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Turnaj ve stolním tenise je 
už tradičně jedním z posled-
ních, který odboráři připra-
vují pro zaměstnance skupi-
ny. Také letos přilákal téměř 
dvě desítky hráčů, kteří změ-
řili síly v pěti kategoriích. 
Trofej pro nejlepšího mezi re-
gistrovanými hráči do 50 let 
si odnesl Petr Lipiner, druhý 
skončil Stanislav Kršek, třetí 
příčku obsadili Vlastimil Dub-
ský a Ladislav Bohuněk. Me-
zi registrovanými hráči nad 50 
let si nejlépe vedl Václav Fiška, 
stříbro získal Václav Roud star-
ší a o třetí místo se podělili Zde-
něk Pospíšil a Josef Ulrich. Nej-
lepším hráčem a vítězem v ka-
tegorii neregistrovaných se stal 
Jan Farták před druhým Tomá-
šem Harvanem. Na pomyslné 
bronzové příčce se umístili Vác-
lav Marek a Juraj Šrámek. 

V ženské kategorii si pohár pro 
vítězku odnesla Helena Fiško-
vá, za ní skončila Radka Lipi-
nerová. Ve čtyřhře mužů se nej-
lépe dařilo dvojici Petr Lipiner 
a Tomáš Harvan, kteří ve iná-
le porazili Václava Rouda starší-
ho a Jiřího Uhera. Cenu za třetí 
místo vybojovaly dvojice Václav 
Fiška s Václavem Markem a La-
dislav Bohuňek s Bohumilem 
Stejskalem. 
Letošní odborářskou sportovní 
sezonu uzavře Silvestrovský te-
nisový turnaj ve dvouhře a čtyř-
hře pro neregistrované hráče. 
Uskuteční se 30. a 31. prosin-
ce na kurtech Tenisového klubu 
Jirkov. Zájemci o účast na turna-
ji by se měli co nejdříve nahlásit 
v SOO CCG, telefon 478 002 391-
2, e-mail: j.franta@sev-en.cz.
Prezence a losování začíná 
v 8:30 hodin.                            (red)

Sezonu zakončí tenis

Při výjezdech mají zaměst-
nanci možnost podepsat si 
svoje daňové prohlášení na 
rok 2018 a zároveň, pokud ne-
mají povinnost podat daňo-

vé přiznání, mohou požádat 
o provedení ročního zúčtová-
ní daňových záloh a daňového 
zvýhodnění za rok 2017. Sou-
časně s tím předloží mzdové 

účetní doklady k uplatňova-
ným odpočtům a slevám. 
Pro zaměstnance společnosti 
Důl Kohinoor, Servis Leasing, 
Sev.en Finance a vybraných 

pracovišť Coal Services (roz-
vodny, tepelné a vodní hospo-
dářství) budou daňová pro-
hlášení k dispozici u osob uve-
dených v rozpisu výjezdů (na 
této straně DN – pozn. red.).
Mimo stanovené termíny vý-
jezdů bude tato služba do 
15. února 2018 zajištěna pro 
zaměstnance společností Vr-
šanská uhelná, Coal Services, 
Severní energetická a Info-

tea v Zaměstnaneckém cent-
ru (Most, V. Řezáče 315, budo-
va B). Zaměstnanci Czech Coal 
Power a Dolu Kohinoor mo-
hou využít mzdovou účtárnu 
na lokalitě ČSA. 
Zaměstnanci, pobírající inva-
lidní důchod, musí své mzdo-
vé účetní doložit potvrzení 
o jeho pobírání do 31. ledna 
2018. 

Zaměstnanecké centrum

Podpis daňového prohlášení na rok 2018
Každoroční pravidelné výjezdy mzdových účetních s  daňovými pro-
hlášeními na pracoviště společností Vršanská uhelná, Coal Services, 
Severní energetická, Infotea a Czech Coal Power se uskuteční od 16. do 
30. ledna 2018.

Vršanská uhelná a.s.

16. - 17. 1. 2018 od 6:30 do 8:00 hod. přestavby Šverma Brázdová

17. 1. 2018 od 8:30 do 9:30 hod. DIAMO p. Korel Brázdová

17. 1. 2018 od 8:30 do 9:30 hod. ost. čin. (pí Hynešová), DIAMO Brázdová

18. -19.1.2018 od 6:00 do 8:00 hod. údržba strojní a elektro Brázdová

22. 1. 2018 od 7:00 do 8:00 hod. přestavby Vršany Brázdová

22. - 25. 1. 2018 od 8:00 do 11:00 hod. Skrývka Vršany Brázdová

22. - 25. 1. 2018 od 7:00 do 8:30 hod. uhlí Vršany Jakubová

29. 1. 2018 od 7:00 do 9:00 hod. správa společnosti Vršany Brázdová

individuálně po dohodě s pí Razákovou SSPD na pracovišti u pí Razákové Brázdová

Coal Services a.s. (mimo Kolejovou dopravu)

individuálně po dohodě s pí. Červenkovou správa Červenková

29. 1. 2018 od 8:00 do 8:30 hod. sklady Hrabák Červenková

29. 1. 2018 od 8:30 do 9:00 hod. laborky Hrabák Červenková

30. 1. 2018 od 6:00 do 7:00 hod. OMG ČSA Červenková

daň. prohlášení budou k dispozici u ved. úseku úsek elektroenergetiky Červenková

daň. prohlášení budou k dispozici u ved. úseku úsek tepelného a vod.hosp. Červenková

Coal Services a.s. - Kolejová doprava

22. 1. 2018 od 6:30 do 8:00 hod. trať. hospodářství  (Čechův dvůr) Červenková

22. 1. 2018 od 8:15 do 9:00 hod. údržba ŽKV (OM) Červenková

23. - 26. 1. 2018 od 5:30 do 7:30 hod. doprava (zas. m. D8 - ÚUK); správa Červenková

Severní energetická a.s.

16.- 18. 1. 2018 od 6:45 do 7:30 hod. areál OM, odvod. - zas. místnost Víchová, Hrodková

16.- 18. 1. 2018 od 7:30 do 8:30 hod. areál OM, HZS - zas. místnost Víchová, Hrodková

22. - 25. 1. 2018 od 5:30 do 7:30 hod. ČSA - ÚPŘ - býv. mzdová účtárna Víchová, Hrodková

22.- 25. 1. 2018 od 8:00 do 10:00 hod. provozní úsek ÚUK - 5. patro Víchová, Hrodková

22. - 25. 1. 2018 od 10:00 do 10:30 hod. HMGD Víchová, Hrodková

25. 1. 2018 od 12:00 do 13:00 hod. Areál HBZS - zasedací místnost Víchová, Hrodková

1. 1. - 15. 2. 2018 individuálně mimo výjezdy Zaměstnanecké centrum Most Víchová, Hrodková

Sev.en Finance s.r.o.

individuálně po dohodě s pí Lůžkovou Most Lůžková

Servis Leasing a.s.

individuálně po dohodě s pí Lůžkovou Most, Praha Lůžková

Infotea s.r.o.

18. 1. 2018 od 7:00 do 8:00 hod. ŘAS - zasedací místnost B76 Jakubová

Důl Kohinoor a.s.

individuálně po dohodě s pí Rosenkrancovou mzdová účtárna ČSA Rosenkrancová

Czech Coal POWER s.r.o

16. - 19. 1. 2018 od 5:15 do 7:30 hod. mzdová účtárna ČSA Velebilová

22. - 25. 1. 2018 od 5:15 do 7:30 hod. pomocná mechanizace Hrabák Velebilová

Opět po roce se sešlo téměř 
šedesát bývalých zaměst-
nanců elektrárny Chvale-
tice na tradičním setkání 
s vedením elektrárny. 
Luboš Pavlas, předseda před-
stavenstva chvaletické elekt-
rárny, seznámil všechny pří-
tomné s významnými událost-
mi roku 2017 a nastínil plány 
společnosti na příští rok. 
Dřívější zaměstnanci se vel-
mi aktivně zajímali o dění na 
svém bývalém pracovišti. Po-
zornost zaměřili například na 
změnu dopravy paliva, opra-
vu zauhlovacího mostu či na 
opravy bloků 3 a 4. Vánoční 
atmosféru následně navodila 
sourozenecká dvojice Aneta 
a Adam Smolíkovi, kteří zazpí-
vali nejen koledy. Následovala 
již tradiční „skorovečeře“ v jí-
delně.                                    (kapr)

Setkání s bývalými zaměstnanci

Na své bývalé pracoviště se p išlo podívat témě  šest desítek bývalých 
zaměstnanců chvaletické elektrárny. Foto: (kapr)

Ocenění za zásluhy převzali 
záchranáři, kteří pracují v ob-
vodu působnosti Hlavní báň-
ské záchranné stanice Most 
a Hlavní báňské záchranné 
stanice Praha. Záslužné kří-
že uděluje předseda České-
ho báňského úřadu, který při-
pomněl náročnost a obrovský 
význam této profese. „Podě-
kování zaslouží kromě záchra-
nářů také členové jejich ro-
din, kteří jim při velmi náročné 
práci poskytují důležitou opo-
ru a zázemí,“ doplnil Vladimír 
Rouček, generální ředitel Se-
verní energetické a Vršanské 
uhelné. 
Nejvyšší ocenění, zlatý zá-
chranářský záslužný kříž pře-
vzal Ivan Černý, závodní hlu-
binného Dolu Rako v Lubné 
u Rakovníka, kde se těží žá-
ruvzdorné jíly. Druhým drži-
telem se stal Antonín Řízek, 
dlouholetý technik HBZS Vi-
nařice. Z mosteckých záchra-
nářů získal stříbrný záchra-
nářský kříž Václav Král, od 
devadesátých let člen HBZS 
Most, kde působí jako speci-
alista bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci, požární 
ochrany a havarijní prevence. 
Bronzovým záchranářským 
křížem byl oceněn Viktor Ho-
celík, záchranář ZBZS Kohi-
noor, který jako báňský zá-

chranář pracuje už od konce 
osmdesátých let. V současné 
době je předákem stěnového 
porubu v lomu ČSA. Bronzo-
vý záchranářský kříž obdr-
žel také Martin Muck, záchra-
nář-četař ZBZS Kohinoor, kte-
rý rovněž pracuje v lomu ČSA 
ve funkci směnového pře-
dáka na ražených chodbách. 
Třetím mosteckým držitelem 
bronzového kříže se stal Dali-
bor Pavlát, báňský záchranář-
mechanik HBZS Most, který 
u sboru pracuje od druhé po-
loviny devadesátých let. Jako 
profesionální báňský záchra-
nář a záchranář mechanik se 
specializuje na dýchací tech-
niku. Působí také jako lezec-
ký instruktor při zajišťování 
výškových prací báňských zá-
chranářů. 
Slavnostního předávání zá-
chranářských ocenění zá-
stupci těžebních společností 
využívají rovněž k tomu, aby 
blahopřáli držitelům rezortní 
medaile Jiřího Agricoly za zá-
sluhy o české hornictví. V le-
tošním roce se jimi stali Mar-
cela Šafářová, dlouholetá ře-
ditelka Výzkumného ústavu 
pro hnědé uhlí v Mostě a Pa-
vel Pirunčík, zástupce ředite-
le HBZS v Mostě. 
Záchranářské záslužné kříže 
tří stupňů se udělují za výji-

mečné zásluhy v práci báň-
ských záchranářů. Kromě zá-
chrany života nebo majetku 

může být toto ocenění udě-
leno také například za práci 
na zvyšování odborné úrovně 

v oboru. Podmínkou je nejmé-
ně 10 let činnosti v báňské zá-
chranné službě.                    (red)

Báňští záchranáři převzali záslužné kříže
Reprezentativní prostory rytířského sálu hra-
du Hněvín se po roce opět staly dějištěm pře-
dávání záchranářských záslužných křížů. 
Významné hornické ocenění převzalo z rukou 
předsedy Českého báňského úřadu Martina 
Štemberky jedenáct báňských záchranářů.  

Bronzový záchraná ský k íž p evzal z rukou p edsedy eského bá ského ú adu Martina Štemberky také Da-
libor Pavlát z mostecké HBZS. Foto: (pim)

Rozpis výjezdů mzdových účetních na pracoviště
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SLAVNÉ SEDMIČKY

Trojúhelníkové I. náměstí by-
lo nejstarším mosteckým ná-
městím. Vzniklo již při zalo-
žení města. Říkalo se mu pro-
to také Staré či Tržní, neboť 
šlo původně o tržiště. Neslo 
také jméno německého kanc-
léře Bismarka, českosloven-
ského předsedy vlády Šveh-
ly či nacisty Hitlera, po druhé 
světové válce to byl „Mírák“.
Od poloviny 16. století stála 
na náměstí renesanční rad-
nice a právě před ní nechali 
radní vybudovat novou kaš-
nu. Objednali si ji u kamenic-
kého mistra Vincence Petra-
še, či Petrasche v roce 1587. 
Vytesána byla z pískovce vy-
těženého nedaleko Oseka 
u takzvané Salesiovy výši-
ny, která je dnes přírodní pa-
mátkou. Osmibokou kašnu 
v roce 1729 doplnila plastika 
lva se znakem města Mostu 
na kamenném sloupu, z ně-

hož tryská voda. Autorem 
chrliče byl sochař Adam Di-
etz z Jezeří.
Stará radnice na náměstí by-
la zbořena roku 1881 a teh-
dy byl také z kašny odstra-
něn sloup se lvem. Celá kašna 
(nakonec znovu se lvem) se 
potom stěhovala roku 1935, 
kdy ji na I. náměstí nahradila 
socha T. G. Masaryka. Pomník 
prvního prezidenta však na 
hlavním mosteckém náměs-
tí zůstal jen tři roky a byl str-
žen nacisty.
To kašna na II. náměstí vy-
držela až do roku 1981, kdy 
se po restaurování socha-
řem Bořivojem Rakem ocit-
la v novém Mostě, původně 
však na městské tržnici. Těs-
ně před začátkem 21. století 
se kašna stěhovala blíže cen-
tru – na nově budované 1. ná-
městí, kde stojí dodnes. Sokl 
se lvem a znakem města je už 

jen kopií z umělého pískovce, 
originál je uložen v depozitá-
ři oblastního muzea. 
Součástí nového 1. náměs-
tí v Mostě je dnes také mo-
rový sloup svaté Anny ital-
ského sochaře Petra Tos-
cany z roku 1681. Původně 
stál sloup také na I. náměs-

tí před radnicí a připomínal 
více než 1 100 obětí morové 
epidemie v roce 1680. Před 
bouráním Mostu byl v roce 
1967 rozebrán a odstěho-
ván na faru v Českých Zlat-
níkách. Do města se morový 
sloup vrátil teprve v 80. le-
tech, kdy byl umístěn u pře-

sunutého kostela a pozdě-
ji se stal stejně jako kašna 
součástí výzdoby nového 
centrálního náměstí v Mos-
tě. V okolí magistrátu sto-
jí též alegorie čtyř živlů 
z 18. století, které původně 
zdobily starou renesanční 
radnici.                                  (kat)

1587: Kamenický mistr Petraš staví v Mostě kašnu
Renesanční kamenná kašna před budovou 
mosteckého magistrátu patří k několika málo 
upomínkám na historické město Most. I  když 
se několikrát stěhovala, najdete ji od doby je-
jího vzniku v 16. století na náměstí, kterému se 
říká První. 

Foto: Archiv Oblastního muzea v Mostě

Ve dvou výstavních síních 
knihovny je k vidění 40 velkých 
barevných i černobílých kraji-
nářských fotogra ií z Českého 
středohoří. „Původně jsem měl 
fotografování jako doplněk k ry-
baření, ale postupem času u mě 
tato záliba převážila a dnes se 
věnuji hlavně krajinářské foto-
gra ii,“ uvedl autor na vernisáži. 
Jeho zájem se postupně obrátil 
k Českému středohoří, které je 
od Mostu doslova co by kame-
nem dohodil a přibyla také zá-
liba v zachycování barevných 
východů či západů slunce, kdy 
má podle Haušilda České stře-
dohoří své největší kouzlo. „Bo-
hužel mé časové možnosti jsou 
omezené, proto se při svých fo-
tolovech vydávám především na 
blízké, ale zajímavé kopce, ať už 
Ranou, Číčov či malý, ale krásný 
kopeček s názvem Křížové vršky. 

Výstava tak může být i zajíma-
vou inspirací pro návštěvníky, 
protože jde o místa, kam se roz-
hodně vyplatí vyrazit, a nemu-
sejí ani v pět ráno jako já, když 
čekám na východ slunce,“ dodal 
s úsměvem Haušild. Podle foto-
grafa je pro vznik dobré fotky 
důležité být ve správnou dobu 
na správném místě a nepoka-
zit unikátní atmosféru vlastní-
mi chybami. 
Fotogra ie Jaroslava Haušilda 
mohou znát Mostečané také 
z kalendářů a propagačních 
materiálů města Mostu. A no-
vě i z pátého, zatím poslední-
ho katalogu, který mostecký 
magistrát vydal pod názvem 
Nástěnná umělecká díla – 
mozaiky v Mostě. Katalog ob-
sahuje nejen jejich popis a fo-
togra ie, ale také mapu, kde se 
nacházejí.                                   (red) 

Nálady Českého středohoří v knihovně
Téměř do poloviny ledna si mohou návštěvníci 
mostecké knihovny vychutnávat Nálady Čes-
kého středohoří. Výstavu pod tímto názvem 
jako svou první velkou výstavu připravil mos-
tecký fotograf Jaroslav Haušild.  

Šachty nadělují
Dělat radost je v předvá-
nočním čase snahou snad 
každého z nás. Výjimkou 
nejsou ani těžební společ-
nosti, které už tradičně vě-
nují inanční dar dětem 
z dětských domovů a koje-
neckého ústavu. 
Letos si pro předání symbo-
lických šeků vybraly vánoč-
ní koncert Lucie Bílé v mos-
tecké sportovní hale, na kte-
rý část vstupenek věnovalo 
vedení těžebních společností 
svým zaměstnancům zdarma. 
Před vystoupením Petr Pro-
cházka, člen představenstva 
těžebních společností, pře-
dal šeky na 40 tisíc korun zá-
stupkyním dětského domova 
v Mostě a v Hoře Svaté Kateři-
ny a mosteckého kojeneckého 
ústavu. Trojici dětských zaří-
zení Vršanská uhelná a Sever-
ní energetická podporují již 
řadu let. Za přibližně deset let 
vzájemné spolupráce jim tě-
žaři věnovali zhruba půl dru-
hého milionu korun, které vy-
užily převážně na vybavení 
domovů nebo ozdravné poby-
ty pro děti.                              (red)

Vystavujete rád doma? Tam, 
kde vás znají?
Ano, raději tam, kde cítím koře-
ny. Čas od času by se měl ma-
líř připomenout, když vytvoří 
něco nového. Využil jsem na-
bídky ředitele Bedřicha Fryče, 
neboť zámek je otevřen celo-
ročně a zároveň zrovna začí-
naly adventní prohlídky, které 
jsou moc hezké a stylové. Udě-
lal jsem pro tuto výstavu tako-
vý průřez svou tvorbou.

Narážím i na to, že jste na 
zámku kdysi pracoval...
Po revoluci byl zámek hodně 
zdevastovaný a město ho zača-
lo opravovat. Kaple už neslou-
žila původnímu účelu a zůstal 
tam obrovský prázdný barok-
ní rám oltáře. Tehdy jsem v ro-
ce 1998 vyhrál výběrové řízení 
na oltářní výzdobu. Nedocho-
vala se žádná fotka původních 
obrazů, takže jsem musel začít 
studovat bibli. Byla to kaple za-
svěcená svatému Janu Křtiteli, 
tak jsem namaloval jeho, Ježíše 
a čtyři alegorie. Studium bible 
mě nakonec přivedlo ke křes-
ťanství a dokonce jsem se v té-
to kapli i později ženil.

Když to parafrázuji, tak jste 
vlastně v práci potkal Boha...
Dá se to tak říct. Hledal jsem 
určité duchovno, neboť náš 
materiální svět mi přijde tro-
chu málo. Našel jsem ho v bibli, 
uvěřil jsem a nechal se pokřtít. 
Biblické příběhy mě určitě in-
spirují, ale nemaluji jen nábo-
ženské obrazy. Žiji v tomto mo-
derním světě a dělám součas-
nou malbu. Ale je dobré mít 
pohled na svět i z boží perspek-
tivy. Člověk je pak v životě po-
kornější.

Na vašich obrazech se hodně 
objevuje p íroda, zví ata. Inspi-
ruje vás život na venkově?
Zvířata maluji často, ale přidá-
vám jim zdánlivě nesouvisejí-
cí motivy. Mám rád humor, ne-
rad se držím dogmat. Šel jsem 
na vesnici i za představou, že 
budu mít ateliér, svůj neome-
zený prostor, kde mohu rozdě-

lat práci a zase se k ní vracet, 
na zahradě vyřezávat sochy, 
v zimě v podkroví malovat. Ale 
jak čas běží, stále rekonstru-
uji a k tomu ateliéru jsem se 
pořádně nedostal. Takže ma-
luji v trochu polních podmín-
kách. Zrovna včera jsem malo-
val obraz a na teploměru bylo 
osm stupňů. Uvědomil jsem si, 
že je vlastně skvělé, že ten ob-
raz musím namalovat rychle.

Tomu íkám pozitivní p ístup. 
Malovat v osmi stupních 
a najít v tom kouzlo!
Okolnosti mě vlastně donuti-
ly používat expresivní malbu, 
abych tam nezmrznul, ale dí-
ky tomu nejsou obrazy takzva-
ně utahané. Dřív jsem maloval 
strašně dlouho. Když jsem měl 
ateliér v umělecké škole v Jir-
kově, kde bylo poněkud tepleji, 
dělal jsem obraz třeba půl ro-
ku, užíval si každý tah slabým 
štětečkem… Teď je obraz otáz-
kou pár hodin. Nejde ale jen 
o rychlost, ale také o hloubku 

chvíle, kterou tvorbě člověk dá. 
Občas mi někdo řekne: Ty jsi 
dřív maloval tak hezky, vše do 
detailů. Nechápou, proč jsem 
se uchýlil k expresivní malbě. 
Mě baví, protože je hodně vý-
razová. Když maluji v příro-
dě, taky musím spěchat, abych 
zachytil okamžik. Trochu jako 
fotograf, ale mohu do obrazu 
ukrýt víc než realitu.

Prohlížela jsem si vaše posled-
ní obrazy a zaujalo mě, jak 
pružně reagujete na aktuální 
události. V listopadu jste na-
maloval obraz nazvaný Polom, 
tedy jen pár dní po vich ici 
v Krušných horách. Máte 
pot ebu zachytit události?
Umělci by měli zachycovat do-
bu. Goya maloval válku ve Špa-
nělsku, Picasso bombardování 
Guernici… Já se od politiky tro-

chu distancuji, polom v lese mě 
zkrátka inspiruje daleko víc.

Být sou asně aktivním uměl-
cem a galeristou, to je jako být 
rozkro en na dvou opa ných 
b ezích jedné eky. Hledá se 
těžko most?
To je jen otázka pohledu. Ne-
vnímám to jako komplikaci, ale 
přednost. Nemám klasické vý-
tvarné vzdělání, studoval jsem 

pedagogickou fakultu, kde 
jsem kromě malby musel při-
brat i ruštinu, takže jsem práci 
galeristy vzal jako svého dru-
hu uměleckou akademii. Kaž-
dý měsíc připravuji dvě verni-
sáže, takže potkávám množ-
ství umělců. Být galeristou je 
vstupenkou do uměleckých 
ateliérů. Hodně mě to formu-
je, nezakrním ve svém světě, 
mám kontakt se současnými 
trendy. Mohl jsem vstoupit do 
ateliéru Oldřicha Kulhánka, je-
hož díla máme každý v peně-
žence, spřátelil jsem se s Vladi-
mírem Franzem, s nímž plánu-
jeme společná sympozia. Je to 
pro mě hodně obohacující. 

Jak vybíráte autory a díla pro 
galerii. Hodnotíte podle svého 
vkusu? O ekávané návštěv-
nosti?

Oslovuje nás hodně výtvar-
níků, takže máme na tři roky 
dopředu galerii obsazenou. 
Je výhodou, že jezuitský are-
ál nabízí několik výstavních 
prostor. Lurago je regionální. 
Významné a mezi veřejnos-
tí známější umělce umísťu-
jeme do Špejcharu. Občas je 
potřeba nabídnout známou 
osobnost, která přitáhne ke 
galerii pozornost. A pro začí-

nající umělce máme výstav-
ní prostor v patře v knihov-
ně. Občas děláme výstavy 
i v kostele svatého Ignáce, ale 
tam už je složitější se přizpů-
sobit prostoru – ne všech-
no se tam hodí, malé obrazy 
tam vypadají jako poštovní 
známky.

Pat íte už mezi stálý inventá  
malí ského sympozia na 
Benediktu v Mostě. Co vás 
tam láká?

Je dobré změnit prostředí 
a konfrontovat tvorbu s ně-
kým jiným. Je zajímavé sle-
dovat, jak se ke stejnému té-
matu vyjadřují různí umělci 
různou formou. Většina kole-
gů přiznává, že ač jsou malí-
ři, aby se uživili, věnují se ji-
né práci, učí třeba ve školách 
a celý rok nemají souvislý tý-
den, aby mohli malovat. Tak-
že si to všichni užíváme. Když 
může malíř od rána do večera 
malovat, je to nejlepší, co mů-
že zažívat.

Jak prožíváte váno ní svátky?
Beru je jako hezké období, 
ale nelpím tolik na tradicích 
a snažím se nepropadat ně-
jakým hektickým předvánoč-
ním horečkám. Dárky si dá-
váme, stromeček máme, ale 
neměla by to být honička za 
onou tradicí českých Vánoc. 
I když jsou jistě hezčí než Dě-
da Mráz v Rusku nebo Santa 
Klaus v Americe a hodně vy-
chází z křesťanství. Naroze-
ní Ježíše je velká událost a je 
dobré si ji připomenout, ale 
daleko nad to bych postavil 
to, že za nás zemřel.          (kat)

Mám vstupenku do uměleckých ateliérů
První adventní neděli otevřel výtvarník Ro-
man Křelina svou výstavu na zámku Červený 
Hrádek. Protože žije a tvoří v Orasíně v Kruš-
ných horách, má to na výstavu doslova na 
skok. O  osudovém setkání v  kapli Červeného 
Hrádku, o výhodách expresivní malby i cesto-
vání po uměleckých ateliérech a také o vánoč-
ních svátcích jsme si povídali v chomutovské 
Galerii Lurago. 

Roman Křelina 
51 let

  žije v Orasíně na Chomutovsku

  vystudoval pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem

  malíř, sochař, galerista, působí v chomutovských galeriích 
SKKS

„Většina kolegů přiznává, že ač jsou malíři, aby se uživili, věnují 
se jiné práci, učí třeba ve školách a celý rok nemají souvislý tý-
den, aby mohli malovat.“

Roman K elina je pravidelným ú astníkem malí ského sympozia na mosteckém Benediktu. Foto: (kat)
Fotografi e eského st edoho í jsou v mostecké knihovně k vidění té-
mě  do poloviny ledna. Foto: (pim)
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Začátek adventu je v  Mostě spojen s  jednou 
z hornických tradic, průvodem se světlem sva-
té Barbory. Každoročně se nejen členové Spol-
ku severočeských havířů, kteří průvod organi-
zují, ale také řada Mostečanů vydávají ulicemi 
města, aby s hornickou patronkou předali zá-
stupci Mostu kouzelné světlo, jehož prostřed-
nictvím je vidět do budoucnosti a  má také 
město chránit po celý následující rok. Letošní 
průvod byl v mnoha ohledech mimořádný. Po-
prvé se stal součástí zahájení mosteckých vá-
nočních trhů a  rovněž projektu Společné Vá-
noce partnerských měst Most a  Marienberg. 
A  svatá Barbora málem své světlo nedones-
la, protože cestou v  průvodu zhaslo. Naštěstí 
permoníci, její každoroční věrní průvodci ji 
zachránili, takže mostecký primátor převzal 
kouzelné světlo i letos.

Most chrání světlo patronky horníků

Jan Paparega, primátor Mostu, p evzal od hornické patronky kouzelné světlo, aby město chránilo v p íš-
tím roce.

Poprvé se letos do průvodu se světlem svaté Barbory zapojili hasi i z Marienbergu. Za do-
provodu hornické písně Kamarádi si s kolegy haví i podle tradice p ipili. 

Do kroku vyhrávala tradi ní hornická dechovka. Nejen na náměstí, ale také v obchodním st edisku Central měl průvod dvě zastávky. Fo-
to: 5x (pim)

Barboru v průvodu doprovázejí permoníci, kte í letos hornické patronce pomohli najít 
ztracené světlo.
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