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Vážené kolegyně,  
Vážení kolegoVé,
uplynulý rok byl pro těžbu a energetiku jedním 
z  nejtěžších. Tlak na uhelný průmysl sílí všude 
v Evropě, a to se odráží na fungování celé skupiny 
Sev.en Energy, jejích těžebních společností i elek-
trárny a teplárny, které uhlí k výrobě energie vy-
užívají. Výsledkem je omezování výroby v  tra-
dičních hnědouhelných energetických zdrojích, 
a tedy i těžby. K této problematické situaci se na-
víc zjara přidala pandemie koronaviru Covid-19. 
Krizí tak prochází nejen energetika, ale většina fi-
rem a odvětví v České republice. 
Abychom jako skupina tuto náročnou situa-
ci zvládli, musíme přistoupit k  řadě nepopulár-
ních a často i bolestivých kroků. V dubnu jsme 
tak například byli nuceni ukončit hlubinnou těž-
bu v bočních svazích lomu ČSA a další opatření 
se v této lokalitě budou realizovat v následujících 
týdnech. Postupně zde přistoupíme k  dalšímu 
omezení těžby, změně směnného režimu a s tím 
souvisejícím rušením pracovních míst. Úspory 
hledáme také v dalších nákladech.
I přes všechny překážky uplynulého roku jsme 
ale zaznamenali také několik úspěchů. Dokonči-
li jsme montáž největšího souboru látkových fil-
trů v Česku a v elektrárně Chvaletice tak doplnili 
technologii, aby mohla garantovat splnění nových 
evropských emisních limitů. Krajský úřad Olo-
mouckého kraje navíc potvrdil částečnou a časo-
vě omezenou výjimku na emise NOx a rtuti. Bez 
větších komplikací se nám také podařilo do sku-
piny začlenit teplárny Kladno a Zlín. A v  říjnu 
jsme se se skupinou ČEZ dohodli o dřívějším pře-
vzetí elektrárny Počerady, která se tak stane sou-
částí naší skupiny od 31. 12. 2020.
Skupina se rozšířila také o zahraniční akvizice 
a získala podíl v americké firmě Corsa Coal Corp, 
která produkuje metalurgické uhlí. Zahraniční 
akvizice jsou tak společně s evropským obcho-
dem s  komoditami hlavním stabilizačním prv-
kem skupiny v současné nelehké situaci. Dividen-
dy ze zahraničí aktuálně pomáhají především tě-
žebním společnostem, které by bez  úsporných 
opatření a  podpory od  ostatních firem skupiny 
krizový rok přečkaly jen za cenu mnohem razant-
nějších zásahů a pro zaměstnance daleko citelněj-
ších dopadů.
V příštím roce čeká naší skupinu řada nelehkých 
úkolů. Zahájíme rekonstrukci elektrárny v Poče-
radech, investice budou pokračovat také ve Chva-
leticích. Budeme si také muset poradit s přetrvá-
vající koronavirovou krizí. Navzdory tomu je však 

náš úkol stále stejně důležitý - zachovat České re-
publice stabilní dodávku energie. A především 
umožnit, aby česká energetika díky naší podpoře 
a stabilizaci získala čas pro bezpečný přechod na 
alternativní energetická řešení, například pro vý-
stavbu nového jaderného zdroje či ověření reál-
ných možností OZE v našich podmínkách. 
Závěrem vám chci z  celého srdce poděkovat. 
V uplynulém roce jste všichni navzdory těžkým 

podmínkám odváděli dobrou a poctivou prá-
ci. I díky tomu jsme společně zvládli ty nejtěžší 
překážky a krize. Věřím, že to dokážeme i v ro-
ce 2021, do kterého vám přeji hodně sil a ener-
gie, opatrujte sebe i své blízké a ve zdraví si užijte 
krásné a spokojené svátky. 

Zdař Bůh  
Luboš Pavlas
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Uhelná komise doporučila ukončit využívání uhlí do roku 2038  
Hlavní celostátní média informovala, že na zasedání Uhelné komise 4. prosince padlo doporu-
čení, že by Česká republika měla odstoupit od těžby uhlí v roce 2038. Pro toto datum hlasovalo 
patnáct z devatenácti členů, podpořil jej také ministr průmyslu Karel Havlíček. 

Prakticky všechna média ale také zaznamenala i celou řadu nejasností, které se ke konci uhlí do 
roku 2038 objevily. Podle většiny oslovených expertů chybí konkrétní návrh postupu při nahra-
zování uhelných zdrojů i analýzy, kolik bude přeměna české energetiky stát. Podobně není jas-
né, jaké budou sociální dopady v uhelných regionech a jakými způsoby jim čelit.

Stanovisko Sev.en Energy k tomuto důležitému rozhodnutí je: 
„Skupina Sev.en Energy si hlavně počká až na konečné politic-
ké rozhodnutí  vlády. Nyní také očekáváme, že bude vypraco-
ván odpovědný plán náhrady utlumovaných uhelných zdrojů. 
Upozorňujeme také na to, že komise k navrhovanému cílové-
mu roku 2038 zatím vůbec nezhodnotila jeho celkové dopady. 
Předpokládáme, že další práce komise se soustředí zejména na 
to, aby celkové náklady přechodu české energetiky z uhlí na ji-
né zdroje, které se budou pohybovat v řádech stamiliard, by-
ly co nejnižší.“

 

méDia V prosinci neJVíce zaJímalo

Gabriela Sáričková  
Benešová,
mluvčí Sev.en Energy

Sáričková Benešová

 Experiment byl zahájen v  jarních měsících le-
tošního roku na rekultivacích vnitřní výsyp-
ky lomu Vršany. Jedná se o plošinu se zeměděl-
skou rekultivací a přilehlý západně orientovaný 
svah. „V souvislosti s globálními změnami klima-
tu a snahou snížit uvolňování CO2 do ovzduší by 
se budoucnost mohla ubírat cestou biouhlu. Vy-
rábí se zuhelnatěním organické hmoty bez přístu-
pu vzduchu termickým procesem zvaným pyrolý-
za, která při běžném tlení nebo spalování emituje 
do ovzduší velké množství CO2 a pravděpodob-
ně přispívá ke globálnímu oteplování. Pokud bio-

uhel dále nespálíme, ale vneseme do půdy, může 
zde setrvat i několik tisíciletí a navíc přinést člově-
ku mnoho dalších bonusů pro své komplexní pod-
půrné vlastnosti,“ uvedla Markéta Hendrychová. 
Biouhel efektivně zadržuje v půdě vodu, živiny, 
zejména P, K a N, které by jinak byly mnohem 
rychleji splaveny do nižších vrstev půdy. Po-
dobně jako humusové látky má schopnost živi-
ny udržet, ale i zpětně uvolnit rostlinám, zvyšuje 
provzdušnění půdy, což spolu s uhlíkem samot-
ným podporuje aktivitu mikroorganismů, včet-
ně symbiotických.

Biouhel má velký potenciál v  uhelných regio-
nech nejen pro své výborné sorpční vlastnos-
ti. Jeho aplikací do výsypkových zemin mohou 
vzniknout vysoce úrodné půdy s velkým poten-
ciálem pro budoucnost. Biouhel napomůže také 
ujímání lesních sazenic a usnadní pěstební péči 
o nově založené lesnické rekultivace. Dále zlep-
šuje fyzikální vlastnosti půdy, zlepšuje její struk-
turu a stabilitu agregátů, takže může fungovat 
také jako protierozní opatření. V  případě kon-
taminace půd účinně adsorbuje nežádoucí prv-
ky. „Biouhel je tedy multifunkčním řešením pro 
tak specifické prostředí, jako jsou hnědouhelné vý-
sypky a může pro pečlivě vytvářenou rekultivova-
nou krajinu znamenat mnoho přínosů,“ uzavřela 
Markéta Hendrychová.
Výsledky experimentu budou publikovány 
v rámci disertačních prací a ve vědeckých časo-
pisech.  Předpokládá se také aktivní účast na vě-
decké konferenci.                                             (red)

biouhel  
má ukázat sVé schopnosti 
na Vršanských Výsypkách 
Snižovat uvolňování CO2 do ovzduší a zvýšit kvalitu půdy na rekultivacích by do 
budoucna mohl biouhel. Na rekultivacích Vršanské uhelné nyní vědecký tým Fa-
kulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze v čele s Markétou 
Hendrychovou provádí experiment, který by měl význam biouhlu potvrdit. Projekt 
„Biouhel – smart budoucnost posttěžební krajiny“ Vršanská uhelná podpořila ne-
jen poskytnutím vhodných ploch na svých rekultivacích, ale také finančně. 

Živé stromky provoní pokoj a po svátcích se 
opět mohou vrátit do země. Na rekultivacích si 
je totiž budou moci ženy s dětmi zasadit a ucho-
vat tak strom pro další roky. „Napadlo nás to už 
v loňském roce, kdy lidé z Vršanské uhelné připra-
vili podle návrhů studentů z  velebudické střední 
školy pro klientky W4W svícny. Naším oborem je 
živá příroda, a tak nás napadly vánoční stromy, 

které se mohou vrátit do krajiny. Přejeme všem 
obdarovaným, ať jim stromky voní a mají krásné 
svátky,“ uvedl ředitel společnosti Rekultivace To-
máš Šolar. Vánoční stromky se dostaly k obdaro-
vaným ještě před poslední adventní nedělí. „Na-
še klientky tento dárek velmi potěšil. Je příjemné, 
že na ně zaměstnanci skupiny Sev.en Energy mys-
lí. Během vánočních svátků pošlou klientky fotky 

ozdobených stromků, aby dárci věděli, jak velkou 
radost svým nápadem způsobili,“ komentovala 
akci Rekultivací vedoucí mostecké pobočky Wo-
men for Women Michaela Hostašová. 
Women for Women, o.p.s. byla založena v ro-
ce 2012 Ivanou a Pavlem Tykačovými. Pobočka 
v mosteckém sídle skupiny Sev.en Energy v uli-
ci Václava Řezáče byla otevřena v červnu 2018. 
W4W pomáhá především ženám a mužům sa-
moživitelům s dětmi, kteří se ocitli v tíživé situ-
aci a jsou či byli ohroženi ztrátou bydlení. Ce-
lorepublikově je W4W známá především díky 
úspěšnému projektu Obědy pro děti.            (red)

stromky  
z rekultiVací potěší 
Děti samožiVitelek
Přispět k pohodové vánoční atmosféře ženám samoživitelkám, které jsou klientka-
mi Women for Women, se rozhodli pracovníci společnosti Rekultivace ze skupiny 
Sev.en Energy. Pro každou klientku mostecké pobočky připravili vánoční stromek 
v květináči. 

kažDý ze  
zaměstnanců 
skupiny seV.en 
energy si Domů 
oDnesl Dárek 
Ještě dřív než se v domácnostech rozzářily vá-
noční stromky, si každý ze zaměstnanců spo-
lečností skupiny Sev.en Energy mohl odnést 
domů vánoční dárek. Někdo si mohl láhev ví-
na a balení pražených mandlí vyzvednout při 
cestě domů ze zaměstnání před vrátnicí, jinde 
si vzali na starost výdej vedoucí zaměstnanci. 
Drobnou radost všem zaměstnancům se rozhod-
li udělat zástupci skupiny Sev.en Energy zejmé-
na protože současná situace neumožňuje obvyklé 
adventní setkávání, vánoční večírky, ani jiné tra-
diční akce. Ani ti, na které se z jakéhokoli důvodu 
během předvánoční distribuce dárků nedostalo, 
nemusí mít strach, že o ně přijdou. 
Na Mostecku si svůj dárek budou mít šanci vy-
zvednout v prvním lednovém týdnu (od 4. do  
8. ledna) v odboru komunikace v budově mos-
teckého sídla skupiny Sev.en Energy v době od 
6:00 do 16:00 hodin. V ostatních společnostech 
po dohodě se svými nadřízenými.                  (red)

Michaela Hostašová, vedoucí mos-
tecké pobočky Women for Women, 
a Tomáš Šolar, ředitel společnosti 
Rekultivace. Foto: (ema)

Studentky České zemědělské uni-
verzity vysazují stromky na vnitřní 
výsypce lomu Vršany. Foto: (pim)
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Nejčastěji se DRESSTA pohybovala kolem skrýv-
kového velkostroje K54, kde pomáhala s přestav-

bami kolejí, protože toto rypadlo jako jediné ve 
skupině Sev.en Energy těží zeminu přímo do že-

lezničních souprav. Během říjnových i listo-
padových směn stroj pomáhal při přestav-
bách dálkové pásové dopravy na úsecích 
skrývky a uhlí v lomu Vršany. 
Stroj typu DRESSTA B5R Extra je vůbec 
prvním strojem tohoto typu, který výrobce 
vyexpedoval do provozu v některé z evrop-
ských zemí. V Polsku, odkud pochází, má ale 
jejich výroba dlouholetou tradici, stejně ja-
ko další těžké techniky. Pro potřeby těžeb-
ních společností skupiny Sev.en Energy do-

šlo navíc ke speciálním konstrukčním změnám. 
Překladač byl mimo jiné doplněn o hydrauliku 
na speciálním rameni, což usnadňuje řidiči prá-
ci při manipulaci s břemenem, kolem kabiny při-
byl ochoz. 
Pro překládání kolejí a linek dálkové pásové do-
pravy se v  těžebních společnostech využívají 
především ruské stroje DET 250. Ty už jsou na 
hranici životnosti, obtížně se na ně shánějí ná-
hradní díly a také se v době jejich výroby příliš 
nehledělo na komfort obsluhy, ani na šetrnost 
k  životnímu prostředí. Polský stroj kromě to-
ho, že má větší rozvor a širší podvozek než stá-
vající překladače a lépe se proto pohybuje teré-
nem, je stabilnější a výkonnější, disponuje i ev-
ropskou certifikací a splňuje nejpřísnější emisní 
limity.                                                                   (red)

Dressta už prošla  
zkouškou ohněm Ve Vršanech 
Překladač DRESSTA, který rozšířil strojový park úseku pomocné mechanizace  
a autodopravy koncem léta, už se naplno zapojil do práce. Od září do listopadu ho 
ve Vršanské uhelné využili během šestnácti směn. 

Důležitou informací pro obyvatele je to, že cena 
dodávaného tepla konečným spotřebitelům zů-
stane i v příštím roce stejná jako letos. A to i na-
vzdory tomu, že ceny emisních povolenek neu-
stále rostou a výrazně tak zvyšují náklady na je-
ho výrobu. Obě společnosti se také dohodly na 
budoucí spolupráci v technické oblasti, rozvoji 
a propagaci CZT.
Nová smlouva, která vejde v platnost 1. ledna 
2021, zajišťuje stabilní dodávky tepla do města 
Kladna v ročním objemu 750 000 GJ vyrobené 

společností Teplárna Kladno ze skupiny Sev.en 
Energy. Ta disponuje moderní technologií, která 
zajišťuje výrobu tepla bez nutnosti technologic-
kých odstávek. V praxi to znamená, že Kladeňá-
ci mají teplo a teplou vodu po celý rok, na rozdíl 
od obyvatel jiných měst. „Nespornou výhodou, 
vyplývající z nové smlouvy, je i naše povinnost 
rezervovat určitou část tepelného výkonu. Tímto 
závazkem garantujeme, že budeme dodávat tep-
lo i v případě technických problémů,“ upřesňuje 
Milan Prajzler, generální ředitel teplárny. Kla-

denský zdroj patří k vysoce ekologickým, pro-
tože v současné době jsou zde provozována pou-
ze moderní zařízení postupně uváděná do pro-
vozu v letech 2000 až 2013. Teplárna díky tomu 
už dnes splňuje přísně ekologické limity jak Čes-
ké republiky, tak i nové předpisy Evropské unie 
platné od srpna 2021. Pro výrobu tepla a elektři-
ny používá nejen uhlí, ale také biomasu ve for-
mě dřevní štěpky.
Centrální zásobování teplem v Kladně zajišťuje 
společnost TEPO, která je 100% vlastněná Sta-
tutárním městem Kladno. Mezi její zákazníky 
patří nejen domácnosti, ale i firmy a komunální 
objekty jako například místní nemocnice a řada 
škol.   Společnost je stabilním dodavatelem tep-
la a její zákazníci profitují z řady výhod napo-
jení na CZT.  

(mač)

klaDeňáci maJí teplo Do buDoucna 
zaJištěno a V příštím roce zaplatí 
steJně Jako letos
Zástupci společnosti Teplárna Kladno s.r.o. a TEPO s.r.o. úspěšně ukončili jednání 
a 7. prosince 2020 uzavřeli smlouvu na dodávky tepla pro město Kladno. Tento dů-
ležitý dokument zajištuje dodávky tepla prostřednictvím centrálního zásobování 
(dále jen „CZT“) více než 15 tisícům domácností, komunálním objektům a firmám, 
a to na období deseti let. 

 „Našim  plánem je naopak si tuto společnost po-
nechat a podpořit její další rozvoj.   A to včetně 
realizace investic do zefektivnění a ekologizace 
provozu za účelem zajištění dlouhodobého a eko-
nomicky udržitelného rozvoje této teplárny,“ vy-
světlil Milan Prajzler, generální ředitel Teplárny 
Kladno s.r.o. a dodal: „Velice si vážíme dosavad-

ní obchodní spolupráce se společností Teplo Zlín, 
a.s., a věřím, že pevné partnerství bude i nadá-
le základem pro zajištění stabilních dodávek tep-
la místním obyvatelům a organizacím. Zároveň 
bych tímto chtěl poděkovat všem spolupracovní-
kům, kteří se na procesu podíleli, a to za jejich úsi-
lí a čas věnovaný projektu.“                           (mač)

proces zamýšleného proDeJe 
zlínské teplárny byl ukončen
Na základě vyhodnocení obdržených nabídek zájemců se dne 3. prosince jedna-
telstvo společnosti Teplárna Kladno s.r.o. rozhodlo dále nepokračovat v jednáních  
o zamýšleném prodeji 100% obchodního podílu ve společnosti Teplárna Zlín s.r.o.

Nebaví vás uklízet? Máte rádi krupicovou kaši? V tom 
případě by se vám mohli hodit roboti, které vymyslely 
děti z vědecko-technického kroužku v Přelouči. 
Aby se doma na online výuce nenudily, mohly se zúčastnit soutěže, 
kdo vyrobí z toho, co doma najde, nejzajímavějšího robota. A věřte, že 
dětská fantazie nezná mezí. První a druhé místo vyhráli Vašek Myš-
ka a Filip Kolář s roboty se svítícíma očima. Třetí místo obsadil Tomáš 
Bechynský s robotem, který nejen uklidí pokoj, srovná oblečení a le-
go kostičky, ale pomůže dětem s učením i zábavou, protože umí pustit 
film nebo hledat na internetu. Zatím tohle vše robot umí jen v Tomo-
vě fantazii, ale možná jednou pod vedením našich zdatných lektorů to 
robot opravdu zvládne. Další v pořadí byli roboti na vaření krupicové 
kaše či automatické podávání rohlíků zvířátkům. 
Vědecko-technický kroužek v  Přelouči za podpory firem Sev.en EC 
a Sumo běží již čtvrtým rokem. Tímto děkujeme i Marku Dejdarovi, 
který pracuje jako jeden z lektorů, a dětem se velmi věnuje a pomáhá 
jim třeba s programováním Lego robotů.                                         (kapr)

tihle roboti 
ukliDí, uVaří 
i obstaraJí 
zábaVu

Vítězný soutěžní robot se svítí-
címa očima. Foto: 7EC
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Advent, pro mnohé nejhezčí období 
v roce, má letos úplně jinou podobu, 
než na kterou jsme bývali zvyklí. Jsou 
ale věci, které se za žádných okolností 
nemění. 

Města a obce v regionech, kde působí společnos-
ti skupiny Sev.en Energy, se převlékly do sváteč-
ního, ulice dostaly vánoční výzdobu a na náměs-
tích a prostranstvích i v těch nejmenších obcích 
se rozzářily vánoční stromy. 
Protože se v letošním roce nemohou lidé scházet 
na trzích a užívat si předvánoční čas společně, 
rozhodli jsme se čtenářům Sev.en novin ukázat, 

jak to alespoň na části míst v regionech vypadá. 
Vybrali jsme vánoční stromy, nejznámější sym-
boly nadcházejících svátků. Letos se sice většina 
z nich rozsvítila bez veřejnosti, v jejich okolí se 
nekonají tradiční akce, ale na jejich půvabu jim 
to neubralo.  Stojí na obvyklých místech, takže 
každý, kdo chce, si jejich krásu může přijít užít, 
tentokrát ale spíše jenom komorně a sám. Vyu-
žili jsme i snímky, které zveřejnili členové face-
bookové skupiny 7spolu. 
Snad se nám alespoň tímto způsobem podaří při-
blížit čtenářům Sev.en novin neopakovatelnou 
předvánoční atmosféru a popřát všem hodně 
štěstí a zdraví do nadcházejícího roku.          (red)

aDVentní Večery Ve městech i obcích  
rozzářila sVětla Vánočních stromů 

Rozzářené náměstí mají napří-
klad v Jirkově na Chomutovsku.

Mostecké První náměstí oživily v adventní 
době kromě stromku i vánoční trhy.

 Nasvícenou kašnu v centru 
Strupčic doplnil vánoční 
stromek před obecním 
úřadem.

V Moravěvsi nedaleko Havraně stojí 
symbol Vánoc před kapličkou.

Ozdobený strom zdobí 
také zlínské náměstí. 

Červený Hrádek u Jirkova má 
už tradičně svůj vánoční strom 
i s jesličkami.

Do vánočního je ozdobené 
i centrum Kladna.

Vyzdobené prostranství 
obecního úřadu ve Vysoké 
Peci na Chomutovsku.

V Poleradech na Mostecku 
mají kromě stromu také 
dřevěný betlém, který tu 
vyrábějí řezbáři během 
každoročního sympozia.
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Učebna s šesti pracovními místy pro dvanáct žáků 
je vybavena panely pro nácvik nejrůznějších elek-
trických zapojení, zásuvkovými okruhy, jističi, 
chrániči, vypínači, čidly pohybu, stmívači osvět-
lení a další technikou, která se využívá zejména 
při domovních elektroinstalacích. „Jedná se o zá-
kladní vybavení, které žákům umožní vyzkoušet si 
například zapojení zářivky, propojení ventilátoru 
se světlem a další dovednosti. Do budoucna chce-
me vybavení rozšířit například o zabezpečovací 

systémy a inteligentní instalace,“ uvedla Jaroslava 
Škoudlilová, vyučující elektro předmětů.  
Za vybudováním nové učebny stojí čtvrt roku 
intenzivní práce, kdy pomáhali i žáci a studenti 
školy pod dohledem mistrů odborného výcviku. 
„Od svého zářijového nástupu do funkce ředitelky 
školy jsem si vzala dokončení tohoto projektu ja-
ko prioritu a jsem ráda, že se nám jej povedlo do-
končit i s přispěním našich žáků, kteří získali mo-
derní prostor pro kvalitnější výuku. Poslouží nejen  

46 studentům maturitního oboru elektrotech-
nik a 65 žákům v  učebním oboru elektrikář, ale 
i studentům v  dalších oborech a také technické-
mu kroužku, který hodláme rozvíjet ve spolupráci 
se skupinou Sev.en Energy,“ konstatovala Radmila 
Krastenicsová, ředitelka SŠT Most.
„Chceme, aby technické vzdělávání děti bavilo. 
Uvědomujeme si, že společnosti z naší skupiny tech-
niky potřebují, proto se snažíme přivést děti k tech-
nickým oborům při studiu nebo ve formě zájmové-
ho kroužku. S velebudickou průmyslovkou bychom 
chtěli navázat širší spolupráci a partnerství,“ uved-
la mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sárič-
ková Benešová.

buDoucí elektrikáři  
Ve VelebuDicích 
maJí noVou učebnu
Novou elektrolaboratoř pro výuku oboru elektrikář a elektrotechnik mají ve Střed-
ní škole technické v Mostě – Velebudicích. Bezmála šest set tisíc korun na její vznik 
věnovala Vršanská uhelná z grantového programu Chytré hlavy.

Za normálních okolností by městem prošel prů-
vod havířů a zpěvem by vyvolal svou patron-
ku, která by následně v jeho čele došla před ma-
gistrát a předala nejvyššímu představiteli měs-
ta své kouzelné světlo. Jeho prostřednictvím se 
údajně dá vidět do budoucnosti, především má 
ale ochraňovat město a jeho obyvatele ode vše-
ho zlého.  Za současné situace ale nic z toho ne-
bylo možné uskutečnit, přesto se Spolek seve-
ročeských havířů, který akci pravidelně pořá-
dá, s městem dohodl, že oblíbenou tradici udrží 
i letos. Hornickou patronku proto k primátoro-
vi doprovodila pouze dvojice havířů v historic-
kých uniformách. 
Svatá Barbora byla podle legendy královskou 
dcerou v maloasijské Nikodémii. K nevoli vlast-

ního otce se stala křesťankou, za což byla uvr-
žena do věže. Podařilo se jí odtud uprchnout 

a skrýt se v nedaleké skále, která se před ní ro-
zestoupila a poskytla jí útočiště. Také proto je 
svatá Barbora patronkou horníků a ochránky-
ní věží. Její osud ale skončil tragicky, byla zra-
zena, souzena a nakonec rukou vlastního otce  
popravena.                                                                    (red)  

sVětlo sVaté barbory sVítí V mostě i letos
Kouzelné světlo, které má ochraňovat obyvatele města Mostu, předala patronka 
havířů svatá Barbora do rukou primátora Jana Paparegy i letos. Tentokrát jí ale 
ulicemi nedoprovázel tradiční hornický průvod. 

Přemka Jánského za normálních okolností potkáte  
v lomu ČSA, kde pracuje jako zámečník. Jeho celoži-
votní vášní se ale stalo fotografování. Sám sebe ozna-
čuje za věčného amatéra, ale jen málokterý amatér se 
může pochlubit vítězstvím ve fotografických soutě-
žích, snímky v kalendářích nebo knižních publikacích. 
A jeho fotografie Krušných hor vám může klidně viset 
v obývacím pokoji, protože jsou v nabídce jednoho  
z největších českých internetových obchodů s foto-
technikou.

FotograFie  
přemka Jánského  
ukazuJí mlžnou  
krásu krušných  
hor

„Fotím vlastně úplně odmalička. Navíc jsme byd-
leli v Chomutově vedle Podkrušnohorského zo-
oparku, takže když jsem dostal první fotoapa-
rát značky Smena, chodil jsem fotografovat pře-
devším zvířata. Postupem času jsem si pořizoval 
první zrcadlovky a učil se od dědy základům kla-
sické fotografie. Po vojně přišly první digitální pří-
stroje a to byl obrovský skok kupředu,“ vzpomíná 
na své začátky Přemek Jánský. Dnes nedá dopus-
tit na svoji plnoformátovou digitální zrcadlovku 
od Nikonu.
„Pořád se považuji za amatéra, obrázky rozdá-
vám hlavně svým známým a blízkým, pravdou 
ale je, že se rád účastním nejrůznějších soutě-
ží. Nejsem nikde organizovaný, ale baví mě dá-
vat svou práci k posouzení jiným. To byla i jed-
na z prvních rad, kterou jsem kdysi dostal. Tehdy 
mi jeden z mých známých poradil, abych své fo-
tografie vystavil v galerii na fotografickém webu 
a nechal ostatní, ať je kritizují. Když si člověk od-
myslí hloupé a zlé komentáře a vybírá si skutečně 
jen z těch, které mají opravdovou relevanci, mů-
že se toho hlavně v začátcích hodně naučit,“ ří-
ká fotograf.   
Od veřejné prezentace svých snímků už byl jen 
krok k soutěžím. I k tomu se ale prý Přemek Ján-
ský jako k většině zajímavých projektů dostal ná-
hodou. „Provozovatel areálu v Lesné, se kterým se 

přátelíme už roky, mě totiž před lety oslovil, zda-
li bych se nepřihlásil do soutěže pořádané Desti-
nační agenturou Krušné hory. A mně se povedlo 
s jednou svou fotkou zvítězit. Od té doby jsem tu-
to soutěž, která se týkala přírody Krušných hor, 
vyhrál ještě několikrát a pokaždé mi to udělá ra-
dost,“ říká Přemek Jánský.
Také letos se jeho fotografie objeví v kalendá-
ři, který připravuje Destinační agentura Kruš-
né hory, navíc dokonce na jeho titulní straně. 
Jeho snímky se objevily i v publikacích o za-
niklých obcích Krušných hor a aktivitách sou-
visejících s krásami tohoto regionu „Už druhým 
rokem spolupracuji se Svazkem obcí Chomutov-
ska, což čítá zhruba pětadvacet obcí v tomto re-
gionu, pro které fotografuji například paměti-
hodnosti, přírodní zajímavosti a další záležitosti, 
které se pak objevují v jejich propagačních mate-
riálech nebo na informačních tabulích. Před ne-
dávnem mne také oslovili ze Slovenska, kde při-
pravují publikaci o krásách Československa a mne 
si vybrali jako fotografa Krušných hor,“ vypočítá-
vá. K fotografování Krušných hor a jejich zákou-
tí s neopakovatelnou mlžnou atmosférou se ta-
ké dostal vlastně náhodou díky kamarádovi Ja-
roslavovi Zimmelovi, který 
tehdy pracoval na velko-
stroji RK5000.  „Ten mi 

tohle kouzlo ukázal a naučil mě pozorovat jedi-
nečnou krásu. A i když už dnes nejsme spolupra-
covníci, pořád spolu vyrážíme do hor fotografo-
vat. Od té doby vyhledávám mlhu a na vrcholcích 
Krušných hor, ať už na české nebo saské straně, 
dokážu strávit klidně celý den. Při fotografování 
používám fotografické filtry, oblíbil jsem si dlou-
hé expozice, v tom jsem se našel,“ vysvětluje Pře-
mek Jánský. Nejraději prý má okolí Bouřňáku, 
kde jsou úžasné bukové lesy a člověk tu pokaždé 
najde něco nového.
„Nefotím ale jen krajinu, zkoušel jsem i další fo-
tografické styly, vyzkoušel jsem si i svatbu, stejně 
tak ateliérovou fotografii, ale nic mi k srdci nepři-
rostlo tak, jako focení v přírodě. I když fotografu-
ji lidi, velmi často je to venku. Neznamená to ale, 
že bych nezkusil nic jiného. Synové hrají basket-
bal, takže čas od času si jen tak pro zábavu zajdu 
s aparátem na zápas. Příroda ale zůstává tím, co 
mě baví nejvíc.“
Kdo by si chtěl některou z fotografií Přemka Ján-
ského prohlédnout, může navštívit třeba galerii 
Megapixelu, kde má svůj profil, stejně jako na 
světovém fotografickém webu www.500px.com/
premekjansky.                                                   (pim)

Přemek Jánský (vlevo) se 
svým dlouholetým kolegou 
Jaroslavem Zimmelem. Foto: 
3x Přemek Jánský



Rádi bychom si alespoň v adventním čase vydech-
li, nabrali nové síly a konečně strávili smysluplný 
čas se svými blízkými. Vzájemné obdarování ke 
kouzlu Vánoc neodmyslitelně patří. Zde však je 
třeba včas zpozornět a zapojit zdravý selský rozum, 
aby radost z vánočního dárku nebyla později vy-
koupena starostmi z roztáčející se dluhové spirá-
ly. Dluhová past může zaklapnout nečekaně a tvr-
dě. Kdo se nechá nalákat na krásný obal a unáhleně 
se rozhodne vzít si před Vánoci půjčku, může být 
velmi nemile překvapen. Rádoby výhodné předvá-
noční půjčky totiž bývají ve svém důsledku zrádné 
a do nového roku se můžete probudit s pořádnou 
finanční kocovinou. Obecně platí pravidlo, že jsou 
„rychlé“ a snadno dostupné peníze v celkových 

nákladech pro dlužníka 
mnohem dražší. I půjčení peněz má svou cenu, se 
kterou je třeba předem počítat.
Na co si dát v souvislosti s předvánočními půjč-
kami obzvláště pozor? Možná to bude znít tro-
chu zvláštně, ale v první řadě na rozhodování se 
pod tlakem emocí. Dále si před podpisem úvěrové 
smlouvy ověřte všechny podmínky, které se k da-
né půjčce vztahují. „Oblíbené“ bývají v tomto ohle-
du nejrůznější smluvní úroky z prodlení, sankce za 
porušení smluvních podmínek či výše RPSN. Za-
chování chladné hlavy doporučuji zejména u akč-
ních nabídek a nabízených odměn všeho druhu, 
dále mikropůjček sjednaných online a konečně 
u nebankovních společností, které nemají od Čes-

ké národní banky udělenou licenci nebankovního 
poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Prověření 
bonity klienta, tj. jeho schopnost řádně poskytnu-
tý úvěr splácet, je jednou ze základních podmínek 
pro sjednání úvěru. Zde vás musím upozornit na 
to, abyste o své současné finanční situaci uvedli 
pravdivé údaje a poskytovateli úvěru nic nezataji-
li včetně své úvěrové historie. V opačném případě 
byste se totiž mohli dopustit 
trestného činu úvěrového 
podvodu.
Pokud se domníváte, že 
váš rodinný rozpočet mi-
mořádné výdaje spojené 
s obdobím Vánoc neutáh-
ne, dopřejte si dostatek času 
pro řádné zvážení všech pro 
a proti, zjistěte si všechny dů-
ležité informace, poraďte se 
s důvěryhodnou osobou, zhluboka se nadechně-
te a vše ještě jednou důkladně zvažte. Možná při-
tom dospějete k závěru, že nejkrásnějším dárkem 
je přece jen společně strávený čas s lidmi, které má-
te rádi. 

Klidný adventní čas a bohatě  
naplněný rok 2021 Vám přeje

Mgr. Lada Šůláková
 vedoucí OP Most a Litvínov

V případě, že máte zájem o bezplatné 
služby naší občanské poradny, kontak-
tuje naši recepci a domluvte si osobní 
konzultaci s poradcem.
tel.: 417 638 954, 721 258 865
e-mail: op@most.diakonie.cz
https://most.diakonie.cz/co-nabizime/
obcanska-poradna/
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psychologické služby (dospělí)   spoluúčast 200 Kč/hod.
psychologické služby (děti)   spoluúčast 200 Kč/hod.
logopedické služby pro děti   spoluúčast 200 Kč/hod.
právní poradna  zdarma
sociální poradna  zdarma

Nabízí služby 
pro veřejnost

Objednat se můžete telefonicky: 703 458 407
E-mail: info@w4w.cz

Václava Řezáče 315, 434 01 Most

Vánoční naDílka 
nemusí být na Dluh
V očekávání blížících se Vánoc není snadné nepodlehnout 
všudypřítomnému tlaku líbivých reklam na pořízení finančně 
náročných darů, kterými bychom rádi potěšili své blízké. Jako 
vždy je nejlepší prevencí proti zadlužení být si vědom svých 
aktuálních finančních možností a dobře si spočítat, na co mám  
a na co ne - což se však samozřejmě snadno řekne a hůře dělá. 
Obzvlášť ve vypjatém období před koncem roku nyní navíc 
umocněném vleklou koronavirovou krizí. 

blahopřání 
Dne 14. ledna oslaví 80. narozeniny pan Erich Homonický, 
bývalý dlouholetý zaměstnanec rozvozové služby ČSA. Do 
dalších let mu hodně štěstí, spokojenosti a pevné zdraví 
přejí manželka Margita,  dcery Romana a Jana s rodinami 
a kolegové ze šachty.

Vzpomínka
Dne 14. prosince 2020 uplynulo 6 let od úmrtí pana Aloi-
se Schulze, dlouholetého zaměstnance Mostecké uhelné 
společnosti. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuji. 
Manželka Ivanka Schulzová.

Každý zaměstnanec obdrží na své jméno na 
pracovišti obálku, kde bude mít částečně před-
vyplněnou žádost o roční zúčtování daní za 
rok 2020 a také částečně předvyplněné daňové 

prohlášení na rok 2021. Obálky budou na pra-
covištích k  dispozici od 11. ledna 2021. Data 
uvedená ve formuláři zkontroluje, ostatní do-
plní, s  aktuálním datem podepíše a vrátí zpět 

do původní obálky, která bude doručena zpět 
do mzdové účtárny. Pokud chce zaměstnanec 
uplatnit slevy a odpočty, musí k  nim doložit 
příslušné doklady. Pokud nechce žádat o roční 
zúčtování daní za rok 2020 a místo toho poža-
duje Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 
2020 (které se odevzdává na finančním úřa-
dě pro účely daňového přiznání), sdělí to svo-
jí mzdové účetní a domluví si s ní způsob pře-
dání Potvrzení. Při vyplňování formulářů bu-
de k dispozici vzor a  popis, jak postupovat při 
vyplňování. Pokud bude mít zaměstnanec po-
chybnosti nebo bude potřebovat radu, může se 

obrátit na mzdovou účtárnu, a to buď te-
lefonicky nebo mailem - kontakty jsou 
uvedeny níže.
Vyplněné formuláře je nutno vrátit do 
mzdové účtárny nejpozději do 31. 1. 2021. 
Zaměstnanci pobírající invalidní důchod 
musí doložit potvrzení o jeho pobírání 
nejpozději do konce ledna 2021.
Zaměstnancům společností Sev.en Ser-
vices, Sev.en Commodities AG, Infotea 
a Servis Leasing budou daňová prohlášení 
po předchozí dohodě se mzdovou účetní 
zaslána elektronicky nebo jiným dohod-
nutým způsobem. V Kladně a ve Zlíně bu-
dou formuláře k daňovému přiznání při-
praveny u mzdových účetních, ve Chva-
leticích bude podpis daňových prohlášení 
probíhat stejným způsobem, na který jsou 
zaměstnanci zvyklí. 

(red)

poDpis DaňoVého prohlášení na rok 2021 
a žáDost o roční zúčtoVání za rok 2020
V minulých letech se vždy v lednu konaly daňové výjezdy mzdových účetních, při 
kterých   měli zaměstnanci možnost podepsat si daňové prohlášení na budoucí 
rok a zároveň požádat o roční zúčtování daní za rok uplynulý. S ohledem na sou-
časnou epidemiologickou situaci a snahu omezit shromažďování zaměstnanců při 
daňových výjezdech budou výše uvedené aktivity pro zaměstnance společností 
Vršanská uhelná,  Coal Services a Severní energetická probíhat v lednu 2021 jiným 
způsobem než dosud. 

SpolečnoSt mzdová účetní pevná linka e-mailová adreSa

Vršanská uhelná Brázdová Lenka 478002370 l.brazdova@7group.cz

Velebilová Dagmar 478002309 d.velebilova@7group.cz

Coal Services Červenková Ivana 478002372 i.cervenkova@7group.cz 

Velebilová Dagmar 478002309 d.velebilova@7group.cz

Severní energetická Víchová Milena 478005477 m.vichova@7group.cz

Volná Ludmila 478004417 l.volna@7group.cz

Sev.en Services Lůžková Lenka 478002351 l.luzkova@7group.cz.

Servis Leasing Lůžková Lenka 478002351 l.luzkova@7group.cz.

Sev.en Commodities AG Hrodková Milena 478005578 m.hrodkova@7group.cz

Infotea Velebilová Dagmar 478002309 d.velebilova@7group.cz
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Vánoční pranostiky: … (1. část tajenky) na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný. Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, uro-
dí se … (2. část tajenky). … (3. část tajenky) a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců. Správné znění ta-
jenky z listopadového čísla SEV.EN NOVIN:  Václav Havel: Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na 
to, jak to dopadne. Výhru získávají: Miloslav Maleček, Coal Services; Romana Bárová, Kadaň; Zdeněk Modlík, Most. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat 
na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce SEV.EN NOVINY, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: seven.noviny@7group.cz. Ze správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.  
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