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Petra Mrvíka, 
personálního ředitele 
společností Sev.en group

Kdy dojde k růstu mezd 
dohodnutému na konci 
lo ského roku v rámci ko-
lektivního vyjednávání? 
Veškeré změny tarifních 
mezd se dělají s platnos-
tí od prvního února, takže 
během druhého kalendář-
ního měsíce dostanou za-
městnanci skupiny Sev.en 
nový platový výměr. Pod-

le něj jim bude upravena 
únorová mzda, kterou do-
stanou na účet začátkem 
března. Důvodem, proč ke 
změně dochází až od úno-
ra, byla nutnost přepočítat 
kvůli zásadní změně orga-
nizační struktury mzdový 
základ, z něhož se navýšení 
vypočítává. Zaměstnanci se 
nemusejí obávat, že o jed-
nu zvýšenou mzdu přijdou, 
neboť závazek v kolektivní 
smlouvě byl uzavřen na ce-
lý kalendářní rok. 
Je ale třeba zdůraznit, že 
dohodnutý procentní růst 
průměrného výdělku ne-
znamená automaticky stej-
né navýšení tarifní mzdy. 
Zvýší se totiž i jiné složky 
jako například prémie, ná-
hrady, směnové příplatky, 
které byly dohodnuty v ko-
lektivní smlouvě. Mzdový 
nárůst přitom není plošně 
nárokový a mohou být růz-
ně posuzovány jednotlivé 
profese i individuální pří-
nos každého zaměstnan-
ce.                                      (pim)

OTÁZKA PRO...

„Abychom naplnili zvýšené 
požadavky na dodávky uhlí 
v letošním roce a zároveň od-
lehčili nakládací stanici Údo-
lí, kde se nakládají a vypravu-
jí železniční soupravy s uhlím 
ve směru do Severní energe-
tické, rozhodli jsme se rypadlo 
K97 opět zprovoznit,“ vysvět-
lil Vladimír Kohout, hlavní 
inženýr vedení provozů Vr-
šanské uhelné. Uhlí vytěže-
né velkostrojem K97 je ur-
čené jak pro teplárnu United 
Energy, tak i pro vlastní po-
třebu Úpravny uhlí v Komo-
řanech. 
Velkostroj stál odstaven 
a oplocen od poloviny čer-
vence loňského roku až do 
prvních letošních lednových 
dnů na montážním místě 
6. skrývkového řezu v loka-
litě Jan Šverma. Ve Vršan-
ské uhelné bylo rypadlo na-
posledy využito ve spoje-
ní s  kolejovou dopravou od 
dubna do července při těž-
bě skrývky na 0. řezu loka-
lity Vršany a následně na lo-
kalitě Jan Šverma začišťovalo 
na 6. skrývkovém řezu hlavu  

uhelné sloje. Druhého ledna 
začal jeho 3 200 metrů dlou-
hý transport na 3. uhelný 
řez, kde se 6. ledna rypadlo 
již naplno zapojilo do provo-
zu. „Využijeme ho tak dlouho, 
jak bude potřeba. V současné 
době pracuje v ranních dva-
náctihodinových směnách,“ 
doplnil hlavní inženýr s tím, 
že rypadlo naloží v průmě-
ru čtyři železniční soupra-
vy za směnu podle požadav-
ků odbytu. Kdyby se potřeby 
zvýšily, je možné po doplně-
ní osádky velkostroj provo-
zovat nepřetržitě. 
V létě čeká velkostroj dal-
ší zajímavá cesta, tentokrát  
kvůli plánované odstávce 
skrývkového technologické-
ho celku v srpnu a září. Aby 
byla zajištěna kontinuita těž-
by, přesune se z lokality Jan 
Šverma do lomu Vršany, kde 
bude těžit skrývku na páso-
vé dopravníky technologic-
kého celku v prvním skrýv-
kovém řezu. Po skončení od-
stávky se opět vrátí k těžbě 
uhlí zpět do lokality Jan Šver-
ma.                                        (red)

Odstavený velkostroj zase těží uhlí
Odstavený velkostroj KU300/K97 posílil těžbu 
ve Vršanské uhelné. Od nového roku těží uhlí 
v lokalitě Jan Šverma. Je jediným uhelným rý-
padlem, které těží uhlí přímo do železničních 
souprav. 

Velkostroj K97 je v sou asnosti jediným uhelným rypadlem, které těží uhlí p ímo do železni ních souprav. 
Foto: (pim)

Dvojí způsob chlazení čer-
padla v hlavní čerpací stani-
ci v lokalitě ČSA zkouší úsek 
odvodnění Severní energe-
tické. Podle toho, který se 
osvědčí, použije se na kom-
pletní čerpací technologii.
„Jak se v lokalitě Českosloven-
ská armáda zmenšuje kapa-
cita jímky hlavní čerpací sta-
nice, zhoršuje se také kvalita 
čerpané důlní vody. A protože 

ji využíváme i k chlazení čer-
padel, když nedosahuje odpo-
vídajících parametrů, musíme 
technologii častěji odstavovat 
kvůli přehřívání. Kdybychom 
použili k chlazení znečiště-
nou vodu, hrozilo by poško-
zení čerpadel,“ vysvětlil Petr 
Sigmund, vedoucí úseku od-
vodnění. Ve spolupráci s vý-
robcem čerpadel Sigmou Lu-
tín proto úsek odvodnění vy-

tvořil na jedné ze dvou sestav 
hlavní čerpací stanice uzavře-
ný okruh chlazení, podobný 
jako je v osobních automobi-
lech. Na druhé sestavě pře-
vedli okruh chlazení na druhé 
oběžné kolo a zvýšili průtok 
a tlak chladicího média. „Účin-
nější metodu po vyhodnocení 
použijeme na obou sestavách 
hlavní čerpací stanice ČSA,“ 
dodal vedoucí.                      (red)

Na ČSA testují dva způsoby chlazení čerpadel

Proč se nebát restrukturalizace

K mírnému navýšení ceny 
závodního stravování došlo 
od začátku roku ve společ-
nostech Sev.en group. Za-
městnanci zaplatí měsíč-
ně zhruba o padesát korun 
víc.  
„Ještě před koncem roku 2017 
se na nás obrátil dodavatel 
závodního stravování pro spo-
lečnosti Sev.en group s tím, 
že vzhledem k rostoucí in la-
ci a zároveň ke zvýšení mini-
mální mzdy, nelze udržet do-
savadní cenu služeb. S plat-
ností od 1. ledna proto dochází 
k její úpravě,“ vysvětlila Růže-
na Jirkovská, vedoucí útva-
ru personálních činností Coal 
Services. 

Navýšení se dotkne jak úhra-
dy zaměstnavatele doda-
vateli, tak ceny, kterou pla-
tí zaměstnanci. Nárůst pro 
zaměstnance představu-
je průměrně 2,42 koruny na 
jedno jídlo. Ze statistiky vy-
užití stravovacích služeb vy-
plývá, že největší zájem je 
o mražená jídla, která zdraží 
o 2,14 Kč, následuje teplé jíd-
lo bez polévky, jehož cena se 
zvýší o 1,89 Kč. „Pokud bude-
me počítat průměrně 22 pra-
covních dní v měsíci, zaplatí 
zaměstnanec měsíčně za stra-
vování o zhruba 42 až 55 ko-
run navíc. Věříme, že to není 
navýšení nijak drastické,“ do-
plnila Jirkovská.               (red)

Za jídlo si mírně připlatíte

Ceník pro zaměstnance na rok 2018
teplé jídlo bez polévky 19,19 Kč

teplé jídlo s polévkou 23,95 Kč

teplé jídlo se salátem 26,02 Kč

teplé jídlo s polévkou a salátem 30,78 Kč

studená svačina 19,07 Kč

studená svačina se salátem 25,90 Kč

mražené jídlo 22,34 Kč

salát 6,83 Kč

výběrové jídlo 24,50 Kč

výběrové jídlo s polévkou 29,26 Kč

výběrové jídlo a salát 31,33 Kč

výběrové jídlo s polévkou a salát 36,09 Kč

Pokračování ze strany 1

Poukázky jako doplatek
Zaměstnancům Severní ener-
getické skončila s novými 
kartami Bene ity platnost je-
jich původních od irmy Sode-
xo, stejně tak byly zrušeny je-

jich dosavadní účty u tohoto 
dodavatele a není již možné 
z nich čerpat. Ti, kteří nestih-
li svá konty vyčerpat do konce 
loňského roku, dostanou zů-
statek proplacený v poukáz-
kách, zaokrouhlený na 50 ko-
run, což je hodnota poukázky. 

Poukázky v obálce na jmé-
no si zaměstnanci mohou vy-
zvednout po předložení iden-
ti ikačního dokladu do kon-
ce února v Zaměstnaneckém 
centru v ulici V. Řezáče v Mos-
tě v pracovních dnech mezi 
7:00 a 15:00 hodin.            (red)

Program zdraví mají všichni stejný

„První část prací na přelož-
ce Vesnického potoka začala 
už v roce 2012, tehdy společ-
nost DTS Vrbenský zahájila re-
konstrukci betonového koryta. 
Cílem celého projektu bylo za-
bránit průsakům vody do seve-
rozápadních svahů lomu ČSA 
a zajistit jejich lepší stabilitu,“ 
uvedl Pavel Macek, specialista 
výroby Severní energetické. 
Druhá část prací zahrnovala 
prodloužení úseku od vodního 
díla Jezeří k původnímu korytu, 
kde byl potok zatrubněn. Pří-
pravy zabraly několik let, pro-
tože bylo třeba vypořádat ce-
lou řadu pozemků. Situaci ještě 
zkomplikovalo, že trasa potoka 
zasahovala do chráněné krajin-
né oblasti. „V lednu 2017 irma 
Oršuliak zahájila práce na pro-
dloužení koryta Vesnického po-
toka a ani to nebylo snadné. 

V místech, kde probíhaly zem-
ní práce, rostla chráněná Žam-
berská lípa a květina měsíčnice 
vytrvalá. Ta se musela ve spolu-
práci s odborníkem nejprve pře-
sadit, aby se po dokončení prací 
mohla vrátit na původní místo,“ 
připomněl Macek. Zhruba 215 
metrů nového koryta, pokryté-
ho kombinací žuly a čediče, se 
nakonec podařilo vybudovat 
v termínu a během výstavby 
se vyřešil i odvod vody z těsni-
cí stěny. „Vzniklo tu klasické ko-
ryto, které je lépe přístupné a dá 
se lépe čistit a udržovat, a tím se 
eliminuje další možný zdroj prů-
saku vody do severozápadních 
svahů lomu ČSA,“ dodal Macek.
Do de initivního ukončení celé 
akce zbývá dodělat zhruba pa-
desátimetrový úsek, při těchto 
pracích se také vyřeší takzva-
ný havarijní přepad. Nejprve je 

ale opět potřeba vypořádat po-
zemky. 
Vesnický potok nepatří k vel-
kým vodním zdrojům. Udržu-
je se v něm pouze průtok sta-
novený kapacitou Vodního díla 
Jezeří. V provozu bývá zejména 
v jarních měsících, kdy v okolí 
taje sníh a zvyšuje se i hladina 
vodního díla. 
Přeložka Vesnického potoka – 
prodloužení, jak zní o iciální 
název, je jedním z pěti projek-
tů inancovaných z vládních 
15 miliard korun určených na 
odstraňování ekologických 
škod. „Z těchto prostředků by-
ly dále hrazeny dva projekty 
sanace severozápadních sva-
hů lomu ČSA, dvojice projektů 
řešících zmiňovanou přeložku 
Vesnického potoka a také tak-
zvaný územní systém ekologic-
ké stability,“ podotkl Macek. 
Všechny tyto projekty vzájem-
ně souvisejí a navazují na sebe. 
Přeložka Vesnického potoka je 
zatím prvním, který se poda-
řilo dokončit. V současné do-
bě je jejím uživatelem Sever-
ní energetická, snahou ovšem 
je, předat ji do správy Povodí 
Ohře, která se stará i o vodní 
dílo Jezeří.                                (red)

Vesnickému potoku chybí jen metry
Přeložka Vesnického potoka by mohla být již 
brzy kompletně hotová. Těsně před koncem 
roku byla dokončena další část a  zbývá po-
slední, několik desítek metrů dlouhý úsek. Má 
chránit severozápadní svahy lomu ČSA před 
prosakující vodou.

Pokračování ze strany 1
V garáži na lokalitě ČSA má 
Czech Coal Power uskladně-
no 50 tun soli, na Hrábáku 
ještě o 25 tun víc. Odpovídá to 
množství, které se během zi-
my spotřebuje. Za sezonu se 
použije i podobné množství 
štěrku. Každý z řidičů sypa-
če si štěrk nebo sůl nakládá 
sám podle potřeby. Sypače se 
starají hlavně o zpevněné ko-
munikace, provozní cesty pří-
mo v lomu udržují buldozery 
a těžká technika. 
Práce přibyla i dalším strojům 
Czech Coal Power. Pomáha-
jí odvážet nečistoty odklize-
né z vlakových souprav, nebo 
čistí pásové dopravníky. Nej-
horší jsou teploty kolem nuly, 
protože při nich je v lomech 
nejvíc bláta a takzvané spady 
kolem dopravníků musí trak-
torbagry nebo kolová rypadla 
čistit častěji.                       (pim) 

Sypače vyrazily do boje se sněhem

Se sněhovou nadílkou se do provozu vypravila i dvojice sypa ů Czech Coal Power. Foto: (pim)

Skupina Sev.en, která od No-
vého roku zastřešuje spo-
lečnosti dvou dříve samo-
statných skupin Czech Coal 
a Severní energetická, le-
tos dokončuje proměnu své 
organizační struktury. Ně-
které společnosti ve skupi-
ně se začleňují, jiné vznika-
jí. Změnil se také systém ří-
zení. 
Smyslem probíhající restruk-
turalizace není tříštit a rozdě-
lovat, ale naopak zjednodušit 
a zefektivnit chod nové sku-
piny a připravit ji tím na bu-

doucnost i na mezinárodní ex-
panzi. V postupných krocích 
tak dochází k mnoha změ-
nám, které se dotýkají vět-
šiny společností ve skupině. 
Jednou z výrazných novinek 
je oddělení výrobních činnos-
tí od těch ostatních. Šachty se 
tak nyní zaměří výhradně na 
těžbu a úpravu uhlí, elektrár-
na na výrobu elektřiny. Pod-
půrné technické služby zajistí 
těžebním společnostem Coal 
Services, elektrárně pak nová-
ček ve skupině - Sev.en Engi-
neering.

Nově vzniklá společnost Sev.
en Commodities brzy pře-
vezme veškeré činnosti nejen 
v oblasti obchodování s elek-
třinou i uhlím, ale také s povo-
lenkami nebo přepravou. No-
vou společností je také Sev.
en Finance, která zastřešuje 
inanční řízení skupiny a ex-

pertní činnosti. Důležitou pod-
mínkou úspěchu je však také 
vzájemná součinnost a spolu-
práce. Protože navzdory změ-
nám - vlastník, předmět pod-
nikání i základní obchodní cí-
le zůstávají stejné.               (red)
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 „Jednalo se o model MUV 69.2 
se speciální nástavbou urče-
nou k opravám trolejí. Tyto 
drezíny jezdí na našich tratích 
tři a nyní už jsou všechny po 
generální opravě,“ sdělil An-
tonín Karl, vedoucí úseku že-
lezničních kolejových vozidel 
Coal Services. Práce na gene-
rální opravě, která zahrnovala 
výměnu prakticky všech zá-
sadních částí stroje, trvala 
zhruba pět měsíců a podílelo 
se na ní šest zaměstnanců díl-
ny, kterým pomáhali tři pra-
covníci pomocné mechaniza-
ce. Náklady na generálku se 
díky tomu, že ji zvládnou sa-
mi, pohybují kolem půl milio-
nu korun. To je přibližně de-
setina pořizovací ceny nové 

drezíny, ale také ceny, za níž 
generální opravy provádějí 
externí dodavatelé. Životnost 
stroje po opravě se prodlouží 
o zhruba deset let. 
„Práce nám trvají o něco déle, 
protože se zaměstnanci gene-
rálkám věnují jen v době, kdy 
v dílně nejsou jiné zakázky. Le-
tos plánujeme opravu dvou 
motorových lokomotiv typu 
709.5 a také jako už několiká-
tým rokem kompletní soupra-
vy na přepravu popílku, takže 
na drezíny se s největší prav-
děpodobností nedostane,“ do-
plnil Karl. První drezínu vlast-
ními silami opravili už v roce 
2012 a rozhodně chtějí po-
kračovat, nejspíš zase v příš-
tím roce.                              (red) 

Trolejářské drezíně prodloužili život
Téměř na rok přesně vyjela z  dílny železnič-
ních kolejových vozidel (ŽKV) v lokalitě Obrán-
ců míru další drezína po generální opravě. Je 
to už osmý z celkem jedenácti strojů kolejové 
dopravy Coal Services, které tu svépomocí dali 
dohromady. 

Poslední ze t í drezín s nástavbou pro opravy trolejí už je po generálce. Foto: (pim)

„Hned vedle hlavní čerpa-
cí stanice jsme vytvořili ja-
kousi předjímku, svým způso-
bem odkalovací nádrž nejpr-
ve s jedním a po odzkoušení 
i druhým vertikálním čerpa-
dlem,“ popsal Petr Sigmund, 
vedoucí úseku odvodnění Se-
verní energetické a pokračo-
val: „Aby byla obě čerpadla 
dostatečně zásobená vodou, 
přidali jsme ještě navíc další 

čerpadlo. Voda nyní z jedné 
části hlavní čerpací stanice 
proudí do odkalovací nádrže, 
odtud se po usazení nečis-
tot vrací zpět do jímky hlavní 
čerpací stanice a zde se odvá-
dí potrubím do úpravny důl-
ních vod.“
Aby tento systém mohl fun-
govat, museli zaměstnan-
ci úseku odvodnění upravit 
vertikální čerpadla. 

Tento postup využil úsek od-
vodnění vůbec poprvé. Až 
doposud byl totiž pro hlav-
ní čerpací stanici v nejniž-
ším místě lomu, kam je od-
váděna veškerá důlní voda, 
dostatek místa. Tím, že bude 
potrubím proudit méně zne-
čištěná voda, se ochrání i ho-
rizontální čerpadla. 
Hlavní čerpací stanice zůsta-
ne v nejnižším bodě lokality 
ČSA až do plánovaného ukon-
čení těžby.  Vertikální čer-
padla se už hýbat nebudou, 
horizontální technologie se 
v budoucnu posune o několik 
desítek metrů výš.               (red)

Z lomu čerpají čistší vodu
Postup vnitřní výsypky lomu ČSA natolik 
zmenšil prostor pro hlavní čerpací stanici, že 
místo důlní vody čerpala spíše jen kaly. V úse-
ku odvodnění Severní energetické našli řešení. 

Když byla v květnu 1971 
schválena výstavba elekt-
rárny Chvaletice, jednalo se 
o jednu z největších a nejmo-
dernějších elektráren v teh-
dejším Československu, pře-
devším v oblasti měření 
a řízení. Její koncepční a pro-
jekční řešení bylo dokonce na 
světové úrovni. Celkové ná-
klady na stavbu tehdy činily 
3, 976 miliardy korun.
V tisku se o spuštění první-
ho elektrárenského bloku 
20. července 1977 psalo: „Ješ-

tě na začátku letošního roku to 
podle názorů odborníků vypa-
dalo při výstavbě chvaletické 
elektrárny na tříměsíční zpož-
dění. Zdálo se, že termín uve-
dení do provozu prvního tur-
bosoustrojí je vážně ohrožen. 
Velkou obětavostí a iniciativou 
pracujících všech zúčastně-
ných podniků, díky jejich sdru-
ženému závazku se však poda-
řilo, že se tyto předpovědi ne-
splnily. Pracující na 800MW 
elektrárně ve Chvaleticích, 
s jejíž energií naše ekonomi-

ka počítá již letos, vytvořili 
jen v první polovině roku dílo 
za víc jak půlmiliardy korun. 
Teprve po důkladném ověře-
ní všech funkcí turbosoustro-
jí půjde do zkušebního provo-

zu ve stanoveném termínu le-
tos koncem září.“
Dvanáctého února 1978 byly 
ukončeny komplexní zkouš-
ky i na druhém bloku B2 
a byl uveden do zkušební-

ho provozu. V průběhu ro-
ku 1978 byly postupně pře-
dány do zkušebního pro-
vozu i zbylé dva bloky B3 
(27. července) a B4 (13. pro-
since).                                   (kapr)

Stále čilý čtyřicátník z elektrárny Chvaletice
Známe ho všichni, spolupracujeme s  ním už 
čtyři desítky let a za tu dobu jsme se moc dob-
ře spřátelili a nedovedeme si bez něj předsta-
vit svůj život. I když i on si občas umí postavit 
hlavu, patří mezi nejspolehlivější kolegy. Mlu-
víme o  našem 1. bloku, který byl 23. prosin-
ce 1977 uveden do zkušebního provozu. Ano, 
opravdu už slaví čtyřicítku!

Významné dny roku 1977 v Elektrárně Chvaletice
1. 2.   začaly zkoušky (IZ) na chemické úpravně vody 

25. 3.  začíná směnový provoz

28. 3.   dokončena montáž kotle K1

16. 5.   první voda do elektrárny

6. 6.   první loď s uhlím v Týnci nad Labem

14. 6.   první loď pod KOCHEM (vykladačem v přístavu)

30. 6.  vykládá se první loď uhlí na kotelnu

19. 7.   vykládá se první loď uhlí na skládku

21. 7.  1. fázování bloku B1

23. 12.  ukončení komplexního provozu, při něm došlo ke dvěma 
  poruchám

23. 12.   převzetí bloku B1 a uvedení do zkušebního provozu

14. 12.  1. fázování bloku B2

Kdybyste si představili blok B1 
jako kolegu, kterému je 40 let, co 
byste mu popřáli?
Luboš Pavlas, předseda představenstva a generální 
ředitel: 
Nejdříve vyslovuji uznání nad tím, co všechno za těch 40 let do-
kázal. A dále mu přeji, aby v dalších letech byl stále v kondici, 
s občasným „makeupem“,  a dělal ještě dlouho radost všem, kdo 
na něm závisí. 

Vladimír Gult, ředitel Elektrárny Chvaletice v letech 
2006 – 2007:
Kotli bych popřál málo ucpaných trubek, aby nedošlo k nějaké 
zdravotní příhodě, turbíně bych popřál, ať se hezky vrtí a obě-
ma dohromady další bezproblémové soužití a kondici jako za-
mlada. 

Jan Fujdl, systémový inženýr:
Je ti teprve čtyřicet, tak si uvědom, že máš nejlepší roky stále 
před sebou! Vše se zdá jako sen, ať ti kotel hoří každý den! Pře-
ji hodně uhlí do dalších let! Asi nemůžu říct, že vypadáš rok od 
roku mladší, rozhodně však v porovnání s okolím nevypadáš na 
tolik, kolik ti je! Kytku růží ti nikdo nedá, ani pusu, to by ho pá-
lila huba, tak makej dál, taková je doba …“

Takto vypadal velín chvaletické elektrárny v roce 1977. Foto: Archiv 7EC

Takzvaný p ední velín na snímku z roku 2017. Foto: Archiv DN

V Sev.en EC podepsali 
17. ledna novou kolektivní 
smlouvu na období 2018 až 
2020. Zaměstnancům přine-
se patnáctiprocentní zvýše-
ní mzdy v průběhu následu-
jících dvou let.  
„Chtěl bych poděkovat oběma 
odborovým organizacím, že vy-
stupovaly v souladu a věřím, že 
zaměstnanci budou s dohod-
nutými podmínkami spokoje-
ni,“ řekl Luboš Pavlas, předse-
da představenstva a generální 
ředitel 7EC.
Kolektivní vyjednávání zača-
lo loni v září a ve druhé půl-
ce prosince bylo dohodnuto i-
nální znění kolektivní smlouvy. 
„Jsem rád, že se podařilo uza-
vřít kolektivní vyjednávání ještě 
v roce 2017, tedy před koncem 
platnosti kolektivní smlouvy,“ 
uvedl Jan Dvořáček, předseda 
odborové organizace ČOSE.
Hlavním bodem vyjednávání 
bylo zejména navýšení mzdo-
vých tarifů a příplatků v jed-
notlivých letech platnosti no-
vé kolektivní smlouvy. Za-

městnavatel se se zástupci 
zaměstnanců dohodl na na-
výšení mzdových tarifů cel-
kem o 15 % v průběhu plat-
nosti kolektivní smlouvy a na 
navýšení příplatků za noč-
ní práci, za práci ve směno-
vých režimech a za práci v od-
poledních směnách o 15 % od 
1. ledna 2018. 
V rámci motivace zaměstnan-
ců byla dohodnuta možnost 
diferenciace sjednaného navý-
šení mzdových tarifů i odměny 
za hospodářský výsledek v po-
měru 80% ix + 20 % podle 
rozhodnutí přímého nadříze-
ného zaměstnance na základě 
vyhodnocení pracovního vý-
konu a přínosu jednotlivých 
zaměstnanců v útvaru.
V oblasti zaměstnaneckých vý-
hod se zvýšil horní limit pří-
spěvku zaměstnavatele na 
penzijní připojištění, resp. 
doplňkové penzijní spoření 
z 1 300 na 1 400 korun mě-
síčně. Ostatní zaměstnanecké 
výhody byly zachovány beze 
změny.                                    (kapr)

Podepsali kolektivní smlouvu

Na nový způsob erpání bylo t eba upravit i technologii, kterou úsek odvodnění využívá. Foto: (pim)

Oznámení
Dne 23. února 2018 kolem 14:00 hodin se koná „asi po osm-
advacáté“, tentokrát ale v Mostě v restauraci „Sportovka“ 
(nedaleko nádraží ČD) tradiční „Sraz bývalých techniků do-
lu Jan Šverma v Holešicích“. Účast povinná.                          (kost)
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ÚDAJE K PŘIHLÁŠENÍ

JAK ZMĚNIT HESLO A PIN JAK ZMĚNIT HESLO A PIN

JAK SE PŘIHLÁSIT
Svojí BENEFIT kartu najdete v obálce, po jejím otevření uvidí-
te toto:

Do BENEFITního systému se přihlásíte na stránce www.bene ity.
cz. Použijete k tomu údaje, viz strana 2.

Na školicím webu www.benefituj.cz je krátké 
video, kde je celá aplikace vysvětlena. Zaměst-
nanci může pomoci i s prvním přihlášením 
a změnou přihlašovacích údajů

Vaše BENEFIT karta bude nalepena na papíře, odlepte ji a otoč-
te na druhou stranu:

Na zadní straně BENEFIT karty najdete její číslo, po odkrytí na-
leznete její PIN.
Tyto údaje následně použijete pro první přihlášení do aplikace 
na internetové stránce www.bene ity.cz

Po přihlášení do aplikace se dostanete hned na hlavní stránku.
Po prvním přihlášení si změňte heslo a PIN tak, aby pro Vás byly 
dobře pamatovatelné.
Tuto změnu provedete pod správou účtu.

V následném nastavení pak velmi intuitivně nastavíte nový PIN, 
přihlašovací jméno a heslo

Jako PIN si nastavte libovolné 4 – 10ti místné číslo, které si bu-
dete dobře pamatovat. Budete ho potřebovat při nákupu BENE-
FITů.
Přihlašovací údaje nemusí být pouze čísla, ale i písmena. Díky 
nim se přihlásíte do aplikace kdekoliv na internetu nebo v mo-
bilu.

číslo karty

PIN určen k placení

Přihlašovací údaje 
slouží pro přihláše-
ní do aplikace

PIN

LÉKÁRNY, PREVENCE, REHABILITACE, 
MASÁŽE 

Masáže - Marcela Čejková Most

Lékárny Dr. Max Most 

Lékárna ARNIKA Most

Lékárna MOFA Most

BENU Lékárny Most

MUDr. Bláhová s.r.o. Most

Svět zdraví Most

STUDIO U SLUNÍČKA Most

Zuzana Nováková Most

Lékarna Meziboří Meziboří

Domácí lékárna Lom

Lékárna Sopha Litvínov

Dr. Max - Litvínov Litvínov

Lékárna Bene it Litvínov

BENU Lékárny Litvínov

Masáže - Litvínov Litvínov

Lékárna U Zlatého jelena Jirkov

Cosmetic Clinic - Jirkov Jirkov

Lekárna U Českého lva Chomutov 

Lékárna U Hvězdy Chomutov 

Lékárny Dr. Max Chomutov 

Lékárna U okřídleného býka Chomutov

Lekárna ETANALE Chomutov

BENU Lékárna - Globus Chomutov

Svět zdraví - Chomutov Chomutov

Pedikúra Jana Rulíšková Chomutov

Dům Salve Chomutov

OPTIK

NATALIE OPTIK Most

G&Z Optika Most

VOSTRÁ VOPTIKA Most

Vaše Optika Most

Oční optika Lensi Most

Optika Jaro Most

Jaroslav Bílek - Oční optik Most

OKO-OPTIK OC Centrál MOST Most

FOKUS optik Most

Vaše Optika Litvínov

OPTIK NOVÁK Jirkov

Vaše Optika Chomutov

Hana Patočková - oční optika Chomutov

OKO-OPTIK Chomutov OC Globus Chomutov

FOKUS optik Chomutov

OSTATNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Institute Le Charme Chomutov

REKREACE

Invia - Most Most

CA Euroturist Most

ASPEN TOUR Most

a-turist Most

Blue Style - Most Most

Artemis - Tour Most

FIRO-tour  Most

Alexandria - Most Most

TERNO TOUR Most

CK Traxmandl Tour Most

CA Traxmandl Most

OBEX Most Most

ČEDOK a.s. Most

CK Fischer Most

Invia Litvínov

Cestovní kancelář AMANO Litvínov

Sport-S Chomutov Chomutov

Invia Chomutov

SMART travel Chomutov

CK Pern Chomutov

Cestovní agentura LaVIA Chomutov

FIRO-tour Chomutov

CK Fischer Chomutov

CK EXIM TOURS - Chomutov, Hy-
permarket Globus

Chomutov

Seznam vybraných provozoven, kde uplatníte kartu Benefity

Tabulka obsahuje pouze výběr z provozoven, kde lze kartu Benefi ty uplatnit, kompletní seznam provozoven najdete na webových stránkách www.benefi ty.cz



DN / číslo 1 / leden 2018 DN / číslo 1 / leden 2018   > 8 | Jídelní lístek Jídelní lístek | 9



DN / číslo 1 / leden 2018 DN / číslo 1 / leden 2018   > 10 | Region Rozhovor | 11

STRUČNĚ

Jaký je vlastně váš vztah 
k hornictví? 
Řekl bych, že dlouholetý a velmi 
vřelý. S hornictvím jsem vlast-
ně spojil celý svůj profesní ži-
vot. Sice to nebyla vyloženě ro-
dinná tradice, ve které bych po-
kračoval, ačkoliv částečně tomu 
tak je, protože jeden z mých dě-
dečků pracoval jako revírník na 
hlubinném dole „Vítězný únor“. 
Nějaká vazba a geny směrem 
k hornictví v rodině tedy v mi-
nulosti přece jen byly. 

Velká ást vašich kolegů vás 
zná z dolu Centrum, kde ale 
vaše kariéra za ínala? 
Právě na Centrumce. V roce 
1981 jsem po absolvování Vy-
soké školy báňské v Ostravě, 
obor hlubinné dobývání, který 
se tak trochu míjel s tím, jak se 
na severu Čech stále víc prosa-
zovala povrchová těžba na úkor 
útlumu těžby hlubinné. Na dru-
hou stranu, když jsem nastupo-
val na tehdejší hlubinný podnik 
Doly Vítězného února v Záluží, 
bylo tady v okolí ještě osm ak-
tivních hlubinných šachet. Teh-
dy jsem dostal na vybranou 
a já si už tenkrát náhodně zvo-
lil Centrumku. Jako každý nová-
ček jsem nejprve po nástupu do 
praxe absolvoval klasické koleč-
ko po všech úsecích, až jsem se 
postupně přes revírníka a zá-
stupce vedoucího těžebního 
úseku vypracoval do funkce ve-

doucího výroby. Krátce po revo-
luci a změně ve vedení podniku 
i dolu jsem byl v roce 1990 jme-
nován nejprve do funkce hlav-
ního inženýra a následně zá-
vodního dolu, což je v podstatě 
jen jiný název pro tutéž pozici. 

Takže jste celý svůj profesní 
život strávil na jedné šachtě? 
To jistě ne. V roce 1992, když 
došlo k největším změnám ve 
vedení společnosti, tehdy už 

pojmenované Doly Hlubina, 
jsem se ocitl v Hrdlovce na Do-
le Alexander také ve funkci zá-
vodního dolu. Tam ale relativ-
ně záhy těžba skončila, takže 
jsem v roce 1994 přešel opět ja-
ko vedoucí výroby na Důl Kohi-
noor, kde jsem působil až do ro-
ku 1997, než jsem se znovu ja-
ko vedoucí výroby vrátil na důl 
Centrum. V podstatě by se da-
lo říct, že funkce vedoucího vý-

roby byla má osudová funkce, 
protože jsem ji zastával asi nej-
déle. Na Centrumce jsem pů-
sobil až do začátku roku 2006, 
kdy jsem dostal nabídku na-
stoupit na Hlavní báňskou zá-
chrannou stanici v Mostě jako 
vedoucí směnový technik.  

Jak jste prožíval zav ení Cent-
rumky?
Vždycky jsem se cítil, přestože 
jsem v revíru vystřídal několik 
hlubinných šachet, jako „Cen-
trumák“ a k téhle šachtě jsem 
měl a dodnes mám nejvřelej-
ší vztah. Stále se také s někte-
rými bývalými kolegy schází-
me. Když místo, kde jste strávili 

velkou část života, zaniká, je to 
velká nostalgie. Ale není to jen 
nostalgie nad dnes již uzavře-
ným dolem Centrum, ale nos-
talgie, která na mě padá při 
myšlenkách nad pomalu, ale 
asi nezvratně končícím hlubin-
ným hornictvím v celé naší re-
publice, která se již od středo-
věku řadila mezi hornické „vel-
moci“. A s tím souvisí i změny, 
které dnes vnímáme jako báň-
ští záchranáři. Ubývají dříve ty-

pické hornické činnosti. Což ale 
neznamená, že bychom měli 
méně práce. Jen teď báňští zá-
chranáři například mnohem 
častěji než v hlubině pracují ve 
výškách nebo při zahlazování 
následků této dřívější hlubinné 
hornické činnosti na povrchu. 

Byl to velký skok z hlubiny mezi 
bá ské záchraná e?
Nebyla to až taková radikální 
změna. Kurz báňského záchra-
náře jsem absolvoval již na vy-
soké škole a jako dobrovolný 
záchranář jsem pracoval od sa-
motného nástupu na důl Cent-
rum. Shodou okolností jsem na 
Centrumku nastoupil v červen-
ci 1981, což bylo krátce před 
jednou z největších hornic-
kých tragédií v naší republice, 
a sice neštěstím na Dole Pluto, 
3. září 1981. Tam jsem sice ja-
ko záchranář ještě nezasaho-
val, na to jsem neměl dostatek 
záchranářských zkušeností, ale 
člověka to určitě svým způso-
bem poznamená, když se tak-
to brzy zblízka a surově setká 

s tou nejnáročnější a vlastně 
i nejméně oblíbenou stránkou 
záchranářské práce. Když se 
ale vrátím k mému nástupu na 
HBZS do Mostu. Nabídku jsem 
dostal v době, kdy jsem se sho-
dou okolností stěhoval do Mos-
tu. Bydlím jen kousek od báň-
ské záchranné stanice, takže to 
byl doslova velmi plynulý pře-
chod. Po odchodu mého před-
chůdce ve funkci zástupce ře-
ditele Jiřího Pravdy do důchodu 
jsem se stal zástupcem ředite-
le HBZS a jsem jím dodnes. Na 
báňské záchrance je sympatic-
ké, jak tu lidi drží spolu a to ne-
jen po pracovní stránce. V neu-
stálém kontaktu jsme i s kolegy, 

kteří už od nás odešli, ale vídá-
me se při nejrůznějších příleži-
tostech, ať už jsou to různá vý-
ročí nebo třeba i narozeniny ně-
koho z nich. 

Leckdo by si mohl myslet, že 
jako zástupce editele HBZS 
sedíte celý den v kancelá i, 
vyjíždíte také ještě na zásahy? 
U nás se střídají čtyři sledy v ne-
přetržité pohotovosti báňských 
záchranářů a já jsem stále je-

den ze čtyř velitelů této týden-
ní pohotovostní služby se vším, 
co k tomu patří, tedy včetně vý-
jezdů do terénu a zásahů. Při 
zásahu sice působím spíše ja-
ko dozor a odborný dohled, ale 
snažím se kolegům pomáhat 
i fyzicky, samozřejmě úměrně 
svým možnostem. Těm mlad-
ším bych dnes už určitě nemo-
hl fyzicky konkurovat. 

P esto, jak se udržujete ve 
formě?
Snažím se neustále, podle svých 
možností pohybovat, aby kost-
ra, takříkajíc nestrnula. V lé-
tě jezdíme na kole i s manžel-
kou, která už je dnes nadšeněj-

ší amatérskou cyklistkou, než 
jsem já. Přidal jsem k tomu i ko-
lečkové brusle, protože v Mostě 
a jeho okolí je spousta míst, kde 
se na nich dá perfektně jezdit. 
Od podzimu do jara pak chodí-
me s kamarády pravidelně do 
Tornáda na badminton. V zimě 
se snažíme nenechat zahálet 
ani naše běžky. A letos jsme si 
také vyzkoušeli i nově vybudo-
vané venkovní kluziště u magis-
trátu, nebo pak veřejné bruslení 
na krytém mosteckém zimním 
stadionu. Nesmím ale zapome-
nout ani na každodenní dlou-
hé procházky se svým psem, 
neboť i těmi se člověk udržuje 
v dobré kondici.                   (pim)

S hornictvím spojil celý profesní život
Převzal resortní medaili Jiřího Agricoly za zá-
sluhy o  české hornictví na sklonku loňského 
roku a letos docílí nároku na starobní důchod. 
Opravdu chce Pavel Pirunčík, zástupce ředite-
le Hlavní báňské záchranné stanice v  Mostě, 
již v letošním roce zakončit svou profesní ka-
riéru?: „Je to vlastně takové završení mé ce-
loživotní práce v hornictví, ale do důchodu se 
zatím ještě letos nechystám, i když jsem o tom 
již přemýšlel. Pokud mi zdraví dovolí, rád bych 
ještě nějaký čas mezi báňskými záchranáři  
zůstal.“ 

Pavel Pirunčík
  největší část své profesní kariéry strávil v dole Cent-

rum

  na HBZS nastoupil v únoru 2006 jako vedoucí směno-
vý technik

  v prosinci 2017 se společně s Marcelou Šafářovou, bý-
valou ředitelkou Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí 
v Mostě, stali dalšími osobnostmi z regionu, které ob-
držely resortní medaili Jiřího Agricoly

  je ženatý, má dva dospělé syny

„Vždycky jsem se cítil, přestože jsem v re-
víru vystřídal několik hlubinných šachet 
jako „Centrumák“ a  k  téhle šachtě jsem 
měl a dodnes mám nejvřelejší vztah.“

„Na báňské záchrance je sympatické, jak tu lidi drží spolu.“

Pavlu Pirun íkovi (vpravo) poblahop ál k ocenění také generální edi-
tel těžebních spole ností skupiny Sev.en Vladimír Rou ek během slav-
nostního ve era u p íležitosti p edávání bá ských záchraná ských k í-
žů na hradě Hněvín. Foto: (pim)

Zástupci Ústeckého kraje, 
města Mostu, Vršanské uhel-
né, Severočeských dolů, Vyso-
ké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava a také Hos-
podářské a sociální rady Mos-
tecka i Ústeckého kraje se za-
vázali podpořit využití zázemí 
muzea pro efektivní spoje-
ní vzdělávacích, výzkumných 
a kulturních aktivit. Muzeu 
chtějí poskytovat odbornou 
metodickou podporu a pro-
pagovat jeho činnost a zámě-
ry dalšího rozvoje. Plánuje se 
například rekonstrukce bu-
dov pro instalování nových 
expozic, vytvoření technické-
ho parku pro žáky a studen-
ty či zlepšení image v oblasti 
historie hornictví a montán-
ní turistiky.

„V memorandu není stano-
vena žádná konkrétní i-
nanční částka, jde nám ze-
jména o podporu našich ak-
tivit. Je pro nás důležité, že 
všechny významné institu-
ce v regionu Podkrušnohor-
ské technické muzeum pod-
porují, což nám může v bu-
doucnu pomoci například 
při přípravě důležitých roz-
vojových projektů,“ vysvět-
lil Vlastimil Vozka, před-
seda správní rady muzea. 
Společnosti Sev.en group 
přispívají Podkrušnohor-
skému technickému mu-
zeu dlouhodobě. Kromě řa-
dy exponátů přímo z těžeb-
ních společností, putoval do 
muzea například i výtěžek 
z Uhelného safari. 

„Podpis memoranda vnímám 
jako jakési uctění tradice těž-
by uhlí v našem regionu, o níž 
by měli mít povědomí zejména 
mladší generace i široká veřej-
nost.  Muzeum je připomínkou 
historie dobývání a zpracová-
ní uhlí a hornických tradic, kte-
ré jsou, ať už chceme nebo ne 
s naším regionem úzce spjaty. 
Tato podpora navíc logicky za-
padá i do další aktivity Ústec-
kého kraje, potažmo celé Čes-
ké republiky. Snažíme se o zá-
pis hornické kulturní krajiny 
Krušnohoří/Erzgebirge na se-
znam UNESCO,“ připomněl Ol-
dřich Bubeníček, hejtman Ús-
teckého kraje. 
Podkrušnohorské technické 
muzeum vzniklo v roce 2003, 
letos tedy slaví patnácté výro-
čí. Dlouhodobě patří k nejna-
vštěvovanějším muzeím v re-
gionu. Přes zimu je pro ve-
řejnost zavřené, sezona se tu 
opět rozběhne prvního břez-
na.                                               (red)

Technickému muzeu fandí všichni
Memorandum o spolupráci při podpoře a roz-
voji Podkrušnohorského technického muzea 
podepsali zástupci regionálních institucí. 

Memorandum o spolupráci s Podkrušnohorským technickým muze-
em podepsal za Vršanskou uhelnou generální editel Vladimír Rou ek 
(uprost ed). Foto: (pim)

Na německé turisty se za-
měřil Svazek obcí v regionu 
Krušných hor společně s De-
stinační agenturou Krušné 
hory. Vydaly v němčině turis-
tickou brožuru nazvanou Do 
Krušných hor bez bariér. 
„V českém jazyce jsme brožuru 
vydali už před časem, němečtí 
partneři nás oslovili, že by o ni 
rovněž měli zájem. Do Krušných 
hor přijíždí čím dál více turistů 
ze Saska, chceme jim proto vy-
jít vstříc a zajímavá místa při-
blížit v jejich rodné řeči,“ uvedla 
při křtu Eva Maříková, ředitel-
ka destinační agentury. David 
Kádner, předseda svazku obcí, 
poznamenal, že se jedná o dal-
ší publikaci v němčině, kterou 

svazek obcí vydává. V minulos-
ti to byly například brožury vě-
nované zimním sportům, ma-
lované mapy a cyklomapy. Tu-
ristický průvodce vznikl i díky 
podpoře Severní energetické. 
„Svazek obcí v regionu Krušných 
hor podporujeme už dlouhodo-
bě a jsme připraveni ve spolu-
práci pokračovat i nadále. Jsme 
rádi, že se nám společně daří 
představovat zdejší region jako 
místo, které má turistům co na-
bídnout,“ zmínila na křtu Gabri-
ela Sáričková Benešová, mluv-
čí Sev.en group. Publikaci Do 
Krušných hor bez bariér najde-
te v informačních turistických 
centrech na české i německé 
straně.                                         (red)

Únorový koncert v mostec-
kém divadle by podle jeho 
slov měla být hudební re-
vue poskládaná ze všech 
žánrů, které muzikant ně-
kdy hrával. „Tentokrát jsem 
se rozhodl zavzpomínat na 
dobu, kdy jsem začínal s pro-
fesionálním hraním,“ podo-
tkl Petr Macek. Narážel na 
rok 1969, kdy úspěšně pro-
šel konkurzem do symfo-
nického orchestru Armád-

ního uměleckého souboru 
Víta Nejedlého v Praze a od-
startoval tak svou profesi-
onální kariéru. Kromě kla-
siky zazní opera, opereta, 
muzikál, ale také populární 
hudba i swing. Chybět ne-
budou ani pravidelní hosté 
a jak už dramaturgie večera 
napovídá, budou to zejména 
ti, kteří už si s Festivalovým 
orchestrem Petra Macka 
v minulosti zahráli. Objevit 

by se měli sólisté zvučných 
jmen, houslistka Shizuka Is-
hikawa nebo švýcarský vi-
olista Alexander Besa. Po-
zvání dostali také zpěváci 
Tomáš Savka, který působí 
především na muzikálových 
scénách, a Jan Smigmator, 
nadšený propagátor jazzu 
a swingu. 
Petr Macek současně pracu-
je i na přípravě dalších kon-
certů sezony. „V březnu bych 
v Mostě rád představil fran-
couzské sólisty v tematickém 
večeru nazvaném Bon Soir 
France, v dubnu do divadla 
opět zavítá houslový virtu-
os Ivan Ženatý,“ nastínil Pe-
tr Macek své plány.       (red)       

Můžete se těšit například na 
koncerty k výročí 100 let za-
ložení Československé re-
publiky, kdy budou uvedeny 
Smetanova Má vlast v podá-
ní České ilharmonie, Dvořá-
kovy Slovanské tance s Fil-
harmonií Brno a Smetano-
va Libuše s Evou Urbanovou 
v hlavní roli. K devadesáté-
mu výročí úmrtí Leoše Ja-

náčka zazní dva koncerty 
a opera Liška Bystrouška. Do 
Pardubic zavítá také legen-
dární  Mischa Maisky, mno-
hými kritiky považovaný za 
nejlepšího violoncellistu sou-
časnosti, dále Janáčkův ko-
morní orchestr Ostrava s kla-
víristou Matyášem Novákem, 
houslista Josef Špaček a Ba-
rocco sempre giovane, fran-

couzský barokní soubor Les 
Folies Francoises, pražský 
žesťový ansámbl Czech Bra-
ss, Vlachovo kvarteto Pra-
ha, vokální okteta Gentlemen 
Singers a Octopus pragensis, 
pěvci Adam Plachetka, Kate-
řina Kněžíková, Eva Urbano-
vá a Štefan Margita, har ist-
ky Jana Boušková a Kateřina 
Englichová a další. Určitým 
vybočením z žánru klasické 
hudby bude koncert vokál-
ního seskupení 4TET s Jiřím 
Kornem v Chrudimi a v Par-
dubicích. Více informací 
o festivalu a program nalez-
nete na www.pardubickehu-
debnijaro.cz .                     (kapr)

Němci v horách nezabloudí Masopustní veselí ve vážné hudbě
Posluchačům vážné hudby dopřeje trochu ve-
selé masopustní nálady Petr Macek se svým 
festivalovým orchestrem na pravidelném 
koncertě 12. února. 

Pardubické hudební jaro počtyřicáté
Festival Pardubické hudební jaro nabídne 
v tradičních i netradičních prostorách Pardu-
bického kraje 24 koncertů a operních a balet-
ních představení. Jubilejní 40. ročník finančně 
podpořila Sev.en EC.

Kolem jezera se staví
Až do června příštího ro-
ku se budou u jezera Most 
stavět silnice a chodníky, 
ale zároveň se sem pove-
dou i inženýrské sítě. Vý-
stavba obslužných komu-
nikací a přivedení sítí je 
druhou ze tří zásadních 
staveb v okolí jezera. Prv-
ní z nich je právě probíha-
jící výstavba silnice Most 
– Mariánské Radčice, po-
slední částí má být vybu-
dování pobřežní oddycho-
vé zóny.
Do prostoru staveniště bu-
de po dobu výstavby za-
kázán vjezd automobilů 

i vstup lidem. Práce si vy-
žádají i uzavírku části ko-
munikace v Hřbitovní uli-
ci ve směru k parkovišti 
u nového hřbitova.  Ote-
vření jezera pro veřejnost 
se předpokládá v červnu 
roku 2019.                    (red)

Most na veletrhu
Město Most se pravidelně 
prezentuje na turistických 
veletrzích. V lednu se před-
stavilo na Slovensku a 15. až 
18. února zamíří na Holiday 
World v pražských Holešo-
vicích, kde se tradičně ob-
jevují  informace o Uhelném 
safari.                                (red)
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a CHOMUTOVSKO

  2. 2. - Charleyova te-
ta. Kolik překvapení způso-
bí anglický gentleman, kte-
rého kamarádi přiměli pře-
vléknout se za tetu? A co 
teprve, když se pravá teta ob-
jeví… Městské divadlo Most, 
vstupné 160 a 180 Kč, začá-
tek v 19:00 hodin.

  3. 2. - Pohádka na před-
pis. Autorská pohádka Diva-
dla rozmanitostí o tom, co 
všechno se dá zažít při ná-
vštěvě u pana Doktora. Pro 
děti od 3 let. Divadlo rozma-
nitostí, vstupné 80 Kč, začá-
tek v 10:00 hodin.

  7. 2. - Komentovaná 
prohlídka k výstavě Svět 
kachlových kamen. Výsta-
vou provází kurátorka vý-
stavy Mgr. Jitka Šrejberová. 
Oblastní muzeum Most, od 
16:00 hodin. Další termín ko-
mentované prohlídky je 21. 
2. 

  7. 2. - Baron Prášil. Slav-
ná a zaručeně pravdivá vy-
právění Barona Prášila v ka-
baretně laděné inscenaci. 
Městské divadlo Most, vstup-
né 210 Kč, začátek od 19:00 
hodin. 

  8. 2. - Přírodou severo-
západních Čech 2018 – cyk-
lus přednášek. Na téma ptáci 
mostecké pánve přednášejí 
J. Bažant a M. Anderle. Před-
náškový sál muzea od 17:00 
hodin, vstupné 20 Kč.

  9. 2. - Homevideo (čes-
ká premiéra). Repríza 13. 
2. Městské divadlo Most, od 
19:30 hodin, vstupné 210 Kč.

  10. 2. – Masopust v Hoře 
Svaté Kateřiny. Průvod maš-
kar projde městem a vrátí se 
na náměstí, kde je sraz v 9:00 
hodin. Od 12:00 hodin začí-
nají v sále restaurace Horský 
domov zabijačkové hody. 

  10. 2. - Zabijačkové ho-
dy. Na jirkovském náměstí Dr. 
E. Beneše se můžete těšit na 
jitrničky, jelítka, dobrou zá-
bavu i soutěž o nejchutnější 
prejt. Začátek v 8:00 hodin. 

  10. 2. - O třech přadle-
nách. Divadlo rozmanitostí, 
od 10:00 hodin, vstupné 80 
Kč.

  12. 2. - Opereta, klasi-
ka, pop, opera, muzikál, 
swing... Hudební revue hostů 
a přátel Festivalového orches-
tru Petra Macka. Vystoupí só-
listé: Alexander Besa (Švý-
carsko), Shizuka Ishikawa 
(Japonsko), Kubelíkovo trio, 
Anna Klamo, Petr Horák, Vla-
dimír Jelen, Venuše Dvořáko-
vá, Roman Krebs, Josef Haj-
na, Ivana Koupilová, Marké-
ta Procházková, Tomáš Savka, 
Jan Smigmator a další… Do-
provází Festivalový orchestr 
Petra Macka, dirigent: Václav 
Blahunek. Městské divadlo 
Most, od 19:00 hodin, vstup-
né 300 Kč.

  14. 2. – Valentýn a Gi-
acomo Casanova. Celoden-
ní akce na zámku Valdštějnů 
v Litvínově. 

  16. 2. - Myslivecký ples 
města Jirkova. K tanci a po-
slechu hraje Klub 49. Host ve-
čera - Petra Janů.  Jirkovské 
divadlo, začátek od 20:00 ho-
din. Vstupenky jsou v před-
prodeji od 22. ledna v infor-
mačním centru Jirkov v Kos-
telní ulici.

  17. 2. – Akvatera.  Oblí-
bené akvarijní trhy ve Stře-
disku volného času Most, od 
9:00 do 12:00 hodin. Vstup-
né: dospělí 20 Kč, děti do 15 
let zdarma. 

  17. 2. – Zlatovláska. Hu-
debně – loutková verze kla-
sické pohádky. Divadlo roz-
manitostí, vstupné 80 Kč. 
Předpremiéra od 10:00 ho-
din, premiéra od 17:00 hodin.

  18. 2. – 6. ples obce 
Strupčice. Ve sportovní ha-
le bude hrát skupina Promi-
le. Hlavním hostem večera je 
kapela Lunetic. Vstupné 280 
korun, předprodej zahájen 
29. 1. ve sportovní hale.  

  od 18. 2. - Malování 
s Pavlem Lakomým suchým 
pastelem pro začátečníky 
i pokročilé. Vždy v neděli od 
18. února se v Oblastním mu-
zeu Most konají workshopy 
pro veřejnost. (18. března, 15. 
dubna, 13. května, 10. června) 
od 10:00 do 17:30 hodin. Ce-
na lekce 1 000 Kč, maximál-
ní počet účastníků je 15 osob 
(pracovní materiál zajištěn, 
doporučujeme přinést si pra-
covní plášť). Závazné přihláš-
ky je třeba podávat vždy mi-
nimálně 5 dnů předem.

  18. 2. - Masopustní rej. 
Průvod masek vyrazí z mos-
teckého 1. náměstí do Stře-

diska volného času. Sraz je 
ve 14:45 hodin na 1. náměstí, 
připraven je soutěžně zábav-
ný program s malým občerst-
vením. Vstupenkou je kostým 
nebo maska.

  18. 2. - Pravidelné coun-
try čaje s kapelou Stará se-
šlost. Benedikt, od 15:30 ho-
din. 

  19. 2. - Sluha dvou pánů. 
Slavnou komedii uvádí Měst-
ské divadlo Most, od 19:00 
hodin, vstupné 160 a 180 Kč. 

  20. 2. - Samostatný re-
citál Jaromíra Nohavici. 
Délka koncertu je 120 minut 
bez přestávky, vystoupení ne-
ní přístupné dětem do 12 let. 
Cena vstupenek 550 Kč, plat-
ba je možná pouze v hotovos-
ti. Vstupenky není možné re-
zervovat, jejich počet je ome-
zen na 4 ks na osobu. Městské 
divadlo Most, začátek ve 
20:00 hodin. 

  22. 2. - Podivuhodní pa-
voukovci. Další přednáška 
z cyklu Přírodou severozá-
padních Čech, který připra-
vuje Oblastní muzeum Most. 
Tentokrát přednáší P. Krásen-
ský. Od 17:00 hodin v před-
náškovém sále oblastního 
muzea. Vstupné 20 Kč.

  23. 2. – „Je úchvatná!“ 
Premiéra působivé hudeb-
ní komedie o nejhorší oper-
ní zpěvačce všech dob. Měst-
ské divadlo Most, od 19:30 
hodin, vstupné 230 a 260 Kč. 
(Repríza 27. února).

  24. 2. - Ples města Mos-
tu. Těšit se můžete na vy-
stoupení Anny K, Lenny, za-
zní hity z muzikálu Pomáda. 
Moderátory jsou Hana Maš-

líková a Petr Říbal. Vstupné 
300 Kč.

  27. 2. - 130 let mu-
zea v Mostě. Historie muzeí 
na Mostecku, nejzajímavěj-
ší sbírkové předměty a jejich 
příběhy. Vše začne vernisáží 
výstavy od 17:00 hodin, vý-
stava bude pravidelně obmě-
ňována a doplňována. Potrvá 
od 28. února až do 31. prosin-
ce 2018.

  do 16. 3. - Jan Ková-
řík (sochař) a Vladimír Vé-
la (malíř). Společná výsta-
va plastik Jana Kováříka a ob-
razů Vladimíra Vély. Galerie 
výtvarného umění v Mostě, 
v suterénním výstavním sá-
le gotického kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie denně mi-
mo pondělí od 9:00 do 17:00 
hodin.

PARDUBICKO
  7. 2.  - 1. ples města Pře-

louče. Moderuje Lukáš Mercl, 
hraje skupina Borsalino, při-
pravené jsou vystoupení ZUŠ 
Přelouč, barmanská show, 
předtančení, bohatá tombola, 
od půlnoci diskotéka. Občan-
ská záložna Přelouč, od 20:00 
hodin, vstupné 100 Kč. 

  9. 2. - Pirátská pohád-
ka - Divadélko Malé Bo. Pi-
rát Randulínek kapitánem – 
aneb i piráti se musí učit!. Ku-
lisárna DK Chvaletice, začátek 
v 17:00 hodin. 

  13. 2. - Cena za něžnost. 
Divadelní představení podle 
románu Larryho MacMurtry-
ho. Účinkují Jitka Čvančarová, 
Alexej Pyško, Jana Janěková, 
Daniela Choděrová, Marce-
la Holubcová, Jan Kačer. Ob-
čanská záložna Přelouč, za-
čátek v 19:00 hodin, vstupné 
350 Kč.

  23. 2. - XXV. Společen-
ský ples. Večerem bude pro-
vázet hudební skupina James 
Band (Hradec Králové). Těšit 
se můžete na bohatou tom-
bolu nebo na půlnoční La-
ser show. DK Chvaletice, od 
20:00 hodin. 

  25. 2. - Dětský karneval. 
DK Chvaletice, od 15:00 ho-
din, vstup zdarma. 

  28. 2. - Velkopopovická 
Kozlovka. Populární soubor 
se představí v Kině Přelouč. 
Začátek v 19:00 hodin, vstup-
né  150 Kč.  

  28. 2. - Cestovatelská 
beseda - Východní Make-
donie. Přednáška cestovatele 
Libora Drahoňovského spo-
jená s promítáním fotogra-
ií. Kulisárna DK Chvaletice, 

od 18:00 hodin, vstup zdar-
ma.  
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Je poledne v úřadě. Referent Liška budí spícího kolegu: „Půjdeš se taky najíst … dokončení v tajence. Správné znění tajenky z prosincových DN: Pravý přítel 
přijde, když všichni odejdou. Výhru získávají: Milan Třebín, Úpravna uhlí Komořany; Antonín Almáši, Severní energetická; Vladimír Pařízek, Coal Services. 
Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: dulni.noviny@7group.cz. Ze 
správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.

       BLAHOPŘÁNÍ
Dne 29. ledna slaví své životní jubile-
um 85 let pan Karel Košař, dlouho-
letý zaměstnanec dolu Obránců míru.
Hodně štěstí, zdravíčka a optimismu do 
dalších let přeje manželka Marta a dce-
ry Helena a Marta s rodinami.

Dne 22. ledna oslavila 60. narozeniny 
naše kamarádka paní Jana Brunclíko-
vá.
Touto cestou jí přejeme hodně štěs-
tí, zdraví a pohody v kruhu rodinném.
Kolektiv HMGD

Dne 25. února oslaví své 60. narozeni-
ny náš spolupracovník pan Marcel In-
gvort.
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, 
lásky a pohody.
Kamarádi z HMGD

VZPOMÍNKA

Kam za kulturou v měsíci únoru

Dne 5. ledna 2016 nás navždy opustil 
pan Karel Vrána. Za tichou vzpomínku 
děkují manželka, děti, vnoučata a prav-
noučata. 

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

23. února  
Petr Trochta – provozní zámečník 
Václav Jankovec – provozní zámečník
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Dělat pokusy na šesti mikroskopech najed-
nou, současně promítat zkoumaný vzorek na 
plátno nebo si ho poslat přímo z  mikroskopu 
do chytrého telefonu. To není žádná science 
fiction, ale technické vymoženosti, díky nimž 
se ze studia přírodních věd může stát i zábava. 
A právě takové vybavení pořídili na litvínov-
ském gymnáziu do laboratoře biologie z gran-
tového programu Chytré hlavy pro Sever. 
Elektronické mikroskopy a další příslušenství 
stály více než dvě stě tisíc korun.

Špičkové mikroskopy nadchly gymnazisty

Vzorek v mikroskopu si můžete nejen promítnout na plátno, ale hned i vytisknout.

Špi kové moderní p ístroje zvládnou leccos, ale tužka, papír, klasické nástroje a šikovné ruce se studentům 
budou hodit vždycky. 

Laborato  biologie v litvínovském gymnáziu s ozna ením u ebna z Chytrých hlav. Foto: 5x (pim)Nový elektronický mikroskop si v laborato i vyzkoušela i Gabriela Sá-
ri ková Benešová, mluv í skupiny Sev.en.

U itelka biologie Marcela Pivo ková p edvedla Vladimíru Rou kovi, 
generálnímu editeli spole ností Sev.en group, že díky moderní tech-
nice je možné získat vzorek pro bádání témě  bez doteku lidské ruky. 
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