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Na sever Čech se proto vypra-
vil vicepremiér a ministr prů-
myslu a obchodu Karel Hav-
líček spolu se svými náměst-
ky, aby se na místě seznámil se 
současnou situací. Jeho kroky 
vedly i na lokalitu ČSA společ-
nosti Severní energetická, pro-
tože i zde se po ukončení těžby 
počítá se zatopením části zbyt-
kové jámy. 
Ministerstvo už zadalo Palivo-
vému kombinátu Ústí (PKÚ), 
aby zpracoval studii prove-
ditelnosti. Záměrem MPO je, 
aby všechna jezera byla prů-

točná. Vodní plochy po býva-
lých povrchových lomech už 
by tak nemusely sloužit jen 
k rekreaci a sportu. Oblast má 
totiž potenciál jako zásobár-
na vody pro Českou republiku 
a také jako zdroj energie díky 
vodním elektrárnám a solár-
ním parkům na hladině o cel-
kovém výkonu až dvou jader-
ných reaktorů. Taková větší 
Vltavská kaskáda. „Z předběž-
ného propočtu, který jsme dě-
lali společně s Palivovým kom-
binátem, vychází, že při pro-
pojení všech jezer a vytvoření 

kaskády od jezera Milada až po 
Tušimice, včetně lomu ČSA i bu-
doucích Vršan, což je ještě po-
měrně dlouhá doba, by vznikla 
možnost vytvořit zde energetic-
ké zdroje o kapacitě v rozmezí 
1 000 až 2 000 megawatt. To už 
si zaslouží velmi vážnou disku-
si,“ uvedl vicepremiér Havlíček. 
Vodní dílo by zároveň mohlo 
pomoct řešit nedostatek vody 
při opakujícím se suchu, který 
již představuje vážný problém.
„Rekultivace lomu ČSA probíhá 
průběžně a v současné době je 
zhruba polovina území už ho-
tová. Pro zbývající plochy má-
me schválený plán sanace a re-
kultivace a připravené inanční 
rezervy.“ 
Pokračování na straně 2

Ministerstvo chce propojit zatopené lomy
Propojit jezera vzniklá rekultivací hnědouhel-
ných dolů a lomů má v plánu Ministerstvo prů-
myslu a obchodu. 

Luboš Pavlas, prezident a CEO Sev.en Energy (vlevo) spole ně s Vladimírem Rou kem, generálním editelem těžebních spole ností skupiny Sev.en Energy seznámili Karla Havlí ka, mi-
nistra průmyslu a obchodu, se sana ními a rekultiva ními pracemi v okolí lomu SA i s dalšími plány na jejich pokra ování po skon ení těžby v této lokalitě. Foto: (pim)

Sev.en Energy hodlá získané 
provozy dále rozvíjet a zajis-
tit odběratelům v obou loka-
litách stabilní dodávky tepla 
a elektřiny. Společnost Alpiq 
Generation (CZ) bude pou-
žívat pro obě provozní jed-
notky nový název – Teplárna 
Kladno s.r.o. 
„Strategický přechod mezi 
konvenční energetikou a mo-
derními zdroji energie je pro 
nás příležitostí. Chceme být 
součástí této změny jako ti, 

kteří zajistí stabilitu a bezpeč-
nost dodávek, a přitom využí-
vají nová moderní řešení. Ná-
kup české části Alpiqu do této 
strategie přesně zapadá,“ uve-
dl Luboš Pavlas, generální ře-
ditel Sev.en Energy. 
Po úspěšné akvizici společ-
nosti InterGen s elektrárnami 
v Anglii a Austrálii je nákup 
obou tepláren v ČR dalším 
významným krokem růsto-
vé strategie skupiny Sev.en 
Energy. 

Sev.en Energy převzala teplárny
Skupina Sev.en Energy převzala 100% podíl ve 
společnosti Alpiq Generation (CZ) s.r.o., která 
provozuje teplárny v Kladně a Zlíně.  Prodávají-
cím je významný švýcarský výrobce elektřiny 
a poskytovatel energetických služeb Alpiq AG. 
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Jak vlastně vznikla tradice 
setkání Švermováků? 
Kdybychom to vzali historic-
ky, už za starých časů se po-
řádala setkání pracovních 
kolektivů, kde se oceňova-

li nejlepší pracovníci a po-
dobně. Následně se dělala 
setkání jednotlivých úseků. 
My jsme se pak snažili or-
ganizovat setkání techniků 
úseku, kde jsme se dohodli, 
zda by nestálo za to udělat 
větší sraz, což nakonec vy-
ústilo v setkání zaměstnan-
ců úseku lom Dolu Jan Šver-
ma. Na něj dorazili i kole-
gové z jiných úseků a to už 
byl jen krůček k pravidelné-
mu setkávání všech Švermo-
váků, bez dělení na úseky, 
techniky nebo dělníky. Po-
prvé jsme se takhle sešli ve 
Strupčicích v roce 2009 a od 
té doby se zde scházíme kaž-
dý rok. 

Pro  se scházíte právě ve 
Strup icích? 

Jsem rodákem a velkým pa-
triotem Strupčic, takže při 
myšlence uspořádat setkání, 
pro mne byly první volbou. 
Navíc jsem chtěl, aby Strup-
čice vešly do podvědomí šir-

šího okolí, což se myslím, po-
vedlo. Ve zdejším sportov-
ním areálu je velmi příjemné 
prostředí a je tu i odpovída-
jící zázemí. Spolupráce s ob-
cí funguje velmi dobře, navíc 
Strupčice jsou partnerskou 
obcí Vršanské uhelné, takže 
do sebe všechno pěkně zapa-
dá. Lidem se tady líbí a dnes 
už by se nikdo nechtěl stěho-
vat jinam. 

Sjíždějí se Švermováci jen 
z okolí, nebo máte i ú astní-
ky z větších dálek? 
Kolegů z okolí je samozřejmě 
nejvíc, zřejmě nejvzdálenější 
účastníci, co pamatuji, jsou 
z jižních Čech a mám pocit, 
že buldozerista Pavel Vág-
ner jezdí z Německa, takže 
máme i zahraniční účastníky. 

Shodou okolností na letošní 
ročník mám v plánu zpraco-
vat statistiku podle prezenč-
ních listin, kdo se zúčastnil 
nejčastěji a vypadne z toho 
i celkový počet zaměstnan-
ců Dolu Jan Šverma, který na 
naše setkání dorazil. 

Kolik se vás každoro ně se-
jde?  
Odhadem se schází kolem 
250 lidí, ale přesný počet 
vzejde z chystané statistiky. 
Přicházejí hlavně starší roč-
níky, kterým je dnes už me-
zi 75 až 80 lety. Ti zažili zla-
tou éru šachty a těší se, že se 
opět uvidí s kamarády a zná-
mými a popovídají si. Vysoké 
procento tvoří lidé z úseku 
dopravy, kterých bylo svého 

času na Švermě kolem čtyř 
stovek. Jinak je to stejné ja-
ko třeba na srazech bývalých 
spolužáků, které mimocho-
dem také organizuji. Vytvo-
ří se pevné jádro, které má 
chuť se scházet pravidelně, 

a ti nevynechají. Je milé, že si 
to lidé řeknou i sami mezi se-
bou a vzájemně se domluví, 

přijedou společně a nakonec 
se ukážou i ti, kteří by se za 
normálních okolností sami 
nikam nevypravili. Ještě vět-
ší radost mám, když pak sly-
ším, že se jim tu líbí a příš-
tí rok přijdou znovu. Je také 
pravda, že nás postupně ubý-
vá, přece jen nikdo z nás ne-
mládne.  

Švermováci mají sraz vždyc-
ky na za átku zá í, je v tom 
nějaký záměr? 
Částečně ano. Chtěli jsme dě-
lat setkání v létě, aby se da-
lo sedět pod širým nebem, 
to je vždycky příjemnější at-
mosféra. A zatím jsme mě-
li na počasí štěstí, někdy 
možná až moc, protože vel-
ké vedro nám také úplně ne-
svědčí. Vzpomínám, že první 
strupčické setkání se poved-
lo, měli jsme skvělou tom-

bolu a jen krátce před jejím 
vyhodnocením začalo pršet. 
A není třeba zastírat, že ter-

mín na začátku září má čás-
tečně i ekonomické důvody. 
Pronájem sálu či sportovní 
haly by představoval nema-
lé náklady.

Letošek je pro historii Dolu 
Jan Šverma významným ro-
kem... 
Třicátého června uplynu-
lo dvacet let od zániku sa-
mostatného Dolu Jan Šver-
ma. Významných dat je ale 
víc, například v roce 1919 
byla na Dole Robert, což byl 
vlastně předchůdce Švermy, 
zahájena těžba povrchovým 
způsobem. Podobných zají-
mavostí z historie mám na 
letošní setkání připraveno 
ještě několik, ale držím se 
zásady, že dopředu nepro-
zrazuji nic z programu, aby 
bylo překvapení.                            

 (pim)
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Josef Pěnkava nastoupil na Důl Jan Šverma hned po ško-
le jako obsluha pasu na velkostroji, po vojenské službě se 
vrátil prakticky na stejnou pozici. Postupně dělal střída-
če, směnového revírníka, zástupce vedoucího a následně 
i vedoucího úseku uhelný lom. V roce 1999 když skon-
čil samostatný Důl Jan Šverma, pracoval v pozici vedou-
cího výroby. V současné době se jako vedoucí úseku sta-
rá o pomocnou mechanizaci a automobilovou dopravu v 
lokalitě ČSA.  

STRUČNĚ

„Celý nápad vzešel ze společ-
ného zájmu o astronomii, kte-
rý sdílíme s kolegou Pavlem 
Pintrem ze Žatce. Společně 
jsme se podíleli na pořádání 
akcí s touto tématikou a ide-
álním místem se stala Kadaň, 
kde je těmto aktivitám vel-
mi vstřícná radnice, ale ta-
ké jsme tu zaznamenali vel-
ký zájem veřejnosti. Na ast-
ronomická pozorování se zde 
schází i 150 návštěvníků,“ vy-
světlil Libor Šindelář, vedou-
cí oddělení technické podpo-
ry společnosti Infotea. 
Zhruba před pěti lety při-
tom na kadaňské radnici při-
šli s nápadem, že by město 
mohlo mít vlastní observa-
toř. Na astronomech už bylo 
jen najít ideální místo a po-

kusit se projektu dát kon-
krétnější obrysy. „Díky in-
ternímu grantu jsme získa-
li částku 35 tisíc korun, ze 
které jsme z větší části moh-
li zaplatit projektovou doku-
mentaci. Observatoř, která 
by měla vzniknout na vrcho-
lu Prostředního vrchu v Ka-
dani, by neměla být jen hvěz-
dárnou, ale měla by se stát 
také další dominantou měs-
ta a sloužit i jako rozhledna,“ 
doplnil Šindelář. 
Vznikem projektu se da-
ly události do pohybu a po-
dařilo se získat další dotač-
ní příspěvky na vybavení 
observatoře. Astronomové 
přesvědčili vedení Kadaně 
o serióznosti celého projek-
tu a ta se stalo investorem 

výstavby observatoře. Pokud 
všechno půjde bez problé-
mů, mohlo by se začít stavět 
na jaře příštího roku. 

Zaměstnanci společností Sev.
en Energy mají šanci ještě 
jednou letos požádat o pří-
spěvek z interního grantu. Po-

drobná pravidla a formulář 
najdete na intranetu. O uděle-
ní podpory se rozhodne v zá-
věru letošního roku.        (pim)

Díky grantu získá Kadaň dominantu
Díky Internímu grantu Sev.en Energy je o krok 
blíž vznik astronomické observatoře v Kadani. 

Observato  bude sloužit také jako rozhledna. Foto: Archiv DN

Švermováci mají šachtu stále v srdcích
Setkání Švermováků, tedy bývalých zaměstnanců Dolu Jan Šverma, se 
letos šestého září koná už pojedenácté. Tuto oblíbenou tradici založil a 
udržuje Josef Pěnkava, který je zaměstnancem Coal Services, velkou 
část své profesní dráhy ale strávil právě v tomto závodě a srdcem je 
stále Švermovák. A protože na letošní rok připadá i několik význam-
ných výročí spojených s Dolem Jan Šverma, zajímalo nás, co  Švermo-
váky pořád spojuje. 

„Chtěli jsme dělat setkání v  létě, aby se 
dalo sedět pod širým nebem, to je vždycky 
příjemnější atmosféra.“

„Na letošní ročník mám v plánu zpracovat statistiku podle prezenč-
ních listin, kdo se zúčastnil nejčastěji a vypadne z toho i celkový po-
čet zaměstnanců Dolu Jan Šverma, který na naše setkání dorazil.“

Josef Pěnkava letos chystá už jedenáctý ro ník setkání Švermováků. 
Foto: Archiv DN

Obvykle se akce ve strup ickém sportovním areálu ú astní několik stovek bývalých zaměstnanců a kolegů 
z Dolu Jan Šverma. Foto: Archiv DN

Jezero Most si lidé 
prohlédnou z loďky 
Letošní Mostecká slavnost 
nabídne veřejnosti možnost 
podívat se k jezeru Most. 
Na sobotu 14. září je při-
praven u jezera den otevře-
ných dveří, zájemci se budou 
moci na místo vypravit od 
11 do 18 hodin. Trasu k je-
zeru bude možné si pro-
jít pěšky, ovšem organizá-
toři upozorňují, že pohyb je 
povolen pouze po vyznače-
ných trasách a na místo ne-
ní zajištěn bezbariérový pří-
stup. Lákavější ale zřejmě 
bude možnost svézt se zdar-
ma výletním vláčkem, kte-
rý bude mít zastávku mezi 
třetí a čtvrtou hudební scé-
nou na Mostecké slavnosti. 
Po cestě vláčkem bude násle-
dovat dvacetiminutová pro-
jížďka loďkou po jezeře. Sa-
mostatně mohou jet vláč-
kem a loďkou osoby starší 
15 let, mladší pouze v do-
provodu dospělého. Program 
dne otevřených dveří dopl-
ní ukázka techniky integro-
vaného záchranného systé-
mu.                                       (red) 

Školy slaví stovku
Rovných sto let si v září při-
pomíná Podkrušnohorské 
gymnázium v Mostě. Oslavy 
jsou naplánovány na 21. září, 
kdy od 10:00 hodin mohou 
zájemci na prohlídku školy, 
v 17:00 hodin začne v KD 
Repre v Mostě společenský 
večer. Gymnázium vydalo 

k výročí almanach, který bu-
de možné zakoupit přímo ve 
škole v den oslav.                   (red)

Dny evropského dědictví 
otevřou památky
Historická sídla, muzea či kos-
tely se začátkem září otevřou 
veřejnosti zdarma v rámci 
Dnů evropského dědictví. 
V sobotu 7. září můžete bez-
platně navštívit mezi 9. a 17. 
hodinou městskou věž, expo-
zice Oblastního muzea a ga-
lerie či Muzeum českosloven-
ského opevnění v Chomutově. 
Výjimečně budou přístupné 
také klenotnice, kancelář 
primátora a další prostory 
v historické radnici. Bohatý 
program připravili o víkendu 
7. a 8. září také v Kadani a 
14. září v Žatci. V Duchcově 
začíná 14. září v 10 hodin ko-
mentovaná vycházka Barokní 
cestou oseckých cisterciáků, 
která účastníky zavede do Je-
níkova, Oseka a Mariánských 
Radčic.                                 (red)                            

Elektrárna podporuje 
akce v obcích
Ani vytrvalý déšť v polovině 
srpna neodradil návštěvníky 
a v obcích v okolí chvaletické 
elektrárny bylo velmi živo. 
V Břehách se uskutečnil 
tradiční závod mopedů 
a malých motocyklů Stadion 
Cup a v obci Trnávka oblí-
bený country festival Pod 
komínem. Elektrárna Chvale-
tice byla tradičně partnerem 
obou akcí.                           (red)

Jednadvacet štrúdlů všech 
možných tvarů a příchutí 
bylo přihlášeno do osmého 
ročníku Lišnického štrúdlo-
vání. 
Na akci, která v sobě spoju-
je tradiční obecní oslavy, ale 
také rozloučení s prázdnina-
mi, Lišnice pravidelně využí-
vá inanční dar z partnerské 
smlouvy s Vršanskou uhelnou. 
V soutěži převažovaly štrúd-
ly upečené ženami, pouze dva 
byly dílem mužů. „I když je rok 
od roku náročnější sestavovat 
program, abychom návštěvníky 
zaujali něčím novým, dělá nám 
radost, že si na Štrúdlování na-
jde cestu poměrně dost lidí, a to 
nejen místních, ale také přespol-
ních,“ komentoval  letošní roč-
ník Petr Pillár, starosta  Lišnice. 
Součástí Štrúdlování je i spor-
tovní turnaj. Letošní novinkou 
byla soutěž v netradičních dis-
ciplínách mezi družstvy z Liš-
nice, Nemilkova a Koporeče. 
Kulturní program zakončil oh-
ňostroj.                                   (red)

V Lišnici po roce opět štrúdlovali

O nejchutnějším štrúdlu rozhodovala jako každý rok odborná porota, 
která posuzovala jak jeho vzhled, tak chu . Foto: (pim)

Doslova ověšení medaile-
mi se vraceli z posledních 
velkých závodů v rybolov-
né technice členové litvínov-
ského spolku Čtyřlístek. 
„Petr Merhaut mladší získal 
třetí místo na mistrovství České 
republiky a přivezl šest medai-
lí ze třetího ročníku mistrov-
ství Slovenska, včetně mistrov-
ského titulu. Zároveň vybojoval 
i postup do národního kola Zla-

té udice, kde jsme měli zastou-
pené tři děti,“ informoval Petr 
Weitz, řidič společnosti Coal 
Services, který litvínovský 
spolek a s ním spojený rybář-
ský kroužek vede. Podobně 
úspěšní byli i další litvínovští 
rybáři. David Hynek vybojoval 
na mistrovství republiky tře-
tí místo, Jan Weitz přivezl dvě 
bronzové medaile. Čtyřčlenné 
litvínovské družstvo zvítězilo i 

na mistrovství územního sva-
zu v halových závodech.  
„Na konci září nás čeká inále 
republikového mistrovství, kam 
vyrážejí Jan Weitz, David Junek, 
Petr Merhaut a Tomáš Pech,“ 
doplnil Petr Weitz. V loňském 
roce navštěvovala rybářský 
kroužek Čtyřlístku zhruba pa-
desátka dětí, sedm dětí je ak-
tivních v republikových soutě-
žích.                                       (pim)

Litvínovští rybáři loví cenné kovy
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI

Sev.en Energy hledá nové zaměstnance
společnost Severní energetická hledá:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uve-
dené pozici:

  údržba a opravy silnoproudých zařízení 
úpravárenské technologie

  údržba a opravy elektroinstalace objektů

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: v oboru elektro s maturitou, ne-

bo vyučen 
  min. § 6 do 1000V vyhl. 50/1978, nad 

1000V výhodou
  orientace ve výkresové dokumentaci
  velmi dobrý zdravotní stav 

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně 

s garancí meziročního nárůstu dle kolek-
tivní smlouvy

  prémiové ohodnocení
  iremní bene ity 
  smlouvu na dobu určitou s reálným před-

pokladem prodloužení na dobu neurčitou
  pracovní dobu v ranních směnách (6:00 

– 14:00 hod.) nebo ve směnném provozu 
12hodinové směny, ranní, noční, 2 dny vol-
na - zde pak příplatky

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Sever-
ní energetická - Úpravna uhlí Komořany. Bliž-
ší informace: Libor Poncar, tel. 478 004 751. Pí-
semné přihlášky formou životopisu zasílejte na 
e-mail: v.stefanek@7group.cz  nebo poštou na 
adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. 
Řezáče 315, 434 67 Most

společnost Vršanská uhelná hledá:
MECHANIK 

ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uve-
dené pozici:

  údržba a opravy různých typů slaboprou-
dých zařízení 

  údržba, opravy a instalace bezpečnostních 
kamer a kamerových systémů

  údržba, opravy a instalace elektronických 
zabezpečovacích systémů

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: ÚSO nebo SŠ – obor elektro - sla-

boproud, elektronik, automatizace, měřicí 
a regulační technika, IT technika

  min. § 5 do 1000V  vyhl. č. 50/1978
  znalost slaboproudu, elektroniky, kamero-

vých systémů, elektronických zabezpečo-
vacích systémů

   řidičský průkaz skupiny B podmínkou
  alespoň 3 roky praxe v oboru
  schopnost samostatné činnosti
  velmi dobrý zdravotní stav – smyslová 

zdravotní způsobilost, práce ve výškách, 
práce v noci, možnost práce ve směnovém 
provozu

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 6. tarifního stupně 

s garancí meziročního nárůstu dle kolek-
tivní smlouvy

  iremní bene ity 
  smlouvu na dobu určitou s reálným před-

pokladem prodloužení na dobu neurčitou
  pracovní dobu v ranních 8hodinových smě-

nách, po zapracování možnost nepřetržité-
ho provozu (směny ranní, noční, volno, vol-
no, nebo ranní, ranní volno, volno) - zde 
pak příplatky

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Vršanská 
uhelná (lokalita Čepirohy). Bližší informace: Ing. 
František Peterka, tel. 606 603 919. Písemné 
přihlášky formou životopisu zasílejte na e-mail: 
v.stefanek@7group.cz  nebo poštou na adresu: 
Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 
315, 434 67 Most

STROJNÍK LOPATOVÉHO RÝPADLA  
s náborovým příspěvkem 30 000 Kč

Uchazeči budou po zapracování zařazeni do 
kurzu obsluh pracovních strojů, po absolvování 
kurzu možnost zařazení do profese ŘIDIČ lopa-
tového rýpadla

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uve-
dené pozici:

   obsluha lopatového rýpadla
   údržba o opravy zařízení rýpadla
   výklop vlaků

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: min. vyučen ve strojním ne-

bo příbuzném oboru (zámečník, sou-
stružník, strojní mechanik apod.)

  strojnický průkaz výhodou
  dobrý zdravotní stav, smyslová zdravotní 

způsobilost (styk s kolejovou dopravou)
  spolehlivost, odpovědnost, samo-

statnost, dobrá pracovní morálka

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 3. tarifní-

ho stupně s garancí meziročního ná-
růstu dle kolektivní smlouvy 

  absolvování praxe 400 hodin na kon-
krétním stroji, pak zařazení do šestiden-
ního kurzu obsluh pracovních strojů

  po absolvování kurzu:
   samostatná obsluha lo-

patového rýpadla 
  změna smlouvy z doby určité na do-

bu neurčitou a navýšení mzdy
  v případě zařazení do profe-

se řidič rýpadla mzdové zařa-
zení do 5. tarifního stupně

  iremní bene ity 
  příplatky za směnnost až 1.600 Kč měsíčně
  od nového roku po zkušební do-

bě další zaměstnanecké výhody 
  práce ve směnném provozu - 12hodinové 

směny v cyklu ranní, noční a dva dny volna
  náborový příspěvek bude vyplacen ve 

dvou částech, 10 000 Kč po zkušební době, 
20 000 Kč po úspěšném absolvování kurzu

Nástup možný dle dohody. Pracoviště Vršan-
ská uhelná. Bližší informace: zástupce vedoucí-
ho úseku Miloš Záděra, tel. 478 002 778. Písem-
né přihlášky zasílejte na e-mail: v.stefanek@
7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír 
Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 
67 Most

společnost Coal Services hledá:
ELEKTROMECHANIK

s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uve-
dené pozici:

  kontrola, údržba a opravy různých typů za-
bezpečovacích zařízení WSSB Export; GS 
II., III.; AŽD; MODEST; kabelových rozvodů 
v kolejové dopravě 

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: SOU nebo SŠ – obor elektro – sla-

boproud 
  min. § 5 Vyhl. č. 50/1978
  praxe přímo na zabezpečovacím zařízení 

výhodou
  velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdra-

votní způsobilost, práce ve výškách
  spolehlivost, odpovědnost, důslednost

Nabízíme:
  náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč – jen 

v případě splnění kvalif. předpokladů vzdě-
lání a Vyhl. 50/1978

  platové ohodnocení odpovídající zařazení 
do 6. tarifního stupně 

  iremní bene ity 
  smlouvu na dobu určitou s předpokladem 

prodloužení na dobu neurčitou
  pracovní dobu Po – Pá v ranních 8hodino-

vých směnách (6:00 – 14:00)

Nástup možný ihned nebo dle dohody. Pracoviš-
tě: okres Most. Bližší informace: Otakar Kadlec, 
tel. 478 004 742; 602 714 543. Písemné přihláš-
ky formou životopisu zasílejte na e-mail: v.ste-
fanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vla-
dimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 
434 67 Most

Firemní benefity 
pro poptávané profese 

13. plat
příspěvek na stravování

2 týdny dovolené navíc (celkem 30 dnů) 

 Po zapracování navíc: 
příspěvek na penzijní připojiště-
ní (minimálně 550 Kč měsíčně)

program Zdraví (karta Bene ity v hodno-
tě 10 500 Kč/rok s možností čerpání na dovo-

lenou, sport. zařízení, léky, kulturu a další)

Více o volných místech 
na www.7energy.com

Jakub se narodil roku 1542 
v Mostě v rodině zámožného 
obchodníka se suknem a poz-
dějšího mosteckého rychtá-
ře. Své první vzdělání jazy-
kově nadaný mladík získal 
stejně jako později Jiří Bar-
thold v mostecké městské 
škole u Kryštofa Desnera. Ja-
ko šestnáctiletý odešel studo-
vat do jezuitské koleje v praž-
ském Klementinu. Když po-
té vstoupil do řádu, nesetkalo 
se to v rodině s příliš pozitivní 
odezvou. Právě v Klementinu 
přijal jméno Pontanus. Roku 
1566 po absolvování tzv. no-
viciátu odjel mladý jezuita do 
Bavorska, kde vyučoval řečti-
nu, latinu, rétoriku a poezii na 

jezuitských školách. Na uni-
verzitě v Dillingenu získal ti-
tul magistra svobodných umě-
ní a roku 1580 byl vysvěcen 
na kněze. Jeho kroky dál smě-
řovaly do Augsburgu, kde byla 
roku 1582 otevřena jezuitská 
kolej. Té zůstává věrný až do 
roku 1611, kdy v 69 let opustil 
pedagogickou práci.
Jakub Spanmüller byl na svou 
dobu velmi moderní učitel 
a mezi žáky velmi oblíbený. 
Podílel se na tehdejším vzdě-
lávacím systému v jezuitských
školách a psal jazykové učeb-
nice. Byl odpůrcem učení na-
zpaměť, a proto dával svým 
učebnicím přístupnější for-
mu rozhovorů na běžná kaž-

dodenní i složitější ilozo-
ická témata podle úrovně 

a věku studentů. Nakolik by-
la jeho čítanka latiny oblí-
bená, dokládá fakt, že se ně-
které části používaly až do 
19. století a byly přeloženy 
i do češtiny.
Ovládal perfektně nejen lati-
nu, ale též řečtinu, takže se vě-
noval i překladům teologic-
kých a ilozo ických spisů do 
latiny. Významně tak přispěl 
k poznání historie literatury. 
Sám do ní také zasáhl. V roce 
1594 mu vyšla první básnická 
sbírka. První básně ale psal už 
v Čechách. V některých z nich 
vzpomíná na svého prvního 
učitele v Mostě. Spanmüller 

napsal také tři jezuitská dra-
mata, která nacvičovali stu-
denti jezuitských škol k upev-
nění víry i procvičení rétoriky 
a latiny.

Jakub Spanmüller Pontanus 
zemřel ve věku 84 let v ně-
meckém Augsburgu, který se 
mu stal na více než polovinu 
života domovem.               (kat)

Autor populárních učebnic řečený Mostecký
Jakub Spanmüller Pontanus (1542 - 1626)

Dva významní muži, mostečtí rodáci, si během svého života přidali za 
své jméno latinský dodatek Pontanus, česky Mostecký. Byli to současní-
ci, oba humanističtí vzdělanci. Trochu známější je v Mostě Jiří Barthold 
z Breitenberka, literát, významný církevní hodnostář doby Rudolfa II. 
a  autor veršovaných dějin Mostu. O  osm let starší Jakub Spanmüller 
byl jezuitský kněz, jazykovědec, učitel a literární teoretik.

K výbuchu uhelného prachu 
a následnému požáru došlo na 
Dole Pluto II v Louce u Litví-
nova 3. září 1981 v 15 hodin 
33 minut. V době neštěstí pra-
covala v hlubině více než stov-
ka lidí, kromě kmenových za-
městnanců také skupina báň-
ských záchranářů. Výbuchem 
bylo zasaženo 5 km důlních 
chodeb, celková škoda přesáh-
la 50 milionů korun. 
Záchranné práce byly extrém-
ně náročné, poslední oběť se 
podařilo dostat na povrch až 
začátkem prosince. Báňští zá-
chranáři v hlubině odsloužili 
přes osm tisíc směn a strávi-
li přes 13 tisíc hodin v dýcha-
cích přístrojích. Důl Pluto II byl 
následně v roce 1983 připojen 
k Dolu Kohinoor II jako jeho 
těžební úsek. V rámci útlumu 
byl uzavřen v roce 1995. 
Původní Důl Pluto v Louce byl 
historicky místem, kterému se 

důlní neštěstí nevyhýbala. Už 
v roce 1892 si tu výbuch ply-
nů vyžádal čtyři hornické ži-
voty. Jen o dva roky později za-
hynulo na Plutu při podobné 
havárii 19 lidí. Požár a násled-
ný výbuch si vyžádal 18 obě-
tí i v roce 1900. K dalším, roz-
sahem však menším neštěstím 
docházelo na Dole Pluto i ve 
20. a 30. letech minulého sto-
letí. 
Největší důlní neštěstí na Dole 
Pluto si na Mostecku nejen pa-
mětníci stále připomínají. Kaž-
dý rok se u památníku obětem 
havárie z roku 1981 v parku 
u litvínovské Scholy Humani-
tas koná pietní akt, vždy v den 
a hodinu neštěstí. Memori-
ál Pluto nese název i populár-
ní turistický pochod, který se 
letos koná 7. září a jeho účast-
níci vyrazí na trasy dlouhé 
8 až 22 km pro pěší, případně 
20 - 60 km pro cyklisty právě 

od litvínovského památníku 
(start je od 7:00 do 10:30 ho-
din). Cíl pochodu je symbolic-
ky v Louce u Litvínova, kde se 
rovněž každoročně koná pi-
etní akt u druhého z pomní-
ků důlního neštěstí, vedle bu-

dovy obecního úřadu. Letos se 
uskuteční ve 13:30 hodin. 
Připomínku zaslouží i méně 
známé důlní neštěstí, od nějž 
v letošním roce uplyne 55 let. 
Výbuch na dole Kolumbus 
v Záluží 7. září 1964 si vyžá-

dal šest obětí a dvě těžká zra-
nění. Příčinou byl tehdy ojedi-
nělý případ přímého zapále-
ní uhelného prachu obloukem 
elektrického stykače ve skříni 
na jedné z chodeb. 

(red)

Oběti důlního neštěstí na Plutu si připomínají i po letech
Osmatřicet let letos uplyne od neštěstí na Dole 
Pluto II v Louce u Litvínova. Jedna z největších 
novodobých důlních katastrof si tehdy vyžá-
dala pětašedesát obětí na životech a další de-
sítky zraněných. 

Oběti neštěstí na Dole Pluto si ve ejnost každoro ně p ipomíná u památníku v Litvínově. Foto: Archiv DN

Jedna z mála dochovaných dobových podobizen Jakuba Spanmüllera. 
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a CHOMUTOVSKO

  5. 9. - Pohled do třeti-
hor. Přednáška Karla Macha, 
vedoucího oddělení měřičství 
a geologie Severočeských do-
lů. Ukazuje se, že v oblastech 
podkrušnohorských uhelných 
pánví bylo podnebí, vegeta-
ce a živočichové velmi podob-
né některým oblastem sou-
časné zeměkoule. O svých po-
znatcích a cestách do močálů 
ve státech Florida, Georgie, 
Sev. Karolína a Virginie bude 
přednášet v Oblastním muzeu 
v Mostě od 17:00 hodin. 

  6. 9. - Bezpečí pro seni-
ory a osoby s handicapem. 
Návštěvníci se dozví informa-
ce o zabezpečení domácnos-
ti, bezpečném pohybu na ulici 
a bezpečném kontaktu s cizí-
mi lidmi, o bezpečnosti v sil-
ničním provozu, jak se brá-
nit útočníkovi, kde a jak hle-
dat pomoc. Možnosti sociální, 
inanční a zdravotní pomo-

ci, animoterapie a volnočaso-
vé aktivity v Mostě. Vystoupí 
i Martin Rufer Quartet, senior-
ky MSSS Most, nechybí tvoři-
vé dílničky ani stánek s občer-
stvením. Pro seniory a osoby 
s handicapem jsou připrave-
ny zdarma (do vyčerpání zá-
sob) osobní alarmy a re lexní 
samonavíjecí pásky. V parčíku 
mezi magistrátem a hotelem 
Cascade od 10:00 do 13:00 ho-
din, vstup zdarma. 

  7. 9. - II. symbolické pro-
pojení Moldavské a Freiber-
ské dráhy v rámci Dnů ev-
ropského dědictví. Před mol-
davským nádražím bude od 
10:00 do 18:00 hodin probíhat 
hudebně-zábavný program 
Setkání na kolejích. V němec-
kém Rechenbergu – Bienen-
mühle je připravený od 10:00 
do 17:30 Česko-německý hu-
dební festival na podporu pro-
pojení tratí. Uskuteční se také 
Den otevřených dveří na pře-
hradě Fláje (9:00 – 16:00 ho-
din) a na přehradě Rauschen-
bach (9:00 – 16:00 hodin). Na 
Moldavu pojedou zvláštní vla-
kové spoje, pro cestující s plat-

nou vlakovou jízdenkou je za-
jištěno bezplatné autobusové 
spojení od moldavského ná-
draží do Rechenbergu nebo 
na Fláje a zpět. Mezi Flájemi, 
Rauschenbachem a Rechen-
bergem bude jezdit bezplatná 
kyvadlová doprava. Bližší in-
formace na: www.moldavska-
zeleznice.cz nebo Facebook: 
Moldavská dráha / Teplic-
ký Semmering / „Most – Frei-
berg“. 

  7. 9. – Zámecká svíčko-
vá. Další ročník oblíbené akce 
na Červeném Hrádku. V 10:00 
hodin zahajuje výstavou za-
hrádkářského svazu Jirkov, od 
13:30 hodin bude hrát kapela 
Celebration, na 14:15 hodin 
je naplánována soutěž o nej-
lepší svíčkovou, ve 14:30 na 
nádvoří zámku začíná Dok-
torská pohádka. V 15:15 opět 
vystoupí skupina Celebrati-
on, na 16:00 jsou přichystá-
ny soutěže pro diváky. O ho-
dinu později vystoupí Taxme-
ni a v 18:30 zakončí kulturní 
program country kapela Ma-
kovec. 

  12. 9. - Zamilovaný 
Shakespeare. Fiktivní příběh 
o tom, jak možná vznikla nej-
slavnější divadelní hra všech 
dob Romeo a Julie. Městské di-
vadlo v Mostě, od 19:00 hodin, 
vstupné 170 a 190 Kč.

  14. 9. – Než vyjde Večer-
nice. Dětská organizace Zá-
lesák Most připravila pro dě-
ti a rodiče už 25. ročník noční 
dobrodružné hry. Pohádková 
brána bude otevřena od 20:00 
do 21:00 hodin u koupališ-
tě Pod Resslem. Při procház-
ce nočním pohádkovým lesem 
můžete potkat řadu pohádko-
vých postav, na konci cesty bu-
de táborák s kytarou a opéká-
ním vlastních buřtů. S sebou 
si nezapomeňte vzít baterku, 
jako doprovod osobu starší 
18 let a dvacetikorunu jako 
startovné.

  14. 9. - Mostecká slav-
nost. Vystoupí například Ewa 
Farna, Wohnout, Škwor, Hol-
born Stereo, Visací zámek, Sta-
rá škola, Maylive, Czech it, Pe-
tr Spálený a další. Více na we-
bu www.mosteckaslavnost.cz. 

  14. 9. – Hornická pouť. 
Padesátý první ročník tradiční 
jirkovské pouti se jako obvyk-
le uskuteční na dvou scénách. 
Na náměstí Dr. E. Beneše vy-
stoupí Krušnohorští muzikan-
ti, Anna K, Perutě, Crazy Dogs 
a Jasná páka. Na country/fol-
kové scéně v Kostelní ulici za-
hrají Nepřátelé rytmu, A. Ra-
dimcová, Album, Pepa Štross, 
Alison a Jindra Kejak. Připra-
veny jsou pouťové atrakce, 
prodejní stánky a občerstvení, 
součástí programu je i předání 
Ceny Jirka. 

  15. 9. - Stará Sešlost na 
Benediktu. Country čaje ne-
jen pro seniory na mosteckém 
Benediktu. Začátek v 15:30 
hodin.

  17. 9. - 3 ženy. Hotelový 
pokoj, jedna noc a tři generace 
žen z jedné rodiny, které s ne-
lítostným humorem odhalují 
vzájemné komplikované vzta-
hy. Městské divadlo v Mostě, 
od 17:00 hodin, vstupné 170 
Kč.

  18. 9. – DEBURAU. Život-
ní příběh nejslavnějšího mi-
ma s českými kořeny. Hrají: 
Radim Madeja, Svatava Han-
zl Milková, Malvína Pachlová, 
Milan Ligač a další. Na jeviš-
ti Městského divadla v Mostě 
uvádí Městské divadlo Mladá 
Boleslav. Začátek v 19:00 ho-
din, vstupné 220 a 240 Kč.

  18. 9. - Zdeněk Izer: Na 
plný coole. Zábavný pořad, 
obohacený videoprojekcemi, 
nejrůznějšími zábavnými kos-
týmy a převleky a světelnými 
efekty. Kino Kosmos Most, od 
19:00 hodin. 

  19. 9. - Vědecká fotogra-
ie a ilustrace v entomolo-

gii. Vernisáž autorské výstavy 
Pavla Krásenského, jehož prá-
ce se objevují v řadě českých 
i zahraničních časopisů ne-
bo knih. Vernisáž v Oblastním 
muzeu a galerii v Mostě začíná 
v 17:00 hodin, výstava potrvá 
od 20. 9. do 31. 1. 2020.

  20. 9. – Zámecké pátky 
na Červeném Hrádku. Red 

Jazz Session: zahrají kapely 
Jazz Combo CV a Red Dwarf 
Band. Začátek v 18:00 hodin, 
vstup zdarma. 

  21. 9. - O rybáři a zla-
té rybce. Pro děti od 3 let. Di-
vadlo rozmanitostí Most, od 
10:00 hodin, vstupné 90 Kč.

  22. 9. - Fandíme rodině. 
Akce pro celou rodinu na letní 
scéně mosteckého Benediktu. 
Začátek ve 14:00 hodin. 

  28. 9. – Svatomichaelská 
slavnost. Kulturní program 
bude probíhat na náměstí Mí-
ru a dalších prostranstvích Lit-
vínova. Podrobnosti na www.
mulitvinov.cz.

  28. 9. – Svatováclav-
ská pouť a slavnosti česne-
ku. První ročník strupčických 
slavností nabízí bohatý pro-
gram už od dopoledních ho-

din. Podrobnosti na webových 
stránkách obce. 

  30. 9. - Mladí mistři hra-
jí romantiku. Zahajovací kon-
cert 29. sezony Festivalové-
ho orchestru Petra Macka. Za-
zní skladby C. Saint-Saënse, 
A. Dvořáka, J. Brahmse a dal-
ších. Sólisté: Milan Al-Ashhab 
– housle, Václav Petr – violon-
cello, koncertní mistr České 
ilharmonie. Doprovází Festi-

valový orchestr Petra Macka, 
dirigent David Švec. Městské 
divadlo v Mostě, od 19:00 ho-
din, vstupné 300 Kč.

PARDUBICKO
  14. - 15. 9. – Retroměs-

tečko. Retroměstečko (nejen) 
ČSLA, setkání hasičů a bezpeč-
nostních složek. Bývalá kasár-
na T. G. Masaryka Pardubice, 
vstupné 200 Kč. Více na www.
retromestecko.cz/retromes-
tecka2/. 

  21. 9. - Udílení cen Fran-
tiška Filipovského za nej-
lepší dabing. Masarykovo ná-
městí Přelouč.

  26. 9. - Dva nahatý chla-
pi. Úspěšná bláznivá komedie 
francouzského autora. Hrají: 
Martin Zounar, Martin Kraus, 
Martina Randová, Daniela 
Šinkorová. DK Chvaletice, od 
19:00 hodin, vstupné 300 Kč. 

  28. 9. - Den otevřených 
dveří v elektrárně Chvaleti-
ce. Začíná v 9:00 hodin, vstup 
zdarma.  

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 9. srpna oslavil životní jubi-
leum – 50. narozeniny pan Pavel 
Zýka. Do dalších let hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti přejí kolego-
vé z I. směny a vedení úseku Úpra-
vy uhlí.

> 14 | Servis Křížovka | 15

Vyluštěte motto: … (1. část tajenky) dá ránu, oklepej se... Když ti vyrazí dech, tak se pořádně nadechni... Když tě srazí na kolena, tak se zvedni, ... (2. část tajenky) 
jiný to za tebe neudělá. Správné znění tajenky z červencového čísla DN: Tomáš Garrigue Masaryk: „Život měříme příliš jednostranně: podle jeho délky a ne podle 
jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných 
žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti. Výhru získávají: Martin Bidrmann, Coal Services; Jan Fujdl, Sev.en EC; Martin Rufer, Most. Vyluštěnou ta-
jenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: dulni.noviny@7group.cz. Ze správných od-
povědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.

Kam za kulturou v měsíci září

VZPOMÍNKA
Šesté výročí uplyne 5. září od 
doby, co nás ve věku nedožitých 
55 let navždy opustila naše mi-
lá maminka, manželka a kolegy-
ně paní Hanka Beranová. Stále 
zůstáváš v našich srdcích!
Vzpomínají manžel a syn Vla-
dimírové. Kdo jste Hanku znali, 
věnujte jí
společně s námi tichou vzpo-
mínku.
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Areál Botanika v Horním Bezděkově se stal dějištěm Rodinného 
dne, tradiční akce, určené zaměstnancům kladenské teplárny 
a  jejich rodinným příslušníkům. Téměř 250 účastníků si užilo 
skvělou atmosféru a bohatý program. Děti dováděly při vystou-
pení Klauna Fíly, mohly se projet na poníkovi, řetízkovém kolo-
toči nebo vyzkoušet Gladiátor Race, jehož jedna část byla letos 
upravena i pro dospělé. Zájmu návštěvníků se těšily i golfová aka-
demie, projížďky na koni a také gladiátorský fotokoutek. V něm 
členové pardubické skupiny Zubři představili zájemcům cenné 
repliky gladiátorských zbraní, vysvětlili jejich použití a zasvětili 
do života gladiátorů. Městská policie Kladno připravila zajímavý 
program pro děti, ve kterém nechyběla ukázka vybavení, včetně 
měření běhu radarem. Velký úspěch akce podpořilo skvělé po-
časí a výborné speciality Areálu Botanika. V charitativní sbírce 
v průběhu Rodinného dne se podařilo vybrat téměř 6 000 korun 
na podporu rodiny s postiženými dvojčátky.

Rodinný den v Kladně si užívali malí i velcí 

Kladenský Rodinný den v Botanice provázelo krásné po así a skvělá atmosféra. Foto: 5x Teplárna Kladno 

Letošní novinkou byl bublinkový workshop, který měl 
u dětí velký úspěch. 

Gladiáto i z Pardubic se líbili nejen dětem. Možnost vyzkoušet si vybavení Městské policie Kladno je 
tradi ně vítaným zpest ením akce. 

Klaun Fíla se po svém hlavním vystoupení ocitl v obležení dětí. Vytvá el oblíbe-
ná zví átka z balónků.
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