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Lokomotiva 
prošla 
omlazovací kůrou

Univerzální 
nakladač 
ulehčí práci

Řidič dozeru 
na šachtě musí 
mít představivost

V Mostě se bude 
opět skákat 
přes kůži

Nejvzácnější 
věci se skrývají 
v popelnici
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Odborně se mu říká multi-
taxonomický mikrobiotop 
a poskytuje úkryt, ale ta-
ké prostor pro rozmnožová-
ní celé řadě drobných živo-
čichů. Jedná se vlastně o ta-
kové městečko pro brouky, 
samotářské včely a vosy, ale 
také třeba hady, ještěrky 
a další druhy. 
Místo se nevybírá nahodile, 
poloha je přesně daná. „Vy-
bírá se takové stanoviště, kde 
původní porost plynule nava-

zuje na rekultivované plochy. 
A je samozřejmě důležité, aby 
se v okolí prokazatelně vysky-
tovaly živočišné druhy, pro 
které je biotop určen. V koneč-
ném důsledku má toto místo 
pomoci, aby se určité živočiš-
né druhy co nejpřirozenější 
cestou usídlily i na nově vznik-
lých rekultivačních plochách,“ 
vysvětlila Ingrid Jarošová, 
vedoucí oddělení rekultivací 
Severní energetické. 
Pokračování na straně 2

Nové „bydlení“ pro zvířata
Náhodný kolemjdoucí by toto místo mohl po-
važovat za shluk dřeva, kamení, štěrku a pís-
ku. Přitom se jedná o velmi důležité stanoviště 
na nově rekultivovaných plochách, neboť po-
skytuje přirozené útočiště mnoha živočichům.

Jaké jsou krátkodobé i dlou-
hodobé úkoly CCE?
Krátkodobý úkol je jasný, 
zajistit, aby společnost by-
la funkční a měla vytvoře-
né podmínky pro efektiv-
ní provoz, což souvisí napří-
klad i se zajištěním kanceláří 
v areálu elektrárny a dosta-
tečným počtem kvali ikova-
ného personálu. Musíme na-

stavit prostřednictvím SLA 
smluv činnosti, které jsou ve 
skupině poskytovány sdíle-
nou formou, jako jsou per-
sonalistika ze Sev.en EC ne-
bo inanční činnosti z Coal 
Services. Hlavním a z časo-
vého pohledu dlouhodobým 
úkolem je efektivní podpo-
ra provozu a údržby elekt-
rárny Chvaletice a prioritou 

číslo jedna příprava rozsa-
hu generální opravy bloků 
B1 a B2, plánovaná na rok 
2020. Díky nově vydaným 
požadavkům na emisní li-
mity pro uhelné elektrárny 
máme v popisu práce rov-
něž snižování emisí na všech 
blocích 7EC.  

Kolik má nebo bude mít 
zaměstnanců a jaké profese 
budete nejvíc pot ebovat?
V tuto chvíli předpokládám, 
že počet zaměstnanců se bu-
de odvíjet od rozsahu zmí-
něné generální opravy, který 
ještě není schválený. A pro-
to neuvedu jedno konkrétní 
číslo ale rozmezí 25 až 50 za-
městnanců. 
Pokračování na straně 3

Skupina Czech Coal se rozrostla
Nově vzniklá společnost Czech Coal Enginee-
ring, s.r.o. (CCE) se sídlem v elektrárně Chva-
letice se připravuje naplno rozjet svou činnost 
zaměřenou na technickou podporu provozu 
a  údržby elektrárny. Jednatel a  ředitel Jan 
Žižka vidí jako zásadní vytvořit schopný pra-
covní tým. 

Personální úsek využívá všech dostupných možností, jak najít chybějící profese ve spole nostech skupin Czech Coal a Severní energetická. Na me-
zinárodní burze pracovních p íležitostí, která se v zá í uskute nila v mosteckém kulturním domě Repre, byl proto nep ehlédnutelný stánek s mo-
delem rypadla, který lákal k práci na šachtě. Foto: (pim)

Sošku Zlatého Permona za 
vynikající výsledky v ob-
lasti bezpečnosti práce 
získal lom Českosloven-
ská armáda už na jaře. 
O pár měsíců později přidal 
ocenění za přínos k bezpeč-
nosti práce v hornictví Fran-
tišek Vítek, svazový inspek-
tor bezpečnosti práce Od-
borového svazu pracovníků 
hornictví, geologie a nafto-
vého průmyslu (OS PHGN).
Vedení odborového svazu 
ocenilo odborové zástupce 
jednotlivých firem, kteří se 
na výsledcích v oblasti BO-
ZP rovněž významně podíle-
jí. Slavnostního předání oce-
nění se zúčastnili i zástupci 
Českého báňského úřadu. 
„Maximum pro bezpečnost 
práce odvádějí zaměstnanci 
přímo v provozu.“ 
Pokračování na straně 2

Další ocenění 
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Gabriela Nekolová, před-
sedkyně Hospodářské 
a sociální rady Ústecké-
ho kraje a náměstkyně mi-
nistryně práce a sociálních 
věcí, byla hostem výboru 
Sdružení odborových or-
ganizací Severní energe-
tické. 
S odboráři se plánuje setkat 
také poslankyně Parlamentu 
ČR Hana Aulická Jírovcová. 
„Obě dámy patří mezi osob-
nosti, se kterými dlouhodo-
bě spolupracujeme, a obě ma-
jí podíl na tom, že se podařil 
prosadit například kompen-
zační příspěvek pro propouš-
těné horníky,“ vyzdvihl před-
seda SOO CCG Jaromír Fran-
ta. Na zářijovém setkání 
s Gabrielou Nekolovou se ho-
vořilo o problematice odcho-
du do důchodu, zneužívání 
sociálních dávek, ale i o do-
pravě a čerpání vládních 
15 miliard na revitalizaci se-
verozápadních Čech. Neko-
lová jako zástupkyně vládní-
ho zmocněnce pro Severozá-
padní Čechy se významným 
způsobem zasloužila o při-
jetí plánu restrukturalizace 
Ústeckého a Karlovarského 
kraje, zásadního dokumen-

tu pro rozvoj regionů ovlivně-
ných těžbou.
S poslankyní Aulickou chtě-
jí odboráři jednat o sociální 
problematice, které se věnuje 
ve výboru sněmovny. „Zajíma-

jí nás novinky z oblastí, jimiž 
se političky zabývají. Přímo od 
zaměstnanců těžebních společ-
ností ony zase čerpají praktické 
náměty a připomínky,“ doplnil 
Franta.                                 (red)
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Euro: Sev.en EC je 
jednou za společností, 
kterou žalují Lesy 
ČR kvůli údajným 
škodám způsobených 
na lesních porostech 
emisemi. Jaký je váš 
komentář k těmto 
sporům?
Soudní spory mezi elekt-
rárnou Sev.en EC ve Chva-
leticích a Lesy ČR jsme 
z velké části převzali v ro-
ce 2013 v rámci nákupu 
elektrárny od ČEZ. Lesy 
ČR tímto způsobem vymá-
hají každoročně na mno-
ha českých elektrárnách 
i teplárnách náhradu za 
škody, které lesním po-
rostům údajně způsobují 
emise SOx a NOx. 
Elektrárny i teplárny od 
90. let přitom investovaly 
miliardové částky do od-
síření a ekologizace. Hod-
noty NOx od té doby kles-
ly o 50 % a SOx dokonce 
o 90 %. Pokud imisní ško-
dy ještě v omezené mí-
ře vznikají, podílí se na 
nich řada jiných fakto-
rů (sucho, jiné emisní lát-
ky, přízemní ozon, inten-
zivní zemědělství). Lesy 
ČR to však nezohledňují 
a údajné škody nadhodno-
cují. Odborná šetření pří-
mo v terénu ale opakova-
ně dokazují, že k žádnému 
významnému, natož ma-
sovému, poškozování les-
ního porostu v důsledku 
emisí NOx a SOx již nedo-
chází. 
Bohužel k této argumen-
taci a k novým vědeckým 
poznatkům málo přihlí-
ží soudy, které často ne-
připouštějí důkazy ener-
getických firem a často se 
drží rozhodnutí vydaných 
v minulosti. Sev.en EC pro-
to také podala stížnost 
k Ústavnímu soudu, v níž 
se domáhá práva na spra-
vedlivé projednání a po-
souzení věci. 

MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová, 
mluvčí skupin Sev.en 
a Czech Coal

„Jednalo se už o třetí lokomo-
tivu typu 709-5, kterou jsme 
opravovali. Oprava nám trva-
la relativně krátce i vzhledem 
k tomu, že jsme si s dostateč-
ným předstihem zajistili ná-
hradní díly. Některé se muse-
ly objednávat až z Rakouska,“ 
vysvětlil Antonín Karl, vedou-
cí úseku ŽKV. Lokomotiva pro-
šla kompletní opravou od mo-
toru, přes kompresory, trakční 
alternátor, rozvaděče vysoké-
ho i nízkého napětí, až po kabi-
nu, kde se kromě řady dalších 
věcí měnily i sedačky. Na opra-
vě jedné motorové lokomoti-
vy se podílí šest zaměstnanců 
dílny, kterým v rámci možností 
pomáhají další tři zaměstnanci 
pomocné mechanizace. „Sou-
středíme se na opravy toho-
to typu lokomotiv, protože na-
ši zaměstnanci mají certi ikaci 
na opravy motorů MTU – Mer-
cedes. Navíc jde o stěžejní stroje 
pro přepravu uhlí do elektrár-
ny v Počeradech,“ doplnil Karl. 
Větší lokomotivy se posílají na 
generálku k výrobci. Opravy 
vlastními silami jsou ale mno-
hem výhodnější, stojí zhruba 
třetinu ceny, než by vyšly u ex-
terního dodavatele. 

Lokomotivy se na generál-
ní opravu nevybírají náhod-
ně, postupuje se podle tak-
zvaného udržovacího před-
pisu. Každý stroj by ji měl 
podstoupit jednou za šest let. 
„Tato lokomotiva, stejně ja-
ko většina strojů tohoto typu, 
které u nás jezdí, byla vyrobe-
na v devadesátých letech. Roč-
ně ujede více než 20 tisíc kilo-
metrů,“ připomněl vedoucí. 
Na kolejích Coal Services se 
pohybuje celkem 17 motoro-
vých lokomotiv. Nejpočetněji 
je zastoupen právě typ 709-
5, kterých společnost využí-
vá osm.
V dílně ŽKV v současné době 
pracují na rekonstrukci kom-
pletní železniční soupravy na 
přepravu popílku, kterou by 
měli stihnout do konce ro-
ku. Do prosince by chtěli do-
končit generálku trolejářské 
drezíny i se speciální nástav-
bou. „Drezíny mají generální 
opravu za sebou už prakticky 
všechny, takže v plánu na příš-
tí rok nemáme žádnou, nao-
pak počítáme s opravou dvou 
lokomotiv a další soupravy na 
převoz popílku,“ uzavřel ve-
doucí.                                   (pim)

Lokomotiva prošla důkladnou omlazovací kůrou
Spolehlivě tahá železniční soupravy s  uhlím 
z Vršan do elektrárny v Počeradech, ještě před 
pár měsíci ale byla lokomotiva typu 709-5 
k nepoznání, a málokdo by věřil, že ji dá někdo 
znovu dohromady. V dílně oprav železničních 
kolejových vozidel (ŽKV) stihli lokomotivu 
kompletně zrenovovat během pěti měsíců. 

Takto vypadala „odstrojená“ lokomotiva v dílně ŽKV letos v květnu. Foto: (pim)

A takto vyjížděla těšně p edtím, než se vrátila do provozu na p elomu srpna a zá í. Foto: (pim)

Pokračování ze strany 1
Vysoká zvěř nemá s adaptací 
větší problémy, menším živo-
čichům, jako jsou brouci a dal-
ší hmyz, je potřeba trochu po-
moci. 
Mikrobiotop má několik částí. 
První tvoří broukoviště s část-
mi dřevěných kmenů zapuš-
těných do země, ale také vol-
ně ležícími kládami a větvemi. 
„V přírodě obecně a na rekul-
tivovaných plochách obzvlášť 
chybí odumírající a tlející dře-
vo, které potřebuje k životu řa-
da brouků. Proto nejen tady, 
ale i na dalších místech nechá-
váme při prořezávkách dřevě-
né zbytky, abychom vytvořili 
podmínky pro jejich přiroze-
né útočiště,“ poznamenal Jiří 
Křen, technik projektů oddě-
lení rekultivací. I kmeny pro 
vznik broukoviště pocházejí 
z rekultivovaných ploch. 
Hromada kamení v mikro-
biotopu vytváří takzvané 
hadiště například pro užov-
ky, které přezimují nebo se 
ukrývají v haldách větví, ka-
menných zídkách i balících 
sena.  Hmyzu by se měla za-
líbit písčitá a štěrkovitá plo-
cha, protože v nich si snad-
něji staví hnízda.

„Je to první mikrobiotop v Sever-
ní energetické realizovaný ja-
ko součást projektu druhé čás-
ti rekultivace lomu ČSA v okolí 
arboreta. Nachází se mezi boč-
ním svahem lomu a arboretem,“ 
doplnila Jarošová s tím, že se 
zde rekultivuje území o rozlo-

ze zhruba 3,5 hektaru. „Chystá-
me ještě další tři projekty v této 
oblasti, kde rekultivované plo-
chy na horní hraně lomu nava-
zují na Krušné hory,“ pozname-
nala vedoucí. Mikrobiotopy ale 
nejsou jedinou možností jak 
pomáhat živočichům na rekul-

tivované ploše. „Pokud se na 
některé ploše nachází takzva-
né stanoviště přírodě blízké, po 
zhodnocení zůstává v rámci pro-
jektů rekultivace zachované. Je 
to i součást metodiky, kterou po-
užíváme již řadu let,“ uzavřela 
vedoucí.                                 (pim)

Nové „bydlení“ pro zvířata z okolí lomu ČSA

První mikrobiotop je sou ástí rekultivace lomu SA v okolí arboreta. Už brzy p ibudou další. Foto: Archiv 
I. Jarošové

Pokračování  ze strany 1
Vyšší počet může souviset 
i s potenciální budoucnos-
tí, kdy elektrárna Chvaletice 

nemusí být jedinou elektrár-
nou ve skupině. Nejpočet-
něji budou zastoupeni tech-
nologové, kteří znají provoz 
zařízení, jeho údržbu a také 
technologie dostupné na tr-
hu, dále projektoví manaže-
ři se znalostmi přípravy a ří-
zení projektu, schopnostmi 
jednat s dodavateli. Bude-
me potřebovat i specialis-
ty nákupu projektů a tech-
nické kontroly. A to ještě ne-
ní úplný výčet všech profesí. 
Dát dohromady tým zaměst-
nanců, který profesionálně 
a efektivně zvládne všechny 
úkoly, považuji jednoznač-
ně za svůj nejdůležitější sou-
časný úkol. 

Jak jste se vlastně ocitl 
v ele nové spole nosti? 
Náhodou… a teď vážně. Na 
začátku roku mě požádal 

o názor na vytvoření útva-
ru inženýringu pro elekt-
rárnu Chvaletice a případně 
pro Elektrárnu Počerady Pe-
tr Karas z dozorčí rady elek-
trárny. Po několika schůz-
kách jsme se dostali v našich 
úvahách až do situace, kdy 
pro obě strany bylo zajíma-
vé si představit to, co je teď 
již skutečností.

Jaký je váš vztah k energe-
tice?
Stručně řečeno, energetiku 
se učím od svých 18 let, kdy 
jsem nastoupil na strojní fa-
kultu ČVUT, obor tepelné 
a jaderné stroje a zařízení. 
Po vysoké škole jsem praco-
val v Elektrárně Opatovice, 
kde skoro celý svůj profes-
ní život strávil i můj otec. 
Po deseti letech jsem dostal 
příležitost vést Elektrárnu 

Poříčí a to již v dresu ČEZ. 
Po čtyřech letech jsem pře-
stoupil do centrálního útva-
ru s odpovědností za údržbu 
uhelných a vodních elektrá-
ren. A opět po čtyřech letech 
jsem přešel do Centrální-
ho inženýringu, kde jsem se 
věnoval uhelným a vodním 
elektrárnám až do poloviny 
letošního roku. 

P i em si po práci zaru eně 
odpo inete?
Při sportu. Jsem volejbalista, 
i když díky svému věku jsem 
už super veterán. Nejvíce ča-
su však věnuji cyklistice, pří-
padně běhu. Občas i plavu 
a v zimě mě baví běžky ne-
bo sjezdovky. Ocením, když 
je sportovní aktivita spoje-
ná s návštěvou restaurace. 
Potřebný relax mi dodá i čas 
strávený s rodinou.       (kapr)

Skupina Czech Coal se rozrostla 
Mezi dvěma desítkami pro-
fesionálních i dobrovolných 
jednotek hasičů z celého kra-
je, které se na konci srpna 
podílely na likvidaci požáru 
skládky Celio, byli také ha-
siči Severní energetické. Na 
místo požáru dorazili jako 
třetí v pořadí a asistovali až 
do posledního dne požáru. 
„Postupně se zde vystřídaly 
všechny směny naší jednotky 
v celkovém počtu 18 zasahují-
cích hasičů,“ uvedl Petr Bed-
nář, zasahující velitel družstva 
HZS Sev.en. Pomáhali při loka-
lizaci na jednom ze dvou úseků 
požáru i s kyvadlovou přepra-
vou vody pro cisterny z hyd-
rantové sítě Unipetrolu. Na ha-
šení plochy 100x100 metrů, na 
níž hořel komunální odpad, by-
lo nasazeno několik čerpacích 
stanic a dvě velkokapacitní čer-
padla.                                         (red)

Pomáhali na Celiu Další ocenění Náměstkyně jednala s odbory 
Pokračování ze strany 1
„Já jako svazový inspektor bez-
pečnosti práce mám na staros-
ti především kontakt se státní 
báňskou správou, ačkoli i v pro-
vozech se pohybuji prakticky 
dennodenně,“ konstatoval Fran-
tišek Vítek, který pamětní list 
převzal od předsedy OS PHGN 
a předsedy ČBÚ Martina Štem-
berky. Jak přiznal, je to pro něj 
významné ocenění, protože 
bezpečnosti práce se věnuje 
od roku 1989 a svazovým in-
spektorem je od roku 2007. Pa-
tří mezi čtveřici svazových in-
spektorů, kteří působí v rámci 
republiky. Pozornost zaměřuje 
na  těžební společnosti od se-
veru Čech až po Příbram, do-
hlíží i na práci závodních in-
spektorů bezpečnosti práce. 
„Během slavnostního udílení 
ocenění jsme se zástupci báň-
ského úřadu diskutovali o su-
rovinové politice státu, ale také 
obecně o problematice bezpeč-
nosti práce i o spolupráci sva-
zu a státní báňské správy,“ po-
znamenal Vítek.  Sošku Zlatého 
Permona za vynikající výsled-
ky v oblasti bezpečnosti práce 
za rok 2016 získal lom Česko-
slovenská armáda (ČSA) Sever-
ní energetické.                         (red)

Gabriela Nekolová s odborá i spolupracovala nap íklad p i prosazo-
vání kompenza ního p íspěvku pro propouštěné horníky. Foto: (pim)
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Jiří Babák patří mezi téměř 
šest desítek řidičů doze-
rů, kteří pracují ve společ-
nosti Czech Coal Power. Tu-
to profesi dělá prakticky ce-
lý život. Pro šachtu se vyučil 
a nastoupil do dílny oprav 
buldozerů na závodě Jan 
Šverma. Od roku 1981 pra-
coval v lomu Ležáky, nějaký 
čas i jako střídač na Hrabá-
ku a v současné době se po-
hybuje hlavně v lomu ČSA. 
„Na buldozeru jezdím od ro-
ku 1981, začínal jsem na die-
selektrických strojích a po-
stupně vyzkoušel celou řa-
du dalších dozerů od výrobců 
ze všech koutů světa. Práce 
je sice stále stejná jako před 
lety, ale změnilo se vybave-
ní stroje, je mnohem poho-
dlnější. Kabiny mají klimati-
zaci a ovládání je, dalo by se 
říct, jednodušší,“ ohlédl se za 
uplynulými lety Jiří Babák 
a poznamenal, že v minu-
losti se na buldozerech dala 
celá řada věcí opravit vlast-
ními silami, dnes už se mu-
sí moderněji vybavené stro-
je posílat do autorizovaného 
servisu. Z obsluhy stroje se 
tak stává „pouhý řidič“. 

Buldozery ovládá všechny
A jak vypadá běžný den řidi-
če dozeru? „Ráno přijde roz-
pis, kde budeme během dne 
pracovat a pak nás rozvezou 
na jednotlivé úseky. Tam už 
jsou připravené stroje a na 
místě si s revírníky domlou-
váme, co a jak budeme přesně 

dělat.  Dopředu víme, že větši-
nu času budeme hrnout,“ do-
dává s úsměvem Babák. Když 
řidiči dozerů pomáhají u vel-
kostrojů, nejčastěji upravu-
jí pláň, přihrnují materiál 
v místech, kam velkostroje 
nedosáhnou, začišťují uhlí. 
U zakladačů naopak hroma-
dí materiál, aby byly výsyp-
ky stabilní. „V lomu ČSA po-
máháme například při likvi-
daci starých jímek po hlavní 
čerpací stanici. Z jejich dna 
je potřeba vyhrnout nečisto-
ty, aby sem mohl sypat zakla-
dač,“ doplnil řidič. Nemá při-
dělený stroj, na kterém by 
pracoval den co den, obvykle 
ale řídí největší dozer v lomu 
ČSA Komatsu 375. „Zvlád-
nu samozřejmě i menší stro-
je, záleží hodně na tom, co si 
objednají jednotlivé úseky za 
práci,“ doplnil Babák. 

Přesnost není hlavní
Zdálo by se, že řidič doze-
ru na šachtě dělá vlastně to-
též, co řidič podobného ne-
bo stejného stroje kdeko-
li jinde. Zadání se ale přece 
jen trochu liší. Nejsou až ta-
kové nároky na přesnost, 
za to se buldozeristovi ho-
dí představivost. „Svého ča-
su jsme pracovali i na exter-
ních zakázkách, což byla vel-
ká škola. Postupovali jsme 
podle projektu, takže musíte 
být zcela přesný. Na šachtě se 
na přesnost tolik koukat ne-
musí,“ poznamenal řidič do-
zeru. Ovšem vytvořit rovnou 

pláň to rovněž vyžaduje do-
vednosti a zkušenosti.  A ně-
kdy je i ta přesnost důležitá, 
když se například upravu-
je trasa pro kráčení velko-
strojů, která musí mít přes-
ný sklon. „Při těchto úkonech 
spoléhám na svou představi-
vost. Umět si představit, co 

má být výsledkem, hodně po-
může a samozřejmě i to, že 
děláte tu práci dlouho a víte, 
co se od vás čeká,“ doplnil Ji-
ří Babák.

Z kabiny se nehne
Jako většina profesí v povr-
chovém lomu musí i řidič do-

zeru pracovat za každého po-
časí a někdy jsou podmínky 
na šachtě skutečně nároč-
né. Podstatnou část své dva-
náctihodinové pracovní do-
by tráví výhradně v kabině 
svého stroje, odkud nejde 
jen tak odběhnout a udělat si 
pauzu.                                  (pim)

Ze skupiny | 5> 4 | Ze skupiny

ANKETA
Město Most hostí 
skok přes kůži. Jaké 
hornické tradice 
dodržujete?

Josef Friedrich
Coal Services
Klasické hornické tradice 
znám, ale pravidelně do-
držuji snad jen novodo-
bou tradici, kterou je Den 
horníků. Toho se účastním 
pravidelně.

Petr Sigmund
Severní energetická
Jsem hrdý na svou přísluš-
nost k hornickému cechu, 
takže se snažím dodržovat 
a udržovat všechny hor-
nické tradice. Také proto 
se chystám na připravova-
ný skok přes kůži. 

René Nezbeda
Vršanská uhelná
O hornické tradice se za-
jímám a poslední dobou 
ještě víc. Začal jsem totiž 
studovat a chtěl bych ta-
ké jednou absolvovat skok 
přes kůži. 

Ivana Vondráčková
Vršanská uhelná
Většinu hornických tradic 
znám, ať už jde o skok přes 
kůži nebo světlo svaté Bar-
bory. Nijak zvlášť je ale ne-
dodržuji. 

KDYŽ SE ŘEKNE
DÉHÁČKO, 
HOUSENKA A  HLAVA
„Déháčko“ je na šachtě poměr-
ně často používaný termín, kte-
rým se v současnosti označuje 
prakticky každý větší dozer. Pů-
vodní označení DH patřilo kon-
krétní mu typu stroje, ale po-
stupně se tento výraz vžil pro 
jakýkoli dozer. 
Stále méně používaným ozna-
čením pro buldozery se stávají 
housenky. Přezdívku si vyslou-
žily kvůli svému housenicové-
mu podvozku. Dodnes se však 
někde řidičům dozerů říká hou-
senkáři.

Hlava je část těla, kterou ob-
čas používáme všichni, tato 
hlava je ale speciálně uzpů-
sobená k přestavbám dálko-
vých pásových dopravníků. 
Slouží k vyrovnávání a pře-
sunu celých částí dopravní-
ků, takže není potřeba ro-
zebírat dlouhé metry kon-
strukcí. Strojů s podobnou 
hlavou je více typů, využí-
vají se i při přestavbách po-
hyblivých kolejí. V lomu ČSA 
jezdí podobný unikátní stroj 
ruské výroby, který dodnes 
využívá stejný systém poho-
nu jako legendární sovětské 
tanky T34.                              (red)

CO MUSÍ UMĚT ŘIDIČ DOZERU
  Kvali ikační předpoklady pro tuto profesi žádné nejsou. Na rozdíl od řidiče pozemních 

strojů nemusí vlastnit ani řidičský průkaz. Výhodou je výuční list v některém z tech-
nických oborů. 

  Každý správný řidič dozeru by měl mít vztah ke svému stroji a cit pro práci s ním. V tom-
to oboru prý ale neplatí, že chybami se člověk učí, ačkoli se najdou i výjimky. Velmi dů-
ležitá je prostorová představivost, aby si řidič dokázal představit výsledek své práce. 

  Řidiči dozerů pracují ve dvanáctihodinových ranních směnách.

Malá housenka spole ně s „hlavou“ na jedné fotografi i. Foto: Archiv DN

„Není úplně snadné sehnat 
adekvátní nakládací techniku 
pro naše potřeby. Traktorbag-
ry a podobné stroje mají malý 
výkon, větší nakladače, ať už 
kolové nebo kloubové, které se 
využívají například na šachtě, 
zase mají problém s pohybem 
po silnici, což my potřebuje-
me velmi často,“ zhodnotil To-
máš Šolar, ředitel Rekultivací. 
Traktor v Rekultivacích mě-
síčně najezdí jeden až dva ti-
síce kilometrů, nakladač při-
bližně polovinu.
Manitou je univerzální stroj, 
který se dobře pohybuje 
v terénu. Dosahuje výkonu 
144 koní, zvedací síla je šest 
tun, maximální vysunutí 
5,3 metru a výška zdvihu de-

vět metrů. „Důležitá je pro 
nás speciálně upravená převo-
dovka umožňující jízdu rych-
lostí až 40 kilometrů v hodi-
ně a hlavně nakladači neva-
dí dlouhé přesuny po silnici, 
což je velmi podstatné, když se 
často musíme přesouvat mezi 
jednotlivými těžebními lokali-
tami,“ ocenil ředitel. Rekulti-
vace stroj využijí nejen jako 
nakladač, například k přepra-
vě 25 tisíc tun kompostu, kte-
rý letos vyrobily, ale může po-
sloužit i jako vysokozdvižná 
plošina. S jeho pomocí se sta-
ví oplocenky, stohy z balíků 
slámy, dá se použít při úpravě 
cest i na drobné zemní práce. 
Rekultivace už v minulosti na-
kladač Manitou měly, ale s vý-

razně nižším výkonem. Po je-
ho vyřazení se rozhodli pro 
nakladač značky JCB, který je 
v současné době na hranici ži-
votnosti, nákupem nového se 
vracejí k původní osvědče-

né značce. Pro Rekultivace je 
pořízení nového nakladače 
prostřednictvím společnosti 
Servis Leasing největší letoš-
ní investicí do strojního vy-
bavení.                              (pim)

Univerzální nakladač ulehčí práci
Nový teleskopický nakladač Manitou MLT 960 
si pořídila společnost Rekultivace. Pro výkon-
ného pomocníka plánuje všestranné využití. 

Naklada  Manitou pomůže Rekultivacím prakticky ve všech innos-
tech, kterými se zabývají. Foto: (pim)

Řidič dozeru na šachtě musí mít představivost
Bez řidiče dozeru se povrchová šachta neobe-
jde. Někdo si možná myslí, že není nic snazší-
ho než řídit buldozer, ale zkuste se na šachtě 
zeptat, jak moc si tu váží šikovných buldoze-
ristů. 

V minulosti si uměli idi i buldozerů adu věcí opravit sami, dnes už se z nich stávají jen „ idi i“. Ilustra ní 
foto : Archiv DN

V minulých letech se fotba-
lový turnaj s finále na Den 
horníků hrál celý rok, le-
tos se ale přihlásila pou-
ze tři družstva, která se do-
hodla, že vzájemně změří 
síly v jednodenním turnaji 
v den oslav hornického svát-
ku. Týmy dolu Centrum, Čes-

koslovenské armády a KSK 
se sešly na hřišti ervěnické-
ho fotbalového klubu v Jir-
kově, kde nakonec po tu-
hých soubojích zvítězil ce-
lek Centrumky před hráči 
z ČSA, třetí skončili fotbalis-
té z KSK. „Jak ubývá zaměst-
nanců, je každým rokem těž-

ší sehnat dostatek hráčů a dát 
dohromady jednotlivá druž-
stva. Proto jsme se letos roz-
hodli kromě poháru pro vítě-
ze a individuálních trofejí pro 
hráče ocenit i vedoucí jednotli-
vých týmů. Zaslouží si uznání, 
že každoročně dokážou své ko-
legy přemluvit, poskládat sou-
pisky a jsou vlastně duší kaž-
dého týmu,“ vyzdvihl Jaromír 
Franta, předseda Sdružení 
odborových organizací sku-
piny Czech Coal.               (red)

Fotbalu kraluje Centrumka
Fotbalisté dolu Centrum se stali nejlepším tý-
mem turnaje, který se konal jako součást oslav 
Dne horníků. 

Tenis přesunuli
Tradiční tenisový turnaj, 
který se obvykle koná na 
začátku září, se letos pře-
kládá až na prosinec. 
Oblíbenou akci, kterou pro 
zaměstnance společnos-
tí skupin Czech Coal a Sever-
ní energetická pořádá Sdru-
žení odborových organizací 
skupiny Czech Coal, totiž le-
tos zhatilo počasí. Organizá-
toři se proto po dohodě s pro-
vozovatelem tenisového areá-
lu v Jirkově rozhodli, že turnaj 
bude přeložen na druhou po-
lovinu prosince. V tomto ter-
mínu se už několik posled-
ních let konal závěrečný od-
borářský turnaj roku. Přesný 
termín se případní zájemci 
dozvědí obvyklými informač-
ními kanály, včetně Důlních 
novin.                                    (red) 

Vážení strávníci,
velice nás mrzí, že někte-
ří z vás zůstali 18. září bez 
oběda. Selhala synchroniza-
ce mezi internetovým objed-
náváním a serverem objed-
návkového stravovacího sys-
tému. Oběd, objednaný na 
18. 9., vám samozřejmě nebu-
deme účtovat.
Omlouváme se za způsobe-
nou nepříjemnost a věřte, že 
uděláme vše proto, aby se po-
dobná situace v budoucnu již 
neopakovala.

Vojtěch Bodis,
vedoucí závodu 7560

Compass Group Czech 
Republik s.r.o.

Vítězný tým letošního fotbalového turnaje je tentokrát z Dolu Centrum. Foto: (pim)
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„Poštovní server skupiny Czech 
Coal je již zastaralý a bez pod-
pory výrobce, naopak skupi-
na Severní energetická mě-
la modernější verze i licence. 
I v tomto případě tedy bude-
me postupovat jako při sjed-
nocování  ostatních IT služeb 
obou skupin a využijeme spo-
lečný potenciál. Klíčový poš-
tovní server ve Chvaleticích 
zůstane zachovaný, poštovní 
server pro Severní energetic-
kou v Mostě je schopný vstře-
bat všechny služby i skupi-
ny Czech Coal.  Půjde tak přes 
něj veškerá komunikace všech 
uživatelů obou skupin v Mos-

tě,“ vysvětlil Libor Šindelář, 
vedoucí oddělení technické 
podpory společnosti Infotea.  
Zaměstnanců 7EC ve Chvale-
ticích a Praze se tyto změny 
nijak nedotknou. 

Nová doména @sevenas.cz
Změnu poštovního serveru 
běžní uživatelé nejspíš neza-
znamenají, zcela jistě se jich 
ovšem dotkne změna e-mai-
lové domény Severní ener-
getické. Zatímco v elektrárně 
Chvaletice zůstane i nadále 
doména @sev-en.cz, společ-
nost Severní energetická za-
čne využívat novou doménu 

@sevenas.cz. „Přesné datum 
změny ještě není stanoveno, 
uživatelé budou přesouváni 
postupně. Samozřejmě budou 
informováni všemi dostupnými 
komunikačními kanály v po-
třebném předstihu. Také se ja-
ko vždy, když k podobným změ-
nám docházelo, počítá i s tím, 
že zprávy odesílané na původ-
ní e-mailové adresy budou po 
nějakou dobu automaticky 
přesměrovávány na nové,“ do-
dal Šindelář.  Vítanou změnou 
pro uživatele bude přístup ke 
globálnímu seznamu adres, 
tedy e-mailovým adresám ve 
všech společnostech skupin 

Czech Coal a Severní energe-
tická na Mostecku. 

Modernější verze Office
„Tím, že se změní poštovní kli-
ent, počítáme i s přechodem na 
nejaktuálnější verzi kancelář-
ského balíku Microsoft Of ice,“ 
doplnil Zdeněk Pergl, IT mana-
žer Infotey. V současné době se 
ve společnostech obou skupin 
využívá několik verzí Microsoft 
Of ice a Infotea chce všechny 
během zhruba jednoho roku 
převést na aktuální verzi Of ice 
2016. S jejím používáním počí-
tá Infotea nejspíše minimálně 
do roku 2025-2027. 

Windows 7 zatím zůstávají 
I nadále se bude ve iremních po-
čítačích využívat operační sys-
tém Windows 7, který je opro-
ti nejnovější verzi Windows 10 
zatím vhodnější pro korporátní 
využití a také odzkoušený a pro-
věřený. „Jeho nasazení je vzhle-
dem k licenční politice Microsof-
tu v budoucnu nevyhnutelné. Už 
nyní proto máme  stanice a note-
booky s nainstalovaným operač-
ním systémem Windows 10, kte-
rý tím testujeme. Veškeré změny, 
ať už operačního systému, pří-
padně kancelářského balíku Of i-
ce před rozšířením k uživatelům 
nejprve zkoušíme v rámci společ-
nosti Infotea, následně na vzorku 
uživatelů v ostatních společnos-
tech, a teprve potom se přistou-
pí k hromadné distribuci,“ připo-
mněl Pergl.                                 (red)

Už brzy se objeví nová doména @sevenas.cz
Podstatná změna se v dohledné době dotkne elektronické komunikace, tedy poštovního systému 
Exchange. Je to další krok v rámci konsolidace IT obou skupin. Moderní poštovní server Severní 
energetické přebere všechny služby zastaralého serveru využívaného ve skupině Czech Coal. 

Soutěžní výstavu pořádá 
spolu s Magistrátem města 
Most Vršanská uhelná, která 
loni přispěla na nákup sta-
vebnic do jedenácti mostec-
kých základních škol třemi 
miliony korun. 
„Letos se díky Vršanské uhel-
né Merkury dostanou i do 
dalších základních a nově 
i jedné střední školy. Žákům 
a studentům by měly zpří-
jemnit výuku technických 
předmětů a podpořit je-
jich zájem o technické učeb-
ní a studijní obory,“ sděli-
la Gabriela Sáričková Bene-

šová mluvčí skupin Sev.en 
a Czech Coal. 
V rámci vyhlášené soutěže bu-
dou mít žáci měsíc na to, aby 
jednotlivě nebo v týmech se-
strojili s využitím Merkuru 
modely či instalace na téma 
energie. Jejich výtvory budou 
v průběhu října vystavené ve 
Středisku volného času, kam 
si je zájemci mohou přijít ne-
jen prohlédnout, ale i hlaso-
vat o nejzajímavějším modelu. 
Svého favorita vybere také od-
borná porota. Vítězové obou 
kategorií získají od Vršanské 
uhelné zajímavé ceny.      (red) 

Modely z Merkuru předvedou na soutěžní výstavě
Modely postavené ze stavebnice Merkur před-
vedou žáci základních škol v říjnu ve Středis-
ku volného času v Mostě. 

Vršanská uhelná p ispěla na nákup stavebnic Merkur do mosteckých základních škol t emi miliony korun. 
Foto: Archiv DN

„Termínem důlní voda ozna-
čujeme veškerou vodu, která 
se vyskytuje v důlním provo-
zu, tedy povrchovou, dešťovou 
i spodní. Svádíme ji do hlavní 
čerpací stanice, odkud se čerpá 
do úpravny důlních vod, kde se 
před vypouštěním zpět do vo-
doteče podle potřeby upravu-
je. Jaké má mít parametry, sta-
novuje legislativa,“ vysvětlil 
Tibor Jakubašek, zástupce ve-
doucího úseku odvodnění Se-
verní energetické. 
Voda, která se vyčerpá ze šach-
ty, není nikdy úplně čistá. Bývá 
zakalená a obsahuje látky, kte-
ré je třeba odstranit. Hlídá se 
hlavně pH vody, jehož limity 
se před vypuštěním do řeky 
musí pohybovat v rozmezí 6 – 
9. Voda z lokality ČSA přitom 
často dosahuje pH kolem 3,5. 
„Je to dáno mimo jiné geolo-
gickými podmínkami, ale svou 
roli hrají i povětrnostní vlivy,“ 
poznamenal zástupce vedou-
cího úseku. V úpravně důl-
ních vod se sleduje ještě hla-
dina železa, která by neměla 
překročit tři miligramy na li-
tr. V důlní vodě z lomu ČSA bý-
vá někdy až 10 miligramů. Sle-
dovaným prvkem je také man-
gan, jehož povolená hodnota 
nesmí přesáhnout jeden mi-
ligram na litr. V úpravně však 
naměřili i 10 miligramů man-
ganu v litru důlní vody.  „Kro-
mě toho, že máme automatické 

analyzátory železa a manga-
nu, které sledují průběžně ob-
sah těchto prvků ve vodě, ob-
sluha úpravny odebírá pomocí 
mobilní techniky další vzorky 
až čtyřikrát denně,“ připomněl  
Jakubašek a doplnil: „Jednou 
měsíčně se sleduje odtok vody 
a odebírají se vzorky pro potře-
by úřadů.“ 

Důkladná alchymie 
Ještě než voda doputuje do sa-
motné úpravárenské techno-
logie, míří nejprve do takzva-
ných vyrovnávacích nádrží. 
„Tímto způsobem se vyrovná-
vá přítok vody do úpravny důl-
ních vod, protože například bě-
hem dešťů musíme vodu z lo-
mů čerpat neustále, aby nebyla 
ohrožena technologie těžby uh-
lí,“ uvedl zástupce vedoucího 
úseku. Už ve vyrovnávacích 
nádržích dochází přirozeným 
způsobem k sedimentaci ně-
kterých nečistot a přirozené 
oxidaci, ale rozhodně to není 
podstatná fáze úpravy důlních 
vod. K té dochází až ve chvíli, 
kdy je voda vpuštěna do tech-
nologické linky.  V ní se neut-
ralizuje pH a odstraňují zne-
čišťující látky. Ke zvýšení pH 
se využívá takzvané vápen-
né mléko, tedy vápno s vodou 
smíchané v přesně stanove-
ném poměru. Do vody se vhá-
ní vzduch, aby se provzdušnila  
- oxidovala a došlo k vysráže-

ní a následné sedimentaci že-
leza. Množství manganu ve vo-
dě se snižuje přidáním man-
ganistanu draselného. „Aby se 
mangan i železo oddělily od 
vody, přidává se ještě takzva-
ný lokulant neboli vločkovač, 
který zajistí, aby se tvořily větší 
shluky částic, které se pak lépe 
usazují u dna usazovacích ná-
drží,“ dodal Jakubašek. Upra-
vená voda pak může odtéct 
a kal se pomocí takzvaných 
shrnovacích mostů shrábne 
a odčerpá do kalových polí.  

Voda stejná a přece jiná
Úpravna důlních vod ČSA 
zpracovává důlní vody ne-

jen z lomu ČSA, ale také z lo-
mu Jan Šverma. „Kouzlo téhle 
práce spočívá v tom, že důlní 
voda nemá nikdy stejné para-
metry. Musí se neustále měřit 
a hlídat, rozdíly jsou i mezi lo-
kalitami. Obecně se dá říci, že 
voda z lomu ČSA je víc zatíže-
ná a je potřeba jí více upravo-
vat než vodu z lomu Jan Šver-
ma. Způsobují to geologické 
podmínky, ale i systém odvod-
nění,“ doplnil Jakubašek.   

Lidí jako šafránu
Jakkoliv se může proces 
úpravy vody zdát složitý, ob-
sluhu úpravny důlních vod 
zajišťuje jediný člověk, po-

dobně jako ovládá techno-
logii hlavní čerpací stanice 
pouze jeden zaměstnanec. 
I když má obsluha k dispo-
zici počítačový řídicí systém, 
takže některé činnosti ovládá 
přes počítač, rozhodně u mo-
nitoru a klávesnice netráví 
většinu času. Kromě odebírá-
ní vzorků průběžně sleduje 
technologii úpravy. A ve chví-
li, kdy úprava skončí, začíná 
se s čištěním nádrží. V akre-
ditované laboratoři se další 
zaměstnanci úseku odvodně-
ní zabývají rozbory vzorků, 
na rozdíl od obsluhy úprav-
ny nepracují v nepřetržitém 
provozu.                           (pim)

Jak se důlní voda vrací zpátky do řeky
Veškerou důlní vodu, která se vyčerpá z  tě-
žebních lokalit, je třeba před tím, než se znovu 
vrátí do řek, vyčistit a zbavit znečišťujících lá-
tek. V úpravně důlních vod se o to stará úsek 
odvodnění.

Rekordní suma pro Paraple
Na pátém ročníku bene iční-
ho festivalu Choltický deštník 
v areálu choltického zámku 
se letos předávala rekordní 
částka 50 972 korun Cent-
ru Paraple. Projekt pravidel-
ně podporuje Sev.en EC. Do 
zámeckého parku přišlo 770 
návštěvníků, pro které byl 
připravený bohatý program. 
Festival se nezaměřuje pou-
ze na jedno kulturní téma, 
ale jedná se o multižánrovou 
společenskou akci. Návštěv-
níci tak mohli vidět například 
vystoupení Iva Jahelky, rocko-
vou kapelu Dechitaki nebo 
ochotníky s divadelním před-
stavením Dobytí severního 
pólu.                                      (kapr)

Móda a hvězdy v divadle
Jeviště mosteckého měst-
ského divadla se opět po 
roce stane dějištěm cha-
ritativní módní přehlíd-
ky Móda a hvězdy. V neděli 

22. října se divákům v rolích 
modelek představí celá řa-
da známých osobností, Inna 
Puhajková, Nikol Švantne-
rová, Lucie Šlégr nebo Rad-
ka Rosická, tradiční účast-
nice akce Veronika Kašáko-
vá, modelka a moderátorka 
Eva Decastelo. Dámy jistě 
potěší účast držitele titulu 
Mister Global 2016 Tomá-
še Martinky a v rolích mo-
delek opět nebudou chybět 
házenkářky klubu DHK Ba-
ník Most. Předvedou mode-
ly Svatebního salonu Delta 
a dalších zavedených butiků 
a návrhářů. Vystoupí gospe-
lová zpěvačka Leona Gyön-
gyösi a herec a moderátor 
David Gránský, který bude 
celou akcí provázet společ-
ně s Karlem Kašákem. Výtě-
žek jako každý rok poputu-
je dětem do dětských domo-
vů a Klokánku. Tradičním 
partnerem akce je Vršanská 
uhelná.                              (red)

Pergola jako jeviště 
Nová pergola s jevištěm pro 
hudební, taneční i divadelní 
vystoupení dětí se slavnost-
ně otevřela v Jakub klubu 
Charity Přelouč za přispění 
sponzorů Sev.en EC a Innogy. 
Sev.en EC si tento projekt vy-
brala v rámci Burzy ilantro-
pie, která se v Pardubickém 
kraji koná každý rok. Jedná 
se o transparentní způsob 
podpory projektů nezisko-
vých organizací, kdy nezis-
kovky prezentují svůj pro-
jekt a ucházejí se o podporu 
donátorů. Jakub klub navští-
ví ročně asi 90 dětí. Nová 
pergola rozšíří možnosti pro 
zajímavé trávení volného ča-
su na zahradě.                (kapr)

Mostecký dóm má 500 let
K oslavám 500 let od za-
hájení stavby kostela Na-
nebevzetí Panny Marie se 
v říjnu vrací Oblastní mu-
zeum v Mostě. Česko-ně-

mecká konference pod ná-
zvem Mostecký dóm má 500 
let se v muzeu uskuteční 12. 
října. Přednášet na ní budou 
například ředitel muzea Mi-
chal Soukup, archivář Mar-
tin Myšička, historik Martin 
Horyna bude hovořit o hud-
bě v krušnohorských měs-
tech, německá přednáška se 
bude věnovat saskému kos-
telu svaté Anny, který s mos-
teckým pojí stavitel Jakub 
Heilmann. Součástí progra-
mu je také prohlídka koste-
la a koncert.
Ještě během října by se mě-
la uskutečnit premiéra půl-
hodinového dokumentárního 
ilmu o kostele, který během 

uplynulých měsíců natáčel 
režisér Martin Studecký pod-
le scénáře Vlastimila Nováka. 
Film mapuje historii nejvý-
znamnější mostecké památky 
od dob jejího vzniku a ukáže 
i celou řadu málo známých 
zajímavostí.               (kat, red)

Poslední kolo a vyhláše-
ní Pardubického plavec-
kého poháru se uskutečni-
lo devátého září na písní-
ku Mělice v Přelouči. Ceny 
do soutěže, která je součás-
tí  Českého poháru v dálko-
vém plavání, věnovala Sev.
en EC.
Plavci v chladnoucí vodě 
stihli ještě jedno z posled-
ních letošních plavání v ote-
vřené vodě. Seriál soutěží 
se skládal z 11 jednotlivých 
akcí. Kromě Mělic se plava-
lo i na písníku ve Stéblové, 

v zimě v bazénu v Litomyš-
li, Hradci Králové a Pardubi-
cích. Do soutěžního seriálu 
patří i Pohár v aquatlonu na 
tratích 1,5 km plavání a pět 
kilometrů běh. 
Elektrárnu Chvaletice repre-
zentoval Honza Ryzner, zá-
stupce mistra elektro, který 
skončil v Pardubickém pla-
veckém poháru ve své kate-
gorii na 2. místě, v aquatlonu 
vybojoval prvenství a v sa-
mostatném Pardubickém tri-
atlonu na začátku září obsa-
dil 9. místo.                      (kapr)

Plavci ukončili sezonu

STRUČNĚ
O chod úpravny důlních vod se stará jediný lověk.  Foto: (pim)

Jan Ryzner úspěšně reprezentoval barvy elektrárny Chvaletice. Foto: (kapr)

Tak, jak se přestěhova-
li hlubináři z areálu dolu 
Centrum, stěhuje se odtud 
postupně i jeho vybavení. 
Důležité části technologie 
se využijí ve svazích lomu 
ČSA při stěnování. Zbytek 
zamíří do muzea.
 Kolejnice, klece, kterými se 
havíři dopravovali na po-
vrch, ale třeba také důlní vo-
zíky najdou nové uplatnění 
v Podkrušnohorském tech-
nickém muzeu, kde rozšíří 
zdejší expozice.  Z dolu Cen-
trum ostatně pochází i důl-
ní lokomotiva typu BMD 30, 
která pohání vláček se dvěma 
důlními vozíky, jenž tu popr-
vé návštěvníky vozil během 
tradičního dne dětí. V muzeu 
kvůli tomu postavili speciál-
ní úzkokolejku, pětisetmet-
rovou trať, která má rozchod 
kolejnic 530 milimetrů. Na 
ní se mohou návštěvníci na 
vlastní kůži přesvědčit, jak 
se v minulosti přepravovalo 
osazenstvo, ale také materiál 
pod zem.                             (red) 

Z hlubiny do muzea
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Sněžku tímto etapovým cho-
deckým způsobem pokořili 
již počtvrté, a podle Petra Vác-
lavů se o to budou snažit dál, 
dokud vydrží zdraví a kondi-
ce. Letos počasí přálo, i když 
i trochu zmokli, obvyklou tra-
su přes Krušné hory, Děčín-
sko, Lužické hory, Jizerské ho-
ry a Krkonoše zdolali za osm 
dní, což je výkon srovnatelný 
s minulými lety. Odstartovali 
28. srpna v šest ráno z mostec-
kého nádraží a vrcholu Sněžky 
dosáhli 4. září v 15:20 hodin. 

Bývalý elektrikář na důlních 
lokomotivách z dolu Obrán-
ců míru Petr Václavů a je-
ho kolega František Večeřa, 
který pracoval jako instruk-
tor v dopravě, se vždy věno-
vali sportu. Nejvíc si oblíbili 
běh a turistiku a ani důcho-
dový věk je neodradil pokra-
čovat ve sportovních aktivi-
tách. „Každý rok běháme Me-
zinárodní pražský maraton 
a nepolevujeme ani v turisti-
ce,“ poznamenal Petr Václa-
vů.                                        (red)

Z Mostu došli pěšky až na vrchol Sněžky
Za osm dní zdolali zhruba 300 kilometrů dů-
chodci Petr Václavů (68) a  František Večeřa 
(69), když vyrazili pěšky z Mostu až na vrchol 
Sněžky. 

Petr Václavů (vpravo) a František Ve e a na vrcholu Sněžky.

Prohlídku starých strojů i je-
jich jízdy zručnosti si nene-
chaly ujít stovky návštěvníků.
„Jsme zemědělský kraj a zrov-
na v Sušanech je, myslím, po-
čet traktorů na počet obyva-
tel rekordní,“ vysvětluje po-
čátek nápadu uspořádat sraz 
traktorů organizátor Petr Sta-
šek. Dalším důvodem je pak 
setkání lidí, kteří jsou ne-
bo v minulosti byli se Suša-
ny spojeni. „Přijíždí hodně ro-
dáků, bývalých obyvatel, těch, 

kteří sem chodili do školy,“ do-
dává Stašek.
Na přehlídku letos dorazi-
lo 26 traktorů, dva kombaj-
ny a navrch ještě historické 
motorky. Ten nejstarší a do-
sud funkční zemědělský vůz 
pocházel z roku 1939, k vidě-
ní byly zetory bez kabin z let 
1946 až 1960, kabinové stro-
je ze 60. a 70. let a nejnovější 
škodovky z 80. let. Kuriozitou 
pak byl model domácí výroby 
z 21. století „Prostě jsem po-

třeboval traktor, důležitá byla 
funkčnost. Ale vloni jsem do-
stal dokonce jeden hlas v sou-
těži krásy,“ vysvětlil jeho ma-
jitel a konstruktér. 
Právě soutěž krásy byla jed-
ním z klání přihlášených 
traktorů. Hlasovali návštěv-
níci a podle nich byl nejkrás-
nějším strojem naleštěný Ze-
tor 4011 z roku 1963 Mar-
tina Germeka z Krásné Lípy 
u Chomutova. Soutěžilo se ta-
ké v rychlosti a jízdě zručnos-
ti. Návštěvníci se mohli za-
pojit do nezvyklých soutěží 
v hodu válečkem nebo konví 
na mléko. „Od starších obyva-
tel Sušan vím, že tyto soutěže 
patřily ke zdejší tradici, proto 
se je snažíme oživit,“ říká Petr 
Stašek.                                  (kat)

V Sušanech si daly sraz traktory
Nekonečná kolona traktorů, historických 
i současných, překvapila předposlední zářijo-
vou sobotu na silnici mezi Havraní a  Chomu-
tovem řadu řidičů. Spanilá jízda byla součástí 
druhého srazu traktorů v Sušanech u Strupčic. 

Jak se dá charakterizovat roz-
díl mezi městskou a muzejní 
knihovnou?
Diana: Je především cílená na 
odbornost. Nemáme beletrii 
a běžnou literaturu.
Alena: Jednou z částí knihovny 

jsou sbírkové fondy - staré tis-
ky, rukopisy a speciálně regio-
nální knihovna. Ta tvoří základ 
využívaný nejvíce badateli. Za-
jímá nás vše, co vyjde v na-
šem regionu nebo o našem re-
gionu. Druhou částí je odbor-
ná knihovna. Praxe je taková, 
že pokud někdo hledá odbor-
né informace, zkusí to nejprve 
v městské knihovně, a pokud 
ho neuspokojí, jde k nám.
Diana: Knihy se od nás nedají 
odnášet domů, jsme tedy sku-
tečně badatelská knihovna.

Kdo k vám tedy p evážně cho-
dí? Mění se zájem tená ů?
Alena: Zejména v době, kdy se 
v Mostě otevíraly vysoké ško-
ly, jsme byli jediná odborná 
knihovna, takže chodili hod-
ně studenti. V poslední době 
přicházejí soukromí badatelé, 
kteří se zajímají o dějiny svých 
obcí. O knihy a články s regio-
nální tématikou je stále velký 
zájem, naopak obecné infor-
mace o umění, historii či lite-

ratuře už téměř nikdo nechce. 
Vzácnější staré tisky k nám 
chodí studovat badatelé z ce-
lé republiky.
Diana: Trendem je nyní půj-
čování exponátů, teď třeba 
jsou naše staré tisky v Anna-
bergu. Občas je vystavujeme 
přímo tady v knihovně, na-
příklad vloni jsme je ukáza-
li dětem z Hory Svaté Kateři-
ny a jejich zájem nás upřímně 
překvapil.

Alena: Stále mám hezký pocit 
z toho, když někomu pomůže-
me, ať už hledá cokoliv.

Dají se ve sbírce knihovny 
najít i takové cennosti, jako je 
právě vystavený Codex gigas?

Alena: Takhle světově význam-
né knihy nemáme, ale pro nás 
regionálně má velký význam 
mostecký graduál, zvaný ne-
šťastný, z první poloviny 16. 
století, zhotovený pro literát-
ské bratrstvo při kůru děkan-
ského kostela. Nedochoval se 
bohužel kompletní, protože byl 
v 19. století při opravách koste-
la ukraden a nalezen byl až po 
40 letech značně poškozený. 
Nejstarším rukopisem je Ma-
riánský traktát Arnošta z Par-
dubic z roku 1378 z oseckého 
kláštera.
Diana: V rámci týdne knihoven 
představíme návštěvníkům ja-
ko exponát měsíce ve vstupní 
hale muzea krásný zrestauro-
vaný herbář. 

Jak knihovna získala své 
sbírky?
Alena: Knihy byly jedněmi 
z prvních předmětů, které mu-
zeum při založení roku 1888 
získalo, částečně dary, částečně 
nákupy. Nejvzácnější tisky vě-

noval řád minoritů, další získa-
lo muzeum po zrušení piaris-
tického gymnázia, které mělo 
bohatou knihovnu, i od potom-
ků významných mosteckých 
osobností.

Stále se na vás obracejí lidé 
s tím, že vám darují knihovnu 
svých p edků?
Diana: Ano, stále získáváme 
darem knihovny z pozůstalos-
ti. I když je náročné je vytřídit, 

jsme za to rády. Platí ale pravi-
dlo - nikdy nehledejte na hro-
madě, kterou vám ukazují, jdě-
te rovnou do popelnice. Tam 
bývají nejvzácnější věci.
Alena: Novou odbornou litera-
turu samozřejmě nakupujeme 
a chodí nám hodně periodik. 

Najdou u vás badatelé také 
informace o hornictví?
Alena: Řekla bych dokonce, 
že z odborných oborů je hor-
nictví a geologie stěžejní částí 
našeho fondu a máme i velké 
množství literatury v regionál-
ní sbírce vztahující se k ději-
nám hornictví od 19. století. Li-
dé ze zdejších dolů k nám cho-

dí hledat odborné informace, 
kvůli historické literatuře ale 
jezdí i ze vzdálenějších hornic-
kých oblastí. Mrzí mě, že se mi 
nepodařilo zachránit knihovnu 
z Výzkumného ústavu hnědého 
uhlí. Přestože obsahovala vzác-
né hornické noviny z Vídně 19. 
století, skončila ve sběru. 
Diana: Zařazujeme do sbírek 
také články z periodik, takže 
i zprávy z Důlních novin u nás 
mohou badatelé studovat.

Muzejní knihovnu si lověk 
p edstavuje jako skleník se 
zaprášenými svazky. Pronikají 
k vám moderní technologie?
Diana: Trendem doby je di-
gitalizace fondů od národ-
ních knihoven po ty nejmen-
ší. Česká republika na to zís-
kala mnoho peněz z norských 
fondů. Bohužel trochu vázne 
centrální organizace a zrovna 
v Ústeckém kraji se zatím moc 
knih nezpracovalo. Naší prio-
ritou je digitalizovat mostec-
ký graduál.

Když ale bude všechno digita-
lizované, nebude knihovnictví 
trochu smutná práce bez lidí?
Alena: Už dnes to vidíme. Dří-
ve chodili studenti, nanosila 
jsem jim hromady knih a oni 
se tím probírali, psali si po-
známky, pomáhala jsem jim. 
Dnes jdou spíš po povrchu, 
stačí jim informace z interne-
tu nebo jedna kniha. Už ne-
chodí, ale napíšou e-mail. Ale 
stále jim říkám, že i v době in-
ternetu má význam jít do pra-
menů.                                     (kat)

Nejvzácnější věci se skrývají v popelnici
Vystavením Ďáblovy bible se na sebe snaží 
upozornit knihovna, kterou moc čtenářů ne-
zná. Je součástí Oblastního muzea. Stejně jako 
já v  ní skončí všichni, kterým přestane stačit 
naučné oddělení té městské. Řídí se trochu jiný-
mi pravidly, ale najdete v ní i opravdové skvos-
ty. Pečuje o ně už více než 40 let Alena Kvapilo-
vá, dnes společně se svou dcerou Dianou.

Alena Kvapilová
  vystudovala gymnázium a kurz knihovnictví na ilozo-

ické fakultě UK

  od roku 1974 do současnosti působí jako knihovnice 
Oblastního muzea v Mostě 

  zažila čtyři stěhování sbírek

  žije v Mostě

Diana Kvapilová
  vystudovala VŠ zemědělskou v Českých Budějovicích 

a UJEP v Ústí nad Labem 

  věnovala se oboru životního prostředí a lesnictví, od 
roku 2016 pracuje v knihovně

  vypracovala přehled přírodovědné literatury v muzeu

  žije v Mostě

Alena (vlevo) a Diana Kvapilovy p ipravují v podkroví mosteckého muzea vzácný exponát ‒ kopii áblovy 
bible. Foto: (kat) 

„V  rámci týdne knihoven návštěvníkům 
představíme jako exponát měsíce ve vstupní 
hale muzea krásný zrestaurovaný herbář.“

„Lidé ze zdejších dolů k nám chodí hledat odborné informace, kvůli 
historické literatuře ale jezdí i ze vzdálenějších hornických oblastí.“

Říjen město Most tradičně 
vyhlašuje měsícem nezis-
kových organizací, kdy se 
představuji veřejnosti nejen 
na půdě magistrátu, ale po 
celém městě. Nezisková spo-
lečnost AMA onkologických 
pacientů, jejich rodinných 
příslušníků a přátel svou le-
tošní prezentaci spojí s celo-
státní akcí Ostře sledovaná 
prsa 2017.
„Je to kampaň organizova-
ná Aliancí žen s rakovinou pr-
su rovněž během října napříč 
celou republikou. Myšlenkou 
kampaně bylo realizovat vý-
stavy „Malé prsní stěny“ v ka-
várnách, barech, cukrárnách 
či restauracích. Protože právě 
sem přichází velká spousta li-
dí a je zde možnost připome-

nout závažnost nemoci,“ při-
blížila Eva Vrkoslavová, před-
sedkyně mostecké společnosti 
AMA, která se spojila s restau-
rací Good Gate v ulici Jarosla-
va Průchy a kulturní kavárnou 
The Most Cafe v ulici Radnič-
ní 1, a návštěvníci v nich uvi-
dí výstavní expozici vytvo-
řenou s odlitků skutečných 
prsou, uložených v překližko-
vých rámech a také si mohou 
koupit „prsní hrnek“ a podpořit 
tím nemocné s touto zákeřnou 
chorobou.
Do kulturní kavárny zve AMA  
3. října všechny zájemce také 
na přednášku, kdy se při dob-
ré kávě mohou dozvědět uži-
tečné informace a zeptat se 
žen, které tuto nemoc prodě-
laly.                                         (red)

Ostře sledovaná prsa

Desítky rodin zaměstnanců Sev.en EC dorazily i p es nep íze  po así v pátek 22. zá í na rodinné odpoledne 
do Zdechovic. P ipravena tu pro ně byla spousta tradi ních i netradi ních sportovních disciplín. Soutěže byly 
rozmístěné po nově zrekonstruovaném zámeckém parku ve Zdechovicích. Největší úspěch mezi dětmi mě-
la ká  plná různých druhů ryb ‒ od sumce, úho e až po plotice. Vrcholem ve era bylo vystoupení p elou ské 
kapely Jahody. Foto: (kapr)

Začátek září je v Jirkově spo-
jen s tradiční hornickou 
poutí. Letos se tu jedna z nej-
větších městských akcí ko-
nala už po devětačtyřicáté.
Součástí pouti je vždy také 
udělení Ceny Jirky. Ocenění 
pro některého z místních oby-
vatel, který se nějakým způso-
bem zasloužil o rozvoj města. 
Letos se předávala už pojede-
nácté, v minulých letech jí zís-
kali například dárce krve, svě-
toznámý entomolog či zakla-
datel místní galerie.  Poprvé 
v historii ale tentokrát získali 
cenu dva lidé - manželé Mar-
cela a Jaromír Raisrovi. Dlou-
há léta se společně věnují tu-
ristice a prošli už celou řadu 
zemí na několika kontinen-
tech. Podstatné ale je, že pořá-
dají akce i pro veřejnost. Nej-

známější je Jirkovský cross-
marathon, dnes už poměrně 
velký a hodně oblíbený hor-
ský závod pro běžce, cyklisty 
i pěší. Pravidelnou akcí je ta-
ké lednový turistický výšlap 
nazvaný Krušnohorské posel-
ství. Cenu Jirky jim podle tra-
dice kromě starosty předává 
i hlavní host kulturního pro-
gramu, tím letos byla Monika 
Absolonová. 
Součástí hornické pouti je 
vždy bohatý kulturní program 
na několika scénách v centru 
města. Akce navazuje na tra-
dici hornických poutí, které se 
v minulosti konaly v Ervěni-
cích. Na příští rok organizáto-
ři připravují jubilejní padesátý 
ročník. Jirkovskou hornickou 
pouť pravidelně podporuje 
Vršanská uhelná.                (red)

Cenu Jirky dostala dvojice



DN / číslo 9 / září 2017   DN / číslo 9 / září 2017    | 13> 12 | Region Region | 13

SLAVNÉ SEDMIČKY

Vojtěch Tesař se narodil 
22. dubna 1897, vystudoval 
Vysokou školu zemědělskou 
v Brně a stal se lesním inže-
nýrem, tehdy se používal ter-
mín lesní rada. Ve 30. letech 
minulého století přichází do 
Litvínova a stává se vedoucím 
zdejší státní lesní správy. V ro-
ce 1937 odchází do Prahy, kde 
pracuje na ministerstvu země-
dělství a lesnictví. Byl žena-
tý a narodily se mu dvě dcery. 
Kromě své práce se ale během 
okupace zapojuje také do od-
bojové činnosti. Po téměř se-
dmdesáti letech o tom vydala 
svědectví Zorka Žabová, vdova 
po Ing. Rudolfu Žabovi, Tesařo-
vu kolegovi z litvínovské les-
ní správy. Znovu se oba setkali 
v Praze. „V den revoluce 5. květ-

na 1945 odešel Ruda (Žaba – 
pozn. red.) po výzvě rozhlasu na 
setkání s Ing. Tesařem... Večer 8. 
5. 1945 našel Ruda na smetiš-
ti za technikou v Dejvicích od 
Němců zastřeleného do hlavy 
mezi ostatními i pana radu Te-
saře. Takže my, místo radosti, 
že je konec války a utrpení, jsme 
se starali o ženu i dvě holčičky 
a pohřeb pana rady Tesaře,“ na-
psala amatérským badatelům 
do Litvínova Zorka Žabová. Co 
se dělo během uvedených tří 
dní, už se zřejmě nedozvíme. 
Podle svědků v Dejvicích byl 
Vojtěch Tesař uvězněn hned 
na začátku povstání v budově 
dejvické techniky a společně 
s Pavlem Oppou na rozkaz ve-
litele SS zastřelen. Na smuteč-
ním oznámení inženýra Tesaře 

je uvedeno, že byl „důvěrníkem 
Revoluční závodní rady podni-
ků státní lesy a statky.“ Na bu-
dově Výzkumného a zkušeb-
ního ústavu hmot a konstruk-
cí stavebních v Praze 4 je dnes 
umístěna pamětní deska pad-
lým během Pražského povstá-
ní. Vedle Tesařova a Oppova 
jména je na nich uveden ještě 
J. Sedláček a V. Kahovec.
Tím však příběh Vojtěcha Te-
saře v Litvínově nekončí. V létě 
1945 se do Litvínova vrací Ru-
dolf Žaba; podle jeho ženy tím 
splnil slib daný Tesařovi. Jisté 

totiž je, že Rudolf Žaba odešel 
z Litvínova až v roce 1938 ne-
dobrovolně po záboru Sudet 
Němci. Právě zásluhou Rudolfa 
Žaby byla nová cesta mezi Lit-
vínovem a Mezibořím pojme-
nována jako Tesařova. Ing. Voj-
těch Tesař byl totiž také pod-
porovatelem Klubu českých 
turistů, pomohl k rozvoji tu-
ristiky v Krušných horách a byl 
mezi turistickou veřejností i či-
novníky velmi oblíben. Povolo-
val značení cest i stanování. 
Krušnohorská župa získala za 
jeho působení do nájmu vrchol 

Stropníku k postavení chaty. 
Zásluhu má také na vybudová-
ní „procházkové cesty při vodní 
stoce z Flájí k vodopádu v Čes-
kém Jiřetíně“, jak se tehdy jme-
novala trasa podél historické-
ho plavebního kanálu.
Sedmdesát let po tragické 
smrti znovu objevil Vojtěcha 
Tesaře spolek Přátelé historie 
Litvínovska, jehož zásluhou 
byla v Tylově ulici, na začátku 
cesty z Litvínova na Meziboří, 
umístěna socha a informační 
cedule.                                     (kat)

1897: Narodil se Vojtěch Tesař, lesní inženýr, bojovník proti fašismu
Už několik generací místních obyvatel pou-
žívá pro lesní cestu mezi Litvínovem a  Mezi-
bořím jméno Tesařova; dnes se tak jmenuje 
i naučná stezka, která krušnohorským údolím 
vede. Ovšem teprve nedávno se amatérským 
badatelům v Litvínově podařilo vypátrat, kdo 
onen Tesař vlastně byl a proč je po něm cesta 
pojmenována.

V kancelá i lesního závodu Vojtěch Tesa  vpravo naho e, vlevo fešák Rudolf Žaba. Foto: Soukromý archív 
Zorky Žabové.

Pořádají jej společně se zdej-
ším institutem Hornicko - 
geo logické fakulty Vysoké 
školy báňské Technické uni-
verzity Ostrava, Zaměstna-
vatelským svazem důlního 
a naftového průmyslu a Spol-
kem severočeských havířů 
společnosti Vršanská uhelná 
a Severní energetická. 
První skok přes kůži, kte-
rým se symbolicky přijíma-
jí do hornického cechu adep-
ti z řad studentů vysoké ško-
ly báňské, se datuje do roku 
1852. Pravidelně se pod hla-
vičkou ostravské báňské 
univerzity začaly pořádat 
v 70. letech minulého století. 
Každému správnému sko-
ku předchází salamandr, ne-
boli průvod fuxií a fuxů měs-
tem, při němž se snaží najít 
slavného a vysokého nadli-
šáka v některých z místních 
nor čili hospod. Během zastá-
vek musí fuxové a fuxie před-
vádět znalosti, které naby-
li během přípravných večerů 

– šachťáků. Dění doprovází 
zpěv karmín, tedy hornických 
písní. V Mostě salamandr vy-
razí ve 14 hodin od městské-
ho divadla a projde centrem. 
Jak dlouho potrvá hledání 
nadlišáka, se dá těžko odha-
dovat, jisté je, že se průvod 
zastaví i u sochy svatého Pro-
kopa, patrona havířů, za mos-
teckým Repre. 
A právě kulturní dům Re-
pre se stane dějištěm samot-
ného Skoku přes kůži, ja-
ko byl v minulosti už něko-
likrát. Kromě „skokanů“ se 
zúčastní také nejvýznamnější 
osobnosti báňských institucí 
a hornických spolků a orga-
nizací, velmi často přijíždějí 
i havíři ze zahraničí. Celý ve-
čer se řídí přísnými pravidly 
Pivního zákona. Na jeho do-
držování dohlíží PIPO – pivní 
policie, jejíž příslušníci jsou 
ze zákona odpovědni za včas-
nou a dostatečnou roznášku 
masti (piva) k jednotlivým 
konzumentům. Skok absol-

vují fuxové a fuxie ve stoje na 
sudu s kahanem v levé a ce-
lůvkou masti neboli půllitrem 
piva v pravé ruce. Po předsta-

vení je nadlišák vyzve, aby se 
posílili, tedy vyprázdnili půl-
litr a skočili. Po skoku si kaž-
dého fuxe přebírá jeho kmotr, 

spolu se zapisují do skokové 
knihy a vracejí se na svá mís-
ta. Celý večer znějí sálem hor-
nické písně.                         (red)

V Mostě se bude opět skákat přes kůži
Do Mostu se vrací jedna z  nejstarších hor-
nických tradic. Letošní 128. Skok přes kůži se 
uskuteční v pátek 6. října vpodvečer v Repre.

Skok p es kůži se letos opět uskute ní v mosteckém Repre. Foto: Archiv DN
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a CHOMUTOVSKO

  2. – 7. 10. - Young for 
young 2017. Sedmý ročník 
divadelního festivalu láká ná-
vštěvníky do Městského diva-
dla v Mostě a Divadla rozmani-
tostí. Diváci se mohou těšit na 
večerní představení Klicperova 
divadla Hradec Králové, Diva-
dla na cucky Olomouc, Divadla 
Letí Praha a daších. Dopoled-
ne budou probíhat studentská 
představení Pražské konzerva-
toře, VOŠ herecké, Studia DA-
MÚZA Praha, Divadla DISK, Či-
noherního studia Ústí nad La-
bem a souboru Buchty a loutky 
Praha. O slavnostní zakonče-
ní festivalu se postará Králo-
véhradecké Klicperovo divadlo 
s komedií KOULE s Pavlou To-
micovou v hlavní roli. Po skon-
čení představení převezme ce-
nu Forever young 2017 Jiří 
Suchý, který přislíbil i autogra-
miádu. Připravený je i bohatý 
doprovodný program.

  3. 10. - Přednáška: Albá-
nie. O své zážitky se s návštěv-
níky podělí cestovatel Libor 
Drahoňovský. Městská knihov-
na Most, od 17:00 hodin. 

  8. 10. - Offroad safari - 
Stezky révy: za vínem České-
ho středohoří. Účastníky čeká 
mimo jiné  návštěva starého ži-
dovského hřbitova, prohlídka 
místních vinařství s výkladem 
o pěstování a zpracování vína, 
ochutnávka krajových specialit 
a mnoho dalšího. Cena: 990 Kč 
dospělý, 490 Kč (dítě), rezerva-
ce na www.offroadsafari.cz.

  10. 10. – Knihovna hra-
je. V sále mostecké knihovny 
se představí Hannah Aldridge 
z amerického Nashvillu a Jet-
bone ze švédského Sundsvallu. 

  10. 10. - Přednáška o nej-
větším rukopise světa. CO-
DEX GIGAS představí v Oblast-
ním muzeu v Mostě Michal 
Soukup a Jiří Šlajsna. Začátek 
v 17:00 hodin. 

  14. 10. – Dostihový den. 
Na mosteckém hipodromu se 
poběží Cena zimního favorita 
a Svatováclavská cena. 

  14. 10. - Burčáková slav-
nost. Na programu bude pro-
dej a ochutnávka moštu a bur-
čáku z bílých i modrých hroznů, 
všech druhů vín včetně archiv-
ních košer vín, prohlídka vi-
nařství s průvodcem, hledání 
pokladu sv. Václava, tematické 
úkoly pro děti a mnoho další-
ho. České vinařství Chrámce, 
od 8:00 hodin. 

  14. 10. - Pozor děti, při-
jela k nám pouť! Divadlo roz-
manitostí uvádí inscenaci textu 
dnes nejúspěšnějšího britské-
ho autora her pro děti a mlá-
dež. Kritikou ceněný, velmi 
vtipný a trochu strašidelný pří-
běh je vhodný pro děti od 6 let. 
Předpremiéra v 10:00 hodin, 
premiéra v 17:00 hodin. Vstup-
né 70 Kč.

  15. 10. - Carbonia Cup. 
Mezinárodní závody amatérů 
v osobních a formulových vo-
zech na mosteckém autodro-
mu. 

  15. 10. - Taneční odpo-
ledne na Benediktu. K tan-
ci i poslechu zahraje coun-
try kapela Stará sešlost.
Začátek v 15:30 hodin, vstup 
zdarma. 

  15. 10. – Klevetění II. Tra-
diční pořad Reginy Razovo-
vé. Mimořádné setkání s mi-
mořádnými lidmi – s bývalý-
mi i současnými kandidáty na 
funkci prezidenta České repub-
liky, profesory Jiřím Drahošem 
a Vladimírem Franzem. Vstup-
né 70 Kč, pro členy KPD 50 Kč. 
Začátek v 18:00 hodin. 

  16. 10. - Populární kon-
cert virtuózů. Na zahajova-
cím večeru 27. sezony festiva-
lového orchestru Petra Macka 
zahrají sólisté Roman Patočka, 
člen Talichova kvarteta a Eben 
TRIA – housle, Jaroslav Pon-
dělíček, první violista České 
ilharmonie, Václav Petr, kon-

certní mistr České ilharmo-
nie – violoncello, Lenka Korbe-
lová – klavír, Markéta Mátlová 
– soprán. Doprovází a spolu-
účinkuje Festivalový orchestr 
Petra Macka s dirigentem Ji-
řím Štruncem. Městské divadlo 
v Mostě, od 19:00 hodin, vstup-
né 300 Kč.

  18. 10. - Taneční odpo-
ledne pro seniory. V hotelu 
Cascade od 16:00 hodin zahra-
je J Trio. Vstup zdarma. 

  19. 10. - Přednáška: 
Aconcagua a Ojos Del Salad. 
O své zážitky se s veřejností 
podělí vysokohorský průvodce 
Pavel Klejna. Městská knihov-
na Most, od 17:00 hodin. 

  19. 10. - Robert Vano: 
Kdo řekl, že fotka musí být 
ostrá. Povídání se světozná-
mým fotografem ve velkém sá-
le Základní umělecké školy F. L. 
Gassmanna v Mostě. Začátek 
v 18:00 hodin, vstupné 150 Kč. 

  21. 10. - Zakončení sezo-
ny a výlov rybníka. Na par-
kovišti u rybníka zámku Čer-
vený Hrádek odstartuje v 8:00 
výlov zámeckého rybníka, až 
do 14:00 hodin bude probíhat 
prodej živých ryb. Na progra-
mu je dopoledne také koncert 
Brass Band Rakovník, odpoled-
ne vystoupení bluegrassové le-
gendy COP z Plzně. 

  21. 10. - Mezinárodní 
den archeologie. Celodenní 
akce pro děti i dospělé. Ukázky 
Living history – Kelti, Germá-
ni, Slované a Římané, přednáš-
ky, výstavy, dílničky (mletí obi-
lí, pečení placek, výroba kera-
miky, tkaní, výroba štípaných, 
vrtaných a broušených nástro-
jů, rozdělávání ohně, kreslení 
aj.). Oblastní muzeum Most, od 
10:00 do 18:00 hodin, vstupné 
50/25 Kč.

  22. 10. – Móda a hvěz-
dy. David Gránský, Inna Puhaj-
ková, Nikol Švantnerová, Li-
lian Sarah Fischerová, Lucie 
Šlégr, Veronika Kašáková, Ka-
rel Kašák a další hvězdy pomo-
hou dětem z Dětského domo-
va ve Vysoké Peci a z Klokánku 
v Teplicích tradiční charitativ-
ní módní přehlídkou. Městské 
divadlo Most, od 19:00 hodin, 
vstupné 190 Kč.

  24. 10. - Skauti bez li-
lie. Promítání ilmu s podtitu-
lem Skautské hnutí v pohnu-
tých dobách normalizace. Bě-
hem večera bude také k vidění 
výstava Zkušenost totality. Ki-
nosál Základní umělecké ško-

ly Most v Moskevské ulici, za-
čátek v 17:00 hodin, vstupné je 
dobrovolné.

  26. 10. - Slavnostní ve-
čer k oslavě státního svátku. 
U příležitosti Dne vzniku sa-
mostatného československého 
státu. vystoupí na jevišti Měst-
ského divadla v Mostě Monika 
Absolonová a Boom! Band Ji-
řího Dvořáka. Začátek v 18:00 
hodin, vstupné 50 Kč. 

  28. 10. - Běh kolem jeze-
ra Most. Sedmý ročník závodu 
je rozdělen na dvě trasy. Hlavní 
závod kolem jezera Most mě-
ří 11 kilometrů a Malý závod 
je dlouhý 4,5 km. Start v 11:00 
hodin. Více informací na www.
behjezeromost.cz.

  28. 10. – Třicáté výročí 
divadla aneb Kabaret 30. Di-
vadlo rozmanitostí slaví 30 let 
od svého založení. Do své ju-
bilejní sezony vstupuje s no-
vou fasádou, novým hlediš-
těm a částečně i novým soubo-
rem, který přichystal párty ve 
stylu narozeninového kabare-
tu. Dortová bitva je samozřej-
mě v ceně vstupenky! Začátek 
v 16:00 hodin, vstupné 100 Kč.

PARDUBICKO
  8. 10. - 127. Velká pardu-

bická s Českou pojišťovnou. 

Slavný dostihový závod, Par-
dubice. 

  11. 10. - Elton John. Po-
slechový pořad Jiřího Černé-
ho. Přelouč, U Kotýnků, od 
19:00 hodin. 

  11. 10. - Cestovatelská 
beseda – Turecko. Přednáš-
ka cestovatele Libora Draho-
ňovského spojená s promítá-
ním fotogra ií. Kulisárna DK 
Chvaletice, od 18:00 hodin, 
vstup zdarma.   

  18. 10. – Duo Aramis. 
Koncert populární zlínské ka-
pely, známé především z ob-
razovky TV Šlágr. Kino Pře-
louč od 19:00 hodin, vstupné 
170 Kč. 

  25. 10. - Hexenšus. Skvě-
lá komedie ze současnosti na-
bitá humorem v podání před-
ních herců pražských divadel. 
Divadelní sál DK Chvaletice, 
od 19:00 hodin, vstupné 200 
Kč.

  27. 10. -  Červík Jiřík 
a světluška Liduška. Veselé 
pohádkové představení s pís-
ničkami pro děti v podání Li-
duščina divadla. Kulisárna DK 
Chvaletice, od 17:00 hodin, 
vstupné 50 Kč. 

  28. 10. – Vinobraní. Hra-
je hudební skupina Ventil-
ky a pumpičky Praha. Taneč-
ní sál DK Chvaletice, od 20:00 
hodin. Vstupné 150 Kč. 

  29. 10. – Čerti. Premié-
ra nové komedie o volbách 
a čertech Chvaletického di-
vadla JEN TAK. Kulisárna DK 
Chvaletice, od 17:00 hodin, 
vstupné 60 Kč. 

  30. 10. - Cestovatelská 
beseda - Patagonie a Ant-
arktida. O své zážitky se 
s přítomnými podělí Monika 
a Jirka Vackovi. Kulisárna DK 
Chvaletice, od 18:00 hodin, 
vstup zdarma. 
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VZPOMÍNKA

Kam za kulturou v měsíci říjnu

V září jsme vzpomněli 5 let, kdy nás na-
vždy opustil pan Vratislav Svoboda, 
bývalý zaměstnanec rozvoden úseku 
elektroenergetiky.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
děti s rodinami a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně 
s námi.

BLAHOPŘÁNÍ
Významné životní jubileum oslavil pan 
Václav Perk, zástupce vedoucího úse-
ku Uhlí Vršany. 
Kolektiv spolupracovníků a zaměst-
nanců úseku přeje hodně zdraví, štěstí 
a elánu do dalších let. 
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Den horníků slavily na hipodromu tisíce lidí
Víc než tři tisícovky zaměstnanců společ-
ností skupin Czech Coal a  Severní energetic-
ká se svými rodinnými příslušníky dorazily 
v září na tradiční Den horníků na mosteckém 
hipodromu. Jako každý rok mysleli organi-
zátoři ze Sdružení odborových organizací 
skupiny Czech Coal na návštěvníky všech 
věkových kategorií. Na hlavním pódiu si 
mohly děti zadovádět s  Vlastou Vébrem, pro 
dospělé byla na programu řada vystoupe-
ní. Pánové ocenili východočeské AC/DC Re-
vival, dámy si zase užily vystoupení Petra 
Kotvalda. Vrcholem se  stal koncert Big ban-
du Felixe Slováčka, který si pozval mladé ta-
lentované zpěvačky a  zpěváky i  stálici čes-
ké muzikálové scény Leonu Machálkovou. 
Doprovodná hornická pouť letos nabídla 
nové atrakce, například se návštěvníci mohli 
vznést nad areál hipodromu na plošině báň-
ských záchranářů.

 Vrcholem kulturního programu na hlavním pódiu bylo vystoupení Big 
bandu Felixe Slová ka s Leonou Machálkovou.

Den horníků je také p íležitostí k setkání bývalých 
i sou asných kolegů. S jedním z bývalých vedoucích 
úseků na lokalitě Jan Šverma se zastavil editel Czech 
Coal Power Roman Bauer (vlevo). Foto: 6x (pim)

Hlavně děti si užívaly nové atrakce p i hornické 
pouti. 

AC/DC Revival jakoby australským hardrockovým legendám z oka vypadli.

Letošní Den horníků p išly na hipodrom oslavit více než t i tisíce lidí. Foto: (pim) 
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