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Stroj šetří 
čas, peníze 
i materiál

Z vnitřní výsypky 
lomu ČSA vzniká 
nová krajina

Teplárna Kladno 
je 15 let bez 
pracovního úrazu

Mobilní aplikace, 
co vytáhne 
děti ven

Černí andělé 
vybojovali
Ligu mistrů
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Jak vypadají a jak by mohly 
vypadat rekultivované plo-
chy po těžbě hnědého uhlí, 
řešil na severu Čech premi-
ér Andrej Babiš. S ministry 
průmyslu a obchodu Kar-
lem Havlíčkem a životního 
prostředí Richardem Brab-
cem navštívili jezera Milada 
a Most a zavítali také na lo-
kalitu ČSA Severní energe-
tické. 
Společně s hejtmanem Ús-
teckého kraje Oldřichem Bu-
beníčkem probírali možnost 
propojit všechny zatopené já-
my po těžbě tak, aby mohla 
vzniknout soustava jezer vy-
užitelných k rekreaci i k pro-
dukci čisté elektrické energie. 
„Ten projekt je velice pěkný. 
Obyvatelé kraje by si to určitě 
zasloužili, protože dopady na 
jejich životy, životní prostředí 

a zdraví byly za minulého reži-
mu velice negativní. Na druhé 
straně jsme v situaci, kdy pla-
tíme desítky miliard za solár-
ní tunel, takže nejdříve musí-
me ověřit nákladnost takové-
ho projektu,“ uvedl premiér 
Babiš. 
„Občané Ústeckého kraje udě-
lali pro Českou republiku sku-
tečně hodně. Pracovali v ob-
tížných podmínkách v dolech 
a lomech a mají nárok, aby to, 
co zemi dali, se jim v dobrém 
vrátilo,“ připomněl hejtman 
Bubeníček s tím, že bez po-
moci státu ale není možné 
krajině po hornické činnosti 
vdechnout nový život.
Strategické rozhodnutí, zda 
jezera propojit musí padnout 
brzy, konec těžby v lomu ČSA 
se rychle blíží. 
Pokračování na straně 2

Jezera zaujala i premiéra
Chvaletická elektrárna letos slaví ty icet let od zahájení provozu a v tomto duchu se nesl také den otev ených dve í, který se tu konal poslední zá ijovou sobotu. V Infocentru o historii 
elektrárny vyprávěl návštěvníkům Ivan Loněk, mistr elektro. Fotoreportáž z chvaletického dne otev ených dve í najdete uvnit  toho ísla Důlních novin. Foto: Archiv 7EC

Od roku 2013 jim pomáhá Vý-
zkumný ústav pro hnědé uh-
lí v Mostě. Do projektů na sni-
žování prašnosti se od té doby 
investovalo zhruba 20 milionů 
korun. Ze vzájemné spoluprá-
ce vzniklo mlžící zařízení Pa-
noramic, které se potupně in-
stalovalo ke kolesům skládko-
vých strojů USSK 1 a USSK3 
ve Vršanech. Atomizér s ven-
tilátorem fungují podobně ja-
ko sněžné dělo na sjezdovkách. 
Zařízení je ale mnohem menší 
a chrlí velmi drobné kapky vo-
dy, na které se navážou pracho-

vé částice a spadnou na zem.  
Mlžná stěna u skládky uh-
lí stroje USSK3 je rovněž vý-
sledkem společného úsilí tě-
žařů a výzkumníků. Tvoří ji 
šest sedmimetrových slou-
pů po celé zhruba stometrové 
šířce skládky uhlí. Na vrchol-
cích sloupů jsou podobné otá-
čivé atomizéry, které vytvářejí 
„vodní mlhu“. Vše pracuje v au-
tomatickém režimu, provoz ří-
dí meteorologická stanice, kte-
rá systém spouští ve chvíli, kdy 
jsou optimální podmínky, tedy 
neprší nebo není příliš silný ví-

tr. „O tom, že tato opatření ma-
jí opodstatnění, svědčí i fakt, že 
jsme na vybudování další mlžné 
stěny získali dotaci od minister-
stva pro životní prostředí, k rea-
lizaci by mělo dojít zhruba v ro-
ce 2021,“ doplnil Petr Procház-
ka, technický ředitel těžebních 
společností skupiny Sev.en 
Energy.    
Vršanská uhelná spolupraco-
vala s výzkumníky i na odprá-
šení přesypů pásových doprav-
níků. „V současné době máme 
zakrytovaných zhruba deset 
míst, kde dopravovaný materi-
ál přechází na další pásový do-
pravník. Soustředili jsme se na 
nejexponovanější dopravní uzly 
například v okolí veřejných ko-
munikací nebo ve směru k obyd-
leným oblastem,“ vysvětlil tech-
nický ředitel. 
Pokračování na straně 3

Do boje s prachem dáváme miliony
Bojovat v  povrchovém lomu s  prachem se dá 
přirovnat k  boji s  větrnými mlýny. Přesto to 
těžební společnosti skupiny Sev.en Energy ne-
vzdávají a  do protiprašných opatření ročně 
investují nemalé prostředky. 
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MLUVČÍ
Vršanská uhelná je pra-
videlným partnerem 
Energetického fóra Ús-
teckého kraje. To letošní 
se konalo 1. října v hote-
lu Clarion a zazněla zají-
mavá fakta o energetic-
ké bezpečnosti Evropy, 
o obnovitelných zdro-
jích a důsledcích lidské 
činnosti na celkové kli-
ma planety. 
Poslechnout si přednáš-
ky odborníků o energeti-
ce by mělo být přímo po-
vinností pro všechny, kteří 
chtějí nebo dokonce mají 
rozhodnout o tom, jakým 
směrem se bude ener-
getická politika státu dál 
ubírat. Zjistili by tak na-
příklad, že už dnes Evropa 
dováží 50 % paliv a v ro-
ce 1930 to bude dokon-
ce 80 %. Spotřeba ener-
gie za posledních padesát 
let vzrostla o 275 %.  Mi-
roslav Richter z Fakulty 
životního prostředí UJEP 
varoval, že následující ge-
nerace čeká energetická 
nouze. Obnovitelné zdroje 
totiž podle odborníků ne-
pokryjí spotřebu energie 
a navíc, jak zdůraznil Ka-
rel Noháč ze Západočeské 
univerzity v Plzni, pro vý-
robu energie z obnovitel-
ných zdrojů jsou tradiční 
zdroje nezbytné. Solární, 
větrné ani vodní elektrár-
ny se totiž bez energetic-
ké podpory uhelných pří-
padně jaderných elektrá-
ren neobejdou. Zajímavá 
fakta zazněla také na téma 
klima a klimatické změ-
ny. Z přednášky Mirosla-
va Richtera se poslucha-
či dozvěděli, že rozhodu-
jící látkou skleníkového 
efektu je voda a její pá-
ry. CO2 vznikající činností 
člověka je jen 2,5 % z cel-
kového objemu sklení-
kových látek. Rozhodují-
cí vliv na klima má slunce 
a ani s oteplováním plane-
ty to není tak, jak je všeo-
becně vnímáno. V součas-
né době jsme podle Mi-
roslava Richtera na konci 
teplého období, které při-
chází v pravidelných cyk-
lech miliony let. Teplotu 
řídí gravitace a není dů-
vod, proč by to nyní mě-
lo být jinak. A ani velkého 
tepla v Evropě není nutné 
se příliš obávat. V součas-
nosti totiž slábne Golfský 
proud, což sebou přinese 
ochlazení Evropy o něko-
lik stupňů.                   (red)

„Celková rozloha této části 
vnitřní výsypky lomu ČSA je při-
bližně 300 hektarů a zahrnuje 
prakticky veškeré druhy rekulti-
vací. Tato etapa je jakýmsi pro-
pojením území s ukončenými 
a rozpracovanými rekultivace-
mi,“ poznamenala Ingrid Jaro-

šová, vedoucí oddělení rekul-
tivací a pozemků ČSA. Rekul-
tivace území po těžbě v okolí 
lomu Československá armáda 
přitom zahrnuje veškeré mo-
derní principy ekologické ob-
novy. Zachová se zde velký po-
díl sukcesních ploch, vzniknou 

mokřady, písčité a kamenité 
biotopy, kde by se mělo dařit 
obojživelníkům a hmyzu. „Vzni-
ká fragmentovaná, mozaikovi-
tá krajina, která bude výborně 
plnit i funkci zadržování vody 
v krajině, o níž se v současnosti 
velmi často mluví,“ doplnil Jiří 
Křen, technik rekultivací. 
Současně s výsadbou dřevin 
se začnou stavět i oplocenky, 
aby stromky chránily před zvě-
ří, které se na vnitřní výsyp-
ce lomu ČSA pohybuje znač-
né množství. „Vysázíme 60 tisíc 
lesních sazenic a kromě nich ta-

ké 500 odrostků ovocných dře-
vin regionálních odrůd v alejích 
podél cest,“ doplnil Jiří Křen. 
Tím skončí rekultivační prá-
ce  na vrcholu vnitřní výsypky 
lomu ČSA a další rekultivační 
práce budou pokračovat smě-
rem k budoucímu jezeru, kte-
ré vznikne ve zbytkové jámě po 
ukončení těžby. 
„Pozemky, kde nyní pracujeme, 
budou v budoucnu užívat ob-
ce v okolí lomu. K předání úze-
mí ovšem dojde až za nějaký čas. 
Podle projektu bude po dokon-
čení základních rekultivačních 

prací následovat pěstební péče 
až do roku 2029,“ připomněla 
Jarošová. 
Veškeré práce prováděné 
v rámci rekultivace se už od po-
čáteční fáze přípravy projektu 
konzultují s obcemi, úřady, or-
gány ochrany přírody i vlastní-
ky pozemků a jejich připomín-
ky se průběžně zapracovávají. 
„Není snadné vyhovět vždy všem 
požadavkům. Výsledek je ovšem 
důkazem vzájemné shody těch, 
kdo budou nově vzniklou kraji-
nu využívat a dál o ni pečovat,“ 
uzavřela vedoucí.                   (pim) 

Z vnitřní výsypky lomu ČSA vzniká nová krajina
Poslední kousek do mozaiky rekultivovaných 
ploch nejvyšších partií  vnitřní výsypky lomu 
ČSA zapadne v letošním roce. Na jaře se začalo 
s úpravami dalších dvaadvaceti hektarů plo-
chy, na podzim naváže výsadba stromů. 

Na mnoha místech vnit ní výsypky už by nikdo nehádal, že tu ještě nedávno byla šachta. V pop edí mok ad s typickými rostlinami i vrbami, v pozadí plochy ur ené k lesnické i země-
dělské rekultivaci. Foto: (pim)

Ušetřit spoustu práce i pe-
něz má nový pomocník 
strojní údržby těžebních 
společností skupiny Sev.
en Energy. Řezací stroj CNC 
Vanad umí ze železa vyře-
zat potřebný náhradní díl 
s maximální přesností.
„Velkou část základních ná-
hradních dílů pro opravy 
a údržbu technologií nebo je-
jich částí si dokážeme sami vy-
robit. Jsou ale tvary, které jsou 
na ruční vyřezávání z plechu 
velmi složité. Ty jsme doposud 
museli objednávat u externích 
irem. Po centralizaci údržby 

jsme se shodli na tom, že poří-
zením řezacího stroje bychom 
mohli výrazně ušetřit nejen 
náklady na nákup dílů, ale ta-
ké materiálu na jejich výro-
bu. Vlastní řezací stroj nám 
umožňuje rychlejší výrobu dí-
lů  a operativnější řešení po-
žadavků při poruchách a od-
stávkách,“ vysvětlil František 
Peterka, vedoucí údržby tě-
žebních společností skupiny 
Sev.en Energy. 
Stroj v hale strojní údržby 
v lokalitě Hrabák Vršanské 
uhelné využívá údržba v obou 
těžebních společnostech, 

včetně úpravny uhlí. Obsluhu 
obstará jeden proškolený člo-
věk, který je ve spojení s tech-
nology. „V praxi to vypadá tak, 
že technolog dostane požada-
vek na výrobu patřičného ná-
hradního dílu. Výkresovou do-
kumentaci převede v přísluš-
ném softwaru a odešle ji přímo 
do paměti stroje, obsluha si 
podle toho nastaví parametry 
řezání. Druhou možností je na-
hrát data do stroje z lash dis-

ku. V paměti stroje jsou ulože-
ny šablony nejpoužívanějších 
tvarů, které si obsluha může 
podle našich požadavků upra-
vit na konkrétní rozměry. Slo-
žitější díly se vyřezávají podle 
výkresové dokumentace,“ po-
psal Přemysl Duchoslav, tech-
nolog strojní údržby Vršan-
ské uhelné.   
Při výrobě stroj pracuje na 
podobném principu jako plo-
tr, jen kyslíko-acetylenovým 

plamenem vyřezává z železa 
přesně zadané díly. I když se 
mu říká pálicí automat, zcela 
bez obsluhy se neobejde. Na-
stavit parametry řezání, upra-
vit plamen a tlak v zařízení 
a kontrolovat pálení je úko-
lem obsluhy. 
Údržba chce do budoucna 
zprovoznit ještě další zaříze-
ní, a to navařovací soustruh, 
který by byl rovněž velkým 
přínosem.                            (pim) 

Stroj šetří čas, peníze i materiál

ezací stroj musí ovládat proškolená obsluha. Foto: (pim)

Pokračování ze strany 1
„V lomu ČSA skončí těžba v ro-
ce 2024. Pak se zatopí. Pokud 
do výšky 230 m n. m., bude 
možné ho propojit s ostatní-
mi už existujícími či plánova-
ným jezery, která v  Ústeckém 
kraji vzniknou sanací hornické 
činnosti. A bude tak možné vy-
budovat energetické dílo srov-
natelné s výkonem malé jader-
né elektrárny. Pokud do výšky 
180 m n. m., budou to individu-
ální vodní díla,“ doplnil minis-
tr průmyslu Havlíček. 
Studii proveditelnosti má za 
úkol zpracovat Palivový kom-
binát Ústí do poloviny příští-
ho roku. Vládě předloží kon-
krétní návrh řešení, aby 
o formě hydrické rekultiva-
ce mohla rozhodnout do roku 
2021.                                    (pim)

Jezerní krajina zaujala i premiéra

Poslední srpnový den pro-
běhl na Dlouhé Louce první 
ročník charitativního šifro-
vacího závodu Mystery Run 
2019 na pomoc nemocným 
cystickou fibrózou (CF). 
Hlavní báňská záchranná 
stanice Most nám na tuto 

akci zapůjčila speciální te-
rénní sanitku. Někteří báň-
ští záchranáři se sami nebo 
s rodinou účastnili závodu 
a s nadšením podpořili tu-
to povedenou akci. Ti, kteří 
byli zrovna v aktivní službě, 
podpořili nemocné aspoň 

zakoupením trika, za což 
jim nadační fond Astéria ve-
lice děkuje.
Další velké poděkování pa-
tří záchranáři a amatérské-
mu řezbáři Davidovi Hof-
manovi, který poskytl ze 
své dílny dvě krásné sovy 

do charitativní dražby. Cel-
kově vynesly 8 000 Kč a ta-
to částka se připsala na kon-
to nadace.

Děkujeme za 
velkou podporu 

Nadační fond Astérie

NAPSALI JSTE NÁM
SOUTĚŽ O NOVÝ NÁZEV 
DŮLNÍCH NOVIN s odměnou

Vyhlašujeme soutěž o nový název Důlních novin, který by od 
příštího roku spolu se změnou gra ické podoby novin, výstiž-
něji charakterizoval skupinové zaměření měsíčníku. S při-
bývajícími členy Sev.en Energy se rozšiřuje i okruh čtenářů, 
a tomu chceme přizpůsobit název i strukturu novin.
Své návrhy posílejte e-mailem: dulni.noviny@7group.cz 
nebo na adresu redakce:  Vršanská uhelná a.s., redakce 
Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most do 25. listopa-
du. V posledním letošním čísle DN zveřejníme vítězný název. 
Jeho autor získá poukaz pro dvě osoby na víkendový pobyt 
v hotelu Emeran na Klínech s využitím volnočasové aktivity 
podle aktuální sezonní nabídky (bobová dráha apod.). 

Redakce Důlních novin

Podzimní měsíce budou 
ve společnostech Sev.en 
Energy nabité sportovní-
mi turnaji, které pro za-
městnance připravují od-
boráři. 
V hotelovém komplexu Širák 
v Mostě se ve čtvrtek 31. říj-
na od 16:00 hodin uskuteční 
tradiční předvánoční turnaj 
v kuželkách. Soutěžit budou 
mužská tříčlenná družstva, 
ženy soutěží jednotlivě. Pre-
zence se uskuteční na místě, 
bližší informace podá Pavel 
Černošek na telefonu 725 

239 644, případně e-mailem 
P.Cernosek@7group.cz. 
Nohejbalový turnaj maxi-
málně čtyřčlenných družstev 
a turnaj v sálové kopané de-
setičlenných družstev se ode-
hrají ve sportovní hale v Be-
čově 16. listopadu od 9:00 ho-
din a 23. listopadu od 8:00 
hodin. Na nohejbal se zaměst-
nanci mohou přihlašovat Pav-
lu Černoškovi nejpozději do 
11. listopadu a na kopanou 
do 18. listopadu.
Poslední letošní sportovní ak-
cí bude 30. listopadu turnaj 

ve stolním tenise ve sportovní 
hale v Mostě. Začíná se od 8:00 
hodin, prezence hráčů proběh-
ne čtvrt hodiny před začátkem 
klání. Hrát se bude v katego-
riích neregistrovaní hráči bez 
věkového omezení, registrova-
ní hráči do 50 let, registrovaní 
hráči nad 50 let, registrované 
a neregistrované hráčky bez 
omezení věku a čtyřhry bez 
omezení věku a pohlaví, kdy 
jeden z dvojice může být regis-
trovaný. Zájemci mohou volat 
na čísla 4845 nebo 4895 - vý-
bor ÚOO Komořany.            (red)

Zaměstnanci mohou prosportovat podzim

Pokračování ze strany 1
Každoročně se zakrytuje zhru-
ba dvojice přesypů, projekt je 
tak zhruba v polovině. 
„Intenzivněji se chceme za-
měřit na snižování prašnos-
ti v nakládacím zásobníku ve 
Vršanech, kde se uhlí nakládá 
do železničních souprav. Plá-
nujeme zde využít kombinaci 
všech využívaných postupů, te-
dy jak zakrytování některých 
exponovaných míst, tak insta-

laci atomizérů. V současné do-
bě probíhají měření, abychom 
měli relevantní data pro po-
rovnání, jak jsou naše proti-
prašná opatření účinná,“ uve-
dl Petr Procházka. 
Ke snížení prašnosti přispí-
vají i další provozní opatře-
ní od skrápění dopravních 
cest v lomu až po vysazová-
ní stromů na vybraných mís-
tech, které vytvářejí přiroze-
nou bariéru.                      (pim) 

Do boje s prachem...

Premiér Andrej Babiš se v doprovodu ministrů p ímo v lokalitě SA zajímal o možnosti propojení rekultivo-
vaných jezer. Foto: (pim)

V zá í se uskute nil turistický pochod, každoro ně jedna z nejoblíbenějších a zaměstnanci nejnavštěvova-
nějších odborá ských akcí. Tentokrát se několik desítek ú astníků vypravilo do Doks - Poslova mlýna. Foto: 
SOO CCG.
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Zkuste mi stru ně vysvět-
lit princip fungování Life is 
Skill?
Na různých místech, která 
mohou děti navštívit – spor-
toviště, knihovny, muzea, 
hrady i cíle v přírodě - jsou 
umístěny čipy. Dítě se přihlá-
sí do mobilní aplikace, a jak-
mile místo nebo aktivitu na-
vštíví, pomocí mobilu načte 
virtuální bod. Za svou aktivi-
tu tedy sbírá body. Důležité 
je, že bod je stále stejný, ne-
rozlišujeme obtížnost, že tře-
ba fotbal je těžší než návštěva 
muzea. Nechceme hodnotit 
dovednosti dětí, ale motivo-
vat je k aktivitě a vytrvalosti. 

Takže místo zakazování mo-
bilu jim ho dáme do ruky?
Ano, chceme dostat děti ven 
od počítačů a tabletů a para-
doxně přes mobilní aplikaci. 
Nemá smysl jim to zakazovat, 
ani my se bez nich neobejde-
me. Vyvíjeli jsme ale aplikaci 
tak, aby je zbytečně nezdržo-
vala. Pro sběr bodů je telefon 
zásadní, ale načtení probíhá 
během několika vteřin. Sa-
mozřejmě mohou zkontrolo-
vat, jak si stojí ve sbírání a co 
je třeba v okolí zajímavého, 
ale dál už je nezdržuje něja-
kým chatováním nebo posílá-
ním obrázků. Nebudou-li ak-
tivní venku, nebudou aktivní 
ani v aplikaci.

K emu body slouží?
Motivace dětí je dvojí. Pro 
ně jsou samozřejmě priorit-
ní výhry. Děti sbírají celý rok 

bodíky a mohou získat ceny. 
I tuto motivaci jsme ale při-
způsobili tomu, aby mohli 
uspět všichni. Polovinu výher 
jsme rozdali podle počtu zís-
kaných bodů a druhou jsme 
losovali. Výhry vybíráme tak, 
aby šlo opět o zážitky a akti-
vity – zájezdy, jízdní kola, po-
ukazy a vstupenky, sportovní 
oblečení… Druhá motivace, 
která mně se líbí víc, ale dě-
ti to asi ocení až později, že se 
jednou mohou zpětně podí-

vat, kde kdy byly, jaké aktivi-
ty podnikaly.

Co vás k nápadu p ivedlo?
Byla to právě ta druhá moti-
vace. Celé mládí jsem sporto-
val, Vyzkoušel jsem množství 
sportů a neměl jsem o tom 
vlastně žádný záznam. Pro-
to jsem chtěl pro sportovce 
vytvořit systém, v němž by 
se mohli zpětně podívat, co 
všechno dělali. Teprve později 
se nápad rozšířil o další oblas-
ti, o kulturu, turistiku a veške-
ré volnočasové aktivity a při-
byl prvek soutěžení. 

Nultý ro ník, který odstarto-
val letos v únoru, vám sloužil 
k vychytání chyb?
Mysleli jsme si to, ale uživate-
lů a situací je třeba ještě víc, 
aby se všechny chyby vychy-
taly. Podstatný je pro nás zá-
jem a ten jsme si otestova-
li. V tuto chvíli máme asi 500 
registrací a kolem 200 aktiv-
ních uživatelů. Děti reagují, 
to jsme si vyzkoušeli při vý-

zvách. Říkal jsem, že bod za 
všechny aktivity je stále stej-
ný, systém však umožňuje vy-
hlásit prémiové – třeba při 
osazení nového čipu nebo 
když chceme děti přilákat na 
nějakou akci. Využili jsme to 
třeba při Mostecké slavnosti 
nebo vyhlášení výsledků na 

Klínech. Děti to dokáže mo-
tivovat.

To je poměrně zavazující, 
když dokážete děti motivo-
vat k tomu, aby něco podnik-
ly... T eba si něco koupily.
Ano, už se takové nabíd-
ky objevily: Dejte nám čip 
do restaurace, děti si kou-
pí hamburger a dostanou 
bod. To jednoznačně odmítá-
me. I když máme čipy v mís-
tech nebo na akcích, kde se 

platí vstupné, rozhodně ma-
jí možnost sbírat body i tam, 
kde nemusí nic platit. Chce-
me, aby naše hra byla určena 
pro všechny sociální skupiny. 
V téměř každé rodině jeden 
chytrý telefon je a už jsme vy-
mýšleli i řešení pro sdílení te-
lefonu třeba pro nízkopraho-
vá zařízení. Life is Skill je ne-

zisková organizace. Na jedné 
straně jsme si tím zavřeli dve-
ře před potenciálními inves-
tory, ale na druhou stranu by-
chom zřejmě nakonec právě 
u těch restaurací skončili.

Velký ohlas má aplikace mezi 
volno asovými organizace-
mi...
Je to pro ně jeden z prostřed-
ků, jak nalákat nové návštěv-
níky. Jsme ale jen zprostřed-
kovatelé. Díky aplikaci dě-
ti přivedeme a je už na lidech 
v těch organizacích, aby dě-
ti zaujali a zdrželi je tam. Po-
tvrdilo se nám to v chomutov-
ském muzeu, odkud nám vo-
lali, jak je možné, že jsme tam 
dostali hokejisty, volejbalis-
ty a fotbalisty, kteří tam ni-
kdy nebyli. Teď už záleží na 
muzeu, aby je tam zaměstna-
lo, aby jen nepřišli a nepípli 
a víckrát se neukázali. Samo-
zřejmě tomu trochu napomá-
háme. Například v knihovně 

je systém nastavený tak, že 
nestačí vyběhnout do knihov-
ny, pípnout a jít. Knihovni-
ce jim půjčí knihu, přečtou si 
časopis, zahrají hru a teprve 
poté mohou bod získat. Ně-
které památky se zase třeba 
odemknou až po určité době. 
Někdy to vyřeší sami uživatelé 
- jeden například vymyslel, že 

když má rád knihovnu, bude si 
tam chodit psát úkoly. 

Kam dál?
Projekt je virtuální, takže je 
určen pro celou republiku. 
Jsme ale zatím omezeni fyzic-
kými možnostmi, takže se teď 
chceme prioritně věnovat Ús-
teckému kraji. Další rozvoj zá-
leží na tom, zda se nám poda-
ří získat silné partnery. Má-
me první čipy v Ostravě nebo 
Praze, ale spíš jen symbolic-
ky. O prázdninách lidé cestují, 
takže by to moh-
lo být atraktiv-
ní pro povzbuze-
ní domácího ces-
tovního ruchu. 
Už dnes z ohla-
sů víme, že díky 
aplikaci to ne-
jsou rodiče, ale 
děti, kdo plánu-
je výlety. To mi 
přijde opravdu 
skvělé. A těší mě 

i to, že si děti umí poradit. Ob-
čas se stalo, že se nějaký bodík 
nenačetl - je to jen technika - 
takže nám psaly, naskenovaly 
vstupenku, abychom jim bod 
připsali. 

Prvního zá í odstartoval prv-
ní regulérní ro ník. S jakými 
novinkami?
Pro nás to byly novinky po-
měrně zásadní. Měnili jsme 
webové prostředí, spusti-
li jsme aplikaci také v sys-
tému iOS, tedy pro iPhony, 
a teď postupně sjednocuje-
me gra iku v aplikacích. Ještě 
do konce roku chceme spus-
tit novinku v podobě příleži-
tostných soutěží a výzev tak, 
aby děti neměly jen vidinu 
výhry na konci sezony, což je 
pro ně hodně dlouhá doba. 
Takže jim trochu zpříjemní-
me rok cenami od partnerů. 
Do budoucna chceme přidat 
i modul pro kluby, aby mohly 
soupeřit mezi sebou, nikoliv 
v tradičních zápasech, ale ve 
sbírání bodů, tedy v docház-
ce na tréninky.                   (kat)

Mobilní aplikace, která vytáhne děti ven
Jak vytáhnout děti od počítačů a mobilů, pa-
tří mezi nejčastější výchovné oříšky, které se 
snaží rozlousknout školy i rodiny. Paradoxně 
opět přes mobil na to jde projekt Life is Skill, 
který vznikl v Chomutově a má za sebou první 
testovací půlrok. Co dětem a rodičům nabízí, 
objasnil Petr Káš, ředitel Life is Skill.

„I když máme čipy v místech nebo na akcích, kde se platí vstupné, 
rozhodně mají možnost sbírat body i tam, kde nemusí nic platit.“

„Už dnes z ohlasů víme, že díky aplikaci to 
nejsou rodiče, ale děti, kdo plánuje výlety.“

Mgr. Petr Káš
  29 let

  žije v Chomutově

  studoval Střední průmyslovou 
školu stavební, Vysokou ško-
lu aplikovaného práva a Met-
ropolitní univerzitu Praha

  ředitel Life is Skill, z.ú.

Vodní nádrže vznikly těžbou 
štěrkopísku v sedmdesátých 
letech. V té době se hodně sta-
vělo a písek putoval pro okol-
ní stavby. Budovalo se sídliště 
v Přelouči a Chvaleticích, plně 
naložené tatry zásobovaly i be-
tonárku pro stavbu elektrárny 
Chvaletice. Štěrkopísky v té-
to lokalitě jsou opravdu kvalit-
ní, i když se přesně neví, kolik 
vrtáků Greenpeace otupilo při 

navrtávání chladicí věže. Pane-
láky stojí a elektrárna již osla-
vila 40 let provozování. Zatím, 
než se těžba znovu obnoví, se 
písník využívá k vodnímu ly-
žování, rybaření, kempování, 
v zimě jako ledová plochá drá-
ha.  
Plavání a dálkové plavání si 
zde zamluvilo druhý zářijový 
víkend. Po předchozích 11 ko-
lech na jaře ve Vysokém Mý-

tě, v pardubickém plaveckém 
bazénu a v létě na pískovně 
u Stéblové se zde setkalo 235 
plavců z České republiky. Na 
trati pět kilometrů se plavalo 
o pohár Lídy Jelínkové - Ryzne-
rové, první ženy, která přepla-
vala kanál La Manche (1988) 
v rekordním čase 10:28 před 
legendární dvojicí František 
Venclovský a Jan Novák. Jako 
uznání za tento výkon nejen-
že závod nese její jméno, ale 
také byla položena žulová des-
ka s jejím jménem na Chod-
ník slávy pardubického sportu 
před hokejovou arénou, ved-
le takových osobností jako Do-

minik Hašek či Vladimír Mar-
tinec. Pro účastníky Pardubic-
kého plaveckého poháru byla 
vyměřena trať jeden a tři kilo-
metry. Večer odstartoval noční 
závod na 500 metrů. V nedě-
li plavali žáci a kadeti ve iná-
le českého poháru. Organizáto-
rům se podařilo vše zvládnout 
na výbornou a potěšila je velká 
účast všech věkových kategorií 
od amatérů až ke špičkovým 
plavcům. V již chladném záři-
jovém počasí dobře zaplava-
la jeden kilometr vedoucí naší 
chvaletické restaurace.                                   
Elektrárnu Chvaletice repre-
zentoval Honza Ryzner, zá-

stupce mistra elektro, který 
skončil v Pardubickém plavec-
kém poháru ve své věkové ka-
tegorii na prvním místě. V ro-
dinném týmu se svým brat-
rem, synovcem a synovcem od 
sestry La Manche vybojovali 
po 12 kolech prvenství těsně 
před týmem úspěšné plavecké 
rodiny Čejků. Správnou cestu 
pardubického plavání koruno-
val na konci prázdnin Jan Čejka 
a získal historicky první český 
titul mistra světa juniorů na 50 
metrů znak.

Jan Ryzner, 
za organizátory a plavce                                                               

V Přelouči-Mělicích se plavalo pro radost i vítězství
Díky podpoře Sev.en Energy mohlo finále Par-
dubického plaveckého poháru startovat v Ma-
rin Kempu, z poloostrova uprostřed krásného 
jezera Mělice nedaleko města Přelouč. 

„Chtěli jsme letos pojmout osla-
vy trochu jinak a spojení s čes-
nekem se přímo nabízelo. Znač-
ka Strupčický česnek je v rám-
ci celé republiky velmi dobře 
zavedená a z farem v okolí ob-
ce pochází významné procento 
produkce českého česneku,“ vy-
světlil starosta Strupčic Luděk 
Pěnkava. Lidé tak měli mož-
nost během oslav si oblíbenou 
zeleninu nejen koupit v něko-
lika stáncích, jejichž počet mu-
sela během dne obec opera-
tivně zvýšit, k ochutnání byla 
i řada česnekových specialit. 
Nešlo ale pouze o oslavy jídla, 
návštěvníci si mohli prohléd-
nout také například expozici 
zemědělských strojů, od těch 
historických, až po moderní. 
K výročí „Sametové revoluce“ 

připravila obec přímo v sute-
rénu obecního úřadu expozi-
ci nazvanou Tak jsme žili, kde 
bylo k vidění vybavení domác-
nosti z konce osmdesátých let. 
Na své si přišli i příznivci vo-
jenské historie, protože právě 
jim byla věnována další roz-
sáhlá expozice. 
Speciální částí programu by-
lo také otevření dvou schrá-
nek z věží zdejšího koste-
la, který v současnosti pro-
chází opravami. „Věděli jsme, 
že ve schránce z větší kostel-
ní věže budou artefakty z ro-
ku 1993, kdy docházelo v kos-
tele k opravám.  To se potvrdi-
lo, kromě dobových novin nebo 
mincí jsme se ale z údajů o ob-
ci, které schránka obsahovala, 
dozvěděli, že v roce 1993 měly 

Strupčice lehce přes 600 obyva-
tel. V letošním roce bychom při-
tom v obci měli přivítat tisící-
ho občánka, takže máme zají-
mavou informaci o tom, jak se 
obec za šestadvacet let rozrost-
la,“ doplnil starosta. Schrán-
ka z menší kostelní věže by-

la překvapením pro všechny, 
ovšem historickou tiskovinu 
se místním nepodařilo rozluš-
tit a shodli se, že to raději svěří 
odborníkům. 
Strupčice patří mezi part-
nerské obce Všanské uhelné 
a právě na opravu kostelních 

věží byly směrovány prostřed-
ky z partnerské smlouvy mezi 
obcí a těžební společností. Pří-
mo na Svatováclavskou pouť 
spojenou se slavnostmi česne-
ku přispěla těžební společnost 
drobnými cenami do tomboly.        

  (red)

Strupčickou pouť letos provoněl česnek
Každoroční Svatováclavskou pouť spojili v le-
tošním roce ve Strupčicích poprvé také se slav-
ností česneku. Velkoryse pojatá obecní oslava 
ale nebyla pouze ve znamení atrakcí pro děti 
a česnekových specialit.

Móda a hvězdy budou znovu pomáhat 
Spojit módu a pomoc potřebným už se řadu let pokouší chari-
tativní přehlídka nazvaná Móda a hvězdy. Letos se v mosteckém 
městském divadle uskuteční v neděli 20. října od 18:00 hodin. 
Na přehlídkovém molu se předvedou známé tváře nejen z oblas-
ti modelingu, moderátory akce budou David Gránský a Karel Ka-
šák. Partnerem akce je každoročně také Vršanská uhelná.     (red)

Neziskovky se představí veřejnosti
Celý měsíc bude nejen na území Mostu probíhat každoroční kam-
paň Říjen pro neziskovky. Veřejnost má šanci se seznámit s tím, 
jak fungují mostecké neziskové a příspěvkové organizace. Připra-
vena bude celá řada akcí, nejčastěji dny otevřených dveří, které 
kromě pohledu do zákulisí nabídnou i zajímavé programy pro ve-
řejnost. Součástí kampaně je také každoroční společná prezenta-
ce neziskových organizací, která se uskuteční v OC Central 17. říj-
na odpoledne. Přesné termíny a hodiny, kdy se jednotlivé organi-
zace otevřou veřejnosti, je možné najít na webových stránkách 
města Mostu.                                                                                             (red)

STRUČNĚ
Připomenout si Den čes-
ké státnosti se rozhod-
li ve Vrskmani stylově. Ve 
sportovním areálu připra-
vil spolek Proč bychom se 
netěšili už druhý ročník 
akce nazvané Václava ne-
dáme. 
Hlavně děti měly možnost 
se pomyslně přenést do mi-
nulosti a společně s členy 
šermířské společnosti Re-
kruti prožít příběh patrona 
českých zemí. Nebyly ale jen 
pouhými diváky, do dění se 
mohly i aktivně zapojit a ce-
lou řadu věcí si vyzkoušet na 
vlastní kůži.                        (red)

Ve Vrskmani Václava nedali 

Stánky se strup ickým esnekem byly neustále v obležení a obec musela operativně p idat další. Foto: (pim)

Ve Vrskmani si p ipomínali Den eské státnosti stylově, se šermí i se 
p enesli do minulosti. Foto: (pim)

Petr Káš, editel Life is Skill. Foto: (kat)
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Sev.en Energy hledá nové zaměstnance 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 a 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

společnost Vršanská uhelná hledá:
MECHANIK ELEKTRONICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ
s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměst-
nance v uvedené pozici:

  údržba a opravy slaboproudých za-
řízení dálkové pásové dopravy

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: ÚSO nebo SŠ – obor elekt-

ro - slaboproud, elektronik, automa-
tizace, měřicí a regulační technika

   min. § 6 do 1000 V vyhl. 50/1978
  schopnost samostatné činnosti
  velmi dobrý zdravotní stav
  spolehlivost, odpovědnost, důsled-

nost, dobrá pracovní morálka
Nabízíme:

  náborový příspěvek ve výši 50 000  Kč 
– jen v případě splnění kvalif. před-
pokladů vzdělání a Vyhl. 50/1978

  mzdové zařazení do 6. tarifní-
ho stupně s garancí meziročního ná-
růstu dle kolektivní smlouvy

  iremní bene ity – mimo jiné 13. plat 
(cca 18 000 – 22 000 Kč/rok), příspě-
vek na stravování, 6 týdnů dovolené

  příplatky za směnnost až 1 600 Kč měsíčně
  od nového roku po zkušební do-

bě další iremní bene ity 
  práce ve směnném provozu - 12hodinové 

směny v cyklu ranní, noční a dva dny volna

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Vršan-
ská uhelná. Bližší informace: vedoucí úseku Jaro-
slav Graman, tel: 478 002 421, e-mail: j.graman@
7group.cz. 

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 
s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměst-
nance v uvedené pozici:

  údržba a opravy zařízení dál-
kové pásové dopravy

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: v oboru elektro vy-

učen, nebo s maturitou

  min. § 6 do 1000 V vyhl. 50/1978 
(nad 1000V výhodou)

  orientace ve výkresové dokumentaci
  velmi dobrý zdravotní stav
  spolehlivost, odpovědnost, důsled-

nost, dobrá pracovní morálka
Nabízíme:

  náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč 
– jen v případě splnění kvalif. před-
pokladů vzdělání a Vyhl. 50/1978

  mzdové zařazení do 5. tarifní-
ho stupně s garancí meziročního ná-
růstu dle kolektivní smlouvy

  iremní bene ity – mimo jiné 13. plat 
(cca 18 000 – 22 000 Kč/rok), příspě-
vek na stravování, 6 týdnů dovolené

  příplatky za směnnost až 1 600 Kč měsíčně
  od nového roku po zkušební do-

bě další iremní bene ity
  práce ve směnném provozu - 12hodinové 

směny v cyklu ranní, noční a dva dny volna

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Vršanská 
uhelná. Bližší informace: Jaroslav Graman, tel. 
478 002 421, e-mail:  j.graman@7group.cz. 

 

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK DÁLKOVÉ 
PÁSOVÉ DOPRAVY

s náborovým příspěvkem 30 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměst-
nance v uvedené pozici:

  provoz, kontroly a údržba zařízení DPD
Kvali ikační předpoklady:

  vzdělání: min. vyučen ve strojním ne-
bo příbuzném oboru (zámečník, sou-
stružník, strojní mechanik, auto-
mechanik, instalatér apod.)

  řidičský průkaz skupiny „C“ výhodou
  dobrý zdravotní stav
  spolehlivost, odpovědnost, samo-

statnost, dobrá pracovní morálka
Nabízíme:

  náborový příspěvek ve výši 30 000 
Kč – jen v případě splnění kva-
lif. předpokladů vzdělání

  mzdové zařazení do 5. tarifní-
ho stupně s garancí meziročního ná-
růstu dle kolektivní smlouvy

  po absolvování praxe na stroji zvýše-
ní kvali ikace (klapkař, řidič velkostroje)

  iremní bene ity – mimo jiné 13. plat 
(cca 18 000 – 22 000 Kč/rok), příspě-
vek na stravování, 6 týdnů dovolené

  příplatky za směnnost až 1 600 Kč měsíčně
  od nového roku po zkušební do-

bě  další iremní bene ity 
  práce ve směnném provozu - 12hodinové 

směny v cyklu ranní, noční a dva dny volna

Nástup možný dle dohody. Pracoviště Vršanská 
uhelná. Bližší informace: Jaroslav Graman, tel. 
478 002 421, e-mail:  j.graman@7group.cz. 

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK 
VELKOSTROJE

s náborovým příspěvkem 30 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměst-
nance v uvedené pozici:

  obsluha, provoz, kontroly a údrž-
ba dobývacího stroje

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

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

  dobrý zdravotní stav
  spolehlivost, odpovědnost, samo-

statnost, dobrá pracovní morálka
Nabízíme:

  náborový příspěvek ve výši 30 000 
Kč – jen v případě splnění kva-
lif. předpokladů vzdělání

  mzdové zařazení do 5. tarifní-
ho stupně s garancí meziročního ná-
růstu dle kolektivní smlouvy

  po absolvování praxe na stroji zvýše-
ní kvali ikace (klapkař, řidič velkostroje)

  iremní bene ity – mimo jiné 13. plat 
(cca 18 000 – 22 000 Kč/rok), příspě-
vek na stravování, 6 týdnů dovolené

  příplatky za směnnost až 1 600 Kč měsíčně
  od nového roku po zkušební do-

bě další iremní bene ity 
  práce ve směnném provozu - 12hodinové 

směny v cyklu ranní, noční a dva dny volna

Nástup možný dle dohody. Pracoviště Vršanská 
uhelná. Bližší informace: Jaroslav Graman, tel. 
478 002 421, e-mail:  j.graman@7group.cz. Při-
hlášky zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz 
nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal 
Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

Více o volných místech na www.7energy.com

Firemní benefity pro všechny poptávané profese 
13. plat

příspěvek na stravování
2 týdny dovolené navíc (celkem 30 dnů) 

 Po zapracování navíc: 
příspěvek na penzijní připojištění (minimálně 550 Kč měsíčně)

program Zdraví (karta Bene ity v hodnotě 10 500 Kč/rok s možností čerpání na dovolenou, sport. zařízení, léky, kulturu a další)
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a CHOMUTOVSKO

  5. 10. – Farmářské slav-
nosti a svátek seniorů. Far-
mářské slavnosti na mostec-
kém Prvním náměstí začínají 
už v 8:00 hodin, vystoupí Vlá-
ďa Hron, kapela Stará sešlost a 
představí se i seniorské kluby. 

  5. 10. – Festival ptactva 
2019 - komentovaná orni-
tologická procházka. Čes-
ká společnost ornitologická 
a mostecké oblastní muzeum 
připravily další komentova-
nou vycházku, která se zamě-
ří na podzimní tah ptactva, 
především zpěvných ptáků 
a dravců. Sraz účastníků je 
v 8:00 hodin u rybníku s ost-
růvkem na vrcholu Resslu.

  5. 10. – Šípková Růžen-
ka. Nové zpracování klasické 
pohádky o šťastném zlome-
ní jednoho letitého prokletí. 
Předpremiéra v 10:00 hodin, 
premiéra v 17:00 hodin. Diva-
dlo rozmanitostí Most, pro dě-
ti od 4 let. Vstupné 90 Kč. (re-
príza 26. 10.)

  8. 10. – Mauglí. Výpravná 
adaptace magických Kiplin-
gových příběhů z šera indic-
ké džungle. Městské divadlo 
v Mostě, od 17:00 hodin. (re-
príza 30. 10. )

  8. 10. – Tajemství Čes-
kého středohoří. Prezentace 
ojedinělé publikace Jiřího Svo-
body a úvod do cyklu předná-
šek „Za tajemstvím Českého 
středohoří“. Městská knihovna 
Most, od 17:00 hodin. Vstup-
né 40 Kč, čtenáři MkM zdarma.  

  9. 10. – Klubová setkání 
– Beseda s Janem Rumlem. 
Dlouholetý redaktor zpravo-
dajství Českého rozhlasu Jan 
Beneš zavzpomíná na Same-
tovou revoluci a Václava Hav-
la s disidentem, publicistou a 
spoluzakladatelem Občanské-
ho fóra Janem Rumlem. Začá-
tek v 19:00 hodin v Café Ba-
ru Citadela v Litvínově, vstup-
né 50 Kč.

  10. 10. – Po stopách ura-
nu: Mýtus Atom. Oblastní 
muzeum a galerie v Mostě v 
rámci přeshraniční spoluprá-
ce s Městským a hornickým 

muzeem ve Freibergu před-
staví putovní výstavu „Mýtus 
Atom“ v nově opravených vý-
stavních podkrovních prosto-
rách muzea. Součástí instalace 
je i výběr z exponátů zapůjče-
ných těžební společností Wis-
mut GmbH, dále dokumenta-
ce léčebného využití radioak-
tivních látek ale i jaderných 
zbraní. Slavnostní zahájení je 
naplánováno na 17:00 hodin, 
výstava potrvá do 31. ledna 
2020.

  11. 10. – Naďa Válová. 
Koncert stálice šansonové scé-
ny a přední interpretky písní 
autorské dvojice Hapka/ Ho-
ráček. Café bar Citadela Litví-
nov, od 19:00 hodin, vstupné 
130 Kč. 

  11. 10. – Olympic v Atti-
cu. Jedinečný koncert nestár-
noucí rockové legendy české 
hudební scény. Klub Attic Lit-
vínov, od 19:00 hodin, vstupné 
490 – 590 Kč.   

  16. 10. – Den seniorů. 
Soutěže, literární kvízy a růz-
né hry. Roládování - soutěž o 
nejlepší dobrotu ve tvaru rolá-
dy. Městská knihovna v Mostě, 
od 13:00 hodin. 

  16. 10. – Těžba urano-
vé rudy v Krušných horách. 
Přednáška a představení kni-
hy Jáchymov, jeviště bouřlivé-
ho století. Doprovodný pro-
gram k výstavě Mýtus Atom. 
Přednáší Klára Pinerová. Ob-
lastní muzeum v Mostě, od 
17:00 hodin. 

  16. 10. – Na stojáka li-
ve. Bránice tentokrát polech-
tají Lukáš Pavlásek, Vojtěch 
„Vojtaano“ Záveský a Dominik 
Heřman Lev. 

  17. 10. – Bílý kanibal 
– Africká odysea ilmaře a 
cestovatele Johna L. Broma. 
Točil ilmy s Vlastou Buria-
nem, Lídou Baarovou a další-
mi hvězdami první republi-
ky. Emigrace po druhé světo-
vé válce ho zavála až do srdce 
Afriky. Přednáší Martin Šíl, au-
tor výstavy. Oblastní muzeum 
v Mostě, od 17:00 hodin. 

  18. 10. – Faulovaný útoč-
ník (Juller) – premiéra. Hra-
vá inscenace nejen pro mlá-
dež o slávě i nejtěžších chví-
lích člověka. Městské divadlo 

Most, od 19:30 hodin, vstupné 
220 Kč. (repríza 23. 10. )

  19. 10. – Mezinárodní 
den archeologie. Připraveny 
jsou přednášky, výstavy, díl-
ničky (mletí obilí, pečení pla-
cek, výroba keramiky, tkaní, 
výroba kamenných nástrojů, 
rozdělávání ohně, kreslení aj.). 
Oblastní muzeum v Mostě, od 
10:00 do 18:00 hodin, vstupné 
30/15 Kč. Rodinné 60 Kč. 

  19. 10. – Výlov zámec-
kého rybníka. Na Červeném 
Hrádku u Jirkova. 

  22. 10. – Kouzelná vy-
hlídka. Hudební komedie pl-
ná divokých historek. Hrají: 
Bára Munzarová, Daniela Šin-
korová, Radim Novák a Mar-
tin Trnavský. Na jevišti Měst-
ského divadla v Mostě uvádí 
Divadelní spolek Frída Brno. 
Vstupné: 220 a 240 Kč. Začá-
tek v 19:00 hodin.

  25. 10. – Ben Cristovao. 
Po koncertě následuje v Café 
baru Citadela After párty s DJ 
Jorge Naipesem. Začátek kon-
certu od 20:00 hodin na spo-
lečenském sále litvínovské Ci-
tadely (od 19.00 hod. hraje DJ 
Jorge Naipes). Vstupné 490 Kč.  

  25. 10. – Už jsme doma 
hrají FPB v Ponorce. V květ-
nu vyšla na vinylu v remaste-
rované reedici jediná deska 
teplické kapely FPB, jedno-
ho z pilířů československého 
punku první půle osmdesá-
tých let, album Kdo z koho ten 
toho. Při té příležitosti kapela 
nazkoušela hromadu songů z 
repertoáru FPB a s tímto pro-
gramem přijede do litvínovské 
Ponorky. 

  27. – 29. 10. – Aby ře-
mesla nebolela. Každý den 
je pro děti od 8 let v jirkovské 
galerii připraven workshop na 

jiné téma. Na programu jsou 
postupně truhlařina, vaření, 
mladý elektrikář a šití. Gale-
rie Jirkov, poplatek 200 Kč, v 
ceně je materiál, malá příruč-
ka a občerstvení. Začátek vždy 
v 10:00 hodin. 

  28. 10. – Běh kolem je-
zera Most. Také letos se mů-
žete zúčastnit oblíbené spor-
tovní akce, vybrat si můžete 
ze dvou okruhů (11 km hlav-
ní závod a 4,5 km malý závod). 
Start je v 11:00 hodin u děkan-
ského kostela, prezentace bu-
de probíhat už od 9:00 hodin. 
Informace na www.behjezero-
most.cz
PARDUBICKO

  17. 10. – Natěrač. Bláz-
nivá komedie o neúspěšném 

herci, živícím se jako ma-
líř pokojů. Kino Přelouč, od 
19:00 hodin, vstupné 200 Kč. 

  19. 10. – Vinobraní. Tra-
diční taneční zábava - Drá-
bové, šatlava, stáčené víno 
a dobrá zábava. KD Chvaleti-
ce, od 20:00 hodin, vstupné 
150 Kč. 

  29. 10. – Caveman. One 
man Show o tom, co dělá mu-
že mužem a ženu ženou. Běž-
né životní situace z pohledu 
muže a z pohledu ženy. O lás-
ce, partnerství a vtipně utaje-
ných kvalitách obou pohlaví. 
Hra se stala nejdéle hraným 
představením jednoho her-
ce v historii Broadwaye. KD 
Chvaletice, od 19:30 hodin, 
vstupné 300 Kč.

> 14 | Servis Křížovka | 15

Vyluštěte podzimní pranostiku: Jestliže zajíc na … 1. část tajenky nehrabe, bude mírná zima, ale začne-li hrabat pelech začátkem … 2. část tajenky zima tuhá. 
Správné znění tajenky ze srpnového čísla DN: Když ti život dá ránu, oklepej se... Když ti vyrazí dech, tak se pořádně nadechni... Když tě srazí na kolena, tak se zved-
ni, protože nikdo jiný to za tebe neudělá. Výhru získávají: Hana Melicharová, Úpravna uhlí Komořany; Zdeňka Pošvancová, Doprava Coal Services; Jindřich Ku-
bánek, Most. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: dulni.noviny@
7group.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.

Kam za kulturou v měsíci říjnu

OZNÁMENÍ
Dne 23. září zemřel ve věku nedožitých 89 let pan Jaroslav 
Goll, dlouholetý významný technik Dolu Jan Šverma v Ho-
lešicích. Na šachtě působil jako elektromechanik, vedoucí 
úseku zakládání, revírník skrývky a posléze jako elektrome-
chanik úseku odvodnění. Poslední rozloučení se uskuteční v 
pondělí 7. 10. u rodinného hrobu na starém městském hřbi-
tově v Mostě v 16:00 hodin.  Přátelé a rodina děkují všem, 
kdo tichou vzpomínkou uctí jeho památku.

cena: 200 Kč
odjezd: autobusová zastávka "U radnice"
vzhledem k omezené kapacitě je nutné zakoupit jízdenku PŘEDEM
Předprodej od 20. 9. 2019 v MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU po-pá 9.00-17.00, so 9.00-13.00
nebo na www.mestokladno.cz - Prodej vstupenek On-line

od 9.00 a 14.00

06/10
2019

od 9.00 a 14.00

13/10
2019

Jízda
retrobusem
za industriálními památkami

na Kladensku

KOMENTOVANÁOMENTOV

Plánovaná trasa:
Nám. Starosty Pavla - Vojtěšská huť - Poldi - Vrapice - Důl Stehelčeves - Důl Michal Brandýsek - Důl Theodor - Ronna - Hnidousy - Mayrau
- Vinařice - Důl Kubeck v Kladně - nám. Starosty Pavla. Cesta s krátkými zastávkami bude trvat cca 3,5 hod.
Vzhledem k délce jízdy není vhodné pro malé děti.
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Stejně jako vloni byly oslavy Dne horníků roz-
děleny na dvě části. Osvědčený Megašachťák 
v kulturním domě Repre byl určený výhradně 
pro zaměstnance společností Sev.en Energy. 
Tentokrát se s odkazem na populární televiz-
ní seriál nesl v duchu hesla Dycky horník! Ro-
dinné příslušníky mohli zaměstnanci vzít na 
Mosteckou slavnost, kde měla Sev.en Energy 
vyhrazenou VIP zónu s  klidným posezením 
a občerstvením. Kdo chtěl, mohl se vznést ba-
lónem a prohlédnout si z této jedinečné atrak-
ce areál děkanského kostela.

Mosteckým Repre znělo Dycky horník!

Na programu Megašach áku byla ada hudebních vystoupení, p ítomné roztan il Děda Mládek Illegal Band. Foto: 4x (pim) 

Spojitost s populárním seriálem měla i výzdoba kulturního domu nebo 
moderátor Martin Hofmann, který vzpomínal na své dětství v Mostě.

Kolegové z Chvaletic vzali motto Megašach áku doslova a p išli stylově oble ení jako ze seriálu Most! A ne-
nechali si ujít p íležitost k focení se Zde kem Godlou, alias seriálovým Frantou.  

Balón Sev.en Energy na Mostecké slavnosti se nedal p ehlédnout.
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