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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegoVé
končící rok 2022 byl ve znamení velmi turbulentních událos-
tí, které se dotkly nejen podnikání naší skupiny, ale zasáhly 
každého z nás. Mezi nejzásadnější patří konflikt na Ukrajině 
a přetrvávající energetická krize. Během celého roku jsme to 
byli právě my a energie vyrobená z domácího hnědého uhlí, na 
co se mohly české domácnosti i průmysl spolehnout. Dokázali 
jsme i v nejtěžších krizových situacích udržet těžbu uhlí a vý-
robu energie na maximu, a za to chci poděkovat vám všem, za-
městnancům skupiny Sev.en. 
V tomto roce pokračoval také rozvoj naší skupiny. Její součástí 
se staly nové společnosti.  Nově vzniklá skupina Sev.en Global 
Investments zastřešila strategický mezinárodní rozvoj investic. 
Vznikla společnost Sev.en Smart EP, výhradní prodejce vedlej-
ších energetických produktů vznikajících v provozech elektrá-
ren Chvaletice a Počerady a tepláren Kladno a Zlín. Na českém 
energetickém trhu začala působit  společnost Sev.en Industry 
Supply, nový dodavatel elektřiny pro tuzemské koncové zákaz-
níky. Zaměřuje se především na velké průmyslové zákazníky 
s roční spotřebou elektřiny nad 5 GWh. Na podzim jsme pře-
vzali stoprocentní podíl akcí společnosti Silo Transport, která 
se specializuje  na odkup, zpracování do podoby certifikova-
ných výrobků a prodej vedlejších energetických produktů. 
Významné novinky se odehrály také v  našich zahraničních 
akvizicích. Sev.en koupila většinový podíl v uhelné elektrárně 
Vales Point na jihovýchodním pobřeží Austrálie. Tímto kro-
kem jsme rozšířili portfolio uhelných elektráren o další zdroj 
s celkovým instalovaným výkonem 1 320 MW a výrazně tak 
posílíme svou přítomnost v Austrálii, kde již část aktiv vlast-
níme. Transakce zahrnuje taktéž nedaleký uhelný důl, který 
elektrárnu zásobuje. Elektrárna Vales Point se podílí na výro-
bě elektřiny v Austrálii zhruba 4 % a plánuje prodloužit svůj 
provoz o dalších 20 let po roce 2030. Významně se dařilo také 
další  zahraniční akvizici skupiny společnosti Blackhawk Mi-
ning, která je jedním z největších producentů metalurgického 
uhlí pro výrobu oceli v USA. Společnost Sev.en Global Invest-
ments, která má zahraniční akvizice skupiny na starost, buduje 
rovněž globální portfolio pozemků a těžebních práv k různým 
nerostným zdrojům.
K faktorům, které v letošním roce nezanedbatelně zasáhly na-
še podnikání, se přidala i opatření vlády, konkrétně mimořád-
ná daň, která se našeho podnikání dotkne i v následujících le-
tech. Jsme ale připraveni dál udržet potřebné dodávky energie 
do české energetické sítě. Chceme v  příštím roce pokračovat 
v generálních opravách našich zařízení, především v Elektrár-
ně Počerady. Plánujeme opravy a údržbu zařízení ještě rozšířit 
nad rámec původních předpokladů. 
V energetické krizi, která v  letošním roce zasáhla Českou re-
publiku naplno, jsme prokázali, že jsme stabilním a bezpečným 
dodavatelem. Je to zásluha především vás, zaměstnanců, kte-
rým bych za to chtěl ještě jednou poděkovat a popřát pokud 
možno klidné a pohodové vánoční svátky a vykročení správ-
nou nohou do dalšího, věřím, že klidnějšího a úspěšného roku.   

Luboš Pavlas

prezident a CEO skupiny Sev.en
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„Jsem rád, že se zde můžeme sejít symbolicky 
v  období kolem svátku svaté Barbory, patronky 
horníků. Záslužné kříže jsou oceněním těžké prá-
ce báňských záchranářů, bez nichž by se hornická 
činnost neobešla. Zároveň je také vyjádřením dí-
ků jejich rodinám, že je při výkonu jejich náročné 
profese podporují,“ uvedl v  úvodu slavnostního 
podvečera Martin Štemberka, předseda České-
ho báňského úřadu.  
Ocenění převzala desítka báňských záchraná-
řů. Nejvyšší ocenění, zlatý záchranářský zásluž-
ný kříž, obdržel Vlastimil Neliba, zástupce před-

sedy Obvodního báňského úřadu pro Prahu 
a Středočeský kraj.  
Stříbrným záchranářským křížem byli vyzname-
náni Michal Uhlíř, zástupce hlavního mechani-
ka HBZS v Mostě a Josef Machýček, mechanik 
HBZS Praha.  Bronzový záchranářský záslužný 
kříž převzali Jaroslav Buryšek, Milan Kostjuk 
a Petr Výborný z Hlavní báňské záchranné stani-
ce v Mostě, jejich kolegové Oldřich Brabec, Ale-
xandr Tvrdík a Josef Werner ze Sokolovské uhel-
né a Kamil Tuček z HBZS Praha.  Slavnostní ve-
čer využívají pravidelně zástupci severočeských 

společnosti skupiny Sev.en, aby poblahopřáli dr-
žitelům rezortní medaile Jiřího Agricoly za zá-
sluhy o české hornictví. V  letošním roce to byl 
Pavel Murcko, který své profesní působení v tě-
žebních společnostech zahájil na začátku osm-
desátých let a dlouhá léta pracoval jako hlubinář, 
především jako bezpečnostní technik odboro-
vé organizace. Následně až do ukončení činnos-
ti i jako předseda odborů dolu Centrum. Dru-
hým nominovaným byl Vojtěch Bögi, který ve 
společnostech skupiny pracoval více než 40 let 
na různých pozicích v technice otvírek, přípravy 
a dobývání skrývky, zakládání, naposledy praco-
val jako vedoucí pomocné mechanizace a auto-
dopravy. Oba nominovaní převezmou svá oce-
nění na půdě Českého báňského úřadu v lednu. 
Blahopřání a poděkování od Petra Lence, gene-
rálního ředitele těžebních společností skupiny  
Sev.en, se jim dostalo již nyní.                                  (red)

Báňští záchranáři 
V litVínoVě přeVzali 
záslužné kříže 
Mimořádně se letos podruhé v reprezentativních prostorách zámku Valdštejnů 
v Litvínově uskutečnilo předávání Záchranářských záslužných křížů. Zatímco na 
jaře přebírali ocenění záchranáři nominovaní v letech 2020 a 2021, tentokrát už 
se slavnostní akt vrátil ke svému běžnému termínu a z rukou předsedy Českého 
báňského úřadu převzali ocenění báňští záchranáři navržení na vyznamenání v le-
tošním roce. 

Stříbrný záchranářský kříž obdržel z rukou předsedy 
Českého báňského úřadu Michal Uhlíř, zástupce 
hlavního mechanika HBZS v Mostě. Foto 3x (pim)

Držitelé letošních Záchranářských záslužných křížů 
a rezortní medaile Jiřího Agricoly na společné foto-
grafii se zátupci Českého báňského úřadu. 

Petr Lenc, generální ředitel těžebních společností skupiny 
Sev.en, poblahopřál letošním držitelům rezortní medaile 
Jiřího Agricoly Pavlu Murckovi a Vojtěchu Bögimu.   

Skupina Sev.en se umístila na dru-
hém místě prestižní ankety Českých 
100 nejlepších. Slavnostní vyhlášení 
výsledků 27. ročníku ankety proběh-
lo začátkem prosince v Nové galerii 
a Španělském sále Pražského hradu 
jako součást mezinárodní konference 
Klíčové faktory úspěchu. 
Na pódiu ve Španělském sále byly předány di-
plomy představitelům první desítky ze stovky 
nejúspěšnějších společností roku 2022 a v obo-
rových kategoriích. V  jedné z  nich-  Zdraví, 
vzdělání, humanita získala rovněž ocenění spo-
lečnost Women for Women. 
Anketu Českých 100 nejlepších vyhlašuje Pan-
evropská společnost pro kulturu, vzdělávání 
a vědecko-technickou spolupráci Comenius s cí-
lem vybrat a slavnostně vyzdvihnout v Česku re-
gistrované subjekty dosahující mimořádných 
výsledků nejširšího spektra aktivit.                 (red)

„V území usilujeme o provázání energetic-
ké a moderní průmyslové výroby v oblastech ja-
ko jsou klimatické technologie či nové materiály. 
Na webu jsou k nalezení také vizualizace budou-
cí podoby území se všemi obytnými i průmyslo-
vými komplexy a volnočasovými a oddechovými 
plochami v okolí budoucího jezera, a to včetně 3D 
grafiky a časosběrných materiálů,“ nastínil Pavel 
Farkač, vedoucí transformačních a rozvojových 
projektů skupiny.
Po ukončení těžby je v plánu přeměnit lom ČSA 
na lokalitu, kde se bude vyrábět bezemisní ener-

gie, prostor dostane moderní agroprodukce, 
vzniknou sídelní útvary. Nové podnikatelské ak-
tivity jsou postaveny především na výrobě ze-
leného vodíku a na dalším zpracování vedlej-
ších energetických produktů (stavebních alter-
nativních materiálů), jejichž možnosti skupina  
Sev.en zkoumá ve spolupráci s akademickým 
světem s maximálním respektem k přírodě. 
V návaznosti na nové jezero vzniknou i nové 
možnosti pro rekreaci a turismus. 
„Nový ráz krajiny a nová struktura ekonomi-
ky mají ambici vytvořit z regionu atraktivní mís-

to k životu. V průmyslových zónách vznikne až 
1 000 pracovních míst vhodných nejen pro naše 
zaměstnance. Transformačním projektem Gre-
en Mine se nad rámec své rekultivační povinnosti 
hlásíme k zodpovědnosti za dlouhodobý a udrži-
telný rozvoj oblasti, ve které žijeme a podnikáme. 
Na projektu spolupracujeme již nyní s řadou od-
borných expertů a partnerů, mezi něž v první řa-
dě patří Hospodářská a sociální rada Ústeckého 
kraje, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Česká 
zemědělská univerzita, Výzkumný ústav Silva Ta-
roucy pro krajinu a okrasné zahradnictví či spo-
lečnosti Bee Partner a ON Plan. Projekt získal sta-
tus strategického projektu Ústeckého kraje v rámci 
Operačního programu spravedlivá transformace 
a rozvíjíme jej v úzkém dialogu se státním podni-
kem Diamo,“ doplnil Pavel Farkač.                 (red)

Budoucnost lomu Čsa  
ukazuje weB greenmine.cz
Největší transformační záměr skupiny Sev.en, revitalizace lomu ČSA, dostal vlastní 
webové stránky greenmine.cz. Podrobně popisují historii těžby na současném úze-
mí lomu ČSA a nejbližším okolí, ale především představují budoucnost regionu, jak 
jej Sev.en připravuje v projektu Green Mine.

skupina seV.en patří ke špiČce Českých 100 nejlepších



 „Každá ze společností měla vstupy do svých areá-
lů zabezpečeny jiným způsobem. Chceme primár-
ně zvýšit bezpečnostní standardy a zároveň zjed-
nodušit zpracování docházkového systému, což 
souvisí s elektronizací personálních agend ve sku-
pině,“ vysvětlila Gabriela Sáričková Benešová, 
HR ředitelka skupiny Sev.en. 
Nové přístupové systémy byly v Teplárně Kladno 
a Teplárně Zlín ve zkušebním provozu už v po-
sledních měsících roku 2022. Od ledna ale na-

stává ostrý provoz, kdy to bez vstupní karty už 
nepůjde. „Díky elektronickému systému evidence 
lidí, kteří projdou vstupním místem a vstup či od-
chod potvrdí čipovou kartou, budeme mít neustá-
le přesný přehled o tom, kdo se v daném okamžiku 
v areálu pohybuje. Z pohledu bezpečnosti je to vel-
mi důležité a nezbytné, pokud by došlo k jakékoliv 
nepředvídatelné události,“ vysvětlila hlavní pří-
nos nového systému Gabriela Sáričková Benešo-
vá. Od ledna nebude ani v Teplárně Kladno, ani 

v  Teplárně Zlín možný vstup do areálu bez či-
pové karty, buďto zaměstnanecké nebo karty pro 
externí  dodavatele případně karty pro návštěvy. 
Novému systému budou přizpůsobeny také veš-
keré vstupy do areálů. Kliky na vstupních bran-
kách nejpozději do konce ledna nahradí koule.  
V  Kladně je možné procházet a evidovat prů-
chod na jedenácti místech, v  Teplárně Zlín na 
čtyřech místech.  Nezanedbatelný je rovněž pří-
nos pro evidenci docházky, kdy se bude příchod 
i odchod zaměstnanců automaticky zapisovat do 
docházkového systému VOP. Editovat docházku 
v  systému mohou zaměstnancům personalisté 
a nadřízení.  Karty pro zaměstnance byly distri-
buovány v posledních měsících roku 2022, kaž-
dý zaměstnanec by už měl mít tu svou k dispo-
zici a měl také prostor na její vyzkoušení. (red)
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„Podpora a spolupráce s Women for Women je ze 
strany skupiny Sev.en dlouhodobá a jednoznačně 
prospěšná. Víme, v jak náročné situaci se samoži-
vitelé v současné době nacházejí a jak pro ně mů-
že být složité zajistit si třeba jen drobné údržbář-
ské práce v domácnosti. V našich řadách je přitom 
spousta šikovných zaměstnanců, pro které jsou ty-
to práce doslova hračka. Jsme rádi, pokud může-
me touto formou alespoň zčásti usnadnit život 
samoživitelům,“ uvedl při předání dárků Pavel 

Kounovský, ředitel obslužných činností Sev.en 
Inntech. Na oplátku dostal od vedoucí mostecké 
pobočky Women for Women Michaely Hostašo-
vé pro své kolegy novou knihu Ivany Tykač Já 
volím děti, koho volíte vy?. 
Tradice symbolických dárků pro klienty mos-
tecké pobočky Women for Women vznikla před 
několika lety, kdy zaměstnanci Vršanské uhelné 
podle návrhů studentů velebudické střední ško-
ly technické vyrobili svícny. V následujících le-

tech byl dárkem vánoční stromek v květináči od 
společnosti Rekultivace nebo adventní balíček 
se svíčkou z vosku od včel z elektrárny Počera-
dy, perníčkem ze cvičné pekárny spolupracují-
cí s  kladenskou teplárnou a poukázkou na ná-
vštěvu Podkrušnohorského technického muzea. 
Women for Women, o.p.s. byla založena v ro-
ce 2012 Ivanou a Pavlem Tykačovými. Poboč-
ka v mosteckém sídle skupiny Sev.en v ulici Vác-
lava Řezáče byla otevřena v červnu 2018. W4W 
pomáhá především ženám a mužům samoživi-
telům s dětmi, kteří se ocitli v tíživé situaci a jsou 
či byli ohroženi ztrátou bydlení. Celorepubliko-
vě je W4W známá především díky úspěšnému 
projektu Obědy pro děti.                                 (red)

samožiVitelkám letos  
naděloVala seV.en inntech 
Skupina Sev.en pokračuje v tradici symbolických dárků pro samoživitelky, které 
jsou klientkami mostecké pobočky Women for Women. Letos obdržely voucher na 
služby hodinového manžela, kterého v tomto případě zastane některý ze zaměst-
nanců společnosti Sev.en Inntech. 

Neformální setkání absolvovala těsně před Vánocemi čtveřice zaměstnanců 
odcházejících do důchodu s generálním ředitelem těžebních společností Petrem 
Lencem a dalšími zástupci vedení firmy. Všem zúčastněným vedení firmy poděko-
valo za dlouholetou práci, kterou ve vedoucích pozicích vykonávali. (red)

poděkoVání
Hodinky na ruce, které Tvůj čas tak neúprosně 
měří…
Jistě jste poznali známý text písně hudební skupi-
ny Katapult. A hodinky doměřily čas i našemu ko-
legovi Zdeňku Wawerkovi, který po více než 41 le-
tech opouští naše řady.
Je to dlouhá doba, kterou pracovně zasvětil jedi-
nému zaměstnavateli a zcela jistě si zaslouží uzná-
ní a poděkování nejenom nás, nejbližšího kolekti-
vu, ale i vedení společnosti.
Tak tedy milý Zdeňku, děkujeme za skvěle odvá-
děnou práci, kolegiální a kamarádský přístup. Za-
nechal jsi za sebou, a to nejenom na úseku tepel-
ného a vodního hospodářství stopu poctivé práce. 
Buď hodně zdráv, užívej si volného času a radostí 
osobního života.
Za kolektiv energetiky G. Hošťálek a P. Kounovský

V teplárnách kladno  
a zlín spouštějí noVý 
docházkoVý systém
Pro vstupy do areálu a evidenci docházky budou od ledna využívat zaměstnanci 
Teplárny Kladno a Teplárny Zlín stejný systém jako v ostatních společnostech ve 
skupině Sev.en. Jedna karta stačí všem oprávněným osobám jednak k průchodu, 
ale také k zaznamenání příchodu a odchodu z pracoviště. Systém především zvýší 
bezpečnost lidí pohybujících se po areálu. Zjednoduší také evidenci docházky. 

Projdu na svou kartu všemi vstupními mís-
ty?
Každý zaměstnanec Teplárny Kladno i Teplár-
ny Zlín má na své zaměstnanecké kartě předem 
nastaveno, jakými místy může procházet. Kaž-
dý se bez problému dostane tam, kam  potřebu-
je vzhledem k výkonu své práce. 

Co když kartu zapomenu doma?
Náhradní kartu, tzv. návštěvní v takovém přípa-
dě vydají v Teplárně Kladno pracovníci ostrahy 
areálu v Teplárně Zlín personalistka. Docházka 
se ten den do systému automaticky nevpisuje, je 
nutné, aby ji editoval nadřízený.

Co když kartu ztratím?
Ztrátu karty je nezbytné okamžitě nahlásit, aby 
mohla být deaktivována a nikdo nepovolaný na 

nalezenou kartu do areálu neprocházel. Ztrátu 
je nutné nahlásit nadřízenému. Ztracenou kar-
tu dočasně nahradí karta návštěvní. Následně 
bude vydána karta nová, za kterou zaměstnanec 
zaplatí 120 Kč. Novou kartou bude opět zazna-
menávat do docházkového systému své přícho-
dy a odchody. 

Stačí kartu pouze přiložit k evidenčnímu 
systému nebo jsou nutné další úkony?
Na většině míst je možné zvolit příchod, od-
chod, odchod služebně, odchod k lékaři, oběd. 
Samostatný odchod se volí v  případě, že za-
městnanec opouští pracoviště a končí mu pra-
covní doba. Odchod služebně je ve všech pří-
padech, kdy se musí zaměstnanec pohybovat 
z pracovních důvodů mimo své pracoviště ne-
bo prochází-li při výkonu práce několika mís-

ty areálu. V některých případech je vstup a od-
chod z pracoviště oddělen, příchod a odchod se 
v takovém případě načítají automaticky. 

Jak se eviduje pracovní doba?
Evidence počítá u pevné pracovní doby s  pat-
náctiminutovými intervaly pro příchod a od-
chod z  pracoviště. V  praxi to znamená, že se 
příchod i odchod zaokrouhlují vždy na čtvrt, 
půl, tři čtvrtě a celou hodinu. Pokud si zaměst-
nanec příchod zaznamená v 6.50, pracovní do-
ba je mu evidována až od 7.00. U odchodu je to 
stejný princip, ale se zaokrouhlením opačným 
směrem. Například průchod v 15.10 je evidován 
jako průchod v 15.00. Pokud má být pracovní 
doba evidována od celé, je nutné příchod zazna-
menat do této doby, například v 6.59 je evidence 
od 7.00, ale v 7.00 už platí od 7.15 hodin.

nejČastější otázky:
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SPOLEČNOST SODEXO PŮSOBÍ V ČESKÉ REPUBLICE JIŽ 28 LET A JE JEDNIČKOU NA 
TRHU VE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ BENEFITNÍCH SLUŽEB, KTERÉ AKCEPTUJE 
VÍCE NEŽ 73 000 PROVOZOVEN. NABÍZÍ SVÝM UŽIVATELŮM ZEJMÉNA SLUŽBY V 
OBLASTI ELEKTRONICKÝCH STRAVENEK A VOLNOČASOVÝCH BENEFITŮ = CAFETERIA.

Co je to Sodexo účet a co Vám přinese?
SODEXO ÚČET JE PORTÁL, KTERÝ SLOUŽÍ PRO PŘEHLED A NÁKUP BENEFITŮ

Jak nakupovat?
SODEXO VÁM NABÍZÍ HNED NĚKOLIK MOŽNOSTÍ, JAK MŮŽETE SVÝMI PROSTŘEDKY 
ZAPLATIT ZA VYBRANÉ BENEFITY. ABYSTE MOHLI BENEFITY VYUŽÍVAT NAPLNO, 
JE DŮLEŽITÉ TYTO MOŽNOSTI ČERPÁNÍ ZNÁT A POROZUMĚT JIM.

Přihlášení do Sodexo účtu
 DO INTERNETOVÉHO PROHLÍŽEČE ZADEJTE ADRESU WWW.SODEXO-UCET.CZ

KDE MŮŽETE SVÉ BENEFITY ČERPAT?

Volnočasový účet – nakupovat můžete zboží nebo služby ze všech daňově výhodných 
oblastí – cestování (do maximální výše legislativního limitu 20 000 Kč za kalendářní rok), 
sportu, zdraví, kultury, vzdělávání, zážitků a nákup tištěných knih.

V SODEXU ÚČTU NALEZNETE:

 zůstatky na svých účtech
  přehledný vyhledávač provozoven
  detailní přehled o čerpání svých prostředků
  komplexní nastavení profi lu
  Moje benefi ty pro detailní přehled o svých benefi tech

VOLNOČASOVÝ ÚČET

MULTI PASS CARD
Platíte s ní stejně snadno jako s běžnou 
bankovní kartou. Celý zůstatek Vašeho účtu 
máte okamžitě k dispozici na Vaší Multi 
Pass CARD bez nutnosti dobíjení.

ON-LINE PLATEBNÍ BRÁNA
Pohodlný způsob, jak si vybrat zboží nebo 
služby v partnerském e-shopu a zaplatit 
za něj prostředky z volnočasového účtu.

KDE NAKUPOVAT?

Seznam provozoven naleznete ve svém Sodexo osobním účtu www.sodexo-ucet.cz.
Po přihlášení klikněte v horní menu na „Kde nakupovat“, ve fi ltru vyberte „Flexi Pass 
CARD“ nebo „Platební brána“. 

PLATBA ČÍSLEM KARTY/ÚČTU
Ideální způsob, pokud se Vám nechce 
na pobočku provozovny. Stačí mít ve 
svém osobním účtu zadané bezpečnostní 
telefonní číslo.

POUKÁZKY FLEXI PASS
Tradiční způsob čerpání benefi tu 
prostřednictvím oblíbených poukázek 
FlexiPass s širokou sítí partneru v celé CR.

K PŘÍSTUPU DO APLIKACE 
POTŘEBUJETE ZNÁT:

číslo vaší karty
 bezpečnostní kód

  Tyto údaje naleznete v obálce 
společně s kartou.

  Vámi zvolený libovolný e-mail

JAK SE POPRVÉ PŘIHLÁSIT:

01.  Do internetového prohlížeče zadejte adresu 
www.sodexo-ucet.cz.

02.  Klikněte na odkaz „Jste tu poprvé?”

03.  Zvolte variantu „Jsem uživatel“.

04.  Zadejte celé 16místné číslo karty, toto číslo 
naleznete v horní části dopisu, který jste 
obdržel/a společně s kartou a klikněte 
na „Ověřit“.

05.  Zadejte bezpečnostní kód (naleznete v dopise 
pod svou kartou) a Vámi zvolenou libovolnou 
e-mailovou adresu.

06.  Na danou e-mailovou adresu Vám bude 
zaslán jednorázový odkaz, který Vám 
umožní vytvořit si heslo.

Pokud zapomenete heslo, 
jednoduše si vytvořte nové 
na www.sodexo-ucet.cz. 
Využijte odkaz Zapomenuté 
heslo.

PLATBA MOBILNÍM TELEFONEM
Stáhněte si aplikaci Sodexo Mobilní 
platba a plaťte pohodlně telefonem

  přihlášení PIN kódem, otiskem prstu 
nebo rozpoznáním obličeje

  platba na bezkontaktních platebních 
terminálech našich provozoven

  aplikace funguje na telefonech s OS 
Android a funkcí NFC

dodaVatelem zaměstnaneckých Benefitů  
je od ledna spoleČnost sodexo
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Severočeským Mostem pravidelně v  předvečer 
svátku svaté Barbory prochází průvod, který 
pořádá Spolek severočeských havířů a se svou 
patronkou míří k  primátorovi města, aby mu 
předal kouzelné světlo. Účastníci prošli středem 
města k pódiu na Prvním náměstí. Tam nejprve 
všem přítomným předvedli dramatizaci legen-
dy o svaté Barboře členové literárně-dramatic-
kého kroužku z mostecké ZUŠ v Moskevské uli-
ci. Následoval obřad, při kterém havířská pat-
ronka předala nejvyššímu představiteli města 
své kouzelné světlo, jehož prostřednictvím je 
možné nahlédnout do budoucnosti, ale přede-

vším má ochránit obyvatele před možnými po-
hromami. Pochod pak zamířil k  novému po-
mníku obětem důlních neštěstí u kulturního 
domu Repre, kde účastníci krátce uctili jejich 
památku. 
Přímo v den svátku svaté Barbory mohla veřej-
nost hornickou patronku potkat na Měděnci na 
Chomutovsku. Ve štole Panny Marie Pomoc-
né každoročně připravují hornického Mikuláše. 
V  chodbách a první velké komoře štoly čekala 
na malé i velké návštěvníky řada bájných bytos-
tí. Kromě svaté Barbory, která zájemcům rozdá-
vala své světlo, také například Marcebila, patron-

ka Krušných hor. Všude rejdi-
li čerti, ale před jejich nápady 
malé návštěvníky uchránili an-
děl s  Mikulášem, kteří rozdá-
vali nadílku. Během adventní-
ho odpoledne zavítaly do što-
ly asi dvě stovky návštěvníků. 
Štola Panny Marie Pomoc-
né vznikla ještě v dobách Ra-
kousko-Uherska jako jed-
na z  prvních prohlídkových 
štol na našem území. Dnes je 
společně s  dalšími památka-
mi součástí hornické krajiny 
v  okolí vrchu Mědník na se-
znamu světového kulturního 
dědictví UNESCO.

patronka  
haVířů rozdáVala  
kouzelné sVětlo  
po celém regionu
Svatou Barboru, patronku havířů, mohli také letos potkat lidé na několika místech 
v regionu. V Mostě procházela ulicemi v čele hornického průvodu, v Měděnci se 
s ní setkali návštěvníci štoly Panny Marie Pomocné, kteří sem přijeli na hornického 
Mikuláše.  Podpůrné služby poskytuje provozovateli přeno-

sové soustavy většina velkých zdrojů a Elektrár-
na Počerady není výjimkou. „Primárně jsme dě-
lali certifikaci pro bloky 5 a 6, které prošly gene-
rální opravou, a mohlo dojít ke změně některých 
dílčích parametrů. Postupně jsme doplnili certifi-
kaci i pro zbývající blok 4 a ještě v průběhu pro-
since by měl být proces dokončen i pro blok 3, kde 
jsme také upravovali některé parametry, napří-

klad se rozšiřoval výkonový rozsah. Zbývající blok 
2 čeká certifikace až po plánované generální opra-
vě, která začne v příštím roce,“ vysvětlil Pavel Ty-
rpekl, vedoucí odboru řízení provozu Elektrár-
ny Počerady. 
Provozovatel přenosové soustavy (PS) v  ČR, 
společnost ČEPS, musí udržovat frekvenci a na-
pětí v přenosové soustavě na hodnotách defino-
vaných Kodexem PS a garantovat nepřetržitost 

dodávky v odběrných místech. Jinak řečeno, je 
nutné udržet rovnováhu mezi výrobou a spotře-
bou. K tomu je potřeba určitý pohotovostní re-
gulační výkon, ale protože provozovatel přeno-
sové soustavy nesmí ze zákona vlastnit žádné 
zdroje elektrické energie, musí si je rezervovat 
na základě smluv s jednotlivými výrobci. Výrob-
ci poskytující podpůrné služby se zavazují udr-
žovat nasmlouvaný výkon, který splňuje kvalita-
tivní požadavky dané přenosové soustavy v po-
hotovosti a v případě potřeby jej poskytnout. 

(red)

poČeradské Bloky  
oBnoVily certifikaci
Většina bloků Elektrárny Počerady by měla mít do konce roku novou certifikaci pro 
poskytování podpůrných služeb v přenosové soustavě. 

Dopravní trasy pro ložový popel na bloku 7 jsou 
v  teplárně tři a jedná se o velmi namáhané za-
řízení. V systému potrubí pneumatické dopravy 
dochází k rázům a abrazi, s kterými je potřeba 
počítat a zvolit vhodnou technologii, která bu-
de těmto vlivům odolávat. Na podzim došlo ke 
kumulaci závad na všech třech trasách. Závada 
byla na čedičovém vyložení (které brání opotře-
bení abrazí v nejvíce namáhaných místech – ko-
lenech) a následně došlo k prasklině a část pope-
lovin se dostala mimo areál teplárny. 
Celou záležitost v uplynulých týdnech kontrolo-
vala i Česká inspekce životního prostředí, která 

konstatovala, že šlo o mimořádnou událost. Zvý-
šená hlučnost a prašnost, na níž si stěžovali oby-
vatelé z okolí, nemá souvislost s provozem tep-
lárny, která splňuje veškeré parametry dané čes-
kou legislativou. 
„Přesto jsme učinili několik opatře-
ní, která by měla zabránit, aby se 
podobná situace opakovala a přida-
li další pro výraznější snížení spa-
du popílku. Před zimním obdobím 
jsme provedli kompletní revizi všech 
přepravních tras popelovin. V inkri-
minovaném místě jsme preventivně 

vyměnili kolena na potrubí a doplnili zásoby ná-
hradních dílů pro případné mimořádné opravy,“ 
vysvětlil Michal Hons, ředitel provozu a údržby 
kladenské teplárny. 
V  plánu jsou i další provozní opatření, jako je 
například vybudování zelené clony nebo instala-
ce atomizérů pro zkrápění materiálu a snižová-
ní prašnosti.                                                       (pim)

dopraVa popeloVin V kladenské 
teplárně je pod přísnou kontrolou
Závada na trase pneumatické dopravy popelovin v kladenské teplárně byla odstra-
něna. Přijatá opatření by měla vyloučit podobné události.
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V období od 16. ledna do 31. ledna 2023 bude 
možné zastihnout mzdové účetní na dohodnu-
tých pracovištích společností Vršanská uhel-
ná, Sev.en Inntech, Severní energetická, Sev.
en Commodities AG, Sev.en Services, Sev.en 
Global Investments, Servis Leasing, Elektrár-
na Počerady a Infotea.  Přesný rozpis výjezdů je 
uveden v tabulce níže. Pro zaměstnance vybra-
ných pracovišť Sev.en Inntech (energetické pro-

dukty, rozvodny, tepelné a vodní hospodářství) 
budou daňová prohlášení k  dispozici u osob 
uvedených v rozpisu výjezdů.
Mimo stanovené termíny výjezdů bude tato 
služba do 15. února 2023 zajištěna pro zaměst-
nance společností Vršanská uhelná, Sev.en Inn-
tech, Severní energetická, Sev.en Services a Elek-
trárna Počerady v  Zaměstnaneckém centru ve 
2. patře budovy B v Mostě. 

Při výjezdech mají zaměstnanci možnost po-
depsat si svoje daňové prohlášení na rok 2023 
a  taktéž požádat o provedení ročního zúčtová-
ní daňových záloh a daňového zvýhodnění za 
rok 2022 (pokud nemají povinnost podat daňo-
vé přiznání na FÚ).          
Zároveň s  tím předloží mzdové účetní doklady 
k uplatňovaným odpočtům a slevám. 
Upozorňujeme zaměstnance pobírající invalidní 
důchod, aby doložili potvrzení o jeho pobírání 
do 31. ledna 2023. 

Zaměstnanecké centrum

podpis daňoVého  
prohlášení na rok 2023
Na rozdíl od letoška, kdy to kvůli pandemie nebylo možné, se v lednu opět usku-
teční výjezdy mzdových účetní na vybraná pracoviště společností skupiny Sev.en. 

datum výjezdu čas výjezdu pracoviště mzdová účetní

vršanská uhelná a.s.
23. a 24. 1. 2023 od 6:30 do 8:00 hod. přestavby Šverma Brázdová

25. 1. 2023 od 8:00 do 9:30 hod. DIAMO p. Korel Brázdová

25. 1. 2023 od 8:00 do 9:30 hod. ost. čin. (p. Hynešová) Brázdová

18. a 19. 1. 2023 od 6:00 do 8:30 hod. údržba strojní a elektro Velebilová

16. 1. 2023 od 6:00 do 8:00 hod. přestavby Vršany Brázdová

16. – 19. 1. 2023 od 8:00 do 11:00 hod. skrývka Vršany Brázdová

23. – 26. 1. 2023 od 8:00 do 10:00 hod. uhlí Vršany Velebilová

20.1.2023 od 9:15 do 10:15 hod. správa společnosti Vršany Červenková

individuálně po dohodě s pí Razákovou SSDP na pracovišti u pí Razákové Velebilová

sev.en inntech a. s. (mimo Kolejovou dopravu)
individuálně po dohodě s pí Červenkovou správa ŘAS Červenková

20. 1. 2023 od 6:00 do 7:00 hod. OMG ČSA Červenková

20. 1. 2023 od 8:00 do 8:30 hod. sklady Hrabák Červenková

20. 1. 2023 od 8:30 do 9:00 hod. laborky Hrabák Červenková

20. 1. 2023 od 9:15 do 10:15 hod. správa závodu lokalita Hrabák Červenková

daň. prohlášení budou k dispozici u ved. úseku energetické produky Červenková

daň. prohlášení budou k dispozici u ved. úseku úsek elektroenergetiky Červenková

daň. prohlášení budou k dispozici u ved. úseku úsek tepelného a vod. hosp. Červenková

sev.en inntech a.s. - pomocná mechanizace
31. 1. a 1. 2. 2023 od 5:45 do 7:30 hod. pomocná mechanizace ČSA Červenková

16. a 17. 1. 2023 od 5:30 do 7:45 hod. pomocná mechanizace Hrabák Červenková

sev.en inntech a.s. - Kolejová doprava
27. 1. 2023 od 6:30 do 8:00 hod. trať. hospodářství  (Čechův dvůr) Tomešová

27. 1. 2023 od 8:15 do 9:00 hod. údržba ŽKV (OM) Tomešová

23. – 26. 1. 2023 od 5:30 do 7:30 hod. doprava (zas. m. D8 - ÚUK); správa Tomešová

severní energetická a.s.
25. – 27. 1. 2023 od 6:45 do 8:00 hod. areál OM, odvod. - zas. místnost Matějíčková, Srbová

25. – 27. 1. 2023 od 8:00 do 9:00 hod. areál OM, HZS - zased. místnost Matějíčková, Srbová

17. – 20. 1. 2023 od 4:45 do 7:30 hod. ČSA - zased. místnost odborů Matějíčková, Srbová

17. – 20. 1. 2023 od 7:45 do 10:00 hod. provozní úsek ÚUK - 5. patro Matějíčková, Srbová

17. – 20. 1. 2023 od 10:00 do 10:30 hod. HMGD Matějíčková, Srbová

31. 1. 2023 od 12:00 do 13:00 hod. areál HBZS - zasedací místnost Matějíčková, Srbová

od 1. 1. do 15. 2. 2023 individuálně mimo výjezdy ZC ŘAS - mzd. účt. budova B - 2. p. Matějíčková, Srbová

infotea s.r.o.
31. 1. 2023 od 7:00 do 8:00 hod. ŘAS - zasedací místnost B76 Velebilová

sev.en commodities aG, odštěpný závod
26. 1. 2023 od 9:30 do 11:30 hod. Praha, 4. p., u p. Lavického Víchová

individuálně po dohodě mimo výjezdy na EPOČ Most,  2. patro budova B Víchová

sev.en services s.r.o.
26. 1. 2023 od 9:30 do 11:30 hod. Praha, 4. p. u p. Lavického Lůžková

individuálně po dohodě Most, 2. patro budova B Lůžková

sev.en Global investments a.s.
26. 1. 2023 od 9:30 do 11:30 hod. Praha, 4. p. u p. Lavického Lůžková

servis Leasing a.s.
individuálně po dohodě Most, Praha Lůžková

elektrárna počerady, a.s.
23. 1. 2023 od 7:00 do 10:00 hod. zasedačka 5. patro, Počerady Víchová

25. 1. 2023 od 7:00 do 10:00 hod. zasedačka 5. patro, Počerady Víchová

27. 1. 2023 od 7:00 do 10:00 hod. zasedačka 5. patro, Počerady Víchová

30. 1. 2023 od 7:00 do 10:00 hod. zasedačka 5. patro, Počerady Víchová

Vzpomínka 
Dne 14. prosince 2022 uplynulo 8 let od 
úmrtí pana Aloise Schulze, dlouholeté-
ho zaměstnance Mostecké uhelné spo-
lečnosti. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Ivanka Schulzová.

Vzpomínka 
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě miloval, nikdy neza-
pomene.
Dne 22. prosince 2022 je to 6 let, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, bratr, pan Jiří 
Blažek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
S láskou v srdci vzpomínají manželka Danuše  a dě-
ti s rodinami.
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Tajenka ukrývá vánoční přání: „Když ne (tajenka 1) chvíle jediná, kdy sejít se má celá rodina. (tajenka 2) pak stačí maličko - poslat mile vánoční (tajenka 
3). Šťastné a veselé!“ Správné znění tajenky z minulého čísla, která skrývala citát Jana Wericha, vám tentokrát ještě neprozradíme, abyste měli dostatek ča-
su na luštění. Výherce z obou posledních čísel Sev.en Novin se dozvíte najednou v prvním vydání v roce 2023. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: 
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, případně pracoviště pro případné doručení výhry.

SEV.EN NOVINY – vydává Vršanská uhelná, a. s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28678010. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E 11596. Měsíčník, vychází v nákladu 5 000 kusů.
Redakce SN: V. Řezáče 315, 434 67 Most, e-mail: seven.noviny@7group.cz. Grafická úprava a tisk: RAPRINT, s. r. o., Čepirohy 56, 434 01 Most

17ochRanná opatření

21. 1. 2023

7HC.CZ

ZÚČASTNĚNÉ KLUBY
HC LITVÍNOV • HC DYNAMO PARDUBICE • HC BERANI ZLÍN • HC RYTÍŘI KLADNO

TURNAJ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE
V LEDNÍM HOKEJI

ENTERIA ARENA PARDUBICE

OD 9:00 HOD.



Skočte do roku 
2023 s energií


