
„Společnost Synthos má na du-
ben naplánovanou odstávku 
dálkovodu a během ní se přepo-
jení přeložky ve Slatinicích mu-
sí stihnout. Samotné přepojení 
je záležitostí jednoho až dvou 
dnů, podstatně delší čas zabe-
re náročná technická, bezpeč-
nostní i organizační příprava, 
jež tomu předchází. Jde o první 
a současně o nejdelší z přeložek 
v celém Hořanském koridoru. 
Potrubí dosahuje délky téměř 
pěti kilometrů, chybí mu k to-
mu pouhých 23 metrů,“ uvedl 
Vít Tůma, ředitel projektu vý-

stavby inženýrských sítí Ho-
řanského koridoru. Součástí 
této akce, kterou zajišťuje Me-
trostav, je také čištění a iner-
tizace celého potrubí v úse-
ku z Litvínova až do chemičky 
v Kralupech nad Vltavou. 
Po etylbenzenovodu čeká na 
přeložku i potrubní zásobová-
ní zemním plynem pro měs-
to Most v délce více než čtyři 
kilometry. Ve druhé polovině 
roku dojde na přeložky pro-
duktovodů společnosti Čep-
ro (dálkovody D101 a D102) 
a ještě letos by se měly stih-

nout také přeložky datových 
a optických kabelů, které s tě-
mito produktovody souvise-
jí a jsou pro ně životně důleži-
té. Přeložky dalších produkto-
vodů budou následovat v roce 
2020 a následně proběhnou 
přeložky tří linek velmi vyso-
kého napětí společnosti ČEZ 
Distribuce.
„Velmi nám při terénních pra-
cích, zejména při odtěžování 
terénu po likvidaci horkovo-
du v oblasti bývalých Hořan, 
pomáhala společnost DTS Vr-
benský. Úsek odvodnění Sever-
ní energetické zajišťoval speci-
ické činnosti, které se v tomto 

území vyskytly.“

Pokračování na straně 2
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Začne přeložka nejdelšího potrubí
Práce v Hořanském koridoru pokračují. První 
letošní rozsáhlou akcí bude dubnové přepojení 
potrubí etylbenzenu z Litvínova do Kralup. 

Skoro až idylicky vypadá zimní po así v lomu Vršany na fotografi i z druhé poloviny února. P íroda si ale dokáže s lidmi stále ještě zajímavě pohrávat a letos byly k vidění snad všechny 
tvá e zimy, v etně těch nejméně vlídných. Nejen o tom se do tete uvnit  tohoto ísla Důlních novin. Foto: (pim)

Letos grant vyhlašuje již po-
desáté, aby pozvedla úroveň 
přírodovědného vzdělávání 
a technických dovedností žáků 
v základních a středních ško-
lách na Mostecku. 
„V těžebních provozech řeší-
me nejen nedostatek kvali iko-
vaných dělníků, ale také gene-
rační obměnu zaměstnanců. 
Připadá mi proto nanejvýš po-
třebné podporovat rozvoj tech-
nického myšlení a dovedností 
už u školních dětí. Proto se sna-
žíme grant Chytré hlavy zlep-

šovat a rozšiřovat, aby byl pro 
školy a zájmové organizace stá-
le atraktivní,“ poznamenal Vla-
dimír Rouček, generální ředi-
tel těžebních společností Sev.
en Energy.      
Kromě zhruba padesáti nových 
učeben a nákupu moderních 
učebních pomůcek se Vršan-
ská uhelná v posledních dvou 
letech zasloužila také o rozvoj 
zájmové činnosti dětí a mlá-
deže podporou technických 
kroužků. 
Pokračování na straně 3

Chytré hlavy otvírají e-shop
Sedmnáct milionů korun již Vršanská uhel-
ná ze skupiny Sev.en Energy vynaložila na 
podporu vzdělávání z  grantového programu 
Chytré hlavy pro Sever. 
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Luboše Pavlase, 
ředitele skupiny Sev.en 
Energy

Skupina Sev.en Energy uza-
v ela na za átku února do-
hodu o p evzetí 50% podílu 
v nadnárodní energetické 
spole nosti InterGen. V em 
je tento obchod pro eskou 
energetickou skupinu tak 
důležitý?
Expanze do zahraničí může 
znamenat větší stabilitu pro 
celou skupinu. Veškerá rizi-
ka, která s působením v ener-
getice souvisejí, bude možné 
lépe rozložit a případné ne-
gativní dopady pak budou 
mírnější.  
Nákup 50 % akcií InterGenu 
je současně významným kro-
kem na cestě k mezinárodní-
mu růstu. Už v loňském roce 
jsme veřejně oznámili, že se 

chceme angažovat ne-
jen v tuzemsku, ale i na 
evropském, případně 
světovém energetickém 
trhu.  InterGen přitom 
patří k předním nezávis-
lým výrobcům elektři-
ny a má silnou pozici jak 
na trhu ve Velké Britá-
nii, tak v Austrálii. Spo-
lečnost vlastní a provo-
zuje tři plynové elekt-
rárny s kombinovaným 
cyklem ve Velké Británii 
a má také podíl ve dvou 
moderních uhelných 
elektrárnách v Austrá-

lii. Letos má v plánu dokončit 
zdroj s otevřeným plynovým 
cyklem o výkonu 300 MW 
a připraveny má i další ener-
getické projekty.
Realizací těchto záměrů dá-
váme rovněž najevo, že po-
važujeme tradiční energetiku 
ještě nadlouho za důležitou 
nejen v tuzemsku, ale také 
v zahraničí. 
Nesoustředíme se jen na ná-
kupy zahraničních akvizic. 
Dál budeme rozvíjet také své 
aktivity v tuzemsku a těžeb-
ní společnosti i elektrárna ve 
Chvaleticích zůstávají pev-
ným základem skupiny Sev.
en Energy. Proto investujeme 
sedm miliard korun do ob-
novy elektrárny a další mili-
ardy na vytvoření podmínek 
pro budoucí těžbu v lokalitě 
Vršany. 

(red)
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OTÁZKA PRO…

MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová,
mluvčí Sev.en Energy

„Období vegetačního klidu 
je ideální pro provádění ně-
kterých rekultivačních pra-
cí. Postupujeme přesně podle 
projektů, kde jsou jednotlivé 
činnosti přesně definovány, 
včetně postupů pro zajištění 
jednotlivých kultur, “ vysvět-
lila Ingrid Jarošová, vedou-
cí oddělení rekultivací a po-
zemků ČSA společnosti Coal 
Services. 
Zima je ideální období na to, 
aby se opravily například 
oplocenky kolem ploch, kde 
rostou lesní sazenice. Je po-
třeba udržet a využít zimní 
vláhu, takže se v tomto ob-
dobí mulčuje a také přihno-
juje. „V počátečním období 
růstu sazenice je důležitá vo-
da, v zimních měsících zlep-

šujeme stanovištní a vláhové 
podmínky pro budoucí růst 
stromků,“ doplnil Jiří Křen, 
technik projektů rekultivací 
a pozemků ČSA. 
Další důležitou činnos-
tí v prvních měsících ro-
ku jsou takzvané výchovné 
zásahy, což jsou prořezáv-
ky a probírky na již existu-
jících lesnických rekultiva-
cích. „Tímto způsobem se 
zvyšuje ekologická stabilita 
lesních porostů na rekultivo-
vaných plochách, upravuje se 
druhová skladba a odstraňu-
jí nemocní a poškození jedin-
ci,“ zdůvodnila Ingrid Jaro-
šová. Odřezané větve a části 
stromků se úmyslně nechá-
vají na zemi a neodvážejí se. 
Slouží zpočátku jako okus 

pro vysokou zvěř, která pak 
nepoškozuje okolní dřeviny 
a zbylá dřevní hmota oboha-
tí lesnické rekultivace o or-
ganickou složku. 

„Na ukončených rekultiva-
cích v lokalitě Obránců míru 
je právě nyní možné vidět ši-
rokou škálu spárkaté zvěře, 
protože v předjaří zvěř velmi 

často hladoví a pastevní re-
kultivované plochy jí posky-
tují vynikající potravní příle-
žitosti,“ uzavřel Jiří Křen. 

(pim)

Zimní spánek se rekultivací netýká
Zima je obdobím, kdy venku panuje nevlídné 
počasí, příroda spí a živo bývá jen u krmelců, 
případně u  krmítek pro ptáky za oknem. Re-
kultivační činnost ale zimní spánek nezastaví.

Mladí jeleni se vracejí z pastvy do úkrytu ukon ené lesnické rekultivace v lokalitě Obránců míru. Foto: Archiv DN

„Na každé z těžebních lokalit 
máme k dispozici kromě další 
mechanizace jeden sypač znač-
ky Mercedes, který se dá v létě 
jednoduchým způsobem upra-
vit na kropicí vůz, 25 až 50 tun 
soli a 25 až 30 tun štěrkové drti 
na posyp komunikací,“ vyjme-
noval vedoucí pomocné me-
chanizace a automobilové do-
pravy Roman Bauer s tím, že 

posyp se provádí podle aktu-
álních povětrnostních podmí-
nek. Řidiči sypačů jsou záro-
veň i strojníky zakladače, tak-
že si každý z nich sám nakládá 
i posypový materiál. „V letoš-
ním roce už jsme museli sůl 
doobjednávat. Prvních 25 tun 
nám v lokalitě Hrabák nestači-
lo, protože ve Vršanské uhelné 
je potřeba udržovat delší tra-

sy komunikací,“ vysvětlil ve-
doucí. 
Každoročně před začátkem 
zimního období se připra-
ví plán údržby komunikací 
pro těžební společnosti, kde 
jsou vyjmenované komuni-
kace, které musí sypače udr-
žovat sjízdné jako první. Plán 
údržby obsahuje také kontak-
ty na řidiče i na obsluhu dal-

ších strojů, například traktorů 
s pluhem nebo malých nakla-
dačů, aby při sněhové kalami-
tě bylo možné nasadit veške-
rou dostupnou mechanizaci. 
Tato situace však v posled-
ních čtyřech letech nenastala. 
„V plánu údržby jsou kontakty 
nejen na řidiče našeho úseku, 
ale i z úseku ostatních činnos-
tí, kteří rovněž zajišťují údržbu 
chodníků a komunikací v areá-
lech. Je v něm i přehled poho-
tovostí všech úseků, které se na 
zimní údržbě podílejí,“ doplnil 
Bauer.                                      (red)

Posypová sůl na Hrabáku nestačila
Po delší době zima ukázala svou pravou tvář, včetně sněhových závějí, 
takže se i v těžebních lokalitách skupiny Sev.en Energy dostaly ke slo-
vu sypače. 

Zbrusu nový automobil na 
rozvoz pohonných hmot 
doplnil vozový park po-
mocné mechanizace a au-
tomobilové dopravy Coal 
Services. 
„Jedná se v podstatě o cisternu 
na podvozku Mercedesu Uni-
mog kategorie N2G o objemu 
5 132 cm³ a výkonu 172 ki-
lowatt,“ popsal nový vůz Ro-
man Bauer, vedoucí pomocné 
mechanizace a automobilo-
vé dopravy. Cisterna splňuje 
nejpřísnější emisní limity ob-
sažené v normě Euro6. 
„Pokračujeme v obměně vo-
zového parku, nahradili jsme 
nejstarší z vozů, který pochá-
zel z roku 2003,“ doplnil ve-
doucí. V těžebních společ-
nostech Sev.en Energy v sou-
časné době mají tři takováto 
vozidla, z nichž jezdí dvě, na 
každé lokalitě jedno. 
Do nádrže cisterny se vejde 
zhruba 2 900 litrů pohon-
ných hmot. To stačí v prů-
měru k dotankování osmi 

strojů pomocné mechani-
zace. Pásové prostředky ja-
ko například dozery, rýpadla 
a podobné stroje tankují pa-
livo přímo v provozu, aby ne-
musely kvůli doplňování po-
honných hmot jezdit dlouhé 

kilometry mimo těžební lo-
kality a nenarušila se plynu-
lost těžby. 
Pohonnými hmotami je třeba 
zásobovat i další druhy pod-
půrné mechanizace jako na-
příklad drezíny, sací bagry, 

čisticí stroje nebo náhradní 
zdroje elektrické energie. Cis-
terna zajíždí do provozu mi-
nimálně dvakrát denně, zále-
ží na tom, kolik strojů pomoc-
né mechanizace je v provozu.                                  

(red) 

Stroje na šachtě nezůstanou na suchu 

„Ve společnosti Coal Services 
jsme uzavírali dodatek číslo 
dvě, ve Vršanské uhelné a Se-
verní energetické dodatek čís-
lo jedna. Řešili jsme ustanove-
ní s jednoletou platností, kte-
rá se týkala zásad pro tvorbu 
sociálního fondu, tarifních ta-
bulek, zásad pro poskytování 
dětské rekreace a nad rámec 
ustanovení s jednoletou plat-
ností také změnu ve mzdovém 
předpisu o odměnách za pra-
covní pohotovost u hasičské-
ho záchranného sboru Severní 
energetické,“ vysvětlil Jaromír 
Franta, předseda Sdružení 

odborových organizací sku-
piny. 
Obecným navyšováním mezd 
se vyjednávací týmy zaměst-
navatele a odborů nezabýva-
ly, to totiž upravuje současná 
platná kolektivní smlouva. 
Pro letošní rok se pouze upra-
vovala tarifní tabulka, kde do-
šlo k navýšení v minimálních 
i maximálních sazbách ve 
všech tarifních stupních. 
„Podařilo se nám vyjed-
nat pro zaměstnance v souč-
tu za všechny tři společnos-
ti do sociálního fondu částku 
26 774 000 korun. Povedlo se 

rovněž vyjednat rozšíření čer-
pání prostředků ze sociální-
ho fondu u dětské rekreace ta-
ké na sportovní soustředění, 
a to za stejných podmínek, ja-
ko na dětské letní tábory. Na 
základě čerpání inancí v ro-
ce 2018 a navýšení pro letoš-
ní rok se podařilo vyjednat ta-
ké navýšení příspěvku z 250 na 
300 korun na den a maximální 
celkovou částku z dosavadních 
3 500 na 4 200 korun. Dovolím 
si tak letošní kolektivní vyjed-
návání zhodnotit jako úspěš-
né,“ uvedl předseda odborů. 
Podnikoví hasiči si nově za 
pracovní pohotovost polep-
ší o 5 korun za hodinu poho-
tovosti. Namísto dosavadních 
pětačtyřiceti korun budou do-
stávat 50 korun.  

(red)

Kolektivní vyjednávání bylo krátké
Kolektivní vyjednávání letos skončilo relativně 
brzy. Zástupci odborů a zaměstnavatele řešili 
totiž pouze dodatky ke tříleté kolektivní smlou-
vě, která platí až do roku 2020. 

Pokračování ze strany 1
„Coal Services poskytuje po ce-
lou dobu výstavby pomocnou 
mechanizaci a také pomáhá při 
výstavbě s tolik ceněnými zku-
šenostmi z tohoto území. Veš-
keré práce přitom probíha-
jí v koordinaci s přípravou vý-
roby Vršanské uhelné, protože 
součinnost je nezbytná,“ dopl-
nil Tůma.    
S přípravou území pro přelož-
ky inženýrských sítí se zača-
lo v roce 2015, kompletně by 
všechny produktovody mě-
ly být přesunuty na nové mís-
to v roce 2021. V nejvzdáleněj-
ším místě se posunou o více 
než kilometr. Přeložky umož-
ní pokračování těžby v lomu 
Vršany v následujících deseti-
letích.                                   

(red)

Začne přeložka...

P íroda si dokáže s lidmi pěkně zahrávat a nejen v lomu Vršany se o tom p esvěd ují každý den. Po témě  let-
ních dnech p išel sníh, a když už to vypadalo na p íchod jara, p išla hustá mlha.  Skrývkový velkostroj KU800/
K84 to měl ještě o to složitější, nebo  se právě pohyboval v takzvaných tvrdých polohách. Tak obrovské a tvr-
dé balvany, kterými se stroj musel prokousat, tu už dlouho nikdo neviděl. Pomoci nakonec museli specialis-
té z fi rmy Gelamon, kte í ty největší kusy skály navrtali a odst elili. Náš snímek jen ilustruje, jak to v lomu Vr-
šany vypadá, když je slovy populárního ve erní ku „mlha hustá tak, že by se dala krájet.“                Foto: (pim)

Nový Mercedes slouží k rozvozu pohonných hmot. Foto: (pim)

Pokračování ze strany 1
„V našem rozšířeném konceptu 
Chytrých hlav, kdy jsme soustře-
dili všechny naše aktivity v ob-
lasti podpory vzdělávání v regi-
onu do stylizované formy e-sho-
pu, se možnost čerpat příspěvek 
na vznik nebo provoz zájmové-
ho kroužku s technickým zamě-
řením těší velkému zájmu žada-
telů, což velmi vítáme,“ uvedla 
mluvčí skupiny Gabriela Sárič-
ková Benešová. Ve Středisku 
volného času v Mostě tak mo-

hou rozvíjet činnost modelářů 
a vznikl také kroužek frézová-
ní. Na vybavení elektro krouž-
ků pro začátečníky a pokroči-
lé těžaři přispěli společnosti 
Amavet.
V e-shop verzi grantového pro-
gramu se staly vyhledávaný-
mi i tematické vzdělávací akce. 
„Zvlášť oblíbená je Uhelná ma-
turita, která z nabídky mizí ja-
ko první, a proto letos nabízíme 
středním školám dva tyto cykly. 
V nabídce nám chyběla akce pro 

žáky prvního stupně základních 
škol, a tak jsme pro ně ve spolu-
práci s mosteckým ekologickým 
centrem a Podkrušnohorským 
technickým muzeem zařadili 
zábavnou naučnou hru Za uh-
lím a permoníky,“ informova-
la o novinkách mluvčí skupiny. 
Vybírat z nabídky a on-line re-
gistrovat své projekty do Chyt-
rých hlav 2019 mohou zájem-
ci od 1. března na webových 
stránkách www.chytrehlavy.cz. 

(red)

Chytré hlavy otvírají e-shop

V únoru média zajímalo

TK:  Vláda má na stole 
novelu Horního zákona, 
která plánuje po roce 
2021 zrušit pětileté mo-
ratorium, během něhož 
nemůže vláda měnit po-
platky za těžbu nerostů. 
Souhlasí skupina Se.ven 
Energy s navrhovanou 
změnou? 
Poplatky z těžby jsou jen 
jedním z mnoha povin-
ných odvodů do veřejných 
rozpočtů. Celková výše po-
vinných odvodů skupiny 
Sev.en Energy za rok 2017 
činila 1, 8 miliardy korun, 
z toho tvoří tzv. odvody 
z těžby bezmála 200 milio-
nů. Dalších více než 50 mi-
lionů korun jsme poskytli 
v rámci darů a další dob-
rovolné podpory. Jen do-
plňuji, že např. v Německu 
je stávající těžba hnědého 
uhlí zcela bez poplatku.  

T a Ro: Realizujete 
modernizaci elektrárny 
za několik miliard korun 
a sou asně žádáte o vý-
jimku, protože nesplníte 
požadované ekologické 
parametry. Pro  jste ne-
zvolili technologii, která 
by zaru ila splnění všech 
emisních limitů?
Elektrárna používá nejlep-
ší dostupnou technologii 
podle evropských naříze-
ní. Modernizací za 6 mili-
ard snížíme emise  o desít-
ky procent a splníme tak 
23 z 25 požadovaných pa-
rametrů. Použití ještě lep-
ší technologie by zname-
nalo investici o 250 % vy-
sší a přitom zlepšení imisí 
by bylo jen o desetinu pro-
centa a konkrétně v Par-
dubicích by bylo takřka 
neměřitelné. To je zjev-
ně nehospodárné, a proto 
i evropská směrnice v ta-
kových případech umož-
nuje udělit výjimku. 
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Uhlí se tu pouze „neprožene“ 
soustavou třídičů v podstatě 
bez zásahu lidské ruky a ne-
putuje dál. Třídírna je po-
měrně rozsáhlý provoz, kte-
rý tvoří řada činností. „Proces 
třídění začíná už na výklopu 
uhlí po příjezdu železničních 
souprav. Na roštech se oddě-
luje uhlí určené pro takzva-

né Pb a Pc třídění podle ob-
sahu popela, aby pak mohlo 
pokračovat dál k dalšímu tří-
dění,“ vysvětlil Libor Poncar, 
vedoucí úseku úpravy uh-
lí Severní energetické. První 
profesí, která přijde do styku 
s uhlím přivezeným z těžeb-
ních lokalit, je tak výklopní 
na zauhlovacích roštech. Pa-

tří do širšího okruhu zaměst-
nanců třídírny. 

Musí být univerzální 
„Nejčetnější profesí v třídír-
ně je obsluha strojních zaříze-
ní. Jak úpravna během let pro-
šla celou řadou změn, a ubýva-
lo zaměstnanců, řada profesí 
se postupně sloučila. Dnes už 
jsou zaměstnanci třídírny, da-
lo by se říci, univerzálové, kteří 
zvládnou obsluhu většiny za-
řízení. Můžeme je operativně 
nasazovat do provozu podle 
potřeby. Musí ovšem splňovat 
nebytné zdravotní předpokla-
dy, protože pracují v prašném 
prostředí a také v nepřetrži-
tém provozu,“ uvedl vedoucí. 
Další početnou profesí, která 
už nemusí splňovat tak přís-
ná zdravotní kritéria, je ob-
sluha napouštěcích zařízení, 
přičemž napouštěním se mys-
lí nakládka do nákladních au-
tomobilů případně do dráž-
ních vozů. 

Součástí třídírny je rovněž ex-
pedice včetně vah a jejich ob-
sluhy, tedy vážných. Proto-
že musejí absolvovat vážní 
zkoušky, nemůže tuto profesi 
zastávat kdokoli.

Pomáhají i záchranáři
Nepatří mezi kmenové za-
městnance třídírny, přesto 
se na úpravně uhlí pohybují 
dost často. Báňští záchranáři 
zde pomáhají s úklidem. „Vel-
mi důležitou součástí naší prá-
ce je úklid. Při takzvaném su-

chém úklidu, tedy čištění a vy-
sávání na hůře přístupných 
místech, ať už se jedná o hlu-
binný zásobník nebo samot-
nou třídírnu, nám velmi pomá-
hají báňští záchranáři. Na zá-
kladě rozhodnutí protiprašné 
komise se spolupráce s HBZS 
zintenzivnila. Funguje k obou-
stranné spokojenosti, což po-
tvrdila i poslední kontrola 
báňského úřadu, která u nás 
neodhalila žádné nedostatky,“ 
ocenil Libor Poncar.       

(pim)
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KDYŽ SE ŘEKNE

Nové t ídi e na úpravně uhlí slouží zejména k výrobě t íděného druhu o ech2. foto: Archiv DN

TŘÍDÍRNA
  V provozech Úpravny uhlí Komořany a HMGD pracu-

je 297 osob.
  V objektech třídírny, mezistavby a prádla se na směně 

obvykle pohybuje kolem 20 lidí, kteří mohou rotovat 
mezi jednotlivými provozy. 

  Třídírna pracuje ve čtyřsměnném nepřetržitém pro-
vozu a reaguje na potřeby obchodu s uhlím.

  Nejpočetněji zastoupenou profesí v třídírně je obslu-
ha strojních zařízení. 

Na šachtě začínal už po prů-
myslovce v roce 1980, tehdy 
ještě na Slatinicích, na velko-
stroji K300. „Po vojně jsem se 
na šachtu vrátil, to už ale bylo 
na Vršany, a hned jsem nastou-
pil jako strojník na velkostroji 
KU300/K85. Když se krátce na-
to začala zavádět funkce smě-
nových mechaniků, stal jsem 
se jedním z nich pro všechny 
provozní úseky na Vršanech,“ 
vzpomíná na své začátky Vla-
dimír Sinkule. Na úpravnu uhlí 
nakrátko přesídlil, když se část 
úseku dopravy uhlí, kam jako 
mechanik dálkové pásové do-
pravy patřil, přesunula do Ko-
mořan. Po čase opět zamířil na 
Vršany, kde na úseku uhlí pra-
coval jako mechanik až do ro-
ku 2016. „Ještě před příchodem 
na úpravnu jsem strávil něja-
kou dobu i na úseku odvodně-
ní, kde je z pohledu mechani-
ka práce naprosto odlišná od 
ostatních provozních úseků, 
a to jak po technické, tak i po 
provozní stránce,“ poznamenal 
Vladimír Sinkule. 

Úpravna je složitý 
organismus
Úpravárenský provoz je složi-
tější a rozmanitější. „Mám po-

cit, že se úpravárenského pro-
vozu lidé mimo úpravnu tak 
trochu bojí, možná právě pro-
to, že je tu tolik rozdílných za-
řízení. Nejde o klasický pro-
vozní úsek s technologickými 
celky, pasovkami a velkostro-
ji. I když je vlastně úpravna 
jednou z nejstarších technolo-
gií v těžebních společnostech, 
je zároveň jednou z nejsloži-
tějších,“ připomíná mecha-
nik a doplňuje: „Úpravna uhlí 
je jako živý organismus, který 
se nedá rozdělit na jednotlivé 
části a zařízení, musí fungovat 
jako celek,“ zdůraznil Sinkule.

Je tu pořád co dělat 
A co má vlastně hlavní mecha-
nik na úpravně uhlí na staros-
ti? „V podstatě totéž, co dělá 
mechanik na kterémkoli jiném 
úseku. V našem prostředí se 
ani příliš nedá mluvit o hlav-
ním mechanikovi, na úprav-
ně jsme dva strojní mechanici 
společně se Zdeňkem Hanous-
kem, který nejen mne, ale i dal-
ší kolegy v provozu v podstatě 
učí všechno potřebné, proto-
že obzvlášť tady je předává-
ní zkušeností velmi důležité,“ 
doplňuje Sinkule. Starají se 
především o zařízení úprav-

ny a koordinují práci strojní 
údržby, což jsou provozní zá-
mečníci na směně. „Kontroly, 
zajišťování oprav, náhradních 
dílů, domlouvání se s výrobou. 
Na úpravně je pořád co dělat,“ 
vypočítává Vladimír Sinku-
le s tím, že polovinu pracovní 
doby tráví přímo v provoze, 
zbývající v kanceláři, protože 
i administrativa je nedílnou 
součástí práce mechanika. 

Zálibu našel v létání
Od mechanika se očekává ur-
čitá zručnost, takže asi niko-

ho nepřekvapí, že mimo prá-
ci si Vladimír Sinkule oblíbil 
modelářství. A ne jen tak le-
dajaké, už pěkných pár let je 
předsedou letecko-modelář-
ského klubu Most a speciali-
zuje se na takzvané volné le-
tecké modely. „Původně náš 
klub, který má mezi deseti až 
patnácti členy, sídlil v jednom 
paneláku v Nezvalovce, po-
stupně jsme se ale přestěho-
vali do klubovny u mostecké 
7. ZŠ, kde máme svou dílnu,“ 
uvedl Vladimír Sinkule. Le-
tos klub čeká i pořádání ně-

kolika modelářských soutě-
ží rychlostních modelů vě-
troňů, včetně mistrovství 
republiky, které se uskuteč-
ní ve dvou dnech kolem svát-
ku svatého Václava na mode-
láři oblíbeném vrchu Raná. 
Mostecké letecké modeláře 
a tedy i Vladimíra Sinkuleho 
můžete potkat i na bývalém 
libkovickém letišti, které ale 
zasahuje do ochranného pás-
ma Severočeských dolů a tak 
je otázkou času, kdy budou 
letečtí modeláři nuceni najít 
si nové působiště.              (pim) 

Úpravna je živý organismus, který se nedá rozdělit
Mezi strojními mechaniky není žádným no-
váčkem, od 1. ledna letošního roku se ovšem 
stal tím hlavním na Úpravně uhlí v  Komořa-
nech. O úpravně Vladimír Sinkule říká, že je to 
živý organismus, který se nedá rozdělit.

Stejně jako ostatní mechanici i Vladimír Sinkule musí rozdělit svůj as v zaměstnání mezi provoz a kance-
lá . Foto: (pim)

Třídírna nejsou jen stroje, ale i spousta šikovných rukou
Pro laika je komořanská úpravna uhlí jen vel-
ká budova v těsném sousedství teplárny, kudy 
prochází uhlí, než se naloží do železničních 
souprav případně do kamionů a rozveze k zá-
kazníkům. Uvnitř se přitom skrývá systém 
provozů, které na sebe navazují a  jeden bez 
druhého by nemohly fungovat. Jedním z nich 
je třídírna. 

Sou ástí t ídírny je i expedice, takže mezi důležité profese pat í i vážné. Foto: Archiv DN

A koli nejsou kmenovými zaměstnanci, velmi t ídírně pomáhají bá ští 
záchraná i. Foto: Archiv ÚUK

Pb a Pc třídírna
Nejde o chemické označení prvků, Pb a Pc třídírna je rozlišení dvou důle-
žitých provozů na úpravně uhlí, kde dochází k další úpravě uhelných smě-
sí, než se vydají k zákazníkům. 
Na Pc třídírnu putuje uhlí s nižším obsahem popela, ze kterého se násled-
ně vyrábějí tříděné druhy a hruboprachy. Právě tady se třídí zákazníky 
nejvíce požadované druhy kostka, ořech1 a ořech2, které se následně mo-
hou nakládat do železničních souprav nebo do nákladních automobilů 
pro maloodběratele. Prach, který při třídění vznikne, nachází i užití jako 
přídavek do topných směsí. 
Do Pb třídírny míří uhlí s vyšším obsahem popela (zhruba 20 % a více) 
a za pomoci třídičů a drtičů se zde vyrábějí topné směsi, do nichž se přimí-
chávají i Pc moury, aby splňovaly kvalitu smluvně dohodnutou se zákaz-
níky.                                                                                                                           (red)

Tým odborníků z Laboratoře 
pro studium kvality ovzduší 
Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy se snažil po-
mocí vzducholodi zjistit, ja-
ké je znečištění vzduchu nad 
chladicími věžemi. De initiv-
ní výsledky ještě nebyly zve-
řejněny, ale už první před-
běžné ukázaly, že elektrárna 
neohrožuje čerstvý vzduch 
v okolí.
Sev.en EC totiž využívá tech-
nologii rozptýlení spalin 
z chladicích věží. Původně 
vznikla už v 90. letech v sou-
sedním Německu. Díky té-
to technologii jsou očištěné 
spaliny vynášeny do velké 
výšky a rozptýleny do široké-
ho okolí, na rozdíl od malých 

komínů na domech, které ne-
dokážou zplodiny dostatečně 
rozptýlit do ovzduší. 
„Zatímco v tom nejhorším 
prostoru nad chladicími věže-
mi jsme naměřili maximálně 
300 mikrogramů na kubický 
metr, v obcích, kde pár domů 
špatně zatopí, běžně měříme 
700 - 2 000 μg/m3 přímo v uli-
cích,“ řekl serveru Novinky.
cz bezprostředně po měření 
Jan Hovorka z Přírodovědec-
ké fakulty Univerzity Karlovy. 
Z prvního měření vyplynulo, 
že emise se dostávají do výš-
ky 600 metrů a výš. A to je 
velmi pozitivní zjištění, pro-
tože taková výška je velmi 
výhodná pro další rozptýlení 
emisních složek. Dobré zprá-

vy to tak jsou nejen pro oby-
vatele v okolí elektrárny, ale 

i pro samotnou Sev.en EC, že 
se vyplácejí investice do eko-

logizace, jejíž třetí vlna právě 
v elektrárně probíhá.      (red)

Vzducholoď měřila znečištění vzduchu kolem elektrárny
Vzducholoď u elektrárny Chvaletice jsme vy-
fotili už do lednových Důlních novin. Proč se 
ale dvanáctimetrový stroj vznášel nad chladi-
cími věžemi? 

Tým expertů z P írodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za pomoci vzducholodě mě il zne ištění nad chla-
dicími věžemi chvaletické elektrárny. Foto: (kapr)
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Žádost o interní grant
Jméno a příjmení:                                                                               

Osobní číslo:                                                            Úsek:                                    

Účel:

Popište, jakým způsobem jste v projektu zainteresovaná/ý:

Finanční podpora: (uveďte částku)

Identi ikační údaje podporovaného subjektu: (přesný název,  adresa, IČ, DIČ, č.ú., kontakt na  oprávněnou osobu)

E-mail žadatele: (Váš e-mail)

Telefon žadatele: (Vaše telefonní číslo)

Vyplněný formulář odešlete na odbor komunikace Ivetě Janošové (interní poštou, 
nebo na adresu: Václava Řezáče 315, 434 01 Most, granty@7group.cz).

Společnost:

                  Vršanská uhelná a.s.                        Infotea s.r.o.
 
                  Coal Services a.s.                          Servis Leasing a.s. 
 
                  Severní energetická a.s.                 HBZS Most                                       
 
                  Sev.en EC, a.s.                              Důl Kohinoor a.s.                                                                  
 
                  REKULTIVACE a.s.                                           
                                           
                  Sev.en  Engineering s.r.o.                                    
 
                  Sev.en Services s.r.o.                                 
 
                  Sev.en Commodities AG, odštěpný závod                                             
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Pravidla:
  Každý zaměstnanec může požádat 1x ročně 

o podporu organizace/aktivity/projektu, v ně-
mž je on sám nebo jeho blízcí rodinní přísluš-
níci nějak osobně angažován (např. jako tre-
nér, člen spolku, vedoucí kroužku apod.). 

  Preferujeme dlouhodobější záměry s příno-
sem pro širší veřejnost nebo skupinu lidí, ni-
koli jednotlivců (např. činnost sportovních 
klubů, kulturních spolků apod.). 

  Výhodou je, pokud se v projektu angažuje větší 
počet zaměstnanců skupiny (např. jako tým či 
družstvo), není to však podmínkou. 

  Formulář žádosti je v současné době k dispozi-
ci na intranetu.

  Od 1. 3. 2019 bude připraven také v tištěné po-
době, a to na vybraných vrátnicích, kde také mů-
žete vyplněné žádosti vhodit do označených 
schránek.

  Žádosti přijímá odbor komunikace. V elektro-
nické podobě na e-mailové adrese granty@

7group.cz. V tištěné podobě prostřednictvím 
označených schránek na vybraných vrátnicích.

  Žádosti se vyhodnocují čtvrtletně a o výsledku je 
každý z uchazečů informován prostřednictvím 
kontaktů, které uvede v žádosti.

  Podpora není nároková a poskytuje se až do vy-
čerpání ročního rozpočtu grantu.

  Kontaktní osobou, na kterou je možné se v pří-
padě dotazů obracet, je za odbor komunikace 
Iveta Janošová, i.janosova@7group.cz .

Interní grant pro zaměstnance je zpět
Skupina Sev.en Energy nabízí svým zaměstnancům možnost požádat v rámci tzv. Interního grantu o firemní podporu na 
činnost různých zájmových sdružení či pro spolky a projekty v regionech, kde skupina působí. O příspěvek může žádat 
každý zaměstnanec skupiny. Podmínkou je, že se v dané aktivitě, organizaci či projektu sám aktivně angažuje. Snahou 
a cílem interního grantu je podpořit mimopracovní a zájmové činnosti zaměstnanců a přispět také k rozvoji a kvalitě 
života v těchto regionech. Žádosti lze posílat průběžně, vyhodnocení bude probíhat čtvrtletně.

Polovina hrací plochy patři-
la hokejistům z řad zaměst-
nanců, kteří po tvrdé bitvě za-
končili utkání čestnou remí-
zou. Na druhé polovině ledu 
si mohli zaměstnanci s dětmi 
a vnoučaty zabruslit. 
Sportovci byli po náročných 
výkonech odměněni prohlíd-
kou zázemí pardubického ex-
traligového klubu, kterým 
provedl Ondřej Šebek, člen 
představenstva HC Dynamo. 
Zaměstnanci tak mohli na-
vštívit SkyBoxy a Party boxy, 
nahlédnout do zázemí pro no-

vináře i do místnosti, odkud 
se ovládá multimediální kost-
ka nad ledem. Zvědavým očím 
návštěvníků neunikly ani ka-
biny hokejového A mužstva. 
Třešničkou na dortu byla ná-
vštěva Dynamo Lounge, kte-
rým všechny přítomné pro-
vedla legenda českého hokeje 
Vladimír Martinec. K výkladu 
přidal i spoustu zajímavých 
osobních zkušeností a zážit-
ků, děti se s ním vyfotogra-
fovaly a na památku si moh-
ly odnést i podepsanou fotku. 

(kapr)

Hokejová legenda v roli průvodce
Krásně upravený led v ČSOB Aréně v Pardubi-
cích čekal v  pátek 15. února na zaměstnance 
společností Sev.en EC a Sev.en Engineering. 

Dynamo Lounge v pardubické hokejové aréně ukázal sportovcům z chvaletické elektrárny legendární Vla-
dimír Martinec. Foto: (kapr)

„Jednoznačně největším novým 
exponátem v našich sbírkách 
je důlní odklizová lokomotiva 
27E, kterou jsme získali před 
koncem roku od společnos-
ti Coal Services. Ta už čeká na 
svém místě společně s dalšími 
exponáty z venkovní expozice 
povrchového dobývání na ná-
vštěvníky,“ uvedl Zbyněk Jakš, 
ředitel Podkrušnohorského 
technického muzea. Zdaleka se 
ale nejedná o jedinou novinku 
v areálu bývalého hlubinného 
Dolu Julius III. 
„Během letoška se chystáme 
otevřít zcela novou expozici po-
vrchového dobývání, která bude 
zahrnovat i maketu povrchové-
ho lomu se vším, co k tomu pa-
tří, tedy od patřičných dobýva-

cích technologií, přes čerpání 
důlních vod, až po rekultivace,“ 
vypočítal ředitel. Od partne-
rů a sponzorů už se muzeu po-
dařilo získat modely těžebních 
strojů ze stavebnic lego a mer-
kur, přibydou ale ještě další. 
Těžební společnosti skupiny 
Sev.en Energy věnovaly mu-
zeu přístroje na fotogramme-
trii, tedy na zpracovávání dat 
z leteckého snímkování po-
vrchových lomů. Důlní měřič 
– fotogrammetr díky speciál-
ní technice viděl ve formátu 
3D a ze snímků vyhodnoco-
val všechny změny, k nimž na 
šachtě došlo od posledního 
snímkování, výsledky svého 
pozorování zapracovával do 
důlních map.                           (red)

Lokomotiva není jediným lákadlem muzea v nové sezoně
Březen je odedávna měsícem, kdy muzea 
a kulturní instituce zahajují novou sezonu. Vý-
jimkou není ani Podkrušnohorské technické 
muzeum. A jako každý rok připravuje pro ná-
vštěvníky řadu novinek. 

Podkrušnohorské technické muzeum se může pochlubit i unikátními p ístroji na fotogrammetrii. Foto: (pim)

Titul nejúspěšnějšího spor-
tovce Mostecka za rok 2018 
si z galavečera v mosteckém 
divadle odnesla brankář-
ka Černých andělů Domini-
ka Müllnerová. „Mám z ceny 
velkou radost. V Mostě jsem 
prakticky od malička, zaži-
la jsem s týmem všechny jeho 
úspěchy od postupu do nejvyš-
ší soutěže, přes všechny mis-

trovské tituly, až po evropské 
pohárové soutěže,“ svěřila se 
brankářka. Věří, že v Mostě 
ještě nějakou dobu vydrží. 
V anketě regionálního Dení-
ku, ve které o výsledcích roz-
hodují svými hlasy čtená-
ři, zabodovaly i další hráčky 
mosteckého týmu. V kate-
gorii jednotlivců se na čtvr-
té příčce umístila Domini-

ka Zachová a na pátém mís-
tě Sára Kovářová. Ta si navíc 
z galavečera odnesla i oceně-
ní Sportovní hvězda Deníku. 
DHK Baník Most zvítězil ta-
ké v kategorii kolektivů do-
spělých, kde vítěznému týmu 
předal cenu Vladimír Rou-
ček, generální ředitel Vršan-
ské uhelné, která je hlavním 
partnerem DHK Baník Most. 
Jen o pár dní dříve si pro zce-
la novou trofej přišla na mos-
tecký magistrát Sára Kovářo-
vá, která se stala sportovcem 
měsíce ledna v Ústeckém 

kraji. Hráčka mosteckých 
Černých andělů zvítězila 
v lednovém kole ankety, kte-
rou letos poprvé pořádají re-
gionální Deníky a krajská or-
ganizace České unie sportu 
(ČUS). Sára Kovářová získa-
la nejvíc hlasů od čtenářů na 
webových stránkách Deníku, 
vítězství jí ale přiřkla i od-
borná veřejnost, kterou tvo-
řili sportovní redaktoři De-
níku, okresní zástupci ČUS, 
sportovní komise Ústeckého 
kraje i ředitel Českého roz-
hlasu Sever. 

Na hřišti jsou Černí andě-
lé suverénní již několik mě-
síců, naposledy okusili hoř-
kost porážky v říjnu, od té 
doby stihli vyhrát Český po-
hár a neztratili ani bod v nej-
vyšší česko-slovenské MOL 
lize. V březnu se fanouškům 
představí na domácí palu-
bovce druhého, kdy hostí 
Bánovce nad Bebravou. Po 
utkáních v Plzni a na Slavii se 
v Mostě objeví opět po sou-
těžní přestávce 7. dubna, kdy 
se střetnou se Zlínem. 

(red)   

Černí andělé sklízejí vavříny i mimo hřiště
Házenkářky DHK Baník Most nesklízejí úspě-
chy pouze na palubovce, během zimy sbíraly 
ocenění i ve sportovních anketách. 
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Michal Tarant
  39 let
  pochází z Mostu a žije v Nové Vsi v Horách
  ženatý, má 2 děti
  vystudoval fakultu životního prostředí České zeměděl-

ské univerzity
  vedoucí skautského střediska Most, předseda okresní 

rady Junáka, místonáčelník organizace Junák v České 
republice - povoláním vedoucí Centra ekologické vý-
chovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově a uči-
tel tamtéž

Zájem o skauting z ejmě ros-
te. V sou asnosti máte nejvíc 
lenů v novodobé historii. ím 
si to vysvětlujete?
Skautské hnutí si získává svými 
činy dobré jméno. Rodiče začí-
nají oceňovat, co skauti dělají – 
učíme děti žít a přežít v dneš-
ní době. Učíme je vůbec si hrát, 
vedeme je k samostatnosti 
a odpovědnosti, pomoci dru-
hým, k vnímání přírody okolo 
sebe. Aktuálně máme 192 čle-
nů od čtyř let až do dospělos-

ti, největší zájem je u dětí mezi 
sedmým a jedenáctým rokem. 
Určitě nám pomáhají i média, 
protože se na regionální i celo-
státní úrovni o skautingu často 
mluví a píše.

K dobrému jménu jistě p i-
spívají i akce, které se za-
mě ují na širokou ve ejnost, 
nejen vaše leny. Napadá mě 
t eba Betlémské světlo, které 
rozdáváte p ed Vánoci.
Betlémské světlo je asi nejvi-
ditelnější, ale snažíme se po-
máhat a působit na veřejnosti 
i v průběhu roku. Třeba pečo-
vat o nějaké místo. Dlouho-
době se ve spolupráci s měst-
skými lesy staráme o lokality 
na Resslu, čistíme je, zbavuje-
me odpadků, náletů, budovali 
jsme hráze. A nejen na Ress-
lu, ale třeba i v okolí tábořišť, 
kde v létě stanujeme. Když 
nám obec pronajme pozemek 
pro náš tábor, my jí na oplátku 
pomůžeme s péčí o okolní pří-
rodu, s úklidem potoka, budo-
váním studánek...

To je p itažlivé pro rodi e. Co 
k vám p itahuje děti? Co mů-
žete nabídnout dnešním dě-
tem? Asi to budou jiné děti, 
než ty, které ve skautingu 
za ínaly p ed sto lety...
Děti jsou pořád stejné, je-
nom je musíme umět na-
dchnout pro myšlenku skau-
tování a nabídnout atrak-
tivní program. U nás najdou 
především všestrannost. Ne-
ní to jednostranná aktivi-
ta jako v tradičních dětských 
kroužcích. V oddílech ochut-
nají od všeho kousek a navíc 
propojené společnou skaut-

skou myšlenkou, a tou je po-
moc druhým, pomoc navzájem 
a pomoc sobě rozvíjet se. 

Je skauting dobrá p íprava pro 
život?
Myslím, že je. Když si vzpome-
nu na své začátky, neuměl jsem 
si představit, že bych dokázal 
naplánovat výpravu, rozpočet, 
nakoupit a uvařit pro celý tá-
bor, postavit podsadu. Neumě-
li jsme starat se o dům a teď ho 
máme a staráme se o něj. Stej-

ně jako v běžném životě. A to-
hle všechno s námi děti dělají 
a učí se rozumět fungování v ži-
votě.

Vloni jste p edstavili v mos-
teckém muzeu výstavu ke 100 
letům skautingu v esku. Jaká 
byla?
Byla úspěšná, jen na otevře-
ní přišlo kolem sto osmdesá-
ti lidí. Byl to průřez historií na 
Mostecku od roku 1989, ale 
i ukázky starších historických 
předmětů z našich sbírek. Vy-
stavili jsme například na pade-
sát různých šátků. Nosit šátek, 
ať už ke kroji nebo k běžnému 
oblečení, patří k tradicím skau-
tingu. Měli jsme tam podsado-
vý stan, což je takový světový 
unikát, český vynález, který se 
používá dodnes. Nikde jinde ho 
neznají.

Zkusíte exponáty ještě nějak 
dál využít?
Samozřejmě je nám líto někte-
ré věci, které jsme pro výstavu 
vyráběli, nevyužít, takže plá-
nujeme, že je umístíme zde ve 
Skautském domě.

Poj me tedy ke Skautskému 
domu. Skoro t i desetiletí vám 
trvalo, než jste získali vlastní 
zázemí, v němž dnes sedíme. 
Jste spokojeni?
V rámci našich možnos-
tí a v rámci toho, jaké objek-
ty bylo možné získat v Mos-
tě, je tohle splnění našich snů. 
Ještě před třemi lety bych to-
mu nevěřil. Měli jsme sice vět-
ší prostory, ale vypůjčené. Zde 
má každý oddíl svou klubovnu, 
máme prostory pro uskladnění 
věcí a hlavně - je to naše. Mot-

tem našeho domu je „Na okra-
ji města, přírodě nablízku“. Re-
ssl kousek, Široký vrch také, 
přitom dobře dostupné z cent-
ra města.

Museli jste se ale zadlužit. Ne-
omezí to vaše další aktivity?
Zadluženi jsme skutečně hod-
ně, snad nejvíc mezi skau-
ty v celé republice. Díky tomu, 
že jsme velká organizace, po-
mohlo nám ústředí bezúroč-
nou půjčkou, a další úvěr nám 

poskytla Skautská nadace Ja-
roslava Foglara, což je nadace, 
vlastněná Junákem. Doufám, že 
to náš provoz neomezí, i když 
roční splátka je vysoká. Pokud 
budeme mít stále tolik členů ja-
ko dosud, měli bychom splácet 
bez problémů. Nese to ale nut-
nost hledat další zdroje, účast-
nit se grantů, spolupracovat 
s irmami.

Aktuálně máte vyhlášenou 
sbírku na nové klubovny...
Souvisela s rozjezdem Skaut-
ského domu. Zadlužili jsme se 
koupí, ale zároveň jsme se mu-
seli stěhovat a dům upravovat. 
Musím moc poděkovat všem, 
kteří nám přispěli, protože 
sbírka stačila na pokrytí mate-
riálu, práci jsme si udělali sami 
a díky tomu jsme zabydlení.

P ispívají vám jednotlivci 
nebo fi rmy?
Prostory pro rodiče a šatny, 
kde právě sedíme, jsme pořídi-
li díky jedné mamince. Pomoh-
ly nám ale i velké irmy z okolí 
včetně skupiny Sev.en Energy 
– díky tomu máme sociální za-
řízení, nová okna, dohromady 
to bylo okolo půl milionu ko-
run. Z dalšího grantu, který se 
nám podařilo získat, budeme 
ještě předělávat topný systém, 
což je poslední věc, která nás 
trápila a umožní nám to snížit 
náklady.

Vrcholem skautského roku 
jsou vždy letní tábory, kde se 
zúro í to, co se děti v průběhu 
roku nau ily...
Junák jako celek dělá ročně ko-
lem 1200 táborů. My máme tři 
až čtyři vlastní pro naše členy, 

ale ve spolupráci s centrem Ra-
dost, které jsme spoluzakláda-
li, pořádáme i tábory pro veřej-
nost – příměstské i pobytové, 
letos jich bude okolo patnácti. 
Nemáme vlastní tábořiště, ale 
dlouhodobě využíváme lou-
ku u Nejdku nebo si navzájem 
s ostatními oddíly tábořiště 
půjčujeme. Mít vlastní pro nás 
momentálně není reálné. Má-
me ale dva kompletně vyba-
vené tábory, které jsme schop-

ni postavit prakticky kdekoliv, 
stačí nám louka. Tak kdyby se 
nám ji nějak podařilo získat, 
byl by to další významný krok.

Platí po ád, že skaut musí mít 
p ezdívku?
Žádný „přezdívkový předpis“ 
nemáme, ale většinou to tak 
je. Mnoho dětí ji chce. Jméno je 
běžné, ale přezdívka je něčím 
mimořádná.

A vy?
Říkají mi Majkl. To zrovna ori-
ginální není.

Jak jste se dostal ke skautin-
gu?
Přišel jsem hned na jaře 
1990. Zlákali mě spolužáci 
s tím, že našli „super“ krou-
žek. Od té doby jsem tu. Ve 
skautingu to tak je, že můžete 
růst společně s ním. Nejdřív 
začínáte jako běžný člen, po-
kračujete jako rádce, vedoucí 
oddílu... no a já teď nakonec 
vedu středisko.

Co vás tu udrželo do dospě-
losti tak, že skautskému hnu-
tí věnujete ‒ p edpokládám 
‒ všechen volný as...?
…a ještě trochu navíc. Ba-
ví mě všestrannost. Pořád je 
co řešit, zvlášť, když si k to-
mu člověk nabalí další výzvy, 
jako je Skautský dům nebo 
pořádání různých akcí. Dů-
ležitá je i komunita, kterou 
si tím člověk buduje, kama-
rádství. Skrze děti ovlivňuje-
me budoucí svět. A to mi dá-
vá smysl. 

(kat)

Skautský dům je naším splněným snem
Skautské středisko v Mostě letos slaví 30 let své existence. Jak fungu-
je skauting v  21. století a  má dnešním dětem co nabídnout? Splnili si 
mostečtí skauti svůj sen? Ve Skautském domě v Mostě jsem si povídala 
s Michalem Tarantem.

„Rodiče začínají oceňovat, co skauti dělají 
– učíme děti žít a přežít v dnešní době.“

„Děti jsou pořád stejné, jenom je musíme umět nadchnout pro 
myšlenku skautování a nabídnout atraktivní program.“

Prvním velkým projektem 
společné spolupráce byly 
Krušné horory. Je plný kouzel, 
tajemství a spojuje klasickou 
turistiku s velmi oblíbeným 
geocachingem. „Nechtěli jsme 
lákat jen na ukryté kešky, jaké 
jsou k nalezení všude jinde. Ke 
každému z deseti míst s keškou 
Krušných hororů jsme natočili 
krátký ilm na motivy tajemné 
báje, povídky či historické udá-
losti. Náměty jsme přitom čer-
pali přímo v kronikách, z po-
věstí či paměti starousedlíků. 
Spojnicí všech příběhů je ví-
la Marcebyla, která je vyprá-
ví,“ popsala projekt Eva Ma-

říková, ředitelka Destinační 
agentury Krušné hory. Všech-
ny příběhy, včetně souřadnic 
ukrytých kešek, jsou také na 
webových stránkách krusne-
horory.cz.
Říká se, že nejhezčí pohled na 
svět je z koňského sedla. Ze 
sedla, jen trochu jiného, sle-
dují okolní svět motorkáři, 
kteří jsou další velmi počet-
nou, i když speci ickou sku-
pinou turistů. A už dva ro-
ky po sobě nabízí destinační 
agentura za podpory těžeb-
ních společností skupiny Sev.
en Energy speciální turistické 
materiály i pro ně. „Motorká-

ři projíždějí krajinou nejen pro 
radost z jízdy, ale zastavují se 

na dobré jídlo, chtějí si 
výlet užít a zažít si zají-
mavá místa. A protože 
jich u nás máme oprav-
du na výběr, připravi-
li jsme pro ně ve spolu-
práci s odborníky dvě 
trasy. První vede po vr-
cholcích hor až do sou-
sedního Německa, dru-
há nabízí zajímavosti 
hornické krajiny,“ vy-
světlila Maříková. 
Hornictví ke Kruš ným 
horám neodmyslitel-
ně patří, ostatně dalo 
jim i jméno. „Projekt 
Hornická stezka Kruš-

ných hor ukazuje, že v Kruš-
ných horách je řada krásných 
a zajímavých míst spojených 
s hornictvím, která stojí za ná-
vštěvu. Ať už jsou to stará důl-
ní díla, hornická muzea, archi-
tektura původních hornických 
osad nebo rekultivace, které 
dnes slouží k odpočinku, aniž 
by lidé věděli, že se na místě 
jezera, parku či závodní drá-
hy dříve těžilo. V rámci pro-
jektu vznikla turistická bro-
žura, která turisty provádí po 
místech spjatých s hornictvím, 
mapa pro snadnou orientaci 
a limitovaná edice turistických 
vizitek,“ přiblížila další pro-
jekt Eva Maříková. Do Hornic-
ké stezky Krušných hor patří 

i Uhelné safari, které v letoš-
ním roce slaví desáté naro-
zeniny. Oblíbená turistická 
atrakce dostala k narozeni-
nám mimo jiné nové turistic-
ké vizitky, které jsou součás-
tí limitované edice Hornická 
stezka Krušných hor.
Do nové turistické sezony bu-
dou moci návštěvníci severu 
Čech vstoupit i s mobilní apli-
kací Krušné hory. Turistům 
by měla zjednodušit pobyt 
v regionu, představit nejzají-
mavější cíle, pomoci s ubyto-
váním nebo třeba s hledáním 
dobré restaurace. Také na její 
tvorbě se těžební společnosti 
Sev.en Energy podílejí.  

(ema)

Krásy Krušných hor pomáhají objevovat i těžaři
Destinační agentura Krušné hory se snaží při-
lákat turisty k objevování krás Krušných hor 
i  podhůří. Čtvrtým rokem jí v  tom pomáhají 
také těžební společnosti skupiny Sev.en Ener-
gy. Za tu dobu z této spolupráce vzešlo několik 
projektů, které návštěvníkům přibližují zají-
mavosti i přírodní krásy zdejšího regionu. 

Pokud vaše děti patří mezi 
ty, které nemůžete odtrh-
nout od mobilu, využijte 
ho k výletu. Naučnou stez-
kou Babičko, dědečku vy-
právěj, teď okolím Strup-
čic můžete procházet za 
asistence mobilní aplika-
ce.
Naučná stezka měří asi 2,5 
kilometru a začíná u spor-
tovního areálu ve Strupči-
cích. Má deset zastávek, kte-
ré seznamují se zajímavost-
mi obce a okolí. Končí u malé 
strupčické zoo, ale procház-
ku si můžete prodloužit až 
k rozhledně Maják, která na-
bízí neobvyklé výhledy na 
Mostecko, uhelný lom Vrša-
ny i Krušné hory. Spolek přá-
tel památek obce Strupčice 
stezku už v minulosti vyba-

vil pracovními listy, které si 
lze vyzvednout na obecním 
úřadě nebo jednoduše stáh-
nout a vytisknout z webu ob-
ce. Úkoly jsou přizpůsobeny 
dětem různých věkových ka-
tegorií.
Teď se ale nabízí ještě jed-
nodušší varianta, jak stezku 
a úkoly absolvovat – pomo-
cí mobilní aplikace „Chomu-
tovsko hory – doly“, kterou 
připravil Svazek obcí Cho-
mutovsko. Děti v ní provede 
po stezce prvňáček ze strup-
čické školy Honzík, který jim 
bude dávat otázky a úkoly. 
Aplikace je k dispozici v Go-
ogle Play i AppStore. S apli-
kací je možné absolvovat ta-
ké Dračí stezku, která vede 
Březnem u Chomutova. 

(kat)

Na výlet s mobilem

Hornická stezka byl jeden ze zatím posledních projektů, na němž se těžební spole nosti Sev.en Energy po-
dílely. Foto: (ema)

Michal Tarant, vedoucí skautského st ediska Most. Foto: (kat)

Cyklisté i výletníci už si vel-
mi oblíbili stezku, která spo-
juje Strupčice s Vrskmaní. 
A právě tady na ně čeká jed-
na z novinek. 
Na konci stezky u Vrskmaně, 
kde obec vybudovala kryté 
odpočívadlo, vyrostly také dvě 
nové informační tabule. Z nich 
se návštěvníci dozvědí něco 
z historie i současnosti lomu 
Vršany, pár zajímavostí z dlou-
hé historie Dolu Jan Šverma 
a kromě toho také o fauně 
a lóře, která v okolí nebo do-
konce přímo v prostoru povr-
chového lomu žije a roste.  
Informační tabule vypada-
jí podobně jako ty, které jsou 
v bezprostřední blízkosti 
rozhledny Maják ve Strupči-
cích, tedy na druhém konci 
stezky.                                     (red)

Stezku mezi obcemi doplnily tabule

Oblíbenou cyklostezku u Vrskmaně doplnily informa ní tabule. Foto: 
(pim)

Uhelné safari má pro letošek novou sérii turistických vizitek. Foto: (ema)
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  5. 3. - Vandráci / Va-
gamundos. Herci Pavel Liš-
ka, Jan Révai a hlavní kame-
raman Hynek Berard jsou 
Vagamundos (Vandráci) a na-
posledy na svých motorkách 
vandrovali tři měsíce po stře-
doamerických cestách. V litví-
novské Citadele budou vyprá-
vět o svých dobrodružstvích, 
ale také o tom, co se nevešlo 
do jejich zábavného cestova-
telského pořadu na PRIMA CO-
OL. Citadela Litvínov (na Velké 
scéně), od 19:00 hodin, vstup-
né 290 Kč. 

  5. 3. – MALÉhRY. Autor-
ské čtení v podání brněnské-
ho divadla MALÉhRY pro rodi-
če s dětmi ve věku od 4 do 10 
let. Městská knihovna Most, od 
17:00 hodin, pro přihlášené 
účastníky zdarma. Podrobnos-
ti a registrace na www.map-
mostecko.cz.

  6. 3. - Co svítí v noci na 
obloze. Povídání a promítání 
o hvězdách, které můžeme vi-
dět právě teď na obloze. Pro 
dospělé a děti od 7 let. Plane-
tárium Most, od 15:30 hodin. 

  6. 3. - Klubová setkání – 
Beseda s Michalem Soukupem. 
Moderátor Jan Beneš si do Ca-
fé baru Citadela tentokrát po-
zval ředitele Oblastního mu-
zea v Mostě. Začátek v 19:00 
hodin.

  10. 3. - Hvězdné promí-
tání pro děti a Perly jarních 
nocí. Planetárium připravi-
lo v jednom dni hned dvě ak-
ce pro veřejnost, od 15:00 ho-
din začíná promítání a povídá-
ní o hvězdné obloze pro děti od 
4 - 5 let, v 16:30 naváže popu-
lárně naučný pořad o hvězdné 
obloze Perly jarních nocí urče-
ný pro dospělé a děti od 12 let.

  14. 3. - Přírodou seve-
rozápadních Čech. Cyklus 
přednášek Oblastního muzea 
v Mostě pokračuje další čás-
tí nazvanou Podivuhodný svět 
mravenců. Zasedací místnost 

muzea, od 17:00 hodin, vstup-
né 20 Kč. 

  17. 3. - Stará Sešlost 
na Benediktu. Country ča-
je nejen pro seniory, začátek 
v 15:30 hodin. 

  18. 3. - Opera a hous-
le k sobě ladí. Program váž-
né hudby s ukázkami z děl W. 
A. Mozarta, M. Brucha, F. M. 
Bartholdyho, G. Pucciniho, G. 
Donizettiho a dalších. Sólisté: 
Markéta Janoušková a Jakub 
Junek - housle, Michaela Kat-
ráková - soprán, Jana Piorec-
ká - alt, Tomáš Kořínek - tenor, 
Lukáš Bařák - baryton. Dopro-
vází a spoluúčinkuje Festivalo-
vý orchestr Petra Macka, diri-
gent Jiří Štrunc. Městské diva-
dlo v Mostě, od 19:00 hodin, 
vstupné 300 Kč.

  19. 3. – Skotsko. Přednáš-
ka z cyklu Celý svět v knihov-
ně o zemi obestřené mnoha 
tajemstvími, vypráví horský 
vůdce Pavel Klejna. Městská 
knihovna Most, od 17:00 ho-
din. 

  26. 3. - Regionální vele-
trh pracovních příležitostí. 
Tradiční burza práce pořádaná 
okresní hospodářskou komo-
rou a úřadem práce. Hotel Cas-
cade, od 11:00 do 16:00 hodin. 

  26. 3. - Když se zhasne. 
Mrazivá komedie, kterou kno-
kautujete vaše bránice... Účin-
kují: Lukáš Langmajer, Ivo 
Šmoldas, Miluše Bittnerová, 
Michaela Kuklová. Režie Ro-
man Meluzín. Jirkovské diva-
dlo, od 19:00 hodin. Vstup-
né 250 Kč v předprodeji v jir-
kovském infocentru, 290 Kč na 
místě.

  26. 3. - Holandští mistři 
- Pieter Bruegel st. Přednáš-
ka z cyklu Celý svět v knihov-
ně. O obrazech a jejich posel-
ství přednáší Jitka Šrejbero-
vá. Městská knihovna Most, od 
17:00 hodin. 

  27. 3. - Ondřej Štveráček 
Quartet feat. Gene Jackson. 
Koncert úspěšného jazzového 
česko-amerického spojení. Sa-
xofonista Ondřej Štveráček pa-
tří už více než dekádu k nejvý-

raznějším postavám nastupu-
jící jazzové generace v Česku. 
V loňském roce natočil s Ko-
váčem, Barošem a americkým 
bubeníkem Genem Jacksonem 
kritikami vysoce ceněné al-
bum „Skeches“.  Gene Jackson 
(USA), nazývaný „rhythm spe-
cialist“, je známý svým multi-
žánrovým přesahem od afro-
amerických polyrytmů přes la-
tino až ke „cool rhythms“. Hrál 
po boku světových jazzových 
hvězd, jako jsou Herbie Han-
cock, Diane Reeves, Wayne 
Shorter, Dave Holland, Chris-
tian McBride, Greg Osby, Te-
rence Blanchard, Andrew Hill, 
George Coleman a mnoho dal-
ších.  Začátek koncertu v 19.00 
hodin v Café Baru Citadela. 
Vstupné 150 Kč. Workshop od 
16.00 hodin v Café Baru.

  28. 3. - Ochrana přírody 
na území Českého středo-

hoří. Další část cyklu předná-
šek Přírodou severozápadních 
Čech. V zasedací místnosti Ob-
lastního muzea v Mostě před-
náší Vlastislav Vlačiha. Začátek 
v 17:00 hodin, vstupné 20 Kč. 

  29. 3. - Noc s Anderse-
nem. Oblíbená akce, při níž dě-
ti nocují v knihovně. Čekají je 
pohádky, soutěže, kvízy a stez-
ka odvahy s překvapením. Za-
čátek v 18:00 hodin, více na 
www.knihovnamost.cz.

PARDUBICKO
  Do 17. 3. - Fenomén Igrá-

ček. Historie a současnost ob-
líbené české hračky prostřed-
nictvím desítek igurek nejrůz-
nějších povolání a charakterů 
v historických i moderních va-
riantách v Regionálním muzeu 
Chrudim.

  20. 3. - Láďa Křížek. 
Akustický koncert známého 

českého zpěváka. Kino Pře-
louč, od 19:00 hodin, vstup-
né 220 Kč. 

  21. 3. - Souznění - Prague 
Cello Quartet. Koncert v rám-
ci cyklu Pardubické hudební 
jaro 2019.  Občanská zálož-
na Přelouč, od 19:00 hodin, 
vstupné 250 Kč.  

  23. 3. - Komentované 
prohlídky vodní elektrárny 
v Přelouči. Pro veřejnost jsou 
připraveny prohlídky zdarma 
v 10:00, 13:00, 14:00 a 15:00 
hodin. Podmínkou je nahlá-
sit účast na vybranou hodi-
nu předem na tel: 731 697 
085 nebo mailem: muzeum@
kicmp.cz. 

  Do 25. 5. - Beatová 
a rocková hudba na Pře-
loučsku v letech 1964 – 
1989. Výstava v přednáš-
kovém sále KICMP Přelouč, 
vstup zdarma.
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Jan Werich: Neříkej, že nemůžeš, když nechceš! Přijdou dnové, kdy to bude daleko… (1. část tajenky) a horší: budeš chtít a nebudeš moci. A to důležité nezapomeň, 
že chlap nesmí být blbej ve třech případech: za volantem, u stolu a v posteli. … (2. část tajenky) to snese. Správné znění tajenky z lednového čísla DN: Život je stá-
le plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké nepříjemné věci – mohou zanechat jizvu, ale život plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi 
statečně kupředu, můj příteli, protože každá zkušenost je lekcí. Výhru získávají: Miroslav Penk, Chomutov; Viktor Višňovský, Sev.en Commodities; Ivana Schul-
zová, 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.no-
viny@7group.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.

Kam za kulturou v měsíci březnu

VZPOMÍNKA
Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale ni-
kdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 26. března uplyne 1 rok, kdy nás 
náhle opustil ve věku nedožitých 61 let 
pan František Doubrava, zaměstnanec 
kolejové dopravy. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně 
s námi.
S láskou a úctou vzpomínají družka Na-
ďa  s rodinou, bratr Zdeněk s rodinou 
a ostatní příbuzní.

SUPPORT: LIMBO PLANET

PØEDPRODEJNÍ MÍSTA: 

RAPRINT MOST - ÈEPIROHY | ÈEDOK MOST | RE/MAX 4YOU, NÁMÌSTÍ 1. MÁJE, CHOMUTOV | WWW.MARPO.COM | WWW.XTICKET.CZ

VSTUPNÉ V PØEDPRODEJI 399 Kè, VSTUPNÉ NA MÍSTÌ 450 Kè
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Konec zimy je mimo jiné také ve znamení oslav 
masopustu. Tradiční průvody masek se vydaly 
do ulic měst i obcí, zabijačkové speciality pro-
voněly nejedno náměstí nebo náves. My jsme 
pro vás vybrali dvě místa, kde se o posledním 
únorovém víkendu konaly masopustní oslavy, 
ovšem ještě v prvních březnových dnech mů-
žete na nejrůznějších místech přivítat jaro. 

Masopustní veselí ovládlo region

Masopustní průvod uspo ádali v Malém B ezně na Mostecku. Za doprovodu hudby a zpěvu prošlo několik 
desítek místních obyvatel obcí. V sále obecního ú adu ochutnali z p ipraveného pohoštění a užili si kultur-
ní program. 

Tradici masopustního veselí udržují i v některých ástech Mostu. T eba ve Vtelně vyrážejí maškary do průvo-
du pravidelně a ani letos tento zvyk neporušili. 

Bez hudby a tance by to nebyl ten pravý masopust. Ne každý se však 
může pochlubit, že si zatancoval s medvědem. 

Průvod v kostýmech byl povyražením nejen pro dospělé, ale hlavně pro děti z Malého B ezna, které si možnost vydovádět se v maškarním náramně užívaly. Foto: 2x (pim), 2x Martin 
Vokurka, Mostecký deník
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