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V dubnu média zají-
malo:
E15: Od loňského červen-
ce funguje elektrárna na 
základě smlouvy o  pře-
pracování uhlí. V  čem je 
výhodný pro elektrárnu 
a v čem pro doly? 
Je to model, který souvisí 
s přípravou skupiny na ex-
panzi i na zahraniční trhy, 
a je výhodný pro obě stra-
ny. Elektřinu jménem těžařů 
prodává elektrárna. Za to pak 
získává poplatek za přepra-
cování. V případě, že nedo-
drží domluvenou disponibili-
tu, dostane elektrárna méně. 
Takové nastavení umožňu-
je stabilněji řešit inancování 
našich rozvojových záměrů 
a bude fungovat do té doby, 
dokud nedokončíme úplné 
odštěpení obchodu do Sev.en 
Commodities. To směrujeme 
na léto.

HN: Obec Strupčice před 
několika lety ve spoluprá-
ci s  občanským sdruže-
ním instalovala na okraj 
soukromého pozemku 
poblíž lomu Vršany tak-
zvaný Strupčický maják. 
Podle informací sdružení 
Moře klidu nechtěla tě-
žební společnost na vý-
stavbě majáku spolupra-
covat. Přesto v jeho těsné 
blízkosti umístila dvě in-
formační tabule o  svých 
aktivitách v okolí. Ptal se 
někdo zástupců sdružení 
Moře klidu, jestli s  jejich 
umístěním souhlasí? 
Stavba rozhledny proběhla 
na soukromém pozemku a se 
svrchovaným souhlasem ob-
ce. My jsme v této souvislosti 
nebyli účastníky žádného ří-
zení. Informační tabule jsme 
instalovali na základě žádosti 
obce Strupčice, která projevi-
la zájem poskytnout návštěv-
níkům rozhledny komplet-
ní informace o tom, jak bu-
de okolní krajina vypadat po 
ukončení těžby.       (kráceno) 

MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová, 
mluvčí Seven Energy 

Společnost Rekultivace při-
pojila loni ke stádu čtyřiceti 
krav býka a podle posledních 
veterinárních vyšetření byly 
všechny až na dvě výjimky 
březí. Letos by měl býk, po-
jmenovaný Bohoušek, dostat 
posilu, takže by se stádo do 
budoucna mohlo rozrůst až 
na 100 kusů. Mělo by se jed-
nat o geneticky bezrohého 
býka, ovšem na rozdíl od je-
ho předchůdce u stáda, bude 
mít červenou barvu. 
„Nákup dalších krav již ne-
plánujeme. V současné době 

máme odděleně ustájených 
pět jaloviček, což je základ 
pro budoucí rozvoj stáda,“ 
uvedl Tomáš Šolar, ředitel 
společnosti Rekultivace.  
Společnost Rekultivace, kte-
rá se o čtyřicetihlavé stá-
do krav stará, pořídila první 
dvacítku krav plemena Mas-
ný simentál na sklonku roku 
2016. Plemeno je charakte-
ristické svou přizpůsobivos-
tí a nenáročností. Krávy se 
prakticky celý rok pasou na 
rekultivovaných plochách, 
pouze na zimu je pro ně pří-

mo na pastvině připraven 
přístřešek, kde najdou úto-
čiště při nepříznivém po-
časí. K dispozici je pro ně 
zhruba padesát hektarů za-
travněné plochy vnitřní vý-
sypky lomu Vršany, která je 

zabezpečena ohradníky, aby 
se skot nedostal do bezpro-
střední blízkosti těžebních 
strojů. Stádo nezůstává pou-
ze na jednom místě, právě 
v těchto dnech se posunulo 
na nové pastviště.         (red)

Internetovou bránu mají již 
delší dobu společnosti Seven 
Energy v Mostě. Všude, kde 
byla zprovozněna, se začaly 
objevovat podobné otázky, na 
které jsme hledali odpovědi 

se Zdeňkem Perglem, IT ma-
nažerem Infotea. 
Ve skupině Seven Energy je 
kolem sedmi stovek zaměst-
nanců, kteří mají přístup k in-
ternetu. S rostoucím počtem 
lidí stoupá i riziko napadení 
iremní sítě. „Standardně je 

blokován přístup na stránky, 
které útočníci nejčastěji zne-
užívají k vniknutí do sítě. Jed-
ná se o stránky zaměřené ze-
jména na zábavu, o sociální sí-
tě jako facebook nebo twitter, 
herní portály a řadu dalších,“ 
zdůvodnil Zdeněk Pergl. 

Blokuje sám dodavatel
Uživatel se nedostane ani na 
stránky, které jako škodlivé 
vyhodnotí sám dodavatel in-
ternetové brány irma McA-
fee. Ne, že by sám od sebe 
rozhodl, že zrovna tyto strán-
ky zakáže, ale průběžně vy-
hodnocuje a testuje různé in-
ternetové stránky a zařazuje 
je do jednotlivých kategorií. 
Je pak na správci konkrét-
ní internetové brány, jak pro-
vede její nastavení.  „Může se 
stát a už jsme podobné situace 
řešili, že se uživatelé nemoh-
li dostat na web, který běžně 
používají ke své práci. Z naší 

strany se nejednalo o žádnou 
schválnost, ve valné většině 
případů je na těchto webech 
něco v nepořádku. Někdy stačí, 
že mají zastaralou, neaktuali-
zovanou verzi redakčního sys-

tému. Díky tomu útočníci mo-
hou i bez vědomí uživatele na-
padnout počítač, vzdáleně ho 
ovládnout, stáhnout z něj za-
jímavá data nebo jej mohou 
zneužít jiným způsobem,“ při-
pomněl Pergl. Blokovat ka-
tegorii „Malicious Sites“ je 
proto určitě rozumné. „Sa-
mozřejmě, že pokud se jedná 
o stránky některé z partner-
ských organizací, které jsou 
pro práci našich zaměstnanců 
nezbytné, jsme schopni zajistit 
uživateli výjimku a problém 
vyřešit. Obecně platí, že po-
kud mi internetová brána blo-
kuje webové stránky potřebné 
k práci, stačí zkopírovat odkaz 
z okna, které mi na monitoru 
vyskočilo, a poslat jej pracov-
níkům Hotline Infotea, kteří se 
mnou  problém vyřeší,“ popsal 
manažer. 

Přes vlastní úschovnu 
Z iremního počítače už se ni-
kdo nedostane ani na nejrůz-
nější úschovny nebo jiná we-
bová úložiště souborů (např. 
uloz.to). „Máme vlastní úschov-
nu souborů (uschovna.infotea.
cz), kde jsme schopni zajistit 
maximální ochranu a antivi-
rovou kontrolu  souborů před 

stažením. Tato služba fungu-
je obousměrně, tedy soubo-
ry zaměstnanci mohou předá-
vat i přijímat,“ připomněl ma-
nažer. 

Prevence není šikana
Mnozí uživatelé považují bez-
pečnostní opatření za zbyteč-
ně omezující a za šikanu. Má-
lokdo je ochoten uznat, že pro 
ochranu počítačového provo-
zu je prevence důležitá. Inter-
netová brána je navíc velmi 
dobrým nástrojem i z hlediska 
v této době velmi diskutova-
né problematiky GDPR, nebo-
li ochrany osobních údajů. „Vy-
hovuje takzvanému principu 
subsidiarity, což znamená, že je 
mnohem lepší využít preventiv-
ní opatření, například zabloko-
vat problematické internetové 
stránky, než neustále sledovat 
zaměstnancovy aktivity na síti. 
K tomu lze přistoupit až tehdy, 
když není jiné řešení. Svou roli 
hraje i otázka ekonomická, ne-
boť se ušetří za zařízení na de-

tekci zneužití a nemusíme se 
obávat, zda jsou sledovací apli-
kace vzhledem k aktuálnímu 
vývoji na poli ochrany osobních 
údajů vhodně nastaveny,“ dopl-
nil Pergl. 

Soukromá pošta jen doma
Velmi diskutovaným téma-
tem při spuštění internetové 
brány bylo zablokování free-
mailových soukromých slu-
žeb, tedy používání soukromé 
elektronické pošty.  I v tom-
to případě je odpověď jedno-

duchá a jasná, jde o preven-
ci. Infotea má řadu zkušeností 
s tím, jak si uživatel do irem-
ního počítače stáhl zavirovaný 
soubor ze soukromé schránky 
a zašifroval si soubory a někdy 
viry „obdaroval“ i své kolegy. 

Argument, že jsou soukromé 
e-mailové schránky používá-
ny pro pracovní účely, nedá-
vá příliš smysl. Proč používat 
pro posílání citlivých pracov-
ních informací server, o jehož 
zabezpečení toho příliš ne-
vím, když mohu použít irem-
ní, kde si mohu být jistý jeho 
bezpečností.  A obzvlášť citli-
vé informace by neměly ces-
tovat e-mailem. A když už je 
použití elektronické pošty ne-
vyhnutelné, tak by měly být 
více zabezpečené - zašifrova-

né. I toto ale dokážou specia-
listé z Infotey vyřešit. Uživate-
lé mohou informace posílané 
ze své e-mailové schránky za-
bezpečit šifrováním. Zatím ale 
o tuto možnost nikdo nepo-
žádal.                                    (red)

Brána, která chrání před hrozbami z internetu
Společnost Infotea dokončila zprovoznění in-
ternetové brány v  pražském pracovišti 7EC. 
Bylo posledním místem ve skupině Seven 
Energy, kde ještě přístup do internetu nebyl 
chráněn. 

Proč se uživatelé nedostanou na interneto-
vé stránky, na které byli doposud zvyklí? K čemu je to vlastně dobré, nejde jen o „ši-

kanování“ uživatelů, kteří navíc internet 
často potřebují ke své práci?  

Pokud je webová stránka internetovou bránou zablokována, objeví se toto okno. P ímo v něm je k dispozici 
i návod, jak postupovat, když pot ebujete získat p ístup k zablokované stránce.

Specializovaná irma dokon-
čila 13. dubna automatizační 
systém na hlavní čerpací sta-
nici v lomu ČSA. Po měsíčním 
zkušebním provozu začne 
technologie pracovat naplno. 
„V loňském roce se do systému 
PAS zapojovalo jedno čerpadlo 
a nyní se dodělalo druhé. Hlavní 
čerpací stanice teď bude fungo-
vat při mimořádných událostech 
v plně automatizovaném reži-
mu,“ vysvětlil Petr Sigmund, ve-
doucí úseku odvodnění Severní 
energetické. Systém umožňu-
je dálkovou kontrolu jednotli-
vých funkcí čerpacího zaříze-
ní, což povede k efektivnějšímu 
využití obou čerpadel. Až dopo-
sud bylo možné v plně automa-
tickém režimu sledovat pouze 
jedno čerpadlo, nyní už budou 
obě části technologie rovno-
cenné a bude možné lépe na-
stavovat a vyhodnocovat čer-

pání. Obsluha na hlavní čerpací 
stanici zůstane i nadále, proto-
že se stará o chod i dalších zaří-
zení, například přečerpávacích 
čerpadel.
„Automatický režim může-
me využívat jen během letního 
provozu. V zimních měsících se 
technologie přepojuje do ma-
nuálního režimu, aby bylo mož-
né operativně reagovat na aktu-
ální klimatické podmínky,“ zdů-
raznil vedoucí. Letošní zimní 
měsíce byly speci ické a břez-
nové mrazy oddálily přepnu-
tí zařízení do letního režimu, 
který obvykle v tomto obdo-
bí již úsek odvodnění spouští. 
Zima také byla letos poměrně 
bohatá na vodu. Časté srážky 
způsobily, že jen na hlavní čer-
pací stanici v lomu ČSA úsek za 
první tři měsíce letošního roku 
čerpal více než 366 tisíc kubíků 
vody.                                           (pim)

V létě stačí automat

Jednotlivé desky jsou velmi 
členité. Zhoršení jejich prů-
chodnosti suspendovaný-
mi látkami a bio ilmem může 
způsobit celkové zanesení uh-
ličitanovými nánosy, což vede 
ke snížení průchodu vzduchu, 
snížené účinnosti a násled-
ně až k odstavení chladicí vě-
že. „Kontrolou v chladicích vě-

žích č. 1 a 4 bylo zjištěno, že 
vestavby jsou ve velmi dobré 
kondici. Po 16 letech provozu 
nejsou pozorovány žádné pev-
né či měkké usazeniny ani sho-
ra ani z boku. Drobné nárůsty 
byly nalezeny pouze ve spod-
ní části horní vestavby. Jedná 
se o měkké úsady, které se po 
spuštění vody okamžitě splách-

nou,“ shrnul výsledek kontroly 
Jan Kutil ze společnosti Kuri-
ta, který vestavby každým ro-
kem kontroluje. Celkový stav 
se dá označit za vynikající, ze-
jména s přihlédnutím k faktu, 
že v chladicích věžích s přiro-
zeným tahem se životnost ve-
staveb pohybuje kolem deseti 
let. „Životnost vestaveb chladi-
cích věží elektrárny Chvaleti-
ce je však díky správnému che-
mickému ošetření chladicích 
vod a díky skvělé dlouhodo-
bé spolupráci se zaměstnanci 
7EC odhadována na více než 
25 let,“ ocenil Kutil.         (kapr)

Chladicí věže jsou v dobré kondici

Neobvyklý pohled do útrob elektrárenské chladicí věže. Každoro ně se 
kontroluje stav její vestavby. Foto: archiv 7EC

Pravidelně se ve chvaletické elektrárně kon-
troluje vestavba chladicích věží. Plastové ve-
stavby, které tvoří spodní část věže, jsou jed-
nou z kritických částí systému. 

Takto vypadal dispe ink na Vršanech na za átku modernizace. Foto: (pim)

Získat místo bene itních 
bodů hotovost se rozhod-
la skupina zaměstnanců ze 
Severní energetické a Vr-
šanské uhelné. Svůj pokus 
uskutečnili v jedné chomu-
tovské cestovní kanceláři. 
Teď nejen, že o své výhody 
mohou přijít, ale vystavili 
se i mnohem závažnějšímu 
riziku. 
V cestovní kanceláři, se kte-
rou už byla rozvázána spolu-
práce, si sjednali zájezd, který 
vzápětí stornovali a cestovka 
jim vyplatila jeho cenu sníže-
nou o storno poplatek v ho-
tovosti. „Podobné jednání je 
v příkrém rozporu s tím, proč 
se tyto zaměstnanecké bene-
ity zaváděly. Vzhledem k to-

mu, že se nejednalo o čin jed-
notlivce, ale  skupiny zaměst-
nanců, upravujeme pravidla 
pro poskytování programu 

Zdraví. V situacích, kdy bude 
čerpání bene itů prokazatel-
ně zneužito, bude zaměstnan-
cům nejprve pozastaveno čer-
pání zaměstnaneckých výhod 
a následně přijdou o možnost 
čerpat bene ity minimálně 
v následujícím roce,“ uvedl Pe-
tr Mrvík, personální ředitel. 
Protože jsou zaměstnanec-
ké výhody součástí kolektivní 
smlouvy, všechna tato opat-
ření a sankce se projednávají 
i s odborovou organizací.
Postih ze strany zaměstnava-
tele není jediným, který „vy-
chytralým“ zaměstnancům 
hrozí. Pokus sjednat iktiv-
ní zájezd a následně po jeho 
zrušení inkasovat hotovost se 
dá kvali ikovat i jako podvod. 
Všem, kdo si mysleli, že si tím-
to způsobem přilepší, tak mů-
že hrozit i trestně – právní po-
stih.                                           (red) 

Místo benefitů chtěli peníze

Pokračování ze strany 1
Na modernizaci se podílejí 
zaměstnanci skupiny Seven 
Energy, se stavebními prace-
mi a dodávkou nábytku po-
mohou specializované irmy. 
„Dalo by se říct, že se vymění 
úplně všechno, elektroinstala-
cemi počínaje a stropem kon-
če. Samotné vybavení pro ří-
zení technologie z převážné 
části zůstává, kromě někte-
rých počítačů, které se ovšem 
vymění  v rámci standardní 
plánované obměny zajišťova-
né společností Infotea,“ dopl-
nil Jandák.                           (red)

Dispečerům z Vršan opraví velín

Stádo krav na výsypce se rozrůstá
Stádo krav, které našlo domov na vnitřní vý-
sypce lomu Vršany, se utěšeně rozrůstá. Po 
rekultivovaných plochách pobíhá s nástupem 
jara jedenáct telat a do přelomu dubna a květ-
na by jich mohlo být až kolem dvaceti. 

Na výsypce lomu Vršany se rekultiva nímu stádu krav da í velmi dob-
e. Foto: (pim)
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KDYŽ SE ŘEKNE
Segrovka
Se segrovkami se setkáte nejen 
na šachtě, ale v podstatě kde-
koli. Výraz, původně z němčiny, 
se používá pro pojistný krou-
žek. Proč se mu říká právě tak-
to, souvisí s dobou jeho vzniku. 
První patent na pojistné krouž-
ky si už v roce 1927 podal jis-
tý Hugo Heiermann, který pra-
coval v továrně Williho Seegera. 
Odtud výraz Seegerovy krouž-
ky nebo Seeger Ring.
Pojistné kroužky najdete v do-
mácích spotřebičích, od mixéru 
až po sekačku na trávu. Stejně 
tak jsou běžnou výbavou i důl-
ních mechanismů. Slouží k za-
jištění součásti čehokoli vrtané-
ho, aby zůstalo na svém místě. 
U důlních mechanismů jde tře-
ba o zajištění ložiska. Používa-
jí se také k zajištění čepů pro-
ti osovému posuvu nebo stroj-
ních součástí uložených na 
hřídelích.                                    (red)

Segrovky všech tvarů a velikostí najdete prakticky všude kolem sebe. Tyto se používají pro důlní mechanismy. Foto: (pim)

Co je KVET?
KVET nebo-li kombinovaná 
výroba elektřiny a tepla či ta-
ké odborným slovem koge-
nerace představuje v součas-
né době nejúčinnější metodu, 
jak přeměnit palivo na využi-
telnou energii. Teplárna vyrá-
bí současně elektrickou ener-
gii a teplo s jasným cílem – 
využít na maximum energii 
z paliva a co nejméně zatěžo-

vat životní prostředí a vyčer-
pávat zdroje.
Kogenerací se vyrábí přibliž-
ně 2/3 veškerého tepla v Čes-
ké republice. Jako palivo mů-
že sloužit téměř cokoliv – od 
jaderné energie po biomasu. 
V teplárně Komořany spalu-
jí severočeské uhlí. Ročně vy-
robí 1,8 milionu GJ tepla, kte-
rými Severočeská tepláren-
ská zásobuje Most a Litvínov. 
Toto množství stačí zhruba 

pro 40 tisíc domácnosti nebo 
800 škol. 
Při kombinované a konden-
zační výrobě elektřiny dodala 
teplárna během loňské topné 
sezony do sítě současně přes 
800 GWh elektrické energie. 
Znamená to, že zásobila na 
celý rok energií asi 230 tisíc 
domácností. Elektromobil by 
s tímto množstvím energie 
dokázal objet 100 000krát ze-
měkouli.                               (kat)

TEPLÁRENSKÁ ABECEDA

Když se strojního technologa 
zeptáte, co je hlavní náplní je-
ho práce, častá odpověď zní: 
hledání. Při poruše některé 
části technologie se nejdřív 
hledá příčina. K poškozené 
součástce se pak musí dohle-
dat dokumentace, aby ji by-
lo možné opravit. A samo-
zřejmě se také hledá způsob 
opravy, případně výroby no-
vé součástky, je-li potřeba. 
„Práce technologa je poměrně 
obsáhlá, protože musí zajis-
tit přípravu na opravy, patřič-
nou dokumentaci k jednotli-
vým náhradním dílům, opatřit 
materiál na jejich výrobu,“ vy-
jmenoval jen malou část prá-
ce Přemysl Duchoslav, strojní 
technolog ve Vršanské uhel-
né. Když k náhradnímu dí-
lu chybí dokumentace, mu-
sí ji technolog vytvořit. Jinak 
by se jen těžko dal nový ná-
hradní díl vyrobit. Jenže ani 
vytvoření nové dokumentace 
není jen tak, při jejím vzniku 
se musí technolog řídit celou 
řadou norem, v nichž se sa-
mozřejmě musí velmi dobře 
orientovat. 
„Při poruše musíme dojet na 
místo, zjistit o co vlastně jde, 
jak se poškozená část bude 
opravovat, zajistit výrobu, ale 
také dodržení správného tech-

nologického postupu a samo-
zřejmě dohlížet na provádění 
prací,“ doplnil kolegu Zdeněk 
Ott, který stejnou profesi vy-
konává na Úpravně uhlí v Ko-
mořanech a v lokalitě ČSA. 
Práci technologů řídí zástup-
ci strojní údržby obou loka-
lit. Nejčastěji jsou ve spojení 
s mechaniky, od nichž dostá-
vají aktuální požadavky, co je 
třeba vyřešit.

Mezi výkresy i v terénu
Po příchodu na pracoviš-
tě strojní technolog v počí-
tači nejprve zjistí, zda ne-
nastala během uplynulých 
hodin nějaká mimořádná si-
tuace. Informuje se u mis-
trů strojní údržby, co se udá-
lo během noční směny a co se 
chystá v následujících hodi-
nách. Pokud nedošlo k niče-
mu výjimečnému, věnuje se 
technolog stejně jako ostatní 
profese ve strojní údržbě plá-
novaným činnostem. Mezi ně 
patří například preventivní 
prohlídky a opravy. „Techno-
logové dělí svůj pracovní čas 
mezi kancelář a práci v teré-
nu. V kanceláři se zabýváme 
dokumentací a v terénu kont-
rolujeme průběh prací. Někdy 
jsme víc venku, podle toho ja-
ké opravy se zrovna provádějí, 

nebo zase spoustu času strá-
víme u počítače  nad technic-
kými výkresy. V tomto ohledu 
musíme být hodně operativní,“ 
poznamenal Zdeněk Ott. 

Nápad neskončí na papíře
Pokud existuje jeden základ-
ní předpoklad pro tuto profe-
si, je to podle strojních tech-
nologů technické myšlení. 
„Kouzlo téhle práce je i v tom, 
že není rutinní. Musíme umět 
číst a malovat výkresy, ale vět-
šinu věcí je třeba hlídat přímo 
v provozu, aby to, co navrhu-
jeme, bylo pro strojní údržbu 
vůbec reálné a proveditelné. 
Musíme se snažit co nejlépe 

opravit porouchané zaříze-
ní, ale také usnadnit práci li-
dem, kteří opravu provádě-
jí,“ poznamenal Duchoslav. 
A aby dokázal svou práci dě-
lat co nejlépe, pravidelně si 
jako technolog zvyšuje kva-
li ikaci. Má například něko-
lik osvědčení od báňského 

úřadu o odborné způsobi-
losti projektanta instala-
cí strojního zařízení, stejně 
jako pro provádění montáže 
a oprav nejrůznějších zaříze-
ní. V práci se mu hodí i evrop-
ský a mezinárodní certi ikát 
technologa v oblasti svařová-
ní.                                            (red)

Strojní technolog hledá a pečuje
Každý občas potřebuje péči a  vyměnit něja-
kou součástku. V tom se hodně podobají stro-
je a  lidé. Aby se strojům na šachtě dostalo té 
správné péče, o to se snaží strojní technolog. 

„Během naší cesty jsme se 
rozhodli poznat Českou re-
publiku. Jeden den jsme si vy-
členili na návštěvu Krušnoho-
ří, abychom se seznámili s ak-
tivními i zaniklými způsoby 
dobývání uhlí a rud na obou 
stranách česko-německé hra-
nice,“ vysvětlili účastníci ex-
kurze. Během třídenní ná-
vštěvy Česka zamířili ještě 
do Karlových Varů a Prahy. 
Na severu Čech je zajímaly 
například štoly na Božím Da-
ru a lom Československá ar-
máda, kde jim zasvěceně vy-
kládal Václav Hájek, průvod-
ce Uhelného safari.  Nejprve 
se podívali na uhelný lom 
z vyhlídky, kde získali obec-
né informace o historii i sou-
časnosti dobývání uhlí na 

Mostecku, následně skupina 
zamířila do báňského provo-
zu. „Podobně jako v Čechách 
absolvujeme následující tři 
dny poznávací okruh po mís-
tech bývalé a současné těž-
by na německé straně hrani-
ce, zajímat se budeme i o re-
kultivace,“ doplnili účastníci 
exkurze s tím, že jedna ze za-
stávek v Sasku povede i na 
partnerskou univerzitu ve 
Freibergu. 
Uhelné safari pro veřejnost 
zahajuje sezonu na začátku 
května. Většina květnových 
i červnových exkurzí je až 
na několik málo výjimek již 
plně obsazena. Objednávat 
termíny na dva prázdninové 
měsíce bude opět možné od 
prvního června.                 (red)  

Do lomů míří první zahraniční návštěvy
Do těžebních lokalit míří první návštěvníci. 
Ačkoli Uhelné safari oficiálně odstartuje no-
vou sezonu až v květnu, šestice studentů z ra-
kouské Montanuniversität v  Leobenu se do 
lomu podívala už v půlce dubna. 

Skupina studentů z rakouské Montanuniversität v Leobenu se p ijela podívat na lom eskoslovenská armá-
da. Foto: (pim)

CO MUSÍ UMĚT STROJNÍ TECHNOLOG
  Pro svou práci potřebuje minimálně středo-

školské vzdělání se strojním zaměřením. 

  Musí zvládat číst i kreslit technickou dokumentaci. 

  Pracuje v ranních osmihodinových směnách. 

Strojní technologové musí rozdělovat svůj as mezi práci v kancelá i a v terénu. Foto: (pim)

Společný tým kuželkářů 
z Vršanské uhelné a Coal 
Services zvítězil v úvod-
ním turnaji letošní spor-
tovní sezony, kterou pro 
zaměstnance společnos-
tí Seven Energy tradičně 
připravuje sdružení odbo-
rových organizací. 
Tým ve složení Vondrášek, 
Houška a Vítr si trofej od-
nesl už potřetí za sebou. 
Na druhém místě v katego-
rii družstev skončil tým Ha-
siči - Šlosar, Vilhelm a Sy-

mon. Pomyslnou bronzovou 
příčku a o jedno místo hor-
ší pořadí než vloni obsadil 
tým Czech Coal Power, je-
hož barvy hájila trojice Pa-
velka, Švarc a Šnajdr. Cenu 
útěchy převzali hráči Vršan 
– elektro. 
Ženskou kategorii, kde se 
soutěží jednotlivě, letos 
ovládla Marie Pejcharová 
před tradičními soupeřkami 
Vítrovou a Šnajdrovou. Nej-
lepším hráčem turnaje byl 
vyhlášen Zdeněk Vítr.    (red)

Kuželkám vládnou Vršany

Od loňského podzimu pocti-
vě chodili na šachťáky, te-
dy na přípravné večery. Bě-
hem nich se pilně trénovala 
všechna ustanovení Pivní-
ho zákona, stejně jako zpěv 
hornických písní neboli kar-
mín a došlo i na samotný 
Skok přes kůži. Poslední ze 
šachťáků, který se uskuteč-
nil v polovině dubna v mos-
tecké noře U mamuta, byl 
obzvlášť náročný, protože 
všichni účastníci už muse-
li být nejen náležitě připra-
veni, ale také správně oble-
čení. 

Skok přes kůži patří k hor-
nickým tradicím, která by 
se mohla stát součástí ne-
hmotného kulturního dědic-
tví UNESCO. První Skok přes 
kůži, kterým se symbolic-
ky přijímají do hornického 
cechu adepti z řad studen-
tů vysoké školy báňské, se 
datuje do roku 1852. Pravi-
delně se pod hlavičkou ost-
ravské báňské univerzity za-
čaly pořádat v 70. letech mi-
nulého století. Most hostil 
v pořadí 128. Skok přes kůži 
v říjnu loňského roku. 

(red)

Poslední přípravy na letošní Skok přes kůži
Letošní Skok přes kůži se konal na Ostravsku  
poslední dubnový víkend. Mostečtí fuksové 
a fuksie byli připraveni velmi důkladně. 

Na posledním šach áku už všechno muselo vypadat jako na opravdovém Skoku p es kůži. Foto: (pim)
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Nezačalo se snad poprvé 
v historii od projektantské-
ho prkna, od asfaltu a kubíků 
hlíny, ale od toho, jak si park 
a jeho využití představují sa-
mi obyvatelé. O novém pří-
stupu k veřejnému prostoru 
jsem si povídala s Veronikou 
Louckou, která má u rekon-
strukce parku Střed na sta-
rost práci s veřejností.

Pat í tento park k problema-
tickým místům, t eba z hle-
diska kriminality, nebo je to 
místo, kterému se obyvatelé 
vyhýbají?
Park má dvě tváře. Tou první 
je krásná zeleň s unikátní at-
mosférou, mimochodem je to 
dendrologicky nejzajímavěj-
ší místo v Mostě, a současně 
je vylidněný. Protože tam ni-
kdo nechodí, stahují se tam 

problémové osoby, protože 
se tam stahují, nikdo tam ne-
chodí. Je to začarovaný kruh, 
ze kterého musíme vystoupit. 
Už začátkem roku jsme uděla-
li velký úklid. Pravidelně tam 
celý den procházejí asistenti 
prevence kriminality a v noci 
na park dohlíží strážníci, tak-
že už je tam bezpečno.

Pro  je vlastně park v tako-
vém neutěšeném stavu?
Problematické jsou hlav-
ně betonové nádrže na vo-
du, které pokrývají velkou 
část parku. Po roce 1989 do-
šly prostředky na údržbu, vo-
da se vypustila a od té do-
by začaly konstrukce chátrat. 
Jen odstranění nádrží a všech 
rozvodů bude inančně nároč-
né.

Ptali jste se obyvatel Mostu, 
jak si p edstavují budoucnost 
parku. Co jste se dozvěděli?
Hlavně to, že lidé chtějí park 
opravit. Trochu jsme se bá-

li, že to pro ně nebude prio-
rita, ale naprostá většina si to 
přeje. Překvapivě se ani neu-
kázaly rozpory v tom, jak by 
měl park vypadat a co obsa-
hovat. Lidé se shodli, že parku 
se má vrátit původní využití 
i atmosféra – voda, zeleň, mís-
to k posezení. Ukázalo se, že 
je to místo, na nějž byli oby-
vatelé hrdí.

Pro  město park jednoduše 
neopraví, pro  se snažíte tolik 
o zapojení obyvatel?
V Nadaci Proměny Karla Ko-
márka, kterou žádáme o pod-
poru, dělají revitalizace veřej-
ných parků a prostor jiným 
způsobem. Říkají, že když se 
zapojí do přípravy projektu li-
dé, podaří se vytvořit funkční 
místo, kam chodí, které využí-
vají. Naším cílem proto je, aby 

se o parku a jeho proměně za-
čalo mluvit, aby se lidé zača-
li zajímat.

Jak to chcete dokázat?
Vytvořili jsme síť partnerů, 
kteří už jsou zapojení do ko-
munitního plánování sociál-
ních služeb – neziskové orga-
nizace, volnočasové, dětské, 
seniorské i aktivní jedinci, 
pomůže nám hodně základ-
ní umělecká škola, dále třeba 
Tereza Dvořáková z Agentury 
pro sociální začleňování, kte-
rá je specialistkou na komu-
nitní život. Založili jsme face-
bookový pro il Znovuzrození 
parku Střed, kde kromě infor-
mací o projektu třeba fotíme 
každý týden park z jednoho 
místa, takže můžeme sledo-
vat jeho proměny.

Už máte za sebou první se-
tkání, jaký z něho máte pocit?
Byli jsme nadšeni my i li-
dé z nadace. Projekt oslovil 
spoustu lidí. Do podzimu mu-

síme připravit podmínky pro 
komunikaci města s veřej-
ností, nastartovat ji a dořešit 
některé pozemkové problé-
my. Pokud se nám to pove-
de, získáme 25 milionů ko-
run od Nadace Proměny na 
realizaci.

Nadace Proměny je však 
výjime ná tím, že nenabízí 
jen peníze...
Mají know-how a zkušenos-
ti jak měnit veřejné prostory 

tak, aby byly udržitelné. Ne-
jde jim o to opravovat parky 
nebo školní zahrady, ale nau-
čit město, jak vytvářet funkč-
ní veřejné prostory. Už teď 
nám pomáhají, radí, jak oži-
vit park, jak vzbudit zájem. 

Myslím, že nás to naučí lé-
pe pracovat a komunikovat 
s veřejností. Je to skutečně 
velká prestiž dostat tuto na-
daci do města. Ve výzvě Par-
ky 2016, kam jsme přihlásili 
náš projekt, žádalo o podpo-
ru 28 měst. Čtyři postoupi-
la do dalšího kola, kdy jsme 
s primátorem a dalšími part-
nery lidi z nadace provedli 
parkem i městem a předsta-
vili jim svůj záměr. Následně 
jsme s Ostravou-Porubou po-
stoupili do inále a obhajova-
li svůj záměr v Praze, což by-

la opravdu velká výzva. Teď 
už věřím, že to zvládneme. 

Co se stane, pokud nadace 
nep ispěje?
Já věřím, že budeme pokra-
čovat stejnou cestou. Veřej-
nost bude zapojena do přípra-
vy projektového záměru. V dal-
ší fázi přizve město odborníky, 
aby se zapojili do architekto-
nické soutěže. To nejde, aby-
chom teď začali tvořit park 
s podporou veřejnosti a když 
nadace nepřispěje, abychom 
to stopli. To bych se asi muse-
la z tohoto města odstěhovat. 
Podle zkušeností nadace mu-
síme počítat s tím, že to potr-
vá více než tři roky. Je to běh 
na dlouhou trať, ale pak to sto-
jí za to.

Co tedy aktuálně chystáte za 
akce k oživení parku?
Budeme tvořit mapu minu-
losti parku. Jdeme za seniory, 
pamětníky. Máme připrave-

nou původní projektovou do-
kumentaci parku a budeme se 
jich ptát, kde rádi seděli, kde 
trávili čas s dětmi, kde se ran-

dilo. Vyzýváme obyvatele měs-
ta, aby prošli své archivy a po-
slali nám fotogra ie, vlastní ne-
bo z knih a časopisů a připsali 
svou vzpomínku. ZUŠ z fotek 
vytvoří výstavu, kterou bude-
me prezentovat v parku. Ver-
nisáž se koná 10. června, neboť 
park přihlašujeme do Víkendu 
otevřených zahrad. 

Máte p edstavy o budoucím 
využití parku? Budou se tam 
t eba p esouvat městské akce?
Už teď tam proběhne zahájení 
turistické sezony. Organizace, 
s nimiž jsme se spojili, nás do-
slova bombardovaly nápady na 
akce, které by se tam daly dělat. 
O využití se tedy nebojím.

Jak si p edstavujete vy sama 
park za t i, za ty i roky?
Mohu vám to dokonce ukázat: 
Jiráskovy sady v Litoměřicích. 
I tento park byl rekonstruo-
ván za pomoci Nadace Promě-
ny a je nádherný. Představuji 

si jednoduché, zelené, přírodní 
místo, aby tam zůstala voda, ale 
v menším rozsahu než dnes, 
aby to bylo udržitelné.        (kat)

Město Most se učí tvořit veřejný prostor
Pojem revitalizace mají obyvatelé severu Čech 
spojený především se zahlazováním stop po 
těžbě. Jenže znovu kultivovat potřebují i mís-
ta, která denně míjíme, a jsou součástí centra 
města. V  posledních týdnech je takovým hoj-
ně diskutovaným místem park za sportovní 
halou v  Mostě. Desetiletí chátrá a  jeho stav 
k procházkám moc neláká. Zajímavý není jen 
návrh na jeho revitalizaci, ale též způsob, ja-
kým ji chce město provést.  

Veronika Loucká
  pochází z Chomutova, žije v Mostě

  studovala Gymnázium v Chomutově a Vysokou školu 
inanční a správní v Mostě

  manažerka prevence kriminality Statutárního města 
Most a koordinátorka za participaci projektu Znovu-
zrození parku v centru Mostu.

K nedožitým 85. narozeni-
nám Olgy Havlové byl vysa-
zen strom na řečanské kři-
žovatce v Kladrubech nad 
Labem.
„Jsem ráda, že byla vybrána lí-
pa srdčitá, která pomáhá léčit 
tělo i duši, stejně jako paní Ol-
ga chtěla pomáhat všem ne-
mohoucím,“ řekla předsedky-

ně Výboru dobré vůle Milena 
Černá. Po celé České repub-
lice bude k nedožitému ži-
votnímu jubileu bývalé prv-
ní dámy vysazeno symbolic-
ky 85 stromů dobré vůle, dva 
dokonce v zahraničí. K pro-
jektu se spolu s obcí Kladru-
by nad Labem připojila i Sev.
en EC.                                (kapr)

Strom pro Olgu Havlovou

Vedle tradičních soutěží, za 
něž děti dostanou uhelné gro-
šíky, které si pak mohou vy-
měnit za nějakou cenu, je 
nachystán i další program. 
V něm se představí například 
Městská policie Most, Hlav-
ní báňská záchranná stanice 
nebo dobrovolní hasiči, pood-
haleny budou dveře hornic-

ké alchymie, předvedena tav-
ba železa. Komu při tom všem 
vyhládne, jistě si rád opeče 
buřtík. 
Dětský den v hornickém 
skanzenu se koná v sobotu 
26. května od 9 do 13 hodin 
a dojet na něj můžete vláč-
kem zvaným Hurvínek, kte-
rý pojede z  Mostu do muzea 

a zpět (odjezd z Mostu v 8:45 
hodin, odjezd z PTM zpět ve 
12:45 hodin; jízdné zdarma). 
K dispozici bude i kyvadlová 
doprava od nejbližší zastávky 
tramvaje. Všichni zájemci tak 
mohou stihnout nejen úžas-
ný dětský den v hornickém 
podání, ale i oslavy 100 let 
od založení republiky, které 
se budou v uvedený den ko-
nat od 13 hodin v areálu pře-
sunutého kostela Nanebevze-
tí Panny Marie v Mostě.   (sed)

Na dětský den do muzea vláčkem
Ani letos nebudou chybět oslavy Dne dětí 
v Podkrušnohorském technickém muzeu. 

Odkaz Olgy Havlové bude p ipomínat 85 stromů dobré vůle. Foto: (kapr)

Veronika Loucká vě í, že mostecký park St ed po rekonstrukci znovu ožije. Foto: (kat) 

„Založili jsme facebookový profil Znovuzrození parku Střed, kde 
kromě informací o projektu třeba fotíme každý týden park z jed-
noho místa, takže můžeme sledovat jeho proměny.“

„Organizace, s nimiž jsme se spojili, nás doslova bombardovaly ná-
pady na akce, které by se tam daly dělat. O využití se tedy nebojím.“

„Vybrali jsme toto místo, 
protože se město rozhodlo 
park Střed upravit. Jedná se 
o velmi krásné, klidné mís-
to, prakticky v centru města, 
které si zaslouží, aby ho lidé 
využívali,“ vysvětlila Marké-
ta Stará, náměstkyně primá-
tora Mostu, která odstarto-
vala obě cyklojízdy. I tento-
krát totiž zájemci vybírali 
mezi náročnější a jednoduš-
ší trasou.     

Aby si sportovci na začátku 
sezony užili i něco víc než jen 
sportovní zážitek, čekaly na 
ně v cíli maskot města, ale ta-
ké občerstvení, drobné odmě-
ny nebo pumptracková dráha. 
Návštěvníci rozlehlého parku 
nad mosteckou sportovní ha-
lou si mohli přímo na místě 
prohlédnout malou výstavu, 
jak park Střed vypadal a jak 
by se mohl do budoucna pro-
měnit.                                   (red)

Sezonu zahajovali cyklojízdou v parku
V Mostě zahájili turistickou sezonu nadvakrát 
- tradičním pochodem Mostecká šlápota, kte-
rý statutární město připravuje ve spolupráci 
s Klubem českých turistů, a o den později cyk-
listickou vyjížďkou z parku Střed. 

Cyklojízda letos za ínala i kon ila v mosteckém parku St ed. Foto: (pim)

Fiktivní firmy z mostecké 
obchodní akademie mají 
za sebou další úspěch. 
Na 24. mezinárodním vele-
trhu fiktivních firem v Praze 
vybojovala mostecká „fiktiv-
ka“ zabývající se cukrovin-
kami Candy Dreams prven-
ství mezi 107 soutěžícími. 
Získala tím možnost zúčast-
nit se příští rok mezinárod-
ního veletrhu v Bratislavě. 
Neztratily se ani další mos-
tecké firmy. Nadčasová in-
ternetová kavárna Cofee and 
Game, s.r.o. byla pátou nej-
lepší firmou veletrhu a lu-
xusní vietnamská restaurace 
Do An Hanoi, s.r.o. obsadila 
druhé místo v soutěži o nej-
lepší prezentaci firmy. 
Pro studenty obchodní aka-
demie jsou fiktivní firmy 
možností, jak si zdokonalit 
obchodní dovednosti a zna-
losti. I když se jedná o vir-
tuální společnost, má všech-
ny náležitosti reálné fir-
my. A veletrhy fiktivních 
firem jsou dobrou příleži-
tostí k porovnání schopnos-
tí a výměně zkušeností. V le-

tošním školním roce se VOŠ, 
OA, SPgŠ a SZŠ zúčastnila ve-
letrhů v Plzni, Mostě, Žatci, 
a Sokolově. „Na všech těchto 
akcích naše firmy získaly oce-
nění a umístily se mezi první-
mi,“ prozradila vyučující Iva 
Tichá. 
Výuku tohoto specializo-
vaného předmětu, který 

ideálně propojuje všech-
ny ekonomické předměty 
v praxi,  podporují na mos-
tecké střední škole i Vršan-
ská uhelná a Severní ener-
getická. Zástupci těžebních 
společností se pravidelně 
účastní mosteckého veletr-
hu fiktivních firem jako po-
rotci.                                (red)

Nejlepší fiktivní firma je z Mostu

Candy Dreams z mostecké obchodní akademie si p ivezla první místo 
z pražského veletrhu fi ktivních fi rem. Foto: Archiv školy
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Černí andělé slaví další cenný triumf
Mostecké házenkářky zvedly v dubnu nad hlavu 
další cennou trofej. Po pěti letech se staly vítěz-
kami nejvyšší ženské soutěže, česko-slovenské 
MOL ligy. Původně tým neměl zisk poháru pro 
nejúspěšnější celek ligy mezi prioritami, když 
se ale naskytla šance, Černí andělé ji využili. Je-
jich letošní snažení ale ještě není u konce. Čekají 
na ně souboje play-off, ve kterých se mostecké 
hráčky budou snažit zopakovat loňský úspěch 
a vybojovat k interligovému i český mistrovský 
titul. Jejich prvním soupeřem bude tým Olo-
mouce, proti kterému se mostecké házenkářky 
na domácí půdě postaví v pátek 4. května. Medaile mosteckým hrá kám p edával primátor Mostu Jan Paparega. Spole ně s Vršanskou uhelnou je Most 

generálním partnerem mostecké házené.

Po skon ení posledního zápasu základní ásti ligy mohly p ímo na palubovce mostecké sportovní haly pro-
puknout oslavy. 

Pohár, který si prohlíží branká ka Dominika Müllnerová se spoluhrá -
kou Terezou Chmela ovou, je putovní. Klubu zůstane jeho menší replika. 

V základní ásti ligy mostecké hrá ky zvítězily, te  je ekají ještě boje o eský mistrovský titul. Foto: 4x (pim)
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