne-
přítomnost obsluhy ale nezna-
mená, že by se do areálu nikdo 
nedostal nebo by tento prostor 
nebyl pod kontrolou,“ uvedla 
Eliška Levojevičová, referent-
ka obrany a ochrany Vršanské 
uhelné. Vrátnice i jejich oko-
lí budou monitorovány z bez-

pečnostního dispečinku Vr-
šanské. „V současné době se ješ-
tě vyhodnocují data v nastavení, 
ale vedoucí zaměstnanci všech 
společností ve skupině, ale i mi-
mo ni, budou včas informováni,“ 
doplnila Levojevičová s tím, že 
všechny změny se promítnou 
i do předpisů společnosti.   (red)

Smlouvy, vytvořené od 
1. ledna 2017 ve společ-
nostech Severní energe-
tická a Sev.en WT, se již 
nebudou schvalovat ve 
stávající aplikaci v Share-
pointu (SHP), ale  v systé-
mu od Infotey. 
Ten zpracovatelé i schva-
lovatelé smluv dobře zna-
jí, neboť ho používali před 
vznikem Sev.en v roce 2013. 
Na intranetu navíc najdou 
uživatelský manuál, kte-
rý jim osvěží práci se systé-
mem označovaným jako ESS 
(Elektronické schvalování 
smluv).  Z technických dů-
vodů bude automatické čís-

lování pro rok 2017 začínat 
číslem 1000. První vytvoře-
ná smlouva tak ponese čís-
lo 1001.
O přístup do Sharepointu 
uživatelé po prvním lednu 
nepřijdou. Budou v něm ar-
chivovány všechny smlouvy 
a také se v něm budou tvořit 
dodatky ke starším smlou-
vám. Jedná se o dočasné ře-
šení, neboť postupně se do 
ESS převedou všechna da-
ta. Případné dotazy zodpoví 
správce systémů pro schva-
lování dokumentů Zdena 
Lazarová (linka 3377) a Ro-
mana Vořechovská (linka 
3341).                                   (red)

Vrátnice na Vršanech v noci osiří

Novinka ochrání dopravní pásy

Schvalování smluv se mění

Gumaři se dohodli s irmou 
Matador, výrobcem a také do-
davatelem dopravních pásů 
pro Vršanskou uhelnou, že 
vyzkoušejí bezpečnostní ná-
razníkový systém ARB (An-
titear Resistance Breaker). 
„V podstatě jde o systém lanek 
umístěných v šířce jednoho 
metru napříč do pásma. Ten by 
měl při vzniku trhliny zamezit 
dalšímu poškození pásu. Buď 
předmět, který trhlinu způso-
bil, zastaví úplně, nebo změ-
ní jeho směr a přitom se vy-
pne dopravníková linka. Je to 
účinná prevence, aby se v situ-
aci, kdy dojde k poškození pá-
su, minimalizovaly škody,“ vy-
světlil Vladimír Pavel, vedou-
cí servisu dopravního pásma 
Vršanské uhelné. 

V letošním roce gumaři nakou-
pili prvních třicet systémů ARB, 
které se začaly instalovat do 
všech nových  ocelolanových 
dopravních pásů.  V instalaci se 
pokračuje i na dalších pásech, 
obvykle se umisťuje ve zhru-
ba stočtyřicetimetrové vzdále-
nosti. 
„Nejedná se o úplnou novinku, 
ve světě se využívají různé typy 
podobných bezpečnostních sys-
témů. Systém ARB už je odzkou-
šený, na Slovensku jsme jej insta-
lovali v jedné z cementáren. Na 
severu Čech je ale Vršanská uhel-
ná prvním uživatelem,“ uvedl 
Miroslav Jureňa ze společnos-
ti Matador. Výrobce paramet-
ry systému ARB postupně vy-
ladil společně s těžební společ-
ností. Do pásových dopravníků 

se instaluje prakticky stejně ja-
ko při běžném spojování pásma 
a není vidět. Všechny vlastnosti 
a funkčnost pásu přitom zůsta-
nou zachovány. 
Ve Vršanské uhelné je v sou-
časné době v provozu zhruba 
19 kilometrů ocelolanového 
dopravního pásma. Své vlast-
nosti získalo díky tomu, že 
uvnitř je soustava lanek, kte-
rá zajišťují jeho odolnost. Na-
příklad v pásu, který se pou-
žívá na skrývce, je po celé je-
ho bezmála dvou metrové 
šířce celkem 118 lanek, každé 
o průměru přes osm milimet-
rů. Lanka jsou navíc chemicky 
ošetřena, aby k nim lépe přil-
nula guma, do níž jsou zasaze-
na. „Ocelolanové dopravní pásy 
jsou až dvojnásobně těžší oproti 
jiným běžně používaným. Mani-
pulace s nimi je sice náročnější, 
což ovšem vyvažuje jejich větší 
odolnost. Problém však nastá-
vá při mechanickém poškození. 
Systém ARB nám pomáhá za-
bránit těmto škodám,“ doplnil 
vedoucí.                                   (pim)

Pokračování ze strany 1
Ještě se zastavme na začát-
ku sedmdesátých let, kdy na-
stal pro šachtu velký zlom. 
Národní hospodářství potře-
bovalo více uhlí, proto padlo 
rozhodnutí, že se začne do-
bývat modernějším způso-
bem, nákladnější kolejovou 
dopravu nahradí pásová do-
prava a vzniknou takzvané 
technologické celky. Na Čes-
koslovenské armádě se s vý-
stavbou pásových dopravní-
ků začalo v roce 1976 a o rok 

později byl zprovozněn prv-
ní technologický celek, jehož 
součástí bylo rýpadlo KU800 
a zakladač ZP6600. Následo-
valy další technologické cel-
ky a postupně se po řezech 
likvidovala kolejová dopra-
va. V roce 1982 byl posta-
ven čtvrtý, poslední techno-
logický celek určený pro nej-
spodnější řez, tedy odkryv 
nejtvrdší zeminy přímo nad 
uhelnou slojí. K tomu byl za-
potřebí speciální stroj, aby 
si s tím poradil. A to bylo 
právě RK5000/R10. Stavět 
se začalo v roce 1980 v Al-
brechticích, dokončeno bylo 
na sklonku roku 1982 a pak 
začal transport na spodní 
řez lokality ČSA. V roce 1983 
byl zahájen takzvaný ově-
řovací provoz. Erkáčko bylo 
vlastně symbolem přechodu 
na moderní technologii těž-
by z kolejové na pásovou do-
pravu. 

Pro  zůstal tento stroj jedi-
ným svého druhu?
Původně měly být pro loka-
litu ČSA vyrobeny dva tyto 

stroje. Jenže první rok provo-
zu byl opravdové peklo, za-
čínalo se s obrovskými pro-
blémy. Spousta věcí se mu-
sela vychytat a stroj musel 
projít takzvaným Inovač-
ním programem rozvoje vě-
dy a techniky, který řešil je-
ho potíže. Po roce ověřovací-
ho provozu nebyly výsledky 
moc dobré, proto se rozhod-
lo, že druhý stroj nebude na-
sazen na Armádě, ale v Cha-
bařovicích. Tam už měli zku-
šenosti s mnohem menšími 

stroji na kráčivém podvozku, 
například RK400. Podmínky 
pro těžbu se ale zásadně liši-
ly a navíc se v Chabařovicích 
těžba brzy ukončila. Kariéra 
druhého erkáčka tak byla po-
měrně krátká.  

Když se vychytaly všechny 
jeho prvotní nedostatky, 
měl pak ještě nějakou 
závažnější poruchu?
Jakkoli to zní zvláštně, ne-
měli jsme za celou dobu pro-
vozu žádný zásadní mecha-
nický problém, ani těžkou 
havárii. Zřejmě největší po-
tíže, s nimiž jsme se museli 
potýkat, byly s kulovou drá-
hou. Museli jsme ji v roce 
1988 nechat vyměnit a kou-
le o průměru 120 milimet-
rů nahradit koulemi o prů-
měru 250 milimetrů. Kulová 
dráha je vlastně takové ob-
ří ložisko. Celkem je v něm 
160 koulí, každá váží 45 ki-
logramů. V osmdesátých le-
tech se dělala rekonstruk-
ce kulového dopravníku. Bě-
hem let se měnilo kráčení 
a celá řada dalších částí stro-

je. Naprosto zásadní byla ge-
nerální oprava v roce 2005, 

kdy se instaloval nový řídicí 
systém, a opravovala ocelo-
vá konstrukce stroje. 

Jste jeden z mála, kdo na 
stroji pracoval od úplného 
za átku. Jak se st ídala 
osádka? 
Už od montáže až po zaháje-
ní těžby byl na stroji můj ko-
lega Miroslav Syrový. Já jsem 
se v době, kdy se stroj stavěl,  
kolem něj sice také pohybo-

val, ale víc jsem se zapojil 
až jako mechanik stroje po 

zahájení těžby v roce 1983. 
S Miroslavem Syrovým za-
čínal na erkáčku ještě Josef 
Krupička a následně Vlas-
timil Drobílek jako elektro-
mechanik stroje. Elektrome-
chanici se měnili asi nejčas-
těji. Myslím, že se na stroji 
během těch 33 let mohlo vy-
střídat kolem 160 lidí. Pů-
vodně tvořilo osádku 10 li-
dí, dnes stačí zhruba polo-
vina. 

Své působení na šachtě jste 
spojil s tímto velkostrojem. 
Pokra uje někdo z rodiny 
v hornické tradici?
Když se mě kolegové před le-
ty ptali, zda se chystám ode-
jít do penze, řekl jsem jim, že 
když už jsem byl u erkáčka od 
narození, rád bych to s ním 
dotáhl až do konce. Nako-
nec jsem odešel o měsíc dřív, 
než ukončí těžbu. Postupně 
si zvykám na život penzisty. 
V naší rodině hornická tradi-
ce nepokračuje. Jen manželka 
nějaký čas na šachtě pracova-
la v účtárně a pak jako eko-
nomka úseku, ale ani jeden ze 
tří synů se po šachtě neohlí-
ží, ačkoli ten nejmladší je na 
průmyslovce, takže se stroja-
řině věnuje.                         (pim)

S erká kem spojil Jaroslav Šebek témě  celou svou profesní dráhu na šachtě. Foto: (pim)

Poslední skrývkové erkáčko se loučí

Korečkové rypadlo RK5000/R10
  Za celou svou éru „odpracovalo“ 90 tisíc provozních 

hodin a vytěžilo téměř 154 milionů kubíků zeminy, 
což  odpovídá deseti a půl letům nepřetržité těžby. 

  Unikátní částí stroje je korečkový řetěz vážící téměř 
230 tun a roztažný na délku měří bezmála 140 me-
trů. 

  Za 33 let těžby se použilo 34 korečkových řetězů, ku-
povalo se jen 15 nových, obvykle se celý nebo jeho 
části renovovaly v Krušnohorských strojírnách. Po-
slední nový korečkový řetěz se kupoval v roce 2008. 

  Pohon korečkového řetězu zajišťují dvě převodové 
skříně, každá o hmotnosti 75 tun a dva elektromo-
tory o příkonu 1,6 MW, které řetězu dodávají sílu až 
324 tun.

„Erkáčko bylo vlastně symbolem přecho-
du na moderní technologii těžby z kolejo-
vé na pásovou dopravu.“

„Jakkoli to zní zvláštně, neměli jsme za 
celou dobu provozu žádný zásadní mecha-
nický problém, ani těžkou havárii.“

Zajímavou a na severu Čech zatím ojedinělou 
novinku využívají gumaři Vršanské uhelné. 
Ve spolupráci s  výrobcem dopravních pásů 
přišli na způsob, jak je chránit před poškoze-
ním. 

K 1. listopadu 2016 byl za-
psáním do obchodního rejs-
tříku formálně ukončen pro-
ces fúze mezi společnost-
mi Severní energetická a.s. 
a Czech Coal a.s. Tento pro-
ces byl zahájen v souvislosti 
se změnou akcionářů ve sku-
pině Severní energetická a je 
logickou součástí restruktu-
ralizačního procesu skupin 
Czech Coal a Sev.en.  
Hlavním předmětem činnosti 
společnosti Czech Coal a.s. byla 
v posledních letech správa kon-
traktů na prodej a dopravu uhlí 
ze Severní energetické do sku-
piny Czech Coal. Převzetí obou 
těchto společností jedním akci-
onářem umožnilo, aby uvede-
né činnosti napříště realizova-

la jen jedna z obou společnos-
tí. Severní energetická se tak 
v rámci fúze stala právním ná-
stupcem fúzovaných společ-
ností a převzala do své správy 
všechny kontrakty Czech Coalu.
Došlo tím jak ke zjednodušení 
procesu, tak ke snížení nákla-
dů a zvýšení pro itu společnos-
ti Severní energetická. 
Do budoucna tato fúze může 
pozitivně ovlivnit hospodář-
ské výsledky Severní energe-
tické. Přinese jí totiž jako ná-
stupnické společnosti výnos 
z probíhajících soudních spo-
rů, u kterých se podařilo do-
sáhnout takových rozsudků, 
které určují žalovaným spo-
lečnostem zaplatit požadova-
né nároky.

Czech Coal zmizel v Severní
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ANKETA
Pomáháte doma 
s vánočním úklidem? 
A jak jste daleko?

František Knopf
Vršanská uhelná
Úklid a výzdoba jsou domé-
ny mé ženy, ale samozřejmě 
když je potřeba, přiložím 
ruku k dílu. I když nejlépe 
mi jde uklízení vánočního 
cukroví.  Letos už jsou pří-
pravy u konce, i stromek už 
je na balkoně.

Bohumil Stejskal
Vršanská uhelná
Samozřejmě pomáhám 
s vánočním úklidem, to je 
pro mě naprosto automa-
tická věc. Přípravy už jsou 
hotové, dárky máme na-
koupené, umělý stromek 
včetně bezpečných světé-
lek. 

David Knézel
Severní energetická
Mé vánoční přípravy jsou 
minimální, protože svátky 
trávím většinou návštěvami 
příbuzných, u nichž teprve 
nasávám tu správnou atmo-
sféru. 

Petr Vrána
Infotea
S přípravami ženě samo-
zřejmě pomáhám.  Letos 
ale ještě úplně hotovo ne-
máme, i pár dárků mi ještě 
zbývá dokoupit.  Stromek 
nesháníme, máme umělý 
a strojíme ho až den před 
Štědrým dnem.

KDYŽ SE ŘEKNE

CO MUSÍ UMĚT STROJNÍK
  Pro profesi strojníka neexistuje žádný speci ický 

učební obor, upřednostňují se uchazeči se strojním 
vzděláním. 

  V osádce každého uhelného rypadla je jeden strojník.

  Pracuje v ranních osmihodinových směnách pět dnů 
v týdnu.

  Mechanických a pohyblivých částí na velkostrojích je 
celá řada, proto je profese strojníka velmi důležitá.

Domek a nipl
I strojník na velkostroji si 
může pořídit domek, ten-
hle ovšem najdete na jeho 
pracovišti na velkostroji. Je 
to vlastně jakýsi domeček 
pro ložisko, kterým prochá-
zí hřídel. Když tedy stroj-
ník mluví o tom, že kontro-
luje domky, musí zjistit, zda 
jsou hřídele s ložisky v dob-
rém stavu a nepotřebují pro-
mazat. 
Nipl je další výraz, který 
strojník používá poměrně 
často. Jde v podstatě o maz-
ničku, tedy  místo, kudy se 
pohyblivá zařízení proma-
závají. Kulička niplu zabra-
ňuje, aby se mazivo dostalo 
otvorem ven. V principu se 
jedná o zpětný ventil.

„Jednou z prvních věcí, které 
ráno udělám, když přijdu do 
práce, zkontroluji náplň ma-
zacího lisu PLC ložiska,“ říká 
Lukáš Chalupecký, který pra-
cuje jako strojník na jedné ze 
dvou uhelných „třístovek“ na 
Vršanech. PLC ložisko je lo-
žisko, na kterém se otáčí na-
kládací výložník. Musí se pra-
videlně mazat a kontrolovat. 
„Projít si ale musím kompletně 
všechny linky na stroji a kont-
roluji stav heliosů, tedy zásob-
níků maziva. Jednou z dalších 
činností strojníka je právě do-
mazávání ostatních rotujících 
částí, které nejsou napojeny na 
heliosy,“ vysvětlil Chalupec-
ký. V případě netěsnosti čis-
tí strojník i místa, kam se ma-
ziva dostalo příliš a podobně.  
Při mazání stroje se postupuje 
podle provozní dokumentace, 
takzvaného „mazacího plánu“, 
kde je přesně zaznamenáno, 
které části stroje a v jakých in-

tervalech se musí mazat. „Ně-
kdy to není možné, když je stroj 
v chodu, proto se využívají veš-
keré prostoje během těžby. Na-
příklad při přestavbách a pre-
ventivních opravách mažu 
a čistím ty části rypadla, které 
za běžného provozu nelze,“ při-
pomněl strojník. 

Mazivo nesmí nikdy dojít
Velkostroj potřebuje k provo-
zu několik provozních kapa-
lin a maziv a strojník musí mít 
naprosto jasno, kdy doplňovat 
olej do převodovek a kdy pro-
mazat ložiska. A také musí mít 
přehled o tom, jaký je stav zá-
sob mazadel na stroji. Nesmí 
se stát, že olej do převodovek 
dojde. Když se na rypadle za-
dře motor nebo ložisko, opra-
va či výměna trvá mnohem dé-
le a stojí mnohonásobně více, 
než když se zadře motor u au-
ta. A výpadek v těžbě se mů-
že hodně prodražit. Strojník 

rovněž odebírá vzorky ole-
jů z převodových skříní, kte-
ré se jednou za půl roku ode-
sílají k rozboru do olejové la-
boratoře. Zjistí se při nich 
stav a opotřebení provozní 
kapaliny a stanovuje se doba 
její výměny nebo iltrace.  

Menší opravy zvládá sám
Strojník své pracoviště pra-
videlně prochází a kontro-
luje, takže zná každý detail 

a zvládne i menší opravy. 
„Na drobnosti jako dotaho-
vání, případně výměnu ma-
lých součástí stačím sám ne-
bo s kolegy z osádky stroje. Na 
problém například v rozvo-
dech hydrauliky či nutné vět-
ší opravy voláme specializo-
vanou údržbu,“ doplnil Cha-
lupecký. 
Samostatně strojník vyko-
nává většinu činností na vel-
kostroji. „Samozřejmě jsem 

v kontaktu s brigadýrem, tedy 
vedoucím řidičem velkostro-
je, který mi také zadává práci. 
Jinak si ale většinu věcí dělám 
sám podle vlastního rozvrhu 
a s ostatními členy osádky víc 
spolupracujeme například při 
odstávkách,“ připomněl stroj-
ník. A protože na každém bag-
ru najdete jen jednoho stroj-
níka, který má mazání na 
starosti, je o to větší jeho od-
povědnost.                          (pim)   

Strojník ví, jak správně promazat bagr
Bezchybný chod každého stroje by měl někdo 
hlídat. Strojník na šachtě dohlíží a  stará se 
o všechny mechanické části velkostroje, které 
potřebují mazat.

Strojník Lukáš Chalupecký u jednoho z heliosů, které musí pravidelně kontrolovat. Foto: (pim)

Zimní opatření na šachtě 
se neřídí podle hodnot na 
teploměru, s přípravami se 
začíná už v říjnu. Obzvlášť 
v provozech, kde se pracuje 
s vodou, by dlouhé otálení 
mohlo znamenat problém. 
„Spádují se potrubí, aby v nich 
s příchodem prvních mrazů 
voda nezamrzla. Je třeba udě-
lat také údržbu čerpadel, pro-
tože ve chvíli, kdy by hladina 
zamrzla, už bychom se k nim 
nemohli dostat,“ vysvětlil Mi-
roslav Moc, strojní mecha-
nik společnosti Sev.en WT, 
která pro Severní energetic-
kou zajišťuje odvodnění. Aby 
plovoucí čerpadla například 
v hlavní čerpací stanici v zi-
mě nezamrzla na hladině, 
nasazují se do provozu ješ-
tě pomocná čerpadla, která 
v jímkách udržují průtok. Ta-
ké technologii hlavní čerpací 
stanice v lokalitě ČSA je po-
třeba upravit. Zapojují se tak-
zvané zateplovací kabely, za-
teplují se armatury a v buň-
kách, kde jsou nejdůležitější 

části technologie, se zapíná 
vytápění. 
„Skutečné zimní období pro nás 
nastává, když venkovní teplo-
ty klesají pod pět stupňů Celsia. 
To se voda z potrubí a čerpadel 
vypustí a čerpá se, jen když se 
zvedne hladina. Druhou mož-
ností je takzvaný cyklický pro-
voz, kdy voda v potrubí zůstává 
a technologie se zapíná jen v ur-
čitých intervalech, aby nemoh-
la zamrznout. Tento způsob se 
využívá v místech, kde je hodně 
vody, například u hlavní čerpací 
stanice,“ doplnil Moc. 
Pro zimní provoz je nejtypičtěj-
ší přechod z automatického na 
ruční režim v čerpacích stani-
cích. To ovšem neznamená, že 
by na každé čerpací stanici by-
la nepřetržitě obsluha. Techno-
logii ovládá řídicí systém, kte-
rý obsluha sleduje na počítači 
a může udělat potřebné úpra-
vy. Část zaměstnanců má ve 
svých služebních telefonech in-
stalovanou i aplikaci na hláše-
ní poruch, aby mohli okamžitě 
reagovat.                            (pim)

Marka Viktorýna, 
ředitele Servis Leasing

Jaký byl rok 2016 pro vaši 
spole nost?
V roce 2016 jsme se soustře-
dili především na poskyto-
vání služeb společnostem 
ve skupině Czech Coal a dá-
le pak i několika externím 
partnerům, kteří jsou blíz-
kými spolupracovníky tě-
žebních společností. Pokra-
čovali jsme v obnově vozo-
vého parku, i když v trochu 
omezené míře vzhledem 
k restrukturalizaci v těžeb-
ních společnostech. Poří-
dili jsme zhruba 15 osob-
ních aut, převážně typu 
Volkswagen Golf a Passat, 
a dále přes 10 vozů Ford 
Ranger a dvě Toyoty Hilux. 
Obnova vozového parku bu-

de pokračovat i v příštím ro-
ce a to na základě požadav-
ků jednotlivých společnos-
tí ve skupinách Czech Coal 
i Severní energetická. Prů-
běžnou obměnu plánujeme 
i u terénních automobilů.
Velmi důležitou součástí na-
ší práce bylo i letos posky-
tování inančního leasin-
gu společnostem, které po-
řizují těžkou techniku, jako 
jsou nákladní automobi-
ly, přívěsy nebo zemní stro-
je. Tato forma nákupu je 
pro ně výhodnější z hledis-
ka cash low. Pro společnost 
Czech Coal Power jsme tak-
to nakoupili čtyři nákladní 
automobily a dva autojeřá-
by, všechny značky Kamaz 
a také trojici dozerů Koma-
tsu. Pro Rekultivace jsme za-
jistili nákup kontejnerové-
ho nosiče značky MB Atego. 
Našeho inančního leasingu 
využila i společnost DTS Vr-
benský při nákupu přívěsu 
Schwarzmüller a také spe-
ciálního návěsu Goldhofer 
určeného pro přepravu těž-
kých strojů. V součtu dosáh-
la hodnota inančního lea-
singu několika desítek mili-
onů korun. 
Za zmínku stojí také auto-
půjčovna, kterou provozuje-
me v Mostě. Letos se změnil 
způsob výpočtu nákladů na 
jednotlivá vozidla, který je 
pro uživatele autopůjčovny 
příznivější.                      (pim) 

OTÁZKA PRO...
Automat v zimě vypne

V areálu ČSA pokračuje stě-
hování zaměstnanců, aby se 
co nejvíce využily vlastní bu-
dovy a snížily náklady za pro-
nájem. 
Přestěhoval se úsek výrobního 
ředitele a přehodnotilo se vy-
užívání i dalších prostor, které 
si Severní energetická pronají-
mala od Palivového kombiná-
tu Ústí. „Ještě letos bude uvol-
něna část obrobny, kde dříve bý-

val sklad elektromotorů a sklad 
pro úsek skrývky. Nájem ukon-
číme také v investičním skla-
du, skladu olejů a nafty, skladu 
hořlavin, uvolněn bude i sklad 
dílců a dvě haly HUSAR,“ uved-
la Jaroslava Hudrlíková z úse-
ku péče o majetek. Podle je-
jích slov se ve druhé polovině 
února přemístí také labora-
toř na Úpravně uhlí Komořa-
ny.                                               (má)

Pronájem přijde draho

Tenhle domek je vlastně kryt na ložisko, kterým prochází h ídel. Fo-
to: (pim)

Nipl je výraz pro místo, kterým se pohyblivé sou ásti stroje promazá-
vají. Foto: (pim)

Začátek prosince byl ve 
chvaletické elektrárně ve 
znamení setkávání.
Nejprve se přímo na velínu 
elektrárny uskutečnilo le-
tos poslední setkání vede-
ní společnosti se zaměst-
nanci. Hlavním tématem by-
ly opravy bloků 3 a 4, jejich 
současný stav i další po-
stup. Na některých celcích 
už se začíná přebírat zaří-
zení, například u absorbé-
ru č. 2 nebo vnitřního zauh-
lování. Blok 3 elektrárny by 
měl být „přifázován“ v prv-
ní polovině ledna, blok 4 má 
podle harmonogramu jeden 
až dva měsíce zpoždění. 
Po roce se opět sešlo také 
více než šest desítek býva-
lých zaměstnanců elektrár-
ny. Technický ředitel Jan 
Pozler seznámil s význam-
nými událostmi roku 2016 
a nastínil plány společnosti 
do budoucna. Většinu býva-

lých zaměstnanců stále za-
jímá dění na jejich původ-
ním pracovišti a měli také 
spoustu dotazů k probíha-

jící rozsáhlé rekonstruk-
ci i k budoucnosti elektrár-
ny. Příjemnou vánoční at-
mosféru navodila zpěvačka 

Monika Mašková a setkání 
zakončila již tradiční „sko-
rovečeře“ v jídelně. 

(kapr)

S vedením spole nosti se p ímo ve velíně chvaletické elektrárny setkala zhruba padesátka zaměstnanců. 
Foto: (kapr)
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Barboru k nejvyššímu před-
staviteli města znovu dopro-
vodil průvod havířů, který se 
několikrát zastavil, aby na ces-
tě místním vysvětlil původ le-
gendy o svaté Barboře a také 
důvod, proč je patronkou hor-
níků, razičů tunelů nebo dělo-
střelců. Při zastávce u měst-
ského divadla se odehrálo pře-
kvapení, když zlí permoníci 
chtěli na příkaz pána z podze-

mí, velkého Permona, svatou 
Barboru unést a uvěznit. Na-
štěstí byli na blízku báňští zá-
chranáři, kteří permoníkům 
jejich plán překazili, a tak pa-
tronka havířů mohla bezpečně 
předat primátorovi své svět-
lo. Jeho kouzelná moc nejenže 
město ochrání, ale umožňuje 
nahlédnout i do budoucnosti. 
Slavnostní průvod se svatou 
Barborou měl letos výjimeč-

né zakončení. Členové Spol-
ku severočeských havířů 
předali primátorovi Mostu 
znak s hornickými symbo-
ly mlátkem a želízky vytesa-
nými do stejného mramoru 
z ostrova Brač, jaký byl po-

užit i při stavbě Bílého do-
mu ve Washingtonu. „Most 
má bohatou hornickou tradi-
ci, takže se může směle rov-
nat městům jako Jihlava, Os-
trava nebo Příbram. Proto 
by měl mít symbol, který tu-

to tradici připomíná,“ po-
znamenal Vladimír Rouček, 
generální ředitel Vršanské 
uhelné a Severní energetic-
ké, který společně se zástup-
ci spolku primátorovi znak 
předal.                              (pim)

Most zůstává pod ochranou světla svaté Barbory
Město Most je i  pro příští rok pod ochranou 
světla svaté Barbory a  navíc získalo od hor-
níků symbolický mramorový znak, který má 
připomínat jeho hornickou tradici.  

Patronka haví ů opět p inesla do Mostu kouzelné světlo, které má město v p íštím roce ochránit. Foto: (pim)

Svatá Barbora
Podle legendy byla dcerou krále v maloasijské Nikodé-
mii. K otcově nevoli se stala křesťankou, za což byla uvr-
žena do věže. Podařilo se jí však utéct a skrýt se v nedale-
ké skále, která se před ní rozestoupila a poskytla útočiště. 
Proto je svatá Barbora patronkou horníků a ochránkyní 
věží. Její osud však skončil tragicky. Po zradě byla souze-
na a nakonec rukou vlastního otce popravena. Do krále 
ale krátce poté, co trest vykonal, uhodil blesk a na místě 
jej zabil. Proto se ke svaté Barboře hlásí také dělostřelci. 

Celý mostecký „kojeňáček“ 
je oděn do vánočního hávu, 
nastrojené stromečky jsou 
na každém oddělení, v kaž-
dé herně, výzdoba nechybí 
ani na chodbách.
Bylo před dopolední vycház-
kou batolat. Některé stani-
ce už se chystaly, jiné se ješ-
tě věnovaly výtvarné výcho-
vě a rukodělným pracím, 
třeba malým chlapečkům 
šlo úžasně navlékání vel-
kých korálků. Novorozenci 
dostávali svačinu, jiní spin-
kali, naprostá pohoda a klid 
panovaly i na stanici hendi-
kepovaných dětí. Všude čis-
to, útulno, spousta hraček 
podněcujících hru i doved-
nosti dětí, dokonce nechy-
běly plastové dětské mobily 
v rukách nejstarších batolat 
a kolektivní „haló, haló“, jak 
to známe od batolat z našich 
domovů. Posedlosti elektro-
nikou propadly i zdejší děti, 
které se radostně předháně-
ly, kdo ten svůj „mobil“ ukáže 
jako první. 
„Situace v našem ústavu je 
stabilizovaná. Jsme zařízením 
Ústeckého kraje, transformací 
jsme prošli již před deseti lety, 
kdy jsme se zaměřili hlavně na 
sociální služby. Zdejší kraj má 
svá speci ika a potřeby včet-
ně zařízení pro nejmenší dě-

ti. S rozvojem pěstounské péče 
nám sice dětí ubylo, ale na ka-
pacitu 120 tu nyní máme 108 
dětí, což není velký rozdíl,“ 
uvedla ředitelka Kojeneckých 
ústavů Ústeckého kraje Mi-
lada Šilhová s tím, že o pěs-
tounství rozhoduje kraj jako 
zřizovatel. „S pěstouny jsme 
na jedné lodi, není mezi ná-
mi žádná zášť či rivalita, jak 

by se podle zpráv v celostát-
ních mediích mohlo zdát,“ do-
dala. Pěstounům, které kraj 
do ústavu posílá na „zkuše-
nou“, či budoucím náhradním 
rodičům tu při víkendových 
pobytech pomáhají přiblí-
žit a vyzkoušet si péči o děti. 
Ústav má i byt, kde se mohou 
budoucí rodiče s dítětem po-
znávat a sžívat. 

Mnoho let má kojenecký ústav 
kromě jiných svého dobroti-
vého partnera také v těžeb-
ních společnostech. Pravi-
delná jsou setkání a inanční 
dárky před Vánoci. Ani le-
tos pomoc nechybí. Darova-
né peníze ústav využije, jako 
už několik posledních let, na 
ozdravný pobyt dětí v příro-
dě.                                          (má)

Dárek přemění na pobyt v přírodě
Předvánoční zábava pro dě-
ti zaměstnanců skupin Czech 
Coal a Severní energetic-
ká byla letos ve znamení po-
hybu. Andělské řádění si ve 
sportovní hale užily i děti 
z mosteckého dětského do-
mova a kojeneckého ústavu. 
Mostecké házenkářky, jejichž 
generálním partnerem je Vr-
šanská uhelná, připravily deset 
soutěžních disciplín, při kterých 
dětem vydatně pomáhaly. Sou-
částí akce bylo předání symbo-
lických šeků kojeneckému ústa-
vu a dětskému domovu v Mos-
tě z rukou Vladimíra Roučka, 
generálního ředitele Vršanské 
uhelné a Severní energetické. 
Od těžebních společností získa-
ly padesát tisíc korun. „Chtěli by-
chom moc poděkovat za každo-
roční podporu, která je pro nás 
velmi důležitá. Letos nám pení-
ze pomohly při pořizování no-
vého nábytku,“ děkovala Marce-
la Stütz, ředitelka mosteckého 
dětského domova. 
Pak už se děti mohly vrhnout na 
hrací plochu haly, kde na ně če-
kaly disciplíny, při nichž se tře-
ba střílelo na branku, trénova-
la rovnováha a dělaly kotrmel-
ce. Vše za dozoru a take vydatné 
pomoci Černých andělů. Za své 
výkony si děti odnášely sladkou 
odměnu, která na ně čekala i při 
odchodu domů.                        (red)

Řádění s Anděly

Záchranářské záslužné kří-
že převzalo osm báňských 
záchranářů, kteří pracu-
jí v  Hlavní báňské záchran-
né stanici Most a Hlavní báň-
ské záchranné stanici Praha. 
Medaile uděluje předseda 
Českého báňského úřadu, 
který na úvod ceremoniálu 
poděkoval oceněným a vy-
zdvihl význam záchranářské 
profese. „Nejde o obyčejné 
povolání. Každý, kdo vstupu-
je do řad báňských záchra-
nářů, musí kromě nezbytných 
odborných předpokladů dis-
ponovat i vysokými morální-
mi kvalitami,“ uvedl předse-
da Českého báňského úřadu.
Nejvyšší ocenění Zlatý zá-
chranářský záslužný kříž 
převzal Otakar Opacki, který 
v minulosti pracoval jako zá-
chranář mimo jiné na Dole 
Alexander. Z mosteckých zá-
chranářů přebírali Stříbrný 
záchranářský záslužný kříž 
Josef Chmel, vedoucí me-
chanické dílny HBZS Most 
a Antonín Kotrbatý z dolu 
Centrum. Bronzový záchra-
nářský záslužný kříž získa-
li Stanislav Fišer, mechanik 
HBZS Most, Jan Janoušek, 
četař HBZS Most a Jiří Tyd-
litát, který rovněž působil 
jako záchranář na dole Cen-
trum. Z pražské záchran-
né stanice převzali stříbrné 
kříže Jaroslav Hanuš a Ol-
dřich Šultýs. 

Všem oceněným, ale také je-
jich rodinám, jejichž podpora 
je pro záchranáře velmi důle-
žitá, poděkoval Vladimír Rou-
ček, generální ředitel Vršan-
ské uhelné a Severní ener-
getické. Zároveň blahopřál 

Vlastimilu Vozkovi, poslanci, 
bývalému primátorovi Mostu, 
ale také dlouholetému ředi-
teli dolu Centrum k zisku re-
zortní medaile Jiřího Agrico-
ly za zásluhy o české hornic-
tví.                                          (red)

Všem oceněným i jejich rodinám poblahop ál Vladimír Rou ek, generální editel Vršanské uhelné a Severní energetické. Foto: (pim)

Báňský úřad ocenil  práci záchranářů

Okruh lidí, oceňovaných tím-
to nejvyšším rezortním vy-
znamenáním, se o odborové 
funkcionáře z těžebního obo-
ru rozšířil již před několika 
lety. „Byl jsem poctěn, vždyť 
na seznamu držitelů medai-
le je řada významných osob-
ností. Považuji to za uznání 
práce. Zároveň pociťuji i smu-
tek nad tím, v jaké situaci se 
dnes rezort hornictví v ČR na-
chází, kam jej politici doved-
li. Výhledy nejsou sice růžové, 
ale já jsem přesvědčen, že uh-
lí v energetickém mixu i nadá-

le obstojí,“ vyjádřil se Jaromír 
Franta. 
S šachtou je spojen už něko-
lik desetiletí. Před funkcí od-
borového předáka si tehdejší 
středoškolák vyzkoušel prá-
ci zámečníka i pozici vedou-
cího řidiče velkostroje v lo-
mu ČSA. Osm let zastupuje 
odboráře mosteckých těžeb-
ních společností, z toho čty-
ři roky hájí jejich zájmy také 
na úrovni Oborového svazu 
PHGN jako jeho první místo-
předseda, ale i v řadě dalších 
svazových orgánů i v pracov-

ních skupinách při minister-
stvu průmyslu a Hospodář-
ské a sociální radě Mostecka. 
Cílem jeho snažení je v po-
sledních letech především 

zrušení limitů těžby na ČSA. 
Po loňském rozhodnutí vlá-
dy o setrvání stávajících li-
mitů inicioval vznik kompen-
zací pro uvolňované horníky 

při těžbě uhlí i uranu, s míst-
ními odboráři připomín-
kuje návrhy zákonů, nove-
ly v sociální oblasti i hornic-
tví.                                        (má)

J. Franta: V uhlí věřím, i když výhledy nejsou růžové

Jaromír Franta p evzal ocenění v sídle eského bá ského ú adu v Praze. Foto: Archiv BÚ

Rytířský sál hradu Hněvín byl po roce opět dějištěm předávání hor-
nických ocenění. Z rukou předsedy Českého báňského úřadu Martina 
Štemberky přebírali nejvyšší poctu báňští záchranáři. 

  Záchranářskými záslužnými kříži tří stupňů se 
oceňují výjimečné zásluhy v báňské záchranné 
službě. 

  Kromě záchrany života nebo majetku může být 
ocenění uděleno také za zvyšování odborné 
úrovně v oboru. 

  Držitel musí pracovat v báňské záchranné služ-
bě nejméně 10 let.               

Hornickou uniformu předsedy Sdružení od-
borových organizací Czech Coal Group (SOO 
CCG) Jaromíra Franty zdobí od letošního pro-
since medaile Jiřího Agricoly.

Navlékáním korálků batolata procvi ují jemnou motoriku. Foto: (má)



DN / číslo 12 / prosince 2016   DN / číslo 12 / prosinec 2016   > 8 | Jídelní lístek Jídelní lístek | 9



DN / číslo 12 / prosince 2016   DN / číslo 12 / prosinec 2016   > 10 | Region Rozhovor | 11

Co pro vás tato medaile 
znamená?
Je to obrovské ocenění celoži-
votní práce. V okamžiku, kdy 
jsem se o tom dozvěděl, mi té-
měř vyhrkly slzy. V důlním pro-
středí jsem se pohyboval pře-
vážnou část mého aktivního 
života a na hornictví jsem neza-
pomněl ani teď v politice. Velmi 
si ceny vážím, stejně jako mých 
spolupracovníků, kteří mi da-
li hornickou „školu“, i Vršanské 
uhelné, která mě na vyzname-
nání navrhla.

Zní to trochu nostalgicky. 
Nestýská se vám? Neuvažujete 
o návratu?
Stýská se mi moc, protože je 
to krásné povolání. Je mi lí-
to, že ztratilo v poslední době 
lesk a že politika České repub-
liky hornictví nepřeje a neváží 
si ho. Vždyť hornictví vždy stá-
lo v základech ekonomiky státu 
a podporovalo ji a je tomu tak 
dodnes.  Ale návrat? To je moc 
těžká otázka. Ač si to nerad při-
znávám, jsem už člověk důcho-
dového věku, takže nevím, zda 
o práci seniora bude za rok zá-
jem.

íkáte, že hornictví ztratilo lesk. 
Jako len Spolku severo es-
kých haví ů se snažíte zachová-
vat tradice. Pro  nejsou tak 
živé jako t eba v sousedním 
Sasku? Pro  si hornictví tolik 
nevážíme?
Od roku 1994 dochází v revíru 
k systematickému útlumu hor-
nické činnosti pod taktovkou 
vlády a Ministerstva průmys-

lu a obchodu. Bohužel se u nás 
nepoštěstilo to, co v ostatních 
regionech, tedy že stát podpo-
řil technické památky a histo-
rii hornictví. Celá problemati-
ka udržování hornických tradic 
a památek se přesunula do ak-
tivit konkrétních kolegů, býva-
lých havířů, jedinců. Vezměte 
jen Podkrušnohorské technic-
ké muzeum – doslova vykřesa-

né ze země! Moc si vážím jeho 
ředitele Zbyňka Jakše a jeho ko-
legů, nadšenců. Jen díky nim 
nám alespoň něco zůstane do 
budoucna. Zklamal mne minis-
tr Mládek, který nepřistoupil 
na projekt Spolku severočes-
kých havířů oceňovat jednotliv-
ce, kteří se zasloužili o zachová-
ní hornických tradic a památek, 
i když s ním souhlasilo Minis-
terstvo kultury i další institu-
ce. Ale nevzdávám se, budu ná-
vrh dál prosazovat. Stejně jako 
nyní chci prosadit, abychom se 
připojili k iniciativě dalších ev-
ropských zemí a zařadili do ka-
lendáře památný den obětí hor-
nických tragédií. Kolegové na 

saské straně mají větší podporu 
měst i sponzorů a proto je udr-
žování tradic u nich lepší.

Pro  podle vás severní echy 
nedokážou využít potenciálu 
svých technických památek, 
jako to udělaly t eba Vítkovice, 
které proměnily průmyslovou 
minulost v turistickou atrakci?
Protože po ukončení provozu 
ve Vítkovicích bylo rozhodnu-
to o zachování techniky do bu-
doucna a nebyla dána do šrotu 
jako u nás. V rámci likvidačních 
prací stát chtěl maximalizovat 

výnosy ze šrotu, a tak se naří-
dila likvidace všeho včetně těž-
ních věží. Ve Vítkovicích mají 
za sebou obrovskou podporu 
jak podnikatelskou, tak místní 
radnice i státu, a ta zde chybí. 
Nám zůstaly jen Juliuska a Cen-
trum. Ale nevadí. I to by stačilo, 
ale chce to uvědomit si, že indu-
striální památky jsou součástí 
naší historie, že máme co uka-

zovat a že v rámci turistického 
ruchu je po nich hlad. Mnoho-
krát jsem o tom jednal na Mi-

nisterstvu průmyslu a obchodu 
a je třeba to stále znovu oteví-
rat. Jsem rád, že aspoň v regi-
onu máme partnery a spon-
zory, ale nestačí to. Technické 
památky by měly do svých roz-
vojových plánů zahrnout kraj 
i města pod Krušnými horami, 
neboť sem nepatří jen uhlí, ale 
i historie dobývání rud v Kruš-
ných horách.

ást svého života jste spojil 
s dolem Centrum, posledním 
hlubinným hnědouhelným do-
lem v eské republice. Jakou 
budoucnost byste si pro něj 
p edstavoval? Má turistický po-
tenciál nebo bychom ho měli 
zachovat pro budoucí těžbu?
Určitě má potenciál. Na povr-
chu jsou památkově chráněné 
objekty a starý těžní stroj, tech-
nické památky, které stojí za to 
zachovat a ukazovat. V repub-
lice moc takových expozic ne-
ní. Je to navíc velmi dobrý vý-
chozí bod pro případné zpří-
stupnění dobývacího prostoru 
pod chemickými závody, kde je 
množství velmi kvalitního uh-
lí. Nemyslím si, že to uhlí tam 
zůstane na věky. Byl bych pro-
to nerad, aby Centrumku vzaly 
buldozery a zanikla. Jenže tako-

vý projekt potřebuje bohatého 
sponzora. Provoz dolu je nároč-
ný, neboť je nutné zajistit čer-
pání důlních vod, větrání atd. Je 
tedy těžké vyslovit přání a kon-
frontovat ho s realitou. 

S plány na obnovu regionu 
souvisí i Jezero Most, o jehož 
využití jste usiloval již jako 
primátor. Vidíte už kýžený 
pokrok?
Jezero je napuštěné, řeší se in-
ženýrské sítě, začala se stavět 
silnice Most – Mariánské Radči-
ce, takže pokrok vidět je, i když 
jde o kroky spíš mravenčí. Če-
ká nás minimálně pět, deset let 
práce, než se jezero a jeho okolí 
začne rozvíjet. Bohužel spousta 
záležitostí není vyřešena. Kdo 
a za jakých okolností bude je-
zero provozovat, hradit nákla-
dy na dopouštění...  A stále ote-
vřené je vlastnictví pozemků. Je 
nemorální, aby si je město Most 
muselo kupovat. Historicky 
jsou to jeho pozemky, na nichž 
kdysi stálo.

Krátce po zvolení poslancem 
jste íkal, že mezi Slaným 
a Prahou existuje nějaká 
zóna zapomnění, kterou 
poslanci projíždí, a že vám 
pomáhají funkce v regionu 
udržet zdravý kontakt s reali-
tou. Udržel jste si ho?
Věřím, že ano, neboť řa-
da problémů, které jako po-
slanec musím řešit, vychá-
zí z mých zkušeností v regi-
onu – jak z hornictví, tak ze 
zahlazování důsledků hor-
nické činnosti, i z práce na 
radnici a kontaktu s lidmi. 
Nejsem často u pultíku, kde 
se mnohdy předvádí zbyteč-
né žvanění, které nenávidím. 
Daleko víc práce se udělá ve 
výborech a v argumentaci 
nad návrhy. Příkladem mů-
že být antifosilní zákon, kde 
jsme účinnou argumentací 
dosáhli toho, že v tomto vo-
lebním období se o něm už 
nebude jednat. Vždy mi po-
máhaly zkušenosti ze šachty 
i radnice.                          (kat)

Zkušenosti ze šachty využil i v politice
Havířem byl téměř třicet let, než se začal vě-
novat politice. Současný poslanec a  bývalý 
mostecký primátor Vlastimil Vozka přiznává, 
že na hornictví nikdy nezapomněl. A jeho hor-
ničtí kolegové zase na něj, navrhli ho na uděle-
ní nejvyššího hornického vyznamenání, Ceny 
Jiřího Agricoly. 

Ing. Vlastimil Vozka
62 let, žije v Mostě

  absolvent hornické průmyslovky v Duchcově a Vyso-
ké školy báňské

  tři desítky let pracoval v důlních společnostech, na-
posledy jako ředitel Dolu Kohinoor

  v politice se pohybuje od roku 2002, dvě volební ob-
dobí byl primátorem Mostu

  poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, za-
stupitel a radní města Mostu 

  člen Spolku severočeských havířů a předseda správní 
rady Podkrušnohorského technického muzea

„Je mi líto, že hornictví ztratilo v  posled-
ní době lesk a že politika České republiky 
mu nepřeje a neváží si ho. Vždyť hornictví 
vždy stálo v  základech ekonomiky státu 
a podporovalo ji a je tomu tak dodnes.“

„Chci prosadit, abychom se připojili k ini-
ciativě dalších evropských zemí a zařadili 
do kalendáře památný den obětí hornic-
kých tragédií.“

Vlastimil Vozka p evzal medaili Ji ího Agricoly na eském bá ském ú adě z rukou ministra průmyslu a ob-
chodu Jana Mládka. Foto: BÚ
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Spojit rozsvěcení vánoční-
ho stromu s mikulášskou 
nadílkou se rozhodli ve 
Vrskmani. Tradici rozsvě-
cení vánočního stromu za-
vedli před několika lety 
a vždy ji doprovází kultur-
ní program. 
Letos se do něj zapojily i dě-
ti z nově otevřené mateřské 
školy Pošťáček, které před-
vedly pásmo písniček a bás-
niček. „Protože máme radě-
ji naše české čerty, dohodli 
jsme se s čertovským muze-
em v Úštěku, kteří k nám vy-
slali hned dva své zástupce,“ 
poznamenal Václav Hora, 
starosta Vrskmaně. Dorazil 
i Mikuláš, který všechny dě-
ti obdaroval a společně roz-
svítili vánoční strom. „Jed-
ná se o jednu z posledních 
obecních akcí v letošním ro-
ce. Úplně závěrečnou bude 
tradiční turnaj ve stolním te-
nise, který pořádáme druhý 
svátek vánoční, aby si všich-
ni mohli po štědrovečerním 
hodování trochu protáhnout 
tělo,“ doplnil starosta. Obec 
neplánuje společné oslavy 
příchodu nového roku, ale 
místní se spontánně scháze-
jí v obecní restauraci, kde se 
o půlnoci připíjí a dojde i na 
tradiční rachejtle.          (red)

Strom rozsvěceli s čerty

Kdo chtěl, dostal ve Vrskmani arovné ertovské chlupy, které nosí 
štěstí. Foto: (pim)

Soutěž pro turisty v Kruš-
ných horách „Krušné ho-
rory“ už má vítěze. Turis-
té hledali místa s tajemnou 
minulostí, na kterých byla 
schována keška. 
Soutěž připravila Destinač-
ní agentura Krušné hory na 
prázdniny a první měsíce no-
vého školního roku. Nápad 
umístit soubor keší v Kruš-
ných horách se zrodil vloni na 
jaře. Na deseti místech vznikl 
krátký ilm s příběhem tajem-
ným až hrůzostrašným, který 
se ke konkrétnímu místu váže. 
Všech deset příběhů je sou-
středěno na webových strán-
kách Krusnehorory.cz. „Ná-
pad se líbil i v sousedním Kar-
lovarském kraji. Proto jsme se 
rozhodli rozšířit ve spoluprá-
ci s nimi okruh o dalších deset 
příběhů z jiné části Krušných 
hor,“ uvedla Eva Maříková, ře-
ditelka Destinační agentury 
Krušné hory. 
Souřadnice míst s ukrytou ke-
škou byly zveřejněny také na 
webových stránkách Kruš-
ných hororů. Kdo navštívil 
všech deset míst a orazítko-
val si svůj turistický pas, mohl 
se zapojit do soutěže s Desti-
nační agenturou Krušné hory. 
Kdo navíc odpověděl na deset 
otázek, mohl soutěžit i s o ici-

álním partnerem projektu Se-
verní energetickou. Projekt 
dále podpořil Skiareál Klíno-
vec, který věnoval cenu pro ví-
těze. „Nejprve se ozývali turis-
té, kteří nemohli dobře scho-
vané kešky najít a domnívali 
se, že je někdo ukradl. Pak ale 
do destinační agentury začaly 
proudit vyplněné pasy. Překva-
pilo nás, že jsme je nakonec po-
čítali na stovky. Vylosovali jsme 
pět výherců, kterým gratuluje-
me,“ shrnula Maříková. První 
místo a dvě permanentky na 
vleky ve Skiareálu Klínovec 
získal Jan Vlach z Duchcova. 
Druhé místo a účast na Uhel-
ném safari patří Pavlu Run-
tovi z Března, kalendář Krásy 
Krušných hor a turistický balí-
ček za třetí místo náleží Leoši 
Krupkovi ze Mstišova. O čtvr-
té a páté místo se dělí Soňa 
Mézlová z Teplic a Eva Kot-
valdová ze Zelené, i jim patří 
turistický balíček. Výhry jsou 
k dispozici v Destinační agen-
tuře Krušné hory, tel. 724 808 
070. 
Ani po ukončení soutěže ale 
Krušné horory neupadnou 
v zapomnění. Kešky jsou už 
od září zalogovány na o iciál-
ním webu geocachingu Geoca-
ching.com. Dobrodružství tak 
pokračuje.                             (red)

Krušné horory pokračují

Počtvrté a letos naposle-
dy zaplnili První náměstí 
v Mostě zemědělci při Far-
mářském dni. Blížící se Vá-
noce předznamenala soutěž 
o nejlepší vánočku. 
Čtyřčlenná porota s primáto-
rem města a jeho náměstkem 
vybírala z jedenácti soutěž-
ních vánoček. Cenu pro vítě-
ze si odnesla Zdeňka Bouzo-
vá. „Připravovala jsem ji kla-
sickým způsobem, jedinou věcí, 
kterou jsem letos přidala popr-

vé, byl muškátový oříšek,“ pro-
zradila tajemství svého recep-
tu vítězka. Cenu za druhé mís-
to získala Danuše Vavrochová 
za svou veganskou vánočku 
bez mléka a vajec.  Třetí nej-
chutnější mosteckou vánoč-
ku upekla Martina Brzková.
Farmářské dny se na mostec-
ké První náměstí v příštím ro-
ce vrátí a opět se zaměří na 
sezonní produkty. První far-
mářský den se uskuteční už 
v únoru.                                (red)

Vánočku dochutila muškátem

HISTORICKÉ ŠESTKY

První písemná zmínka o ob-
ci Fleyh, nazvané podle zdej-
šího potoka (dnes v němčině 
Flöha), pochází z roku 1346, 
kdy náležela k míšeňské die-
cézi. O zakladatelích vsi není 
nic známo, ale mohla náležet 
pánům z Rýzmburka. Ti pan-
ství, jehož součástí byly Flá-
je, prodali na konci 14. sto-
letí míšeňskému markraběti 
Vilémovi. Později se ves vrá-
tila zpět do českých rukou, 
konkrétně za krále Jiřího 
z Poděbrad. Dlouhou dobu 
pak byly Fláje ve vlastnictví 
Lobkoviců a později Vald-
štejnů jako součást duchcov-
sko-litvínovského panství.
Hlavním zdroje obživy oby-
vatel Flájí byla těžba a zpra-
cování dřeva z okolních 
krušnohorských lesů. Vý-
znamně se jí proto dotkla 

stavba flájského plavebního 
kanálu, kterým se mělo dře-
vo dopravovat do Freibergu. 
O jeho vybudování se Saso-
vé snažili již od 16. století, 
ale až v roce 1623 se maji-
telé panství Lobkovicové do-
hodli se saským kurfiřtem, 
že umožní stavbu kanálu na 
svém území. Stavba pak pro-
bíhala v následujících šesti 
letech a v provozu byl až do 
roku 1874.
Krátce předtím obec Fláje 
dosáhla svého rekordu co do 
počtu obyvatel. Sčítání z ro-
ku 1850 uvádí, že zde žilo 
603 lidí. Mezi čtyřmi a pě-
ti stovkami obyvatel žilo ve 
Flájích i za první republiky, 
kdy se okolí začíná stávat 
oblíbeným výletním místem. 
Zásadní zlom však přichá-
zí s poválečným odsunem 

Němců, neboť většina oby-
vatel se hlásila k německé 
národnosti. Úplně poslední 
usedlíci Fláje opustili roku 
1959 krátce před zatopením 
pozůstatků obce vodou Fláj-
ské přehrady, která se stala 
hlavní zásobárnou pitné vo-
dy Podkrušnohorské pánve.
Zatímco stěhování mostec-
kého chrámu Nanebevze-
tí Panny Marie se stalo ce-
losvětovou atrakcí, málokdo 
tuší, že na Mostecku sto-
jí dva přestěhované kostely. 

Tím druhým je právě koste-
lík svatého Jana Křtitele ze 
zaniklých Flájí. I on byl ozna-
čen za unikátní historickou 
památku, kterou stojí za to 
zachránit. Jde totiž o jediný 
celodřevěný kostel v Kruš-
ných horách. Postaven byl 
ve druhé půli 17. století jako 
náhrada za původní evange-
lický kostel ve Flájích. Způ-
sob jeho stěhování se ale 
od mosteckého kostela lišil. 
Během stavby přehrady byl 
dřevěný kostelík rozebrán 

a poté znovu postaven v ne-
dalekém Českém Jiřetíně, 
dalších více než pětadvacet 
let trvalo jeho restaurování. 
Co ale zůstalo na místě, jsou 
základy kostela. Dodnes jsou 
velmi dobře patrné v těsné 
blízkosti přehrady, stejně ja-
ko zbytky hřbitova. Při nízké 
hladině vody, jako tomu by-
lo například vloni v létě, je 
možné najít i další pozůstat-
ky po zaniklé obci – zbytky 
mostu, základy domů i pozů-
statky jejich vybavení.   (kat)

1346: První záznam o krušnohorské obci Fláje
Historie obce Fláje na hřebeni Krušných hor, 
ležící těsně na česko-německé hranici, trvala 
610 let. I proto se v ní střídali čeští i saští páni. 
Uzavřela se v 50. letech minulého století, kdy 
byla obec zaplavena vodou z Flájského potoka. 
Dodnes nám po ní zůstalo jméno vodní nádrže 
a také kostel.

Flájský kostel. Foto: Archiv eskoji etínský spolek - Sdružení pro rozvoj obce eský Ji etín.

Pomohl také mostecký ma-
gistrát a kraj. „Sponzoři čas-
to zafinancují konkrétní vě-
ci, ale na běžný provoz, jako 
je nákup léků, které nehradí 
pojišťovny, zdravotnický ma-
teriál nebo energie, se pení-
ze shání hůř. Vršanská uhel-
ná nám pomáhá několikrát 
do roka, vážíme si toho,“ po-

děkovala Blanka Štěvicová, 
kterou jsme zastihli při pří-
pravě setkání pozůstalých. 
„Očekáváme asi sedmnáct li-
dí, kteří tu letos někoho do-
provodili. Promluví pan fa-
rář, zavzpomínáme při kávě.“
Velkou podporu hospic na-
chází také u mosteckého 
magistrátu. Ten díky návr-

hu hospicu získal letos regi-
onální Cenu „Ď“, kterou ne-
ziskové organizace děkují 
svým donátorům a partne-
rům. „V září jsme tu měli 
dobrovolníky z magistrátu, 
kteří nám pomáhali s úkli-
dovými pracemi, uspořáda-
li knihovnu a půjčovnu kom-
penzačních pomůcek. Když 

jsme byli s prací hotoví, při-
pravili jsme si zase překvape-
ní my – malování šátků, které 
jsme pak za symbolickou cenu 
prodávali,“ uvedla Blanka Ště-
vicová. Mostecký hospic letos 
přivítal také návštěvu z posla-
necké sněmovny. „Snažíme se 
prosadit propojení zdravot-
ní a sociální péče v zákonech. 
Naše práce totiž obsahuje obě 
složky, přitom pojišťovny pla-
tí částečně jen zdravotní péči 
a na sociální složku našich ak-
tivit si musíme shánět sponzo-

ry,“ vysvětlila. Ústecký kraj le-
tos pomohl hospici dovyba-
vit zdravotnické pracovníky 
počítačovou a monitorovací 
technikou.
Hospic v Mostě oslavil vlo-
ni deset let své existence. 
Věnuje se službám lidem 
na konci jejich života, peču-
je o nemocné a pomáhá je-
jich rodinám, poskytuje po-
radenské služby a také pro-
vozuje půjčovnu pomůcek 
pro domácí péči o pacien-
ty.                                       (kat)

Mostecký magistrát získal díky hospici Cenu „Ď“
Bez podpory firem, jako je Vršanská uhelná, bychom se neobešli, říká 
ředitelka mosteckého Hospicu Blanka Štěvicová. Letos těžební společ-
nost přispěla na úhradu provozních nákladů. 

Betlémské světlo v Mostě
Tradičně se mostecké skautské 
středisko Oheň postará o předá-
ní Betlémského světla na Mos-
tecku. Skauti ho předávají už 
od 18. prosince, poslední šanci 
budou mít zájemci 23. prosin-
ce v Mostě na Prvním náměstí 
od 16:00 do 18:00 hodin, v Bla-
žimi u kostela v 15:00 hodin, 
na náměstí v Litvínově v 16:30 
hodin, v kostele v Horním Jiře-
tíně v 17:00 hodin, na Klínech 
(ČSOP) v 17:45 hodin, v parku 

naproti obecnímu úřadu v No-
vé Vsi v Horách v 18:30 hodin, 
v kostele v Hoře Svaté Kateřiny 
v 19:00 hodin a v kostele v Bran-
dově v 19:45 hodin. Betlémské 
světlo od skautů seženete ješ-
tě o Štědrém dni na mosteckém 
Prvním náměstí mezi 13. a 15. 
hodinou a v děkanském kostele 
od 14:00 do 15:30 hodin.                   

Výlet na jezero
Na čerstvém vzduchu může-
te zahájit vánoční svátky při 

výletu kolem Jezera Most. Po-
řádá ho Offroadsafari a od-
jezd je v 10 hodin od přesu-
nutého kostela. Terénním 
autem se projedete kolem 
zatopeného hnědouhelného 
lomu, místy, která jsou běž-
ně uzavřená veřejnosti. Do-
zvíte se spoustu zajímavostí 
o městě, okolní krajině i jeze-
ru, nakrmíte labutě a užije-
te si trochu netradiční vánoč-
ní atmosféru. Přihlášky na 
www.offroadsafari.cz.        (red)

KRÁTCE

Diváci HBO sledovali osmi-
dílnou televizní sérii Pustina. 
Režisérem čtyř dílů je Ivan 
Zachariáš, který loni na pod-
zim natáčel také v lomu ČSA. 
Pro světově známého a úspěš-
ného reklamního režiséra byla 
Pustina zkouškou delšího for-
mátu. Od reklamy však neode-
šel, zrovna se vrátil z dalšího 
natáčení v Los Angeles.

Pustina je p ijímána jako jeden 
z nejlepších televizních po inů 
posledních let. Všichni se ale 
pozastavují nad depresivní at-
mosférou seriálu. Co íkáte na 
názory, že to může poškozovat 
pověst severních ech, kde se 
z ásti natá elo? 
Já s tím nesouhlasím. Pro mne 
má tento kraj svou speci ickou 
poetiku a krásu. Osobně se mi 
moc líbí, hned bych zde točil ně-
co dalšího. 

Byl jste někdy p edtím na 
Mostecku? S ím jste p ijížděl a 
jak vidíte region nyní? 
Na Mostecku jsem byl mockrát. 
Několikrát jsem zde i natáčel. Je 
to už dávno, zhruba dvacet let, 

dokonce jsem točil i reklamu 
pro Mosteckou uhelnou. Něko-
likrát jsem byl na mosteckém 
okruhu. Mám to tam rád. 

Kde všude jste Pustinu natá-
eli?

Na mnoha místech a nejen na 
Mostecku. Chata byla v Ker-
sku, pasťák v Terezíně, vesnice 
na Karlovarsku, policie v Praze 
a v Kladně…

Některé ásti seriálu mohou 
lidem kolem lomu SA p ipo-
mínat téma pokra ování těžby 
uhlí, o kterém se na Mostecku 
až do lo ska rozhodovalo. 
Ovlivnilo to váš p íběh?  
Myslím, že ne. Pro mne je to ce-
lé jen ikce. Ale byla by to spí-
še otázka na scénáristu Štěpá-
na Hulíka. 

Během natá ení jste se potká-
vali i s lidmi ze šachty. Jaká s 
nimi byla spolupráce?  
Všichni, s nimiž jsme se setka-
li, byli strašně fajn a opravdu 
moc nám pomohli. Ještě jednou 
bych chtěl za všechno poděko-
vat.                                                (zol)

Mám to u vás rád
I takový herec jako Jean 
Paul Belmondo by se mohl 
snažit o sto šest, ale kdyby 
jeho postavu nezasadil scé-
nárista a režisér do kypící-
ho města, jako je brazilské 
Rio nebo později mexické 
Acapulco, žádný slavný il-
mový trhák by nejspíš ne-
vzniknul. 
Vhodně vybrané místo natá-
čení je zkrátka pro úspěch vel-
ko ilmu i televizního seriálu 
zcela zásadní. Těžko bychom 
si dnes třeba představili Men-
zelovu „vesničku středisko-
vou“ jinde než ve středočes-
kých Křečovicích, nebo Jas-
ného „všechny dobré rodáky“ 
včetně Menšíka, Brzobohaté-
ho, Matušky a Brodského mi-
mo vesnice Bystré u Poličky.
A úplně stejně je to s posled-
ním seriálovým hitem stani-
ce HBO, temné Pustiny s Ja-
roslavem Duškem a Zuzanou 
Stivínovou v hlavních rolích. 
Děj se sice odehrává o iciál-
ně kdesi na polském pomezí, 
každý v něm však pozná kra-
jinu severočeské hnědouhel-
né pánve. 

HBO se v celosvětovém měřít-
ku proslavila poslední dobou 
hlavně nemilosrdnou fantazií 
Hry o trůny, poněkud depre-
sivní zaměření preferovala i u 
českých seriálů Terapie s Kar-
lem Rodenem jako psycholo-
gem v hlavní roli a trojdílného 
ilmu Hořící keř na téma rus-

ké okupace 1968 a oběti Jana 
Palacha.
Sázka na depresivní temnotu a 
překvapivé tajemství také ten-
tokrát autorům hraného díla 
celkem vyšla, bez severočes-
ké krajiny by se jim to zřejmě 
zdaleka tak nepodařilo. A oce-
ňují i vstřícnost společnosti 

Severní energetická, která jim 
natáčení v lomu a jeho bez-
prostředním okolí umožnila. 
Do svérázné hnědouhelné kra-
jiny možná nebudou pořádat 
zájezdy nejrůznější cestovní 
kanceláře, jako v případě No-
vého Zélandu a ilmového Pá-
na Prstenů, ale je klidně mož-
né, že přiláká další ilmové 
produkce, které by své fanta-
zie chtěly natočit právě tady.
A to je také to, oč tady do velké 
míry jde. Filmaři vždy přiná-
šejí peníze a pokud je budou 
ochotni utratit právě na Mos-
tecku, je to pro nás pro všech-
ny jen dobře.                        (mm)

Rio pro Belmonda, Most pro Duška

Kde se také točily slavné filmy
  1968 - Planeta opic, produkce USA, natáčeno v kali-

fornském Malibu

  1973 - Muž z Acapulca, hrál Jean Paul Belmondo, pro-
dukce Itálie - Francie, natáčeno v mexickém Acapulcu

  1983 - Slavnosti sněženek, hráli R. Hrušínský, J. Han-
zlík, P. Čepek, produkce ČSSR, natáčeno v Kersku ve 
středních Čechách
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a CHOMUTOVSKO

  27. 12. – Starci na 
chmelu. První českosloven-
ský ilmový muzikál v či-
nohře Městského divadla 
v Mostě. Známé písně, lás-
ka, svoboda i naděje ve slav-
ném muzikálu ze šedesátých 
let. To vše s živou kapelou. 
Vstupné: 180 a 200 Kč, začá-
tek v 19:00 hodin. 

  28. 12. - Hrátky s čer-
tem (derniéra). Martin Ka-
bát, Sarka Farka, Školasty-
kus, Káča a mnoho dalších 
známých v komedii o setká-
ní s pekelnými živly v Měst-
ském divadle v Mostě. Vstup-
né: dospělí 150 Kč, děti 80 
Kč. Začátek v 18:00 hodin. 

  29. 12. - Princezna 
se zlatou hvězdou na če-
le. Klasická pohádka o prin-
cezně Ladě, která před zlým 
králem prchla a za prince 
se provdala. Inscenace pro 
celou rodinu. Vstupné 170 
a 150 Kč, děti 80 Kč. Městské 
divadlo Most od 17:00 hodin. 

  31. 12. - Kocour v bo-
tách. Náš kocour se umí do 
života obout. Na problémy 
si došlápne. Umí to pořádně 
nakopnout. Pohádka o ko-
courovi, který se jmenuje Te-
rezka a kde o osudech hrdi-
nů můžete rozhodnout i vy. 
Představení, po kterém kou-
píte svým domácím mazlíč-
kům obuv!  Divadlo rozmani-
tostí Most – loutková scéna. 
Pro děti od 3 let. Vstupné: 70 
Kč. Začátek v 10:00 hodin. 

  31. 12. – Třetí divadel-
ní silvestr v Městském di-
vadle v Mostě. Na programu 
je od 18:00 představení Slu-
ha dvou pánů (Velká scéna), 
od 21:00 do 02:00 hudeb-
ní produkce skupiny ANEX 
trio (I. a II. foyer). Vstupné: 
350 Kč.

  10. 1. - Přednáška k vý-
stavě „Chleba za milion“. 
Ekonomický pohled na ně-

meckou hyperinflaci po I. 
světové válce. Přednáší Lud-
vík Lejsek. Oblastní muzeum 
Most, od 17:00 hodin. 

  Od 13. 1. - Horní měs-
ta Krušných hor. Výsta-
va o historii a současnosti 
bývalých významných hor-
ních měst v Krušných ho-
rách, hornická kulturní kra-
jina Krušnohoří/Erzgebirge. 
Oblastní muzeum Most. Ver-
nisáž se uskuteční 12. ledna 
v 17:00 hodin, výstava potr-
vá do 28. února. 

  16. 1. – King of the 
World (Amsterdam). Další 
z koncertních večerů v Měst-
ské knihovně v Mostě. 

  17. 1. – Přednáškový 
cyklus „Most do minulos-
ti“. Vývoj znaku města Mos-
tu představí Martin Myšič-
ka. Podkroví Oblastního mu-
zea v Mostě, od 17:00 hodin. 
Vstupné 20 Kč. 

  30. 1. - Beseda s Jiřím 
Kolbabou - Sedm divů Is-
landu. Osamělá pevnina 
v severovýchodním Atlanti-
ku je druhým největším os-
trovem Evropy. Dynamická 
geologie z něj dělá ojedině-
lé, mimořádně fotogenické 
místo. Objevíme termální 
prameny, gejzíry, bouřlivé 
vodopády, třpytivé ledovce, 
vulkanickou barevnou pů-
du i svěže zelené nekoneč-
né plochy. Sugestivní kraji-
na, ve které potkáme spíše 
zbloudilé koně nebo ovce, 
připomíná peklo i ráj . Zá-
kladní umělecká škola F. L. 
Gassmanna, Most, od  18:00 
hodin. 

  31. 1. - Ben Gran-
felt Band (Helsinki). Dal-
ší z koncertů v Městské 
knihovně v Mostě.

PARDUBICKO
  19. 1. – Postelová fraš-

ka. Divadelní komedie, 
účinkuje Divadelní spolek 
Klicpera Chlumec nad Cidli-
nou. Kino Přelouč, od 19:00 
hodin. Vstupné 100 Kč. 

  27. 1. – Sedmadvacátý 
erotický ples. Hrát bude hu-
dební skupina Koneckonců, 
pánská i dámská striptýzo-
vá vystoupení, travesti show. 
DK Dukla Pardubice, začá-
tek ve 20:00 hodin, vstupné 
350 Kč. 
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VZPOMÍNKA

OZNÁMENÍ

Kam za kulturou po Vánocích i v novém roce 

Dne 14. prosince 2016 uply-
nuly dva roky od úmrtí pa-
na Aloise Schulze, dlouhole-
tého zaměstnance Mostecké 
uhelné společnosti. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. 
Děkuji. 
Manželka Ivana Schulzová.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuz-
ným, přátelům a známým, že po těžké nemoci v úterý  
29. listopadu 2016  ve věku nedožitých  64 let zemřel  
pan František  Kovařík.
Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou 
vzpomínku. 
Rodina

Statutární město Most pořádá

17:00 NEBE
18:00 PAVEL CALLTA
19:00

Po ohňostroji roztančíme náměstí
DJ a moderátor Petr Říbal

20:30 ukončení akce
PF 2017

Přejeme všem krásný a úspěšný nový rok…
 Stánkový prodej zajištěn / Velkoplošná projekce / Změna programu vyhrazena

31. prosince 2016 na 1. náměstí v Mostě

Do zasloužené penze odchází na konci prosince pan Miro-
slav Moc. Na šachtu poprvé přišel 3. června 1968 ještě ja-
ko učeň, od roku 2001 se stal zaměstnancem společnos-
ti Humeco, kde působí dodnes jako strojní mechanik. Pat-
řil ke stěžejním zaměstnancům irmy, za které se bude jen 
těžko hledat náhrada. Nejen kolegové si cení jeho skvělé po-
vahy, spolehlivosti a pracovitosti. Vlastností, které prokázal 
už v minulosti například při budování kompletního odvod-
nění, jímž se může společnost dodnes chlubit. 
Do dalších let přejeme hodně zdraví a štěstí a už nyní se tě-
šíme na budoucí setkání. 
Petr Sigmund a kolegové ze společnosti Sev.en WT

BLAHOPŘÁNÍ
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