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V listopadu 
média zajímalo

Jak probíhá p íprava v Ho-
anském koridoru a které 
p eložky jste již realizovali?
Příprava na pokračování 
těžby na lomu Vršany pro-
bíhá už několik let a svým 
rozsahem a unikátností 
je velmi náročná. Součás-
tí projektu jsou především 
přeložky inženýrských sítí 
v tzv. Hořanském koridoru. 
S jejich realizací jsme začali 
v průběhu letošního roku. 
Významným krokem byla 
zejména přeložka horkovo-
du, který zásobuje teplem 
a teplou vodou město Most. 
K jeho přepojení mělo pů-
vodně dojít během srpna, 
kdy by se přerušení dodá-
vek tepla a teplé vody do-
tklo obyvatel jen minimál-
ně. Vzhledem k rozsahu 
prací, které v Hořanském 
koridoru probíhají, a také 
s ohledem na bezpečnost 
a hladký průběh celé ak-
ce, bylo nakonec nutné je-
jí realizaci posunout zhru-
ba o měsíc.  
Jsme si vědomi, že přesu-
nutí termínu přeložky způ-
sobilo potíže, protože by-
lo nutné dočasně přerušit 
dodávky tepla, a to prá-
vě v době, kdy přišly prv-
ní studené dny. Všem se 
za vzniklé nepříjemnosti 
omlouváme.
Díky vstřícnosti a výborné 
spolupráci se společnost-
mi Severočeská tepláren-
ská a United Energy se nám 
však následně podařilo 
zkrátit termín odstávky ze 
čtyř na pouhé dva dny. Prv-
ní teplá voda tak dorazila 
k odběratelům už ve středu 
večer namísto avizovaného 
pátku. Vršanská uhelná a.s. 
by touto cestou ráda po-
děkovala všem, kdo se na 
úspěchu akce podíleli.

MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová,
mluvčí Sev.en Energy

V Úpravně uhlí v Komořa-
nech skončila začátkem 
listopadu výměna třídičů 
v rámci výroby tříděného 
uhlí. Od loňska jich tu bylo 
postupně vyměněno všech 
osm a vznikl zde díky tomu 
evropský unikát. V žádném 
z okolních států totiž ne-
ní možné vidět tak početné 
„hnízdo“ třídičů pohromadě 
na jednom místě. 
„Původní vibrační sítové 
třídiče, i s ohledem na dobu 
svého pořízení a instalace, bylo 
potřeba častěji čistit, vyžado-
valy neustálý dohled obsluhy 
a častý zásah údržby. Naopak 
nová zařízení, vibrační vlno-
napěťové třídiče, jsou schopné 
přepravit a vytřídit dvojná-
sobné množství Ořechu 2 a síta 
se nelepí ani v případě mokré 
vsázky,“ vysvětlil Tomáš Paul, 
specialista úseku technic-
kého ředitele Coal Services. 
Původní třídiče byly poří-
zeny v roce 1954 a následně 
v roce 1971. Od té doby byly 
v provozu a k jejich výměně 
došlo až nyní. 
Třídiče s provozním označe-
ním C41 se využívají na vý-
robu tříděného druhu Ořech 
2 a hruboprachu, jsou v nich 
umístěna speciální polyure-
tanová síta, kterými propa-
dává uhlí podle velikosti ok 
(v tomto konkrétním případě 
10 mm). Tříděný druh Ořech 
2 je zákazníky nejžádanější 
a představuje cca 70 % prode-
je tříděného uhlí.
Nahrazování starých zaříze-
ní novými neprobíhalo najed-
nou, ale postupně v několika 
etapách. O výměně bylo roz-
hodnuto v loňském roce a za-
krátko byly pořízeny první 
dva třídiče rakouské irmy IFE, 

která se specializuje na výro-
bu obdobných zařízení, navíc 
těžební společnosti skupiny 
Sev.en Energy s ní dlouhodo-
bě spolupracují a využívají ta-
ké její separátory železa. „Tří-
diče se vyměňovaly postupně 
ve dvojicích mimo jiné i pro-
to, abychom si ověřili jejich vý-

konnost, a zároveň neovlivnili 
výrobu produktu Ořech 2. Pro-
tože se osvědčily, letos byly in-
stalovány zbývající čtyři třídiče 
na celkový počet osm,“ doplnil 
Tomáš Paul s tím, že komplet-
ní demontážní práce, výrobu 
většiny konstrukcí a montáže 
celků, provedla strojní údrž-

ba úpravny uhlí pod vedením 
mistra Martina Plášila. „Údrž-
bě patří velký dík, protože její 
zaměstnanci odvedli obrovský 
kus práce za velmi krátké ob-
dobí. Na výměnu dvojice třídičů 
měli zhruba šest týdnů a všech-
no zvládli bez problémů,“ při-
pomněl specialista.            (red) 

Výměna třídičů skončila, vznikl unikát

Osm nových t ídi ů slouží v Úpravně uhlí v Komo anech slouží zejména k výrobě t íděného druhu o ech2. 
Foto: (pim)

Stovku osobností ocenil 
Hasičský záchranný sbor 
ČR u příležitosti výročí 
Dne vzniku samostatného 
Československého státu. 
Při slavnostním ceremoniá-
lu na zbirožském zámku ob-
drželi medaile a plakety pří-
slušníci HZS ČR a osobnosti, 
které se dlouhodobě zasazují 
o vynikající spolupráci s ha-
siči a podílejí se tak na zajiš-
tění bezpečnosti občanů. 
Medailí „Za zásluhy o bez-
pečnost“ převzal také Bro-
nislav Vilhelm, velitel Ha-
sičského záchranného sboru 

podniku Severní energetic-
ká. Toto ocenění se uděluje 
občanům, zástupcům státní 
správy a samosprávy i ostat-
ních složek integrovaného 
systému a dalších spolupra-
cujících organizací za dlou-
hodobé pracovní úsilí, za 
osobní iniciativu a za záslu-
hy o rozvoj požární bezpeč-
nosti a ochrany obyvatelstva. 
Chtěli bychom našemu ve-
liteli touto cestou popřát 
mnoho dalších úspěchů 
v pracovním i osobním ži-
votě. 

Hasiči Severní energetické.

Jedna ze sta výročních medailí putuje na šachtu
Pokračování ze strany 1
Jeho obměnu zajišťovala spo-
lečnost PAS Procesní Auto-
matizační Systémy s.r.o., v ně-
kolika etapách už od loňské-
ho roku. „Jejich práce byla 
o to obtížnější, že se vše dě-
lalo prakticky za plného pro-
vozu úpravny. Snažili jsme se 
při přepojování na nový řídi-
cí systém maximálně využívat 
pravidelných technologických 
odstávek, stejně tak prázdni-
nového generálního výpadu,“ 
doplnil Macků. 
Nové pracoviště technologic-
kého dispečinku bylo vybave-
no i novou technikou, úplnou 
novinkou je například cent-
rální zobrazovací panel, sa-
motný způsob ovládání jed-

notlivých zařízení ale pro 
dispečery zůstal v podstatě 
stejný. To byl zároveň jeden 
ze zadávacích požadavků. 
„Nový řídicí systém má ale ce-
lou řadu dalších výhod. Zlepši-
la se diagnostika poruch, vý-
měna kamer za digitální po-
máhá dispečerům při práci 
za snížené viditelnosti. Všech-
ny tyto změny budou mít vliv 
i na kvalitu služeb poskyto-
vaných zákazníkům, míchání 
produktů je díky novému ří-
dicímu systému přesnější, což 
by mělo znamenat minimum 
reklamací,“ vysvětlil technik 
s tím, že všechny změny by 
měly zajistit bezporuchový 
provoz úpravny minimálně 
na šest let.                         (red)

Dispečeři ovládají úpravnu...
Změna názvu Sev.en 
Finance 
Dne 5. 11. 2018 došlo k pře-
jmenování společnosti Sev.
en Finance s.r.o. na Sev.en 
Services s.r.o. Identi ikační 
údaje (IČ, DIČ) zůstávají beze 
změn.                                   (red)

Volby do dozorčí rady 
Vršanské uhelné
Začátkem prosince se usku-
teční volby členů dozorčí ra-
dy volených zaměstnanci 
společnosti Vršanská uhel-
ná. Podle stanov společnosti 
je dozorčí rada šestičlenná, 
dvě třetiny členů jsou vole-
ny a odvolávány valnou hro-
madou, zaměstnanci společ-
nosti v těchto volbách pro-
to volí 2 členy dozorčí rady. 

Další informace ohledně vo-
leb jsou k dispozici na in-
tranetu, volební řád také na 
sekretariátech příslušných 
úseků.                                  (red)

O uhelných regionech 
jednali v Mostě
Členové Hospodářského 
a sociálního výboru Evrop-
ské komise přijeli na konci 
listopadu do Česka jednat 
se zástupci tří krajů spoje-
ných s těžbou uhlí. Cílem 
setkání bylo mimo jiné hle-
dat možnosti, jak podpořit 
tradiční průmyslové regio-
ny v době odklonu od uhlí 
a transformace energetiky. 
Součástí návštěvy byla i za-
stávka v lomu ČSA Severní 
energetické.                     (red)

STRUČNĚ

Navázala spolupráci s cho-
mutovskou Střední školou 
technickou, gastronomickou 
a automobilní. Její střediska 
v Jirkově a Údlicích totiž vyu-
čují zemědělské a zahradnic-
ké obory, které jsou pro prá-
ci v Rekultivacích ideální. „Li-
dí na trhu práce je nedostatek 
a rok od roku se shánějí hůře. 
Už v loňském roce jsme proto 
přemýšleli, že bychom se zkusili 
obrátit na některou z okolních 
škol. Ideální nám právě připa-
dala učiliště v Údlicích a Jir-
kově, která jsou dnes součás-
tí chomutovské střední školy 
technické, gastronomické a au-
tomobilní,“ vysvětlil původní 
myšlenku Tomáš Šolar, ředitel 
společnosti Rekultivace. 

Vše ještě urychlil jeden ze za-
městnanců Rekultivací, jehož 
syn je shodou okolností žá-
kem zmiňované školy. „Ob-
rátili se na nás s prosbou, zda 
u nás nebylo možné absolvo-
vat praxi v rámci odborného 
výcviku. Dohodli jsme se pro-
to se školou a navázali jsme, 
věřím, oboustranně výhodnou 
spolupráci. Škola nám vyti-
puje vhodné žáky, my pro ně 
zajistíme provádění odbor-
ného výcviku případně bri-
gády, a pokud bude z jejich 
strany zájem, jsme schopni 
jim následně umožnit nástup 
do zaměstnání,“ doplnil ředi-
tel.  V současné době už jsou 
v Rekultivacích na praxi prv-
ní dva žáci. 

„Jedná se o jednoho žáka obo-
ru zemědělec-farmář z naše-
ho střediska v Jirkově a jed-
noho z oboru opravář země-
dělských strojů ze střediska 
v Údlicích, jehož žáci absolvu-
jí odborný výcvik u nás v Jir-
kově,“ vysvětlil Marek Dvo-
řák, zástupce ředitele pro 
praktické vyučování chomu-
tovské střední školy a vedou-
cí střediska Jirkov. V obou 
případech se jedná o tříle-
té učební obory zakončené 
výučním listem. Žáci během 
studia absolvují v prvním 
ročníku 6 hodin odborného 
výcviku týdně, v dalších roč-
nících ještě o hodinu více, ob-
vyklým postupem je týdenní 
střídání praktického a teore-

tického vyučování. „Na pra-
xi do konkrétních irem cho-
dí studenti individuálně, ma-
jí možnost začít už v prvním 
ročníku. Během praxe ale mu-
sí plnit i určité podmínky da-
né školním vzdělávacím plá-
nem, což je ale záležitost do-
hody mezi zaměstnavatelem 
a školou, vše je samozřej-
mě ošetřeno smluvně,“ dopl-
nila Věra Bulecová, vedou-
cí učitelka odborného vý-
cviku jirkovského střediska. 
Pro školu je podle jejích slov 
podobná nabídka vždycky 
příjemná, navíc i s vidinou 
možného uplatnění žáků. 
Velkou výhodou je v případě 
Rekultivací i vazba mezi ir-
mou, rodiči a školou. „Ještě 
před nástupem na praxi spo-
lečně s irmou konzultujeme 
jednotlivá témata na školní 
rok. Po každém týdnu se vy-
plňuje výkaz včetně hodnoce-

ní žáka, na konci školního ro-
ku se zpracovává hodnocení, 
a to nejen ze strany zaměst-
navatele, ale také konkrétní-
ho žáka, aby existovala zpět-
ná vazba. Navíc i my jako zá-
stupci školy máme možnost 
studenty v místě jejich praxe 
kontrolovat,“ doplnila Bule-
cová. 
Práce v Rekultivacích má ale 
i svá speci ika, protože pro-
bíhá na místech, kde sice již 
těžba uhlí skončila, přes-
to v jejich okolí dál aktivně 
probíhá. „Je třeba mít na pa-
měti, že i mladí lidé na pra-
xi musí splňovat veškeré ná-
ležitosti pro pohyb na šach-
tě. Nejen pro tyto účely jsme 
vyčlenili jednoho z našich za-
městnanců, který má veške-
rou tuto agendu i studenty na 
starost,“ připomněl na závěr 
ředitel Rekultivací Tomáš 
Šolar.                                    (red)

 Rekultivace hledají zaměstnance na učilištích
Najít v současnosti nové zaměstnance nejen do provozů v těžebních 
společnostech není nic snadného. S tímto problémem se potýká i spo-
lečnost Rekultivace, která ale od letošního roku zkouší nový způsob. 

Ve Chvaleticích oslavovali 

P es 80 návštěvníků oslavilo ve st edu 21. listopadu zahájení provozu dopravy a vykládky uhlí po-
mocí kontejnerů rakouské fi rmy Innofreight. V elektrárně ve Chvaleticích se sešlo vedení fi rem Inno-
freight, D Cargo a Sev.en EC, ale také zaměstnanci těchto fi rem, kte í se podíleli na výstavbě. Změ-
nu dopravy uhlí ze severních ech do Chvaletic a jeho následnou vykládku provádí státní železni ní 
dopravce D Cargo, který využívá rakouský kontejnerový systém Innofreight. Díky tomuto systému 
je možné uceleným vlakem p epravit o 400 t uhlí více než doposud. Sou ástí oslavy byly i prohlídky 
stacionárního vykládacího za ízení a prohlídka provozu elektrárny. (kapr)

Po roční přestávce budou 
moci děti zaměstnanců 
společností skupiny Sev.en 
Energy opět začít prázdni-
ny v letním dětském táboře 
ve Vrbně. 
„Přestože už tábor nepatří do 
majetku skupiny, chtěli jsme 
dětskou rekreaci zaměstnan-
cům společností skupiny Sev.
en Energy zachovat. Proto 
jsme veškerou agendu, kte-
rá s výjezdem do Vrbna souvi-
sí, převzali jako odborová or-
ganizace,“ vysvětlil Lubomír 
Holý, předseda Odborové or-
ganizace pracujících Dolu Jan 
Šverma, která organizaci tá-
bora převzala. Pro zaměst-
nance, kteří byli zvyklí své 
děti na tábor do Vrbna za-
čátkem prázdnin posílat, by 
se nemělo změnit prakticky 
nic. „Systém, na který byli li-

dé v minulosti zvyklí, jsme se 
snažili zachovat. I s ohledem 
na změnu organizátora tábo-
ra ale nově nebude možné ne-
chat si částku za pobyt strh-
nout ze mzdy. Poukaz proto 
bude nutné zaplatit v plné vý-
ši před odjezdem dětí do tá-
bora a zpětně si případně ne-
chat proplatit příspěvek od 
zaměstnavatele,“ připomněl 
Holý. 
To, že se organizátorem 
prázdninového pobytu ve 
Vrbně stává odborová orga-
nizace, ale neznamená, že by 
tábor byl pořádán pouze pro 
děti odborářů. Nabídka pla-
tí pro všechny zaměstnance 
společností skupiny bez vý-
jimky. Další podrobnosti na-
leznete na servisní straně to-
hoto čísla Důlních novin.  

(red)

Děti opět vyrazí do Vrbna

Oceněný velitel hasi ů Severní energetické Bronislav Vilhelm (vlevo). Foto: Archiv HZS
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Na skrývce Vršanské uhelné se 
výklopní starají o vyprazdňo-
vání železničních souprav, kte-
ré do lokality Jan Šverma při-
vážejí k zakládání zeminu, pří-
padně aglomerát po spalování 
uhlí v elektrárně Počerady, lit-
vínovské chemičce nebo komo-
řanské teplárně. „První věc, kte-
rou musí výklopní udělat, když 
přijde na svou směnu, je převzít 
pracoviště. Zajímá nás, co se sta-
lo v uplynulé směně, zda se něja-
kým způsobem opravovaly kole-
je, u lopatového rýpadla E7, kte-
ré se k zakládání také využívá, 
se musíme zajímat i o to, jak se 
stroj v minulých směnách ma-
zal,“ vysvětlil Miroslav Kopp, 
výklopní v lokalitě Jan Šverma. 
Na tomto pracovišti pracuje 
tříčlenná osádka, řidič rypad-
la, strojník a výklopní. „Stroj-
ník s výklopem železničních sou-
prav obvykle pomáhá také, spo-
lečně pak děláme i mazání na 
stroji. Má to své výhody, jednak 
se můžeme v práci zastoupit, ale 
pomáhá to i jako výměna zkuše-
ností, jeden od druhého se mů-
žeme leccos naučit a případně si 
vysvětlit věci, kterým nerozumí-
me,“ připomněl Kopp.

Když neklopí, pomáhají 
kolegům
Pracovní směna po převze-
tí pracoviště pokračuje čeká-
ním na první vlak, který bude 
potřeba vyklopit, případně na 
kolejáře, kteří nejprve udělají 
patřičné opravy na pohyblivé 
koleji. Když vlak dorazí, nena-
jede přímo k rypadlu, ale vyčká 
v uctivé vzdálenosti, než mu dá 

řidič rypadla zvukový signál, že 
může najet. „Pak se postupně 
u každého z vozů pustí vzduch, 
zvedne zajišťovací hák, pákou se 
otevře píst a vyklopí se vůz. Že-
lezniční souprava mívá obvyk-
le kolem dvanácti vozů, vyklá-
pí se půl hodiny až hodinu,“ vy-
světlil výklopní. Během směny 
se tu vystřídá v průměru pět 
souprav. 
Čas mezi příjezdy jednotlivých 
vlaků tráví výklopní různě. Nej-
častěji ale údržbou. Lopato-
vé rypadlo se musí pravidel-
ně mazat, a to zabere také urči-
tý čas, stejně tak pravidelně se 
musí dělat například přestavby 
kabelů a další činnosti. A navíc 
osádka, pokud není dostateč-
ný provoz a není co vyklápět, 
může pomáhat s údržbou kole-
gům ze zakladačů v lokalitě Jan 
Šverma. 

Každý vůz je jiný
U kolejových zakladačů je si-
tuace trochu jiná, tam je pro-
voz intenzivnější, denně sem 
přijede v průměru kolem se-
dmnácti souprav naložených 
zeminou případně popílkem. 
Výklopní jsou tu dva, osád-
ku zakladače tvoří další troji-
ce lidí. S výklopními komuni-
kují vysílačkou. „Výklopní není 
fyzicky náročná práce, ostat-
ně v minulosti jí dělaly i ženy. 
V podstatě by to byla ideální 
práce nebýt počasí, protože to 
občas umí být velmi nepříjem-
né,“ doplnil výklopní u zakla-
dače Václav Jankovec s tím, že 
nejobtížnější je jejich práce 
večer, kdy je za snížené vidi-

telnosti potřeba rozlišit, jaký 
materiál železniční souprava 
přiváží. „Aglomerát se vyklápí 
trochu jinak, aby zbytečně ne-
prášil a nevylétl z koryta, kam 
se sype. Jako na každou práci si 
ale člověk za čas vytvoří určitý 
grif,“ připomněl Jankovec.  Ce-
lou soupravu se u zakladače 
podaří vyklopit během deseti 
minut, někdy je ale třeba vy-
klápět postupně, podle potře-
by a postupu zakladače.   (red)
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KDYŽ SE ŘEKNE

CO MUSÍ UMĚT PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
  Jedná se o manuální práci, na kterou není potřeba 

žádné specializované vzdělání, výklopní ale musí ab-
solvovat zkoušky podle předpisů kolejové dopravy.

  Pracuje se v nepřetržitém provozu ve dvanáctihodino-
vých směnách ve dvou až tříčlenných četách, podle ty-
pu pracoviště.

  V případě potřeby vypomáhají výklopní i osádkám za-
kladačů při údržbě. 

  Na úseku skrývky Vršanské uhelné pracuje v součas-
nosti 12 výklopních.

Vy azená lokomotiva typu 27 E, která už zanedlouho rozší í expozice Podkrušnohorského tech-
nického muzea. Foto: Archiv CS

Krokodýl
Obavy, že by se na šachtě začala vyskytovat exotická zvířata, jsou zcela zby-
tečné. Ačkoli právě podobnost krokodýlovi dala přezdívku důlní odklizo-
vé lokomotivě 27 E. Zajímavostí přitom je, že podobné přezdívky dávali 
důlním lokomotivám hlavně železniční nadšenci, sami strojvedoucí na své 
stroje označovali obvykle pouze jako „dvacetsedméčko“, případně „dvacet-
šestéčko“, pokud se jednalo o předchůdkyně těchto lokomotiv označované 
26 Em. 
Odklizové lokomotivy 27 E se vyráběly od poloviny osmdesátých let a brzy 
se staly nejpoužívanějšími důlními lokomotivami, které je možné zahléd-
nout na kolejích spravovaných společností Coal Services dodnes. O opravě 
jednoho z těchto stopadesátitunových obrů píšeme na jiném místě toho-
to vydání Důlních novin, zmínit “krokodýla“ jsme chtěli i z jiného důvodu. 
Jedna z vyřazených lokomotiv tohoto typu by se totiž zanedlouho měla stát 
součástí expozice Podkrušnohorského technického muzea.                      (red)

TEPLÁRENSKÁ ABECEDA
Co je to... teplá voda?
Co je teplá voda, samozřej-
mě ví každé malé dítě, ale 
jak se vyrábí a jaké musí 
splňovat požadavky? A je 
bezpečná pro naše zdraví? 
Teplo pro Most a Litvínov 
se sice vyrábí v komořan-
ské teplárně, ale teplá užit-
ková voda se připravuje až 
přímo ve městech, v jednot-
livých výměníkových stani-
cích. Těch provozuje Seve-
ročeská teplárenská 115. 

V nich se pitná voda z běž-
né vodovodní sítě ohřívá 
na teplotu 45 až 60 °C. To-
to rozmezí stanovuje vy-
hláška, a to minimálně od 6 
do 22 hodin mimo odběrné 
špičky, kdy toleruje
krátkodobé poklesy teplo-
ty. Přestože se teplá voda 
vyrábí z pitné a musí být 
zdravotně nezávadná, není 
k pití určená a neměli by-
chom si s ní třeba zkracovat 

vaření. Největším nebezpe-
čím jsou bakterie, které se 
v teplé vodě mohou mno-
žit, pokud dostatečně ne-
cirkuluje. Obavy způsobuje 
zejména Legionella, s níž se 
čas od času potýkají rozvo-
dy teplé vody na celém svě-
tě. Zákazníky komořanské 
teplárny by ale mělo uklid-
nit, že testy
vzorků teplé vody její pře-
množení vyvrátily.       (kat)

„Jedná se o v pořadí pátou loko-
motivu tohoto typu, kterou jsme 
vlastními silami opravovali. 
V naší dílně se nedělají generální 
opravy, ale pouze střední opravy 
většího rozsahu. Ty jsme schopni 
si zajistit vlastními silami, navíc 
vyjdou levněji a dokážou dosta-
tečně prodloužit životnost stoje 
do doby, než je zapotřebí gene-
rální oprava,“ vysvětlil Antonín 
Karl, vedoucí úseku ŽKV. 
V minulosti generální opravy 
lokomotiv zajišťovaly Krušno-
horské strojírny Komořany. Do 
roku 2010 prošlo generálkou 
sedmnáct z šestadvaceti loko-
motiv tohoto typu, kterými ko-
lejová doprava disponuje. Ge-
nerálkou by lokomotiva měla 

projít po zhruba třinácti letech 
provozu. Střední opravou větší-
ho rozsahu se však dá životnost 
lokomotiv výrazně prodloužit, 
v dílně ŽKV jsou schopni zajis-
tit jí vlastními silami, navíc za 
zhruba desetinu nákladů opro-
ti generální opravě. Výhodou 
oprav v „domácích podmín-
kách“ hraje víc faktorů. Tře-
ba to, že přepravovat k opra-
vě 155 tun vážící lokomotivu, 
která se nemůže pohybovat po 
běžných železničních tratích, 
je velmi problematické. A vět-
šinu důležitých náhradních dí-
lů, které se už dnes velmi ob-
tížně shánějí, má dílna ŽKV 
k dispozici. I když se tedy ne-
jedná o klasickou generálku, 

důkladnou prohlídkou a pří-
padnou opravou nebo obno-
vou prošly všechny důležité 
části stroje, včetně inálního 
nového nátěru. 
„V současnosti dokončujeme 
generální opravu jedné z men-
ších lokomotiv a stejně tak na 
příští rok máme v plánu opra-

vu dvou lokomotiv, kterým by-
chom tímto způsobem chtěli 
prodloužit životnost do doby, 
než budou potřebovat generál-
ní opravu. A zapomenout ne-
smíme ani na to, že každoročně 
opravujeme jednu kompletní 
železniční soupravu na přepra-
vu popílku,“ doplnil Karl. 

Důlní odklizová lokomotiva 
E27 patří k nejpoužívanějším 
důlním lokomotivám. Je mož-
né jí vidět prakticky ve všech 
provozech na šachtě, nejčastě-
ji vozí soupravy se skrývkou od 
velkostroje K54 ve Slatinicích, 
stejně tak ale přepravuje i sou-
pravy s uhlím.                       (pim)

Lokomotiva se vrací na koleje v novém kabátě

Ještě než se lokomotiva E27 vrátila do provozu, dostala v dílně ŽKV nový nátěr. Foto: (pim)

Na kolejích Coal Services se od přelomu října 
a  listopadu pohybuje další z  důlních odklizo-
vých lokomotiv typu E27, u  níž by málokdo 
tipoval, že není úplně nová, ale prošla střední 
opravou v  dílně železničních kolejových vo-
zidel (ŽKV) Coal Services v  lokalitě Obránců 
míru. 

Vyprázdnit plný vlak dokáže výklopní i za deset minut
Pro představu, co dělá výklopní na šachtě, ne-
potřebuje člověk příliš fantazie. Zástupce této 
profese byste v současnosti našli ve skupině Sev.
en Energy na úseku skrývky Vršanské uhelné, 
ale také u lopatových rypadel na úseku přesta-
veb Vršanské uhelné i Severní energetické.  

Během směny se na zakládání u lopatového rypadla E7 v lokalitě Jan Šverma vyst ídá zhruba pět železni -
ních souprav. Foto: (pim)

Jako první se v bečovské spor-
tovní hale sešli nohejbalisté. 
Vítězství vybojoval tým Vr-
šanské uhelné, druzí skončili 
hráči z ČSA a bronzová příčka 
patřila týmu Úpravny uhlí Ko-
mořany. Nejlepším hráčem na 
síti byl zvolen Švandrlík, nej-
lepším zadákem Linhart. 

Jen o týden později se na 
stejném místě sešli přízniv-
ci sálové kopané. V turna-
ji si nejlépe vedlo družstvo 
ČSA, stříbro patří týmu ÚUK 
1, odměnu za třetí místo si 
odnesli hráči Severní ener-
getické. Cenu útěchy získal 
tým ÚUK 2. 

Konec listopadu patří již tra-
dičně předvánočnímu turnaji 
v kuželkách. Na Širáku se ten-
tokrát v mužské kategorii ved-
lo nejlépe týmu Coal Servi-
ces, druzí skončili Hasiči a třetí 
příčku obsadili hráči Vršanské 
uhelné. V ženské kategorii ví-
tězství vybojovala Vítrová před 
Šnajdrovou a Hnídkovou. Ce-
nu útěchy si odnesli hráči VUAS 
elektro 1. 
Turnaj ve stolním tenise, naplá-
novaný na 1. prosince do Spor-
tovní haly v Mostě, se uskuteč-
nil až po uzávěrce tohoto vydá-
ní Důlních novin.                (red)

Podzimní turnajové trofeje už mají své majitele

Mezi nejpopulárnější sportovní akce po ádané sdružením odborových 
organizací pat í tradi ně p edváno ní turnaj v kuželkách. Foto: (pim)

Listopadová turnajová smršť se prohnala 
sportovišti a nejlepší týmy už si rozdělily tro-
feje. Zde jsou výsledky tří odborářských tur-
najů, které se uskutečnily během posledních 
týdnů na různých místech regionu. 

Pokračování ze strany 1
„Stále jsme především těžební 
společnost a na obou našich lo-
kalitách probíhá skutečná hor-
nická činnost,“ doplnila mluvčí.
V souvislosti s připravova-
nou jubilejní desátou sezónou 
Uhelného Safari se však spo-
lečnosti Vršanská uhelná a Se-
verní energetická, které pro-
jekt realizují, rozhodly nedo-
čkavým turistům vyjít vstříc 
v rámci speciální vánoční akce.
 „Uhelné Safari bude mít ku-
latiny, a kromě několika pře-
kvapení, která chystáme na 
příští rok, chceme potěšit fa-
noušky našeho projektu už ny-
ní. Zcela výjimečně si tak mo-

hou objednat Vánoční voucher 
a tím si přednostně zarezervo-
vat místo na jednom z vybra-
ných prázdninových termínů,“ 
vysvětluje Gabriela Sáričková 
Benešová.
Vouchery lze objednat na 
stránkách www.uhelnesafari.
cz od 10. prosince. Jejich po-
čet je však omezen. 
Uhelné safari nabízí 3 exkurz-
ní trasy a každoročně ho na-
vštíví na 3 tisícovky návštěv-
níků. Letos proběhlo 143 ex-
kurzí, kterých se zúčastnili 
turisté ze všech koutů Česka, 
ale také např. z Kanady, Ko-
lumbie, Venezuely, USA, Fin-
ska a Brazílie.                     (red)

Uhelné Safari slaví a naděluje 
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„Tatínek na šachtě pracoval, 
takže to nebyla těžká volba. Za-
čínal jsem s ním na úseku ja-
ko kolejář na Dolech Ležáky,“ 
vzpomíná na své začátky Ti-
bor Virág, dnes vedoucí ři-
dič skládkového stroje USSK3 
ve Vršanské uhelné. Ostatně 
se šachtou spojili svůj profes-
ní život i další členové rodiny 
a zapomenout se nesmí ani na 
fakt, že dvaatřicet let tu praco-
vala i manželka Jana a dnes tu 
pracuje syn Tomáš. 
Na Ležácích vydržel Tibor 
Virág až téměř do jejich konce, 
odcházel v roce 1990. Zamířil 
na Hrabák, kde působil na lo-
patovém rypadle, postupně na 
PVZ a pak i na uhelných velko-
strojích. „V roce 1998 jsem se 
vracel zase zpět na místa, kde 
jsem kdysi začínal, protože ná-
sledujících pět let jsem praco-
val v kamenolomu v bývalé lo-

kalitě Ležáky. Odtamtud mo-
je další cesta vedla do lomu 
ČSA, kde jsem krátce pracoval 
u zmahačů ohňů, než jsem se 
vrátil na PVZ ke stroji KU300/
K96 na Hrabáku,“ vypočítá-
vá Tibor Virág. Pak následo-
vala ještě zastávka na lopato-
vých „dvouapůlkách“ na příku-
povém depu, aby se následně 
dostal na své dnešní působiš-
tě na skládkovém stroji USSK3 
ve Vršanech, kde je dnes už 
sedmým rokem a na pozici ve-
doucího. 
„V podstatě jsem během let pro-
šel většinou provozů na šachtě, 
snad jen skrývka mě minula. 
Každé pracoviště mělo něco do 
sebe, na každém se člověk něco 
nového naučil. Třeba práce na 
lopatovém rypadle byla hodně 
speci ická a náročná a ne na-
darmo se říká, že kdo zvládne 
dvouapůlku, ten už pak může 

řídit téměř cokoli,“ vzpomíná 
Tibor Virág a připomíná také 
fakt, jak se během let provozy, 
ale také technika a technologie 
proměnily. „Je hodně znát, jak 
se stroje modernizují a vývoj 
šel ohromně dopředu. Dnes už 

spoustu věcí, které jsme zamla-
da museli dělat ručně, zvládne 
automatika,“ doplňuje. A své 
současné působiště označu-
je za nejlepší, kde během své 
kariéry pracoval. „Ale když 
se ohlédnu, dobře bylo vlast-

ně všude. Navíc jsem měl štěs-
tí na vedoucí, takže na práci na 
šachtě si nemůžu ani po čtyři-
ceti letech stěžovat a doufám, 
že mi to ještě těch pár let, co mi 
zbývají do penze, vydrží,“ uza-
vřel Tibor Virág.                 (pim)

Za čtyřicet let prošel šachtu křížem krážem
V polovině října oslavil Tibor Virág šedesátku, 
v listopadu ale mohl slavit další kulaté výročí. 
Přesně před čtyřiceti lety, patnáctého listopa-
du 1978, totiž nastoupil na šachtu. 

Tibor Virág na skládkovém stroji USSK3 ve Vršanech. Foto: (pim)

Podle scénáře cvičení vznik-
la chemická havárie na ven-
kovním zásobníku kyseli-
ny chlorovodíkové. Důvodem 
byla skrytá vada materiálu, 
kdy praskla stěna zásobníku. 
Z poškozeného zařízení vy-
tékala chemická látka do zá-
chytné jímky.
Tato situace byla signalizová-
na stálé službě velínu chemic-
ké úpravny vody (CHÚV), kte-
rá po ověření telefonicky kon-
taktovala ohlašovnu požáru 
HZSp. Byl vyhlášen poplach 
a na žádost velitele zásahu 
povolány také jednotky HZS 
Pardubického kraje a JSDH 
Zdechovice. Směnový chemik, 
který se vybavil ochranným 
oblekem SUNIT a ochrannou 
maskou, vytvořil ve stáčírně 
HCL trasu pro přečerpání ky-
seliny do havarijní nádrže. Zá-
roveň zahájil čerpání záchyt-
né jímky do neutralizační ná-
drže. O všem informoval velín 
CHÚV, kde přes počítač obslu-
ha řídila přečerpávání. Che-
mik vyčkal příjezdu jednotky 
HZSp Elektrárny Chvaletice 
a informoval velitele zásahu 
o nutnosti otevřít ventil u po-

škozené nádrže, kterým se 
kyselina přečerpává do hava-
rijní nádrže.
Cvičení podle organizátorů 
jednoznačně splnilo svůj účel 
a zjištěné poznatky budou za-
pracovány do místních pro-
vozních předpisů.          (kapr)

Ve Chvaleticích likvidovali únik kyseliny
Ve chvaletické elektrárně proběhlo začátkem 
listopadu taktické cvičení, jehož námětem byl 
únik kyseliny chlorovodíkové ze zásobníku. 

Protože se jednalo o chemickou havárii, museli hasi i z nastavovacích žeb íků vytvo it dekontamina ní sta-
noviště. Foto: (kapr) 

Někte í z hasi ů museli zasahovat v p etlakovém ochranném oděvu 
OPCH90. Foto (kapr) Sou ástí zásahu bylo také vytvo ení vodních clon. Foto: (kapr)

„V Mostě se hrálo Mistrovství 
Čech v kategorii do osmi let, 
kterého se zúčastnily zhruba 
čtyři desítky dětí a Mistrov-
ství Čech v kategorii do 10 
let, kde soutěžilo zhruba pět-
apadesát dětí. Navíc jsme při-
dali i zvláštní soutěž Cascade 
Open, pojmenovanou podle 
místa konání, aby si mohli za-
hrát skutečně všichni a do ní 
se zapojilo zhruba dvacet dě-
tí,“ uvedl Miroslav Körschner, 
ředitel soutěže a pořadatel 
z mosteckého ŠK Most. Mos-
tecké klání bylo postupovým 
turnajem na březnové Mis-
trovství republiky, kam po-
stupuje osm nejlepších hráčů 
v každé kategorii.
A své želízko v ohni měl 
v soutěži do 10 let i mostec-
ký oddíl, celkem v této kate-
gorii hráli čtyři zástupci z Ús-
teckého kraje.  V kategorii do 
8 let o postup bojovali dva 
mostečtí zástupci, stejně ja-
ko v soutěži Cascade Open.  
V Mostě v současnosti pů-
sobí dva šachové kluby, při-
čemž právě pořadatelský ŠK 

Most se soustředí na mládež 
a organizování turnajů. „Sna-
žíme se hodně pracovat s mlá-
deží, proto spolupracujeme 
mosteckou 4. základní školou, 
kde funguje šachový krou-
žek. Zároveň je také jednou ze 
dvou škol v Ústeckém kraji za-
pojených do celostátního pro-
jektu Šachy do škol,“ vysvětlil 
Körschner s tím, že velmi dů-
ležité je pro klub i pořádání 
turnajů. 
„Obvykle pořádáme zhru-
ba čtyři turnaje ročně, při-
čemž se snažíme, aby jeden 
byl vždy celorepublikového 
charakteru, jako je právě mi-
strovství Čech. Svou tradici 
už si ale vybudovaly i místní 
akce, například tradiční vá-
noční turnaj v Blažimi, kte-
rý se letos uskuteční už po-
čtvrté. Původně byl koncipo-
ván jako soutěž pro místní 
mladé šachisty, ale postupně 
na něj začali jezdit i přespol-
ní a nyní už se ho účastní ko-
lem padesátky dětí,“ uzavřel 
Körschner.                                     

 (red)

Malí šachisté bojovali o postup na mistrovství
Mistrovství Čech přilákalo v polovině listopa-
du do Mostu zhruba stovku malých šachistů ze 
všech koutů republiky. Jejich několikadenní 
klání podpořila také Vršanská uhelná. 

„Cíle veletrhu je už od počát-
ku stále stejný. Chceme na-
bídnout uchazečům o studi-
um na střední škole v jeden čas 
na jednom místě vše potřeb-
né. Tentokrát se tu prezento-
valo 30 škol nejen z našeho re-
gionu a počet návštěvníků pře-
sáhl dvoutisícovou hranici,“ 
uvedl Rudolf Jung, předseda 
Okresní hospodářské komo-
ry v Mostě, která je společ-
ně se zdejší pobočkou úřadu 
práce pořadatelem veletrhu. 
Tradičními partnery veletr-
hu jsou i těžební společnos-
ti skupiny Sev.en Energy, te-
dy Vršanská uhelná a Severní 
energetická. 
Veletrh středního vzdělává-
ní není jedinou akcí hospo-
dářské komory, která souvi-
sí se vzděláváním. „Tradicí už 

se stalo předávání takzvaných 
Dobrých listů komory, na pod-
poru technického vzdělává-
ní jsme spustili projekt Mos-
ty k matematice. Jeho cílem 
je, aby děti, které přicházejí 
do škol, měly alespoň základní 
znalosti matematiky. Nejčas-
tější otázka rodičů i na vzdě-
lávacím veletrhu je, zda se ve 
škole učí matematika. Dělá se 
z ní trochu strašák, je ale ne-
zbytná například pro logické 
uvažování, představivost a po-
dobně,“ doplnil Jung. 
Ne veletrh středních škol jako 
vždy navazuje i obdobná pře-
hlídka vysokých a vyšších od-
borných škol Sokrates2, která 
se uskuteční 26. února v pro-
storách Podkrušnohorského 
gymnázia v Mostě. 

(red)

Střední školy opět ve sportovní hale lákaly studenty
Do sportovní haly se obyvatelé Mostu dávno 
nechodí jen udržovat v  kondici nebo fandit 
na sportovní utkání, je pravidelně dějištěm 
i dalších akcí, ať už jsou to například koncerty 
nebo každoroční veletrh středního vzdělávání 
Sokrates. Letos se tu konal už jeho 17. ročník. 

 V Mostě bojovali malí šachisté o postup na republikové mistrovství ve dvou kategoriích. Foto: (pim)

Více než t icítka škol lákala budoucí studenty na veletrhu ve sportovní hale. Foto: (pim)
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Dojmy ze v erejšího ve era 
jsou ještě erstvé. Jak to 
dopadlo?
Skvěle. Dali jsme do toho ma-
ximum. Plné divadlo se nenu-
dilo, dočkali jsme se dokonce 
standing ovation. Předali jsme, 
myslím, skutečně atraktivní 
částky – třikrát sto tisíc korun. 
Jsou určené jako tradičně Klo-
kánku v Teplicích a Ústí nad La-
bem, Dětskému domovu ve Vy-
soké Peci a podruhé Nadační-
mu fondu Veroniky Kašákové.

Bylo dlouho dop edu vypro-
dáno. Jaké je složení publika?
Chodí lidé, kteří se zajímají 
o módu, ale tím, že chodí pra-
videlně, se postupně začína-
jí zajímat i o charitu. Součástí 
našeho programu je i přehlíd-
ka a vystoupení dětí z domo-
va a Klokánku, takže diváci na 
vlastní oči vidí, že jejich po-
moc má smysl. Děti prožívají 
na jevišti jeden z nejkrásněj-
ších dnů v roce a moc se na 
to těší. Cítí se důležité a to je 
zásadní pro jejich sebevědo-
mí, neboť často mají za sebou 
hrozné rodinné osudy.

Odkud jsou peníze, které jste 
rozdělili?
Přispívají lidé, kteří už na ak-
ci byli a viděli v ní smysl. Má-

me velké dárce, jako je Vršan-
ská uhelná, ale většinou jsou 
to menší irmy, drobní podni-
katelé i soukromé osoby, ta-
ké město Most a zásadním 
způsobem nám přispívá pan 
hejtman. 

Letos vám chyběly tradi ní 
modelky, kterými jsou házen-
ká ky Baníku Most. Měli jste 
nějakou sportovní hvězdu?
Bohužel jsme se střetli s ter-
mínem jejich utkání, což jsme 
před rokem, kdy se nový roč-
ník plánoval, nemohli vědět. 
Potřetí ale dorazila plavky-
ně Simona Kubová Baumrto-
vá. Letos jsme zajišťovali je-
jí svatbu, takže nám vyhověla 
a přišla.

Za átky ale asi nebyly tak 
oslnivé, jak dnes akce vypadá...
To je přirozené, žádný začátek 
není jednoduchý. Ale věřím, že 
když něco člověk dělá naplno 
a s nějakým cílem, dobře to do-

padne. Za dva měsíce nás če-
ká Svatba nanečisto – regionál-
ní svatební veletrh na Benedik-
tu. Tam to bylo podobné. První 
rok přišlo 60 lidí, dnes jsou jich 
stovky, začínali jsme s šesti vy-
stavovateli, teď jich máme čty-
řicet.

Pro  jsi vlastně za ala akci 
Móda a hvězdy po ádat?
Dlouhodobě spolupracuji 
s Dětským domovem ve Vyso-
ké Peci, ale nepřinášelo to pro 
ně takový efekt, jaký bych si 
přála. Když se Verunka Kašá-
ková, která v tomto domově ži-
la, účastnila inále soutěže Čes-
ká Miss, vytvořila se kolem ní 
skvělá parta děvčat. Právě od 
ní vzešel nápad vrátit dětské-
mu domovu to, co pro ni udělal. 
Proto jsme zkusili první ročník 
charitativní přehlídky. Přišlo 

250 lidí, z toho jsme 150 líst-
ků rozdali. Ale další rok už by-
lo vyprodáno....

Později Veronika založila 
Nada ní fond, jemuž je ur ena 
ást výtěžku p ehlídky. Věnuje 

se dětem z dětských domovů, 
p esněji okamžiku, kdy je 
opouští. To se mi v tuto chvíli 
zdá jako největší kámen úrazu 
pé e o děti v domovech...
To je naprosto zásadní věc. 
Dětský domov je skvělý hotel – 
v domově je teplo, jídlo, v kou-
pelně vždycky zubní pasta. Pro 
děti tam je všechno tohle auto-
matické, ale ony netuší, kolik 
stojí zubní pasta. S Veronikou 
jsem prožívala přesně to těžké 
období, kdy odešla z dětského 

domova. Byla hrrr do života, do 
velkého světa. Když přišla slo-
ženka, hodila ji do koše..., a na-
jednou zjistila, že dluží statisí-
ce korun. Mohlo to dopadnout 
špatně, ale ona to naštěstí vza-

la za správný konec, začala své 
problémy řešit a pochopila, že 
přesně tady je její místo. 

Z domovů odcházejí děti 
do života nep ipravené na 
podobné problémy?
Není to tak, že by je v domově 
nepřipravovali a neškolili, ale 
jsou to přednášky sociálních 
úředníků, které je prostě neba-
ví. Když se před ně postaví Ve-
ronika, kterou obdivují a kte-
rá si stejnou situací prošla, vě-
ří jí. Její nadace objíždí dětské 
domovy v celé republice a jed-
noznačně pomáhá dětem z vel-
kých problémů. Nadační pra-
covníci se věnují dětem pravi-
delně a individuálně, mohou 
jim kdykoliv zavolat, když se 
dostanou do potíží. Víš, v ro-
dinách to není lepší. Rozdíl je 

v tom, že když je dítě z rodi-
ny v průšvihu, vždycky najde 
u mámy teplou večeři a postel. 
Když se to stane dítěti z domo-
va, už na něj v domově nečeká 
jídlo a postel je obsazená ně-
kým jiným. Tyhle děti potřebu-
jí vědět, že se mají na koho ob-
rátit.

Vra me se ke svatbám. Jen 
skon ila p ehlídka, už jsou 
v plném proudu p ípravy na 
svatební veletrh...
Koná se tradičně první neděli 
v roce, teď tedy 6. ledna 2019. 
Není to jen výstava šatů nebo 
loristů. Kromě přehlídky či vi-

zážistické show pořádáme tře-
ba i seminář o tom, jak připra-
vit svatbu a přežít ji, aby se 

ještě i po svatbě měli ti lidé 
rádi.

Pro  jsi za ala svatební vele-
trh po ádat?
Jezdím mnoho let vystavo-
vat na veletrhy do Prahy. Jsou 
nádherné a nabízí spoustu in-
spirací, ale Mostečané si pře-
ce neobjednají květiny ne-
bo líčení v Praze! Chtěla jsem 
ukázat, jak moc šikovné lidi 
máme tady v regionu a že ne-
ní nutné vše dovážet z Prahy. 

Dívala jsem se do statistik 
a v roce 2017 stoupl po et 
svateb. Vezete se te  na 
nějakém svatebním boomu?
Za mé podnikání v tomto 
oboru už je to třetí podobný 
boom. Byl by to určitě zají-
mavý sociologický průzkum, 
protože mám vysledováno, 
že jakmile končí rok sedmič-
kou, prudce roste počet sva-
teb. Osmičkový rok ještě po-
kračuje a pak nastává pro-
pad. Lidé hodně věří na čísla 
– 7.7.2007 už zřejmě nic ne-
překoná. Až mi těch nevěst 
bylo líto, protože nikdo ne-
mohl sehnat restauraci, foto-
grafa, vizážistu. Stejné to by-
lo v letech 1997, 2007 i 2017. 

Je jasné, že příští rok to bude 
výrazně horší.

Po pětadvaceti letech v oboru 
už máš jistě vysledováno, jak 
se mění trendy. Co je v módě 
dnes?
Zásadním trendem jsou od-
polední svatby - pozdní oběd 
s nejbližší rodinou a potom ve-
čírek pro přátele. Dělají se svat-
by v netradičním prostředí, na 
úřadě už se moc neoddává. Po-
kud jde o šaty, momentálně je 
v módě boho styl, ale ne každé-
mu to sedne a nejdůležitější je, 
aby se nevěsta cítila komfortně.

Když se vdávala moje mamin-
ka, bylo běžné, že se šaty ušily 
a po zbytek života visely ve 
sk íni...
To je běžné všude ve světě. 
Rodina ženicha nedovolí, aby 
nevěsta neměla vlastní šaty. 
V tom jsme skutečně celosvěto-
vá výjimka. Půjčuje se v Česku, 
na Slovensku a trochu v Polsku, 
výjimečně se objeví půjčovna 
v Německu. My také prodává-
me šaty, ale většinou již použi-
té. Nevěsta, která si chce koupit 
nové šaty, přijde jednou dva-
krát ročně. Ve světě stále sva-
tební šaty visí ve skříních. (red)
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Petra Vyoralová
  žije v Mostě

  provozuje 25 let Svatební salon Delta

  organizuje charitativní módní přehlídku Móda a hvěz-
dy, která získává peníze pro děti z dětských domovů 
a zařízení Klokánek

  pořádá na Benediktu v Mostě svatební veletrh Svatba 
nanečisto

Móda a hvězdy pomáhaly dětem letos už popáté
S Petrou Vyoralovou, majitelkou mosteckého svatebního salonu Delta, 
jsem se sešla v  pondělí ráno. Jen pár hodin poté, co se za posledními 
diváky zavřelo mostecké divadlo, kde se konal pátý ročník charitativní 
přehlídky Móda a hvězdy. Jak sama říká, prožívá „pětkový rok“. Popá-
té se konala přehlídka, popáté svatební veletrh, který pořádá v Mostě, 
salon slavil 25 let a sama Petra právě balila kufry na oslavu svých pět-
kových narozenin.

„Součástí našeho programu je i přehlídka a vystoupení dětí z do-
mova a Klokánku, takže diváci na vlastní oči vidí, že jejich pomoc 
má smysl.“ 

„Žádný začátek není jednoduchý, ale 
věřím, že když něco člověk dělá naplno 
a s nějakým cílem, dobře to dopadne.“

V Galerii Julius představu-
je Petr Havlík především dí-
la jiných umělců, tentokrát 
má však veřejnost možnost 
se seznámit s jeho vlastní fo-
togra ickou tvorbou. Niko-
li ovšem v domovské Galerii 
Julius, která má stejně jako 
Podkrušnohorské technic-
ké muzeum po sezoně, ale 
v Městské knihovně v Litví-
nově. „Když přišla nabídka na 
vlastní výstavu v litvínovské 
knihovně, rozhodl jsem se pro 
jakousi retrospektivu a vybral 
celkem osmdesát snímků, kte-
ré jsem nakonec musel ještě 
protřídit, takže nakonec ná-
vštěvníci mají šanci vidět čty-
řicítku fotogra ií, část z nich 
přitom ještě nikdy vystavena 
nebyla,“ vysvětlil autor. 
Fotogra ie rozmístěné po ce-
lém objektu knihovny zahr-
nují období od osmdesátých 
let až po nedávnou minu-
lost, navíc sem byly zařazeny 
i snímky pořízené i zpracová-

vané různými technikami. Pe-
tr Havlík totiž patří do skupi-
ny fotografů, kteří využívají 
moderní technologie a postu-
py, zároveň se však zabývá 
i historickými metodami fo-
tografování i tisku. 
Ačkoli se jedná o retrospek-
tivní výstavu, mají všechny 
fotogra ie jedno společné. Na 
žádné z nich není zachyce-
na lidská postava. K vidění tu 
však jsou netradiční záběry 
z cest, nejrůznějších industri-
álních lokalit, speci ické jsou 
detaily vyřazených důlních 
lokomotiv. Zájemci si mohou 
fotogra ie Petra Havlíka přijít 
prohlédnout do litvínovské 
knihovny až do února příští-
ho roku. 
Další výstava, tentokrát 
v Mostě, je prozatím tepr-
ve v jednání, ale je pravdě-
podobné, že se na ní objeví 
i snímky z dnes už uzavřené-
ho hlubinného Dolu Centrum. 

(red)

Kurátor vystavuje vlastní tvorbu

„Už před zápasy evropského 
poháru jsme věděli, že to ne-
bude snadné. Metzingen pat-
ří do trojice nejlepších týmů 
německé Bundesligy a v obou 
vzájemných utkáních předve-
dl své kvality a hlavně zkuše-
nost. Myslím, že jsme si ostu-
du neudělali, ale po změnách, 
kterými náš tým prošel před 
sezonou, se dá říci, že se uká-
zalo, kde jsou naše hranice. 
Ovšem právě tato střetnutí 
jsou pro nás velmi cenná, ze-
jména pro mladé hráčky, kte-
ré tak mají možnost konfron-
tovat se s nejlepší současnou 
evropskou házenou,“ vysvět-
lil trenér Černých andělů Pe-
ter Dávid. 
Začátek prosince je ve zna-
mení mistrovství Evropy ve 
Francii, kterého se účastní 

i česká ženská reprezentace. 
A také v národním týmu ma-
jí Černí andělé své zastou-
pení. Ještě před Vánocemi 
čeká mostecké házenkářky 
čtvrt inále Českého pohá-
ru žen, ve kterém změří síly 
s týmem Olomouce. Hrát se 
bude doma, takže fanoušci 
mohou 20. prosince zavítat 
do mostecké sportovní ha-
ly. A pokud Černí andělé zví-
tězí, čeká je těsně po vánoč-
ních svátcích turnaj Final4 
Českého poháru. A mostecký 
tým se bude snažit tuto tro-
fej obhájit. 
Kromě toho chtějí Černí an-
dělé opět bojovat i o český ti-
tul. Zápasy nejvyšší soutěže, 
česko-slovenské MOL ligy, se 
opět rozeběhnou v lednu. 

(red)

Černí andělé chtějí znovu získat Český pohár
Úspěšné tažení mosteckých házenkářek po-
hárovou Evropou se letos opakovat nebude. 
Zatímco v  loňském roce to Černí andělé do-
táhli až do jarní skupinové fáze evropského 
Poháru EHF, v letošním roce je vyřadil němec-
ký Metzingen ve třetím kole. To ale nezname-
ná, že by mostecké házenkářky neměly o  co 
bojovat. 

P ed prvním zápasem evropského Poháru EHF p evzaly hrá ky erných andělů symbolický šek z rukou Vla-
dimíra Rou ka, generálního editele Vršanské uhelné, která je generálním partnerem klubu. Foto: (pim)

Jméno Petra Havlíka není čtenářům Důlních 
novin neznámé. Je mimo jiné kurátorem Ga-
lerie Julius, která sídlí v trafostanici bývalé-
ho hlubinného Dolu Julius 3, dnešním domově 
Podkrušnohorského technického muzea. 

STRUČNĚ Z REGIONU
Za horníky do Saska
Užít si adventní čas mo-
hou návštěvníci také na sas-
ké straně hranice. Vyrazit je 
možné třeba do Marienber-
gu, který společně s městem 
Most letos připravil projekt 
Společný advent v Marien-
bergu. Na zdejším náměstí se 
proto už v sobotu 15. prosin-
ce představí v rámci kultur-
ního programu řada českých 
účinkujících, mimo jiné sbor 
Clavis Cordium nebo kape-
la Divadla rozmanitostí Ne-
dloubej se v nose. V neděli 

16. prosince projde ve 14:00 
hodin Marienbergem tradič-
ní hornický průvod a připra-
ven je i bohatý kulturní pro-
gram, jehož součástí bude na-
příklad exhibice mosteckých 
krasobruslařů na kluzišti na 
náměstí.                                 (red) 

Skauti slaví v muzeu
Výstavou v mosteckém ob-
lastním muzeu se rozhod-
li skauti oslavit dvojí letoš-
ní výročí. Kromě 100 let od 
vzniku Československa si při-
pomínají i 90. výročí skaut-

ské oblasti Přemyla Oráče 
(Ústecký kraj). Návštěvníci 
si mohou prohlédnout ukáz-
ky vývoje skautských slibo-
vých  odznaků, podsadový 
stan (český vynález, který le-
tos slaví 105 let), historické 
kroje či řadu dobových foto-
gra ií. Část výstavy je věno-
vána skautskému odboji, me-
zi jehož osobnosti patřili ge-
nerálmajor Antonín Sochor 
či litoměřický biskup Štěpán 
Trochta. Výstava je v oblast-
ním muzeu k vidění až do 
konce ledna.                       (ton)

Mostečané už si pravděpo-
dobně zvykli, že začátkem 
prosince patří ulice měs-
ta horníkům, kteří tu pra-
videlně pořádají pochod 
se světlem svaté Barbory. 
A havíři je nezklamou ani 
letos.
Tentokrát projde hornic-
ký průvod městem v pátek 
7. prosince, vyrazí jako každo-
ročně od nákupního střediska 
Rozkvět v 17:00 hodin. „Tra-
sa průvodu se prakticky ne-
mění, také letos projdeme ob-

chodním centrem Central, od-
kud zamíříme k pódiu na První 
náměstí. Tam jsme vyvrcholení 
průvodu a předání světla sva-
té Barbory zástupcům měs-
ta směřovali už vloni, protože 
jsme chtěli tuto hornickou tra-
dici zasadit do centra Mostu 
přímo na místo konání vánoč-
ních trhů, kde se s ní může se-
tkat co největší počet lidí,“ vy-
světlil Zbyněk Jakš, předseda 
Spolku severočeských havířů. 
Právě předání světla svaté 
Barbory bylo jednou z hor-

nických tradic, které se spo-
lek snažil před lety znovu ži-
vit. „Moc nás těší, že se ta-
to tradice v Mostě ujala. Dnes 
už se průvody s havířskou pa-
tronkou pořádají prakticky po 
celé republice,“ doplnil Jakš. 
Z mnoha dalších míst lze při-
pomenout například předání 
světla svaté Barbory na Mě-
děnci, které se uskuteční jen 
pouhý den po tom mostec-
kém, tedy v sobotu 8. prosin-
ce od 16:00 hodin ve zdejším 
kostele.                                  (red)

Patronka horníků opět vyrazí do ulic

Petra Vyoralová měla letos několik důvodů k oslavám. Foto: (eš)
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V  souvislosti se slavnostním zahájením pro-
vozu dopravy a vykládky uhlí pomocí kontej-
nerů rakouské firmy Innofreight v elektrárně 
Chvaletice, jsme se rozhodli čtenářům na této 
straně ukázat, jak vlastně putuje uhlí z  po-
vrchového lomu až do místa jeho vykládky 
v elektrárně. 

Kudy putuje uhlí, než skončí v kotli elektrárny

Ve Chvaletické elektrárně pak už jen sta í na speciálním za ízení kon-
tejnery vyložit a využít k výrobě elekt iny, p ípadně tepla. Foto: (kapr)

Do speciálních kontejnerů Innofreight se uhlí nakládá v lokalitě Vršany, p ípadně, jako 
na tomto snímku, na Úpravně uhlí v Komo anech. Odsud už pak naložená souprava mí í 
do elektrárny Chvaletice. Foto: (pim)

Ne všechno uhlí musí okamžitě po vytěžení zamí it k nakládce do železni ních souprav. 
Někdy nejprve zamí í ke skládkovému stroji, kde se ukládá podle kvality a následně se 
pak dá namíchat správná směs podle požadavků zákazníka. Foto: (pim)

Vytěžené uhlí putuje k nakládce po pásový ch dopravnících. V lomu Vršany jeho cesta vede p es takzvané 
výsuvové hlavy, Nacházejí se na ur itém dopravním uzlu, kde se sbíhají linky pásových dopravníků a jejich 
úkolem je směrovat materiál na správné místo ur ení.  Jejich pomocí lze také plynule regulovat tok materi-
álu na dopravnících, stejně tak nap íklad „míchat“ kvalitu uhlí, které putuje k nakládce od uhelných velko-
strojů. Foto: (pim)

Cesta uhlí, a  už pochází z lomu eskoslovenská armáda nebo lokality Vršany, za íná vždy u uhelného velko-
stroje. V těžebních spole nostech skupiny Sev.en Energy jsou to velkostroje KU300. Foto: (pim)
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