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OSMISTOVKU ČEKÁ TRANSPORT  

Během transportu proběhne na 
stroji rozšířená střední oprava v délce 
pěti týdnů, která bude kvůli postupné 
přípravě transportní trasy rozdělena 
do dvou částí. Po ukončení transpor-
tu do prostoru ELI III, zahájí v průbě-
hu první poloviny května 2015 těžbu 
v bočních svazích lomu ČSA. Svým po-
stupem, který je plánován ve 3  směn-
ném provozu po  období let 2015–2018, 

odtěží cca 17 mil. m3 skrývky, přičemž 
dojde k uvolnění  cca 7 mil. t. dosud vá-
zaných zásob uhlí.

Severní energetická a.s. ještě v před-
stihu zajišťuje odtěžení cca  50  tis. m3 
zeminy, které vzhledem k  předpoklá-
danému výskytu cizích příměsí (beto-
ny a železné piloty) z  minulosti skýtá 
velké riziko pro kontinuální těžební 
technologii. Na tuto akci bylo vyhláše-

no poptávkové řízení, které bylo ukon-
čeno ve druhém soutěžním kole. Bohu-
žel vítěz fa HERKUL a.s. od smlouvy 
z nejasných důvodů odstoupila, a pro-
to muselo být spuštěno následné kolo 
poptávkového řízení s  vyloučením 
odstoupivší fi rmy Herkul a.s. Vítězem 
se stala fi rma DTS Vrbenský, a.s., která 
po jednání se Severní energetickou a.s. 
vítěznou cenu ještě ponížila. Za toto 

konstruktivní jednání fi rmě DTS Vr-
benský, a.s. děkujeme.

Druhou oblastí, kde ještě probíhá 
likvidace zbytků základů, je prostor 
haly bývalé pomocné mechanizace. Na 
základě elektronického výběrového 
řízení realizuje tuto zakázku fi rma Půj-
čovna MARENT s.r.o. Předpokládaný 
termín ukončení realizace je v  první 
polovině dubna 2015.   (red)

Začátkem března 2015 došlo k zásadní změně postupu skrývky na lomu 
ČSA. V rámci I. etapy postupu lomu ČSA dokončí svůj záměr těžby na 

hlavní porubní frontě rypadlo KU 800/75. Po nezbytných přípravách bude 
zahájen transport rýpadla do prostoru Eliška 3.
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ZASTUPITELSTVO 
ÚSTECKÉHO 
KRAJE
Po lednové demonstraci před MPO v Praze, kde dali najevo 

nesouhlas s ministerským návrhem řešení limitů těžby, se 

mostečtí horníci a odboráři setkali přímo s ministrem Janem 

Mládkem při jednání krajského zastupitelstva v Ústí nad 

Labem. Svůj názor dala zhruba dvacítka horníků najevo 

transparenty i prostřednictvím vystoupení Jiřího Cingra, 

místopředsedy SOO CCG.

„Schopnost učinit rozhodnutí  je nej-
výše oceňovanou vlastností vlády a roz-
hodnutí o prolomení limitů na lomu 
ČSA k  nim patří. Odborná veřejnost 
– průmyslníci, energetici i ekonomo-
vé vědí, že toto rozhodnutí je správné. 
Rozhodnutí je jednoznačně pozitivní 
a dokážeme jej takto prezentovat před 
obyvateli regionu, kteří již léta na toto 
rozhodnutí čekají.

Jsme si plně vědomi, že žijeme v kra-
ji nejvíce dotčeném povrchovou těž-
bou   hnědého uhlí, které se po dlouhá 
desetiletí těží v  zájmu celé společnosti 
pro zajištění dostatečného množství 
elektrické energie a tepla, cenově do-
stupného pro obyvatelstvo. Jako občané 
kraje a reprezentanti odborových svazů, 
které v  Radě zastupujeme, dlouhodobě 
sledujeme tvorbu, schválení a následné 
neplnění Státní energetické koncepce 
(SEK) z roku 2004, která v sobě zahrno-
vala i potřebný podíl hnědého uhlí na 
energetickém mixu SEK a vyplývala z ní 
i nutnost těžby za stávajícími územními 

ekologickými limity. Hornické odbory, 
RROS ČMKOS ÚK a HSR ÚK se dlou-
hodobě, zatím však marně, snaží o změ-
nu politiky v oblasti odvodů, kdy cílem 
těchto snah je ponechat kraji část těchto 
odvodů (poplatky z  vydobytého neros-
tu, silniční daň, a  další) jako jednu ze 
složek vícezdrojového fi nancování pro 
řešení problémů v kraji.

Vyzýváme Vás tedy pane ministře, 
abyste se při jednání vlády ČR zasadil 
o zrušení již překonaného usnesení vlá-
dy 444/ z roku 1991 a pomohl tak k vytvo-
ření prostoru pro postup všech zainte-
resovaných stran v souladu s  platným 
horním zákonem pro vypořádání střetů 
zájmů.

Vyzýváme Vás k odpovědnému pří-
stupu při řešení dané problematiky tak, 
abyste svými rozhodnutími dále ne-
zhoršili situaci v oblasti zaměstnanosti 
a nepřipravili tak zaměstnance uhel-
ných společností, servisních a dodava-
telských fi rem o zaměstnání,“ uvedl na 
zasedání kraje J. Cingr. 

BYLI JSTE U TOHO

Diskusní pořad Máte slovo
Severní energetická byla v únoru přizvána 
do jednoho z dílů diskusního pořadu M. Jílkové 
Máte slovo, který moderátorka zaměřila 
na problematiku limitů těžby.

Nakonec se jej jako přímí diskutující zúčastnili odborář Jaromír Franta a vedoucí 
řidič KU800/K75 Jan Chejn s podporou několika kolegů z lomu ČSA. 
„Jedním slovem, byla to pavlač. Neměli jsme vůbec možnost argumentovat, 
od protistrany zazněla spousta nepravd a napadání. Takový pořad nic neřeší,“ 
zavzpomínal Jan Chejn. „Byla to hrůza, nebyla to diskuse, všechno začalo už 
v zákulisí před vysíláním,“ nechtěl večer moc komentovat Tomáš Beňas, vedoucí 
úseku skrývky.  

S pomocí dotací státu

Několikadenního kurzu se zúčastnili řidiči pasových vozů, další se 
zaškolovali v řezání kyslíkem. Měsíc trval kurz svařování plamenem 
a o měsíc delší byl kurz pro třináct zámečníků. 
V letošním roce již podala Severní energetická žádost na získání 
dotace na vzdělávání šesti řidičů – záchranářů a připravena je žádost 
o dotaci pro kurz řidičů velkostrojů pro čtyři zaměstnance naší 
společnosti.  (red) 

Ve spolupráci a za fi nančního přispění 
Úřadu práce připravila a realizovala 
Severní energetická loni projekt vzdělávání 
celkem dvaceti devíti zaměstnanců. 

„Znamená to nejen změnu progra-
mu, v němž se objednávání provádělo, 
ale také výměnu zařízení, tedy takzva-
ných objednávkových a výdejních ter-
minálů. Nové objednávkové terminály 
budou umístěny v blízkosti stávajících 
objednávkových míst a už od patnác-
tého března si na nich bude možné vy-
zkoušet objednávání jídel,“ uvedl Voj-
těch Bodis, vedoucí závodu EUREST.

Ještě během celého března ale bude 
stávající systém KREDIT zcela funkční 
a objednat jídlo na březen bude možné 
jen jeho prostřednictvím. „Objednáv-
ky na březen, které budou na zkoušku 
provedeny v  novém objednávkovém 
stravovacím systému, budou smazány, 
takže není třeba se bát, že by si někdo 
objednal jídlo dvakrát. Teprve objed-
návky na měsíc duben, provedené 
prostřednictvím nových terminálů, zů-
stanou zachovány a na jejich základě 
budou v dubnu vydávána jídla,“ doplnil 
Bodis.

Od začátku dubna bude v  provo-
zu už pouze nový systém, který bude 
možné využívat v  obdobném režimu, 
jak byli zaměstnanci doposud zvyklí. 
„Navíc těm, kteří si zřídí přístup na in-
ternetové objednávání, umožní nový 
systém objednávat si jídla, rušit objed-
návky a vstup do burzy z kteréhokoliv 
počítače, tedy i z  domova,“ připomněl 
s  tím, že fi rma Eurest, která závodní 
stravování ve skupině Sev.en zajišťuje, 

věří, že nová tvář objednávkového stra-
vovacího systému přispěje ke zvýšení 
komfortu zaměstnanců při objednává-
ní jídel.   (red)

Stručný návod k obsluze objednávko-
vého systému EUREST

Čtyři jednoduché kroky 
k objednání jídla:

 1. Identifi kuji se svojí zaměstna-
 neckou kartou.

 2. Ťuknutím na kalendář si vy-
 beru příslušný den, na který 
 si chci objednat  – „1“.

 3. Objeví se mi denní nabídka   
 pro vybraný den.  Zde si postup-
 ně vybírám jídlo – „2.“

 4. Nakonec objednávku potvr-
 dím – „3“. V kalendáři se 
 u vybraného dne objeví 
 infor mace, že existuje objed-
 návka – „4.“

Takto lze provést objednání i na další 
dny. Objednávání je ukončeno stiskem 
tlačítka – „6“.

Obdobně jednoduchým způsobem 
mohu objednávku zrušit – „5“.

V průběhu března dojde k výměně stávajícího 
objednávkového stravovacího systému KREDIT za nový.

Změny 
v objednávání jídla 

Se změnou stravovacího systému dojde k mírnému (haleřovému) navýšení cen stravenek u jednotlivých jídel.
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V současnosti probíhá rekultivace 
území Chvaleticka v rámci stavby 
č. 5. Pro zajištění provozu bylo potřeba 
začátkem měsíce února provést v Elek-
trárně Chvaletice paralelní přestavbu 
pasové dopravy a to o 80 metrů jižním 
směrem. Přestěhování dopravníku pro-
vedli pracovníci  Severní Energetické 
a celou akci ze strany dodavatele měl 
na starosti p. Duchoň. Akci za ECHAS 
koordinoval Martin Kohout. 
Přemístění dopravníku proběhlo po 
více jak roce ukládání stabilizátu, 
kdy do tohoto prostoru bylo uloženo 
cca 700 tis. tun. „Předpokládáme, že 
v letošním roce proběhne ještě jedno 
přemístění,  termín se bude odvíjet pře-
devším od počtu provozovaných bloků, 
ale také od množství prodejů VEP,“ řekl 
Martin Kohout, technolog péče o zaří-
zení.  (kapr)

REKONSTRUKCE IZOLOVANÝCH VODIČŮ
SUDÉ ZÁSKOKOVÉ SMYČKY

Izolované vodiče jsou jednotlivé 
vodiče s  pevnou izolací (izolace siliko-
novou páskou a silikonovou hmotou). 
Jsou určeny jako spojovací vedení 6 kV 
v  průmyslových zařízeních, kde je nut-
no přenášet velké výkony. V Elektrárně 
Chvaletice slouží jako přívod záložního 
napájení (záskokové smyčky) pro bloko-
vé rozvodny 6 kV vlastní spotřeby. 

Záskokové smyčky 6 kV jsou prů-
běžné po celé délce strojovny B1 až B4 
a vedou nad blokovými 6 kV rozvaděči. 
Bez záložního napájení není možno bez-

pečně bloky provozovat. Při krátkodobé 
poruše některé části rezervního napáje-
ní je nutné považovat provoz jedoucích 
bloků jako rizikový.

Izolované vodiče jsou v ECHAS v pro-
vozu od roku 1977. Během třicetiletého 
provozu došlo k  postupnému stárnutí 
izolace, které má negativní vliv na izo-
lační vlastnosti vodičů. Postupně dochá-
zí ke snižování izolačního odporu, vývoj 
degradace izolace je průběžně sledován 
prováděním periodických měření. Vý-
sledky měření trend zhoršování izolač-

ních vlastností prokazují. Na základě 
výsledků měření byla realizována v roce 
2009 rekonstrukce liché záskokové 
smyčky, která vykazovala horší parame-
try než sudá záskoková smyčka. 

Cílem rekonstrukce je zajistit spo-
lehlivé záložní napájení pro vlastní spo-
třebu bloků a pro napájení odsíření při 
mimořádných a poruchových stavech. 
Použitím zapouzdřených vodičů se po 
rekonstrukci zvýší zkratové hodnoty 
zařízení, aby vyhovovaly skutečným po-
měrům v systému vlastní spotřeby.

Celá sudá záskoková smyčka (3 vo-
diče) bude demontována od pole 4 roz-
váděče OOBCB společné rozvodny do 
pole 01 rozváděče 14BBC včetně odboček 
do blokových rozváděčů a nahrazena 
zapouzdřenými vodiči (3 vodiče). Sou-
částí jsou úpravy trasy vedení nových 
zapouzdřených vodičů, rekonstrukce 
protipožárních přepážek v trase vodičů, 
projekt a zkoušky.   

 (kapr)

Od července do října bude v Elektrárně Chvaletice probíhat 
rekonstrukce izolovaných vodičů sudé záskokové smyčky. 

Jedná se o investiční akci, jejíž náklady se pohybují ve výši 20 mil. Kč.

Stěhování pasového dopravníku 
na složišti elektrárny Chvaletice
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Jedním z nich je i ostravská 
RIDERA, jejíž dceřinou společ-
ností a velkoobchodním zá-
stupcem je už dva roky Domes 
Bylany v  Mostě. Právě tam 
jsme se byli podívat na balené 
uhlí, které sice není novinkou, 
ale je stále žádanějším zbožím. 
„Balíme všechny druhy, dříve 
do jutových pytlů, nyní po do-
mluvě se Severní energetickou 
její tříděné uhlí do fi remních 
igelitových pytlů o obsahu 25 
kg,“ řekl nám Jan Heřmánek, 
provozní ředitel. Uhlí je po 
železniční vlečce přivezeno 
z komořanské úpravny do are-
álu společnosti, která si zřídila 
balicí linku, jíž obsluhují tři 

zaměstnanci. „Největší zá-
jem z  vašich druhů uhlí je 
o ořech 2, který je vhodný pro 
automatické kotle,“ doplňuje 
J. Heřmánek. 

Proč je ze strany malospo-
třebitelů zvýšený zájem o ba-
lené uhlí, komentoval David 
Neumann, vedoucí střediska. 
„Je to určitý typ zákazníků. 
Zájem určuje hlavně pohodlí, 
čistota a  nejsou mezi nimi jen 
chataři jako před lety. Však si to 
porovnejte. Když vám přivezou 
jen volně ložené uhlí, je nutné 
mít prostor pro jeho uskladně-
ní a je většinou nutné jej tře-
ba i  ručně uklidit. Balené uhlí 
stačí vzít a do kotle nasypat. 

Podle kotle pak vystačí na je-
den, dva dny bez přikládání,“ 
dodává D.  Neumann. Co není 
zanedbatelné, máte jistotu, že 
dostáváte a platíte avizované 
množství uhlí, protože to hlí-
dá elektronická váha. „Balené 
uhlí je možné si objednat přes 
e-shop. Pokud je objednávka 
od 1 tuny, tedy jedné palety, je 
možné ji zavézt až do domu. 
Jinak je možné balené uhlí po-
sílat i poštou jako jakoukoliv 
jinou zásilku,“ dodal. Pokud jde 
o balicí linku, její provoz zatím 
zajišťuje jedna směna, společ-
nost však počítá s  rozšířením 
provozu a navýšením počtu za-
městnanců.   (má)

Jsem svůj, 
říká Ivan Mego

„Byl vyznamenán za obětavou a spolehlivou práci v báň-
ském záchranném sboru. Účastnil se řady složitých záchra-
nářských akcí ve stěnových porubech na dolech Žižka, 
Kohinoor, Centrum, jak na likvidacích ohňů, tak na průva-
lech kuřavek do stěnových porubů, účastnil se likvidaci roz-
sáhlého požáru výdušné jámy LB 2 na dole Kohinoor v roce 
1989. V roce 1981 se zúčastnil záchranářských akcí při likvi-
daci havárie na dole Pluto,“ stálo v odůvodnění pro udělení 
stříbrného stupně Záchranářského záslužného kříže.

Záchranářská práce je pro Ivana Mego jednou, i když ne-
oddělitelnou, součástí jeho života s hlubinou a uhlím. Začalo 
to všechno v Příbrami, kde byl otec horníkem v uranových 
dolech. Stal se příkladem. Po vyučení v  hornickém učilišti 
asi neměl Ivan Mego předtuchu, jak mu Kladno, Chomutov 
a Mostecko budou střídavě protínat celý profesní život, který 
zcela věnuje metodě stěnovému dobývání uhlí.

„Otec byl rád, že jsem si hornictví vybral, byl na to hrdý,“ 
vzpomíná na začátky. „Specifi kem stěnování je větší bezpeč-
nost pro lidi a větší výrubnost, která dosahuje až 80 procent,“ 
upřesňuje. V metodě stěnování se stal vyhledávaným odbor-
níkem, kromě jiného stál i u zrodu muzejní expozice této me-
tody v Podkrušnohorském technickém muzeu, ale především 
pomáhal s jejím uplatněním hlavně v dolech. „Velkého učitele 
jsem měl hned na počátku své hornické činnosti, na dole Jan 
Žižka v Chomutově jsem pracoval s Vojtou Petrem,“ dodává. 
Před dvěma lety to už vypadalo, že Ivan Mego, jehož posled-
ní štací bylo zase Kladno, bude užívat hornického důchodu, 
když se ozvali z dolu Centrum a požádali ho, aby pomohl se 
stěnováním právě tady. Kolektiv omladil, změnil organizaci 
práce směn a výsledek se dostavil. 

„Já vím, jsem svůj, jsem často neústupný, pedantický, ale 
mám rád, když práce šlape, když je vše připraveno, je to prostě 
nutné, proto jsem náročný nejen na stěnaře, ale i na všech-
ny doprovodné profese, jako jsou zámečníci, elektrikáři, bez 
toho to nejde. Při tom si vážím práce všech lidí, se kterými 
pracuji. Hodně si vážím žen z třídírny. Když všechno klape, 
jak má, pak si stojím za celým svým kolektivem,“ říká stěnař 
tělem i duší. „Musím být v šachtě každý den, jinak bych one-
mocněl,“ říká otec dcery a syna. I když si pokračovatel rodu 
hornictví za své nevybral, přesto je na své děti hrdý a pyšný. 
„V tom, co dělají, jsou spokojení, a tak mám pocit, že jsem je 
dobře vychoval,“ dodává Ivan Mego, který život dokázal za-
chraňovat a často i ten svůj nasazovat pro jiné.   (má)  

Hlavního předáka stěnového porubu dolu Centrum 
Ivana Mego, který žije v Mostě, jsme vám v novinách 
představili letos už jednou – u příležitosti ocenění 
báňských záchranářů.

Severní energetická zajišťuje distribuci nasmlouvaných 
energetických uhelných produktů především pro 
velkou energetiku a teplárny hlavně po železnici. 
Prodej takzvaných tříděních druhů však uskutečňuje 
prostřednictvím sítě smluvních partnerů.

Balené uhlí je pohodlnější

Na balicí lince se elektronicky navážené uhlí do pytlů prostě zašije.  Foto: (má)

Za dva měsíce těžby uhlí hlubinným způsobem v bočních svazích lomu ČSA se podařilo ve dvou chodbách rozrazit více než 400 metrů. Chodbaři z dolu Centrum postupují každý den zhruba o 12 metrů. V letošním roce by 

měli naplnit úkol, který tvoří rozrážka základního větrního okruhu, jejíž celková délka činní 1670 m, a vyražení 12 ověřovacích chodeb. Ražba se provádí z úrovně prvního uhelného řezu. O jejich práci se v minulých dnech 

zajímala a reportáž odvysílala ČT1 (na snímku rozhovor s obsluhou kombajnu).  Foto: (gsb, má)

LIDÉ OD NÁS
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VYJÁDŘILI SE

RICHARD FALBR,  
PŘEDSEDA HOSPODÁŘSKÉ 
A SOCIÁLNÍ RADY 
ÚSTECKÉHO KRAJE, 
K USNESENÍ RADNICE 
V ÚSTÍ NAD LABEM:

„Zprávu o stanovisku radních města Ústí nad Labem, kteří se staví proti po-
kračování těžby v Ústeckém kraji, jsem přijal s rozpaky. Předně mě napadlo, proč 
by se město, které těžbou vůbec není dotčené, mělo vyjadřovat k této věci. Kolik 
z občanů Ústí se cítí těžbou uhlí v jiném okrese reálně ohroženo  a vědí vůbec, na 
kterých lokalitách se těží? Hlasují snad radní ostatních měst například o provo-
zu Spolchemie téměř v centru města Ústí? Ale uznávám, jsme demokratická země 
a můžeme tedy všichni vyjádřit své názory na cokoli, jen bychom měli vzít v potaz, 
zda k tomu máme dostatečný mandát. A tím nemyslím mandát politický nebo do-
konce politické zadání.

Chápu, do jisté míry snahu zbavit se stigmatu průmyslového kraje. Je to ale vů-
bec možné? A je  rozumné, brát to jako urážlivé stigma? Není na místě si spíše vlast-
ního průmyslu vážit a dělat vše proto, aby využíval moderní technologie, šetrnější 
k životnímu prostředí a vracel část zisku do rozvoje regionu. Souhlasím s tím, že je 
třeba dokončit přeměnu našeho kraje, dá se to ale udělat uzavřením uhelných lomů 
a dovážením uhlí nebo plynu z ciziny?

Je rozumné obětovat vlastní zdroje nerostných surovin a dovážet je za cenu 
toho, že se před našimi úřady práce zdvojnásobí fronty? Jaký je tedy plán B za-
městnanosti, když se nám jej za posledních dvacet let nepodařilo zrealizovat? Jaké 
usnesení přijmou radní města Ústí, až nezaměstnanost v Mostě dosáhne 20 %? 
Heslo ústeckých radních „prosperita občanů“ kraje se pak může dostat do úplně 
jiného světla. A to nemluvím o riziku, že pomyslné kohouty plynu může kdykoli 
dodavatel utáhnout. 

Měli jsme několik desetiletí na dokončení restrukturalizace našeho kraje 
a Česká republika nemůže říct, že by v tomto byla úspěšná. Máme ještě několik mě-
síců, než vláda s konečnou platností rozhode co dál, využijme tento čas k hledání 
optimálního řešení pro rozvoj Ústeckého kraje a přestaňme se strašit průmyslem, 
je to to, co tento kraj živí.“

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ve tvrtek 12. b ezna 2015 v 19,00 hodin 
v Divadle pod koulí – REPRE Most 

vstupné 300,- a 250,- K  
objednávky vstupenek na tel. 476 703 250 , www.hotel-cascade.cz 

nebo na tel. 777 000 933 a mailem na docelavelkedivadlo@seznam.cz  

Web slouží jako informační zdroj a odpovídá na otázky týkající se limitů těžby na 
lomu ČSA. Koncepce webu předpokládá aktuální reakce na mýty kolem proble-
matiky limitů. Tematicky je web rozdělen do čtyř nejpalčivějších okruhů. Web si 
prohlédněte  na adrese www.limity.cz. 

Pravda o českém uhlí

WEBOVKY

V prvním březnovém týdnu byl spuštěn nový web 
Pravda o českém uhlí.  

První ohlasy 

Velmi oceňuji stránku www.limity.cz, která se snaží dementovat tu spoustu nesmyslů, co se kolem 

naší fi rmy objevují. Neustále zaznamenávám informaci šířenou koalicí Buřt - Rovenský, kterou pře-

bírají téměř všichni regionální politici i média, a která říká, že na lomu ČSA pracuje jen 

800 zaměstnanců.

Stokrát řečená lež se pak může stát pravdou a my kontrujeme jen studií SOB 5, kterou ani není 

možné otevřít. Nebylo by prosím možné neznalým problematiky naznačit, že tu pracují zaměstnanci 

i jiných dodavatelských fi rem jako je Czech Coal Power, KSK Belt a spousty dalších, kteří pracují 

pouze zde a patří do primárních míst, která by zanikla? Nebylo by vhodné jasně říct, že by se objem 

těžby při prolomení až ztrojnásobil a vznikla by místa nová? Je i neuvěřitelné, že pan Buřt a jeho 

strana Pro-kraj drze publikuje (a například předsedkyně Strany zelených přebírá), že Mostecká uhel-

ná už propustila 15 000 zaměstnanců? Najdou si, že zhruba v roce 1994 měla tehdejší Mostecká 

uhelná po privatizaci SHD necelých 16 000 zaměstnanců, pak se podívají do výroční zprávy Sev-en 

– odečtou od tohoto čísla 850 kusů a zase mohou šířit další lži. Ignorují všechny proběhlé změny, 

právní nástupce původní společnosti, dceřiných společností, Vršanskou uhelnou. Je to používání 

sprosté demagogie, které nám (myslím, že mohu mluvit za spoustu zaměstnanců) velmi vadí. 

Lukáš Vomasta, zástupce vedoucího úseku skrývky.



6

ANEB NOVODOBÁ „DIVOČINA“ 
POD KRUŠNÝMI HORAMI

Disturbance, nebo chcete-li naru-
šení přirozeného vývoje ekosystému, 
je přes veškerá negativa na původní 
populace rostlinných a živočišných 
druhů současně i hybnou silou evo-
luce a přirozeného vývoje. První, kdo 
si těchto vztahů všiml a popsal je, byl 
vousatý stařík ze   Shewsbury v  Ang-
lii, sir Charles Darwin. To, že všechny 
ekosystémy planety se za dobu své 
existence a vývoje naučily s  vnějšími 
negativními vlivy vyrovnat a dokonce 
některé ekosystémy tyto výkyvy a na-
rušení pro své přežití potřebují, je dnes 
vědecky ověřenou pravdou.  Příkladů 
disturbancí způsobených přímo pří-
rodou, které svým rozsahem a vlivem 
na původní ekosystémy jsou mnohdy 
větší někdy téměř totožné s  povrcho-
vou těžbou uhlí, lze najít na planetě, ale 
i u nás v Čechách dostatek. Horské smr-
činy na Šumavě, které právě prodělávají 
rozpad způsobený kůrovcem, mají svůj 
přesný obraz v severní Americe, kde je 
kůrovec přirozenou součástí obnovy 
klimaxových jehličnatých lesů. Tam si 
řádí na tisícovkách hektarů bez toho, 
aby se mu do toho pletl člověk, který 
by to zaznamenal, nafotil a nedej bože 
začal napůl uschlé smrky chránit. Stej-
ně tak požáry, povodně, vulkanická čin-
nost a další podobné jevy byly součástí 
života na planetě ještě před příchodem 
člověka.

V  evropském prostoru, tedy i u nás 
v  srdci Evropy, je z  pohledu dynami-
ky a  vývoje ekosystémů klid relativně 
krátkou dobu. Od poslední doby ledové 
nějakých ubohých deset tisíc let. Ov-
šem podle naší, člověčí paměti, jsme se 
dostali od pazourku k  iPhonu, a že to 
bylo za více méně stabilního klimatu 
a  ve stejném či přesněji mírně změně-
ném přírodním prostředí s  existencí 
totožných druhů jaké nejdeme na Mos-
tecku dnes, stejně tak, jako bychom je 
našli před těmi desetitisíci lety, si člo-
věk uvědomí jen stěží. A právě o to jde, 
a nejen při rekultivaci krajiny, snažit se 

Každému Severočechu je dnes už jasné, že 
nedílnou součástí těžby uhlí je zahlazení jejích 
následků v krajině, ke kterému využívá těžař 
mocného nástroje – rekultivaci. Rekultivace 
samozřejmě není v pravém slova smyslu nástrojem, 
ale souborem odborných činností, které pomáhají 
přírodě k rychlejšímu nastolení rovnováhy v území 
po těžbě hnědého uhlí, nebo jak my lesníci 
a ekologové říkáme, po disturbanci, tedy jakéhosi 
vyosení či vyrušení z poklidného, přirozeného toku 
života ekosystému.

neomezit náš lidský pohled na přírodu 
a její vývoj délkou jednoho lidského 
života, který, třebaže se to může zdát 
pro pány tvorstva frustrující, nezna-
mená ve vývoji ekosystémů a dalšího 
směrování severočeské krajiny vůbec 
nic. Pokud tedy přijmeme pohled a ča-
sovou osu přírody, tak těžba hnědého 
uhlí je pouze mírným výkyvem od 
normálního vývoje a nic tak hrozného 
se bohužel a navzdory všem pseoudo 
ekologům, ekoteroristům a omezeným 
politikům přírodě neděje, ba naopak. 
Díky přetěžení původních krajinných 
struktur vznikají za masivního přispě-
ní rekultivací zcela nové, unikátní eko-
systémy a to téměř vzápětí i z našeho 
poněkud časově omezeného člověčího 
pohledu. Když se budeme snažit   po-
chopit dynamiku vývoje a sílu přírody, 
musíme ve svém okolí hledat příklady, 
které nám tuto sílu a schopnost vy-
rovnat se z  negativními vlivy a naru-
šeními představí i v  měřítku lidského 
vnímání času.

Tajně doufám, že si každý z  nás, 
i  když by se to dělat nemělo, alespoň 
jednou a v  raném mládí, zašťoural 
v  mravenčí kupě a pozoroval chudáky 
mravence, jak okamžitě vyhlásí po-
plach a snaží se vetřelce vyhnat a ško-
dy na mraveništi napravit. Tak stejným 
způsobem a rychlostí zahajuje příroda 
obnovu po povrchové těžbě uhlí a při-
dá-li se k  tomu rekultivace, protože 
těžař a rekultivátor jedno tělo jest, je 
to hukot takový, že si toho matička 
Země ani nevšimne. Zato člověk, který 
měl možnost rozhlédnout se na vrchu 
Hněvín  před čtyřiceti léty a dnes, musí 
zákonitě uznat, že se dívá do novodobé 
divočiny plné velkých jezer doplněných 
stříbrnými odlesky malých propadlin, 
listnatých lesů, polí a luk.  No, ono je to 
v prvé řadě proto, že vidí dál, a to díky 
razantní změně v kvalitě ovzduší a také 
proto, že těžař a rekultivátor společ-
ně umožnili přírodě převzít vládu nad 
severočeskou krajinou. 

Mohlo by se zdát, zejména v  době, 
kdy se rozhoduje o limitech těžby 
a spousta amatérů využívá zkreslených 
argumentů a umělého ohýbání reality, 
že povrchová těžba uhlí je zlo, které ne-
návratně ničí přírodu a nedává jí pro-
stor pro její obnovení. My Severočeši 
přece dávno víme, že rekultivace kraji-
ny, která je neoddělitelnou součástí těž-
by, má své úspěchy a že pod krušnými 
horami se díky povrchové těžbě uhlí 
a  její rekultivaci rozprostírá divočina, 
kde nachází domov mnoho nových dru-
hů, které v původní krajině žít nemohly, 
nebo z ní byly díky přirozenému vývoji 
České krajiny vytlačovány. Jen pro člo-
věka se prostor v  severočeské krajině 
nějak zmenšuje. Myslím tím to, že pří-
liš měst, elektráren a výrobních hal na 
výsypkách a v  okolí nepostaví a chtě 
nechtě musí nechat přírodu vládnout 
nad rekultivovanou krajinou. Tedy zce-
la sama příroda na to nebude, člověk ve 
své přirozené nenechavosti bude novo-
dobou divočinu pod Krušnými horami 
využívat dál, těžař následovaný rekulti-
vátorem, pak rekreanti, cyklisti, rybáři, 
myslivci, zemědělci a  lesníci. V  tomto 
úvodním článku z připravované rekul-
tivační série jsem se pokusil seznámit 
čtenáře se základními pohledy evoluč-
ní biologie na rekultivovanou krajinu 
Severních Čech, a že některá tvrzení, 
která v  něm zazněla, budou zcela jistě 
trnem v  oku neinformovaným a za-
rputilým odpůrcům těžby uhlí, je jasné. 
Proto prosím přijměte pozvání do nové 
rekultivované krajiny, kde se pokusíme 
odhalit čtenáři Sev. eNovin taje a krásy 

novodobé divočiny pod Krušnými ho-
rami a představit lidi, kteří se o ní za-
sloužili. Příště třeba o živočiších, kteří 
našli nový domov u nás v Severní ener-
getické a.s. 

O tom, že je důsledně naplňována zá-
konná povinnost zahlazování po těžbě 
svědčí to, že za posledních 20 let bylo 
do užívání navráceno 1388 ha pozemků 
původně zasažených těžbou. Prostřed-
nictvím rekultivací vzniklo 897 ha lesní 
půdy, 383 ha krajinné zeleně (ostatní re-
kultivace), 59 ha vodních ploch a 49 ha 
trvalých travních porostů. Jednalo se 
o rekultivace v okolí lomu ČSA a to na 
Růžodolské výsypce a výsypce Hornoji-
řetínské, dále pak přímo ve vlastní jámě 
a to vnitřní výsypce ČSA a výsypce OM. 

Lesnické rekultivace vznikající na 
výsypkách po rekultivaci krajiny jsou 
po ukončení rekultivačního procesu 
předávány majitelům jako lesy zvlášt-
ního určení. Les zvláštního určení 
je jedna z kategorií lesů, u kterých je 
kladen důraz na jejich mimoprodukč-
ní funkce. V  podstatě to znamená, že 
je důležitější jeho existence v  krajině 
a  jeho environmentální funkce než 
produkce dřeva a dřevní hmoty k tomu 
slouží lesy hospodářské. Převážná vět-
šina lesů, tam kde je majitelem pozem-
ku stát, přechází do užívání Lesů České 
republiky s.p. Severní energetická a.s. 
vlastní v  současnosti 30 hektarů lesa 
zvláštního určení  na výsypce Obránců 
míru a vykonává v něm odbornou sprá-
vu lesa dle zákona o lesích stejně tak 
jako Lesy České republiky s.p. na svých 
majetcích.   (jk)

REKULTIVACE

Příběh dramatické proměny mos-

tecké krajiny zaznamenává Stanislav 

Štýs fotoaparátem už mnoho dese-

tiletí. Tematický soubor pod názvem 

Země znovuzrozená má děj, seznámí 

návštěvníky s těžbou uhlí, destrukcí 

krajiny, rekultivačními postupy a po-

sléze s  výsledky jednotlivých druhů 

rekultivací. Nebudou chybět známá 

dvojčata, tedy porovnání území v době těžby a po rekultivaci. Na Pražském hradě 

bude instalováno zhruba 250 velkoformátových foto-obrazů, které doplní další arte-

fakty v podobě schémat, plánů, grafi k nebo statistik. „Jsem přesvědčen, že obrazo-

vé sdělení má větší vypovídací schopnost než sebelepší text. Chci prostřednictvím 

fotografi ckých dokumentů objektivně informovat o významných změnách, ke kterým 

v našem regionu přispěla česká rekultivační škola,“ říká Stanislav Štýs. Záštitu nad 

výstavou převzal prezident republiky Miloš Zeman, který na ni s předstihem pozval 

zaměstnance Sev.en při své nedávné návštěvě fi rmy, ministři Jan Mládek a Marian 

Jurečka, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda Hospodářské a so-

ciální rady Ústeckého kraje Richard Falbr. Na uspořádání výstavy se podílejí i těžební 

společnosti regionu.   (red)

Země znovuzrozená 
na Pražském hradě

V současnosti vrcholí přípravy na otevření výstavy fotografi í zakladatele 

rekultivací na Mostecku Ing. Stanislava Štýse. Výstava se uskuteční

od 3. dubna do 28. června v Tereziánském křídle Starého královského 

paláce Pražského hradu.
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Časopis Týden:

Stále platí, že to uhlí odebírá Unipetrol?

 : Ano. Unipetrolu dodáváme palivovou 

směs připravovanou v Úpravně uhlí Komořany 

podle smluvně defi novaných parametrů. 

Hospodářské noviny:

Kolik milionů tun uhlí v dole ČSA by se 

zpřístupnilo zrušením limitů? Jak by 

prodloužila životnost lomu? Jaký by byl 

dopad na zaměstnanost?

 : Za limity na lomu ČSA leží pro II. etapu 

těžby, o které se nyní jedná, a která končí 

několik stovek metrů před areálem Unipet-

rolu v Záluží, 287 milionů tun nejkvalitnějšího 

hnědého uhlí v ČR. Tato etapa by při plném 

prolomení limitů zajistila těžbu cca do roku 

2060 a zvýšení zaměstnanosti. Těžba ve dru-

hé etapě může zajistit zdroj bezpečné domácí 

suroviny pro polovinu Prahy, pro Strakonice, 

Otrokovice a další města a podniky. Naopak 

konec těžby znamená, že na Mostecku přiby-

dou další tisíce nezaměstnaných, jejichž místa 

jsou navázána na obsluhu dolu i na spotřebu 

horníků.

Různá média:

Co říkáte na argument odpůrců těžby, 

že přestěhování Jiřetína znamená zánik 

700 pracovních míst v katastru této obce?

 : Pracovní místa pokračováním těžby 

ohrožena nejsou. 300 míst z uváděného počtu 

jsou horníci z dolu Centrum. Pokud by došlo 

k plánovanému stěhování Jiřetína, stěhoval by 

se i s fi rmami, institucemi a obchody.

Česká televize: 

Proč netěžíte pod Horním Jiřetínem 

hlubinným způsobem?

 : V minulosti jsme prověřovali i jiné mož-

nosti těžby hnědého uhlí za územními limity 

včetně hlubinných metod. Tyto jsou ale pod 

Horním Jiřetínem z mnoha důvodů nereálné. 

Především nelze zajistit obydlené oblasti proti 

poklesům a dalším pro stavby nebezpečným 

průvodním jevům hlubinné činnosti.  (gsb)

Mluvčí skupiny 
odpovídá 
médiím

Horničtí odboráři vytýkají Sobotkovi 

nezájem a zvou ho do dolu 

Sdružení hornických odborů OKD (SHO) po-

slalo premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) 

otevřený dopis, ve němž mu vytýká, že neřeší 

jejich situaci. Volají hlavně po možnosti před-

časného důchodu. Odboráři předsedu vlády 

i všechny ministry pozvali, aby s horníky sfárali 

do dolů. ČTK dopis poskytla mluvčí Česko-

moravské konfederace odborových svazů 

(ČMKOS) Jana Kašparová. Sobotka odpo-

věděl, že ČSSD předčasné důchody horníků 

podporuje, hnutí ANO jejich schválení blokuje. 

Dodal, že je připraven pozvání přijmout a fárat. 

„Materiál předložila do vlády ministryně práce 

a sociálních věcí Michaela Marksová. ČSSD 

nařízení předčasných odchodů horníků do 

důchodu podporuje, schválení na vládě blo-

kuje hnutí ANO, proto bylo zatím projednávání 

Otevřený dopis lékařů se opíral o závěry dvou 

studií, z nichž jedna nese název „Externí ná-

klady na prolomení limitů těžby na Mostecku“ 

a byla zpracována v roce 2012. Paparega 

uvedl, že si ji prostudoval, ale že se s jejími 

závěry neztotožňuje. 

Jen korektně 

„Došlo li by k tomu, že vláda zruší limity, bude 

tato skutečnost znamenat pouze to, že státní 

orgány budou moci zahájit řízení o případném 

vydání povolení k hornické činnosti. Součástí 

tohoto řízení je rovněž i zpracování posou-

zení dopadů na životní prostředí, takzvaný 

dokument EIA,“ pokračoval Paparega s tím, 

že právě EIA by posoudila vlivy na všechny 

oblasti a její výsledek by plně respektoval. 

„Ve své písemné reakci vyjádřil primátor 

názor, že dostačujícím opatřením chránícím 

zdraví i životní prostředí je řízení EIA. Vládní 

usnesení o limitech je tak zřejmě dle jeho 

názoru zbytečné. S tím se ovšem nemůžeme 

ztotožnit, protože usnesení, přestože je skoro 

25 let staré, stále nebylo zcela splněno,“ 

řekl iniciátor dopisu a internista Petr Končel. 

Lékaři ve svém dopisu Paparegu také vyzvali, 

aby jednal i s ekology a odborníky z oblasti 

životního prostředí a zdravotnictví. Mostecký 

primátor odmítl, že by se takovému setkání 

bránil. „Jednání ovšem očekávám korektní 

a nikoli pouze tendenční. Lze si se mnou 

sjednat schůzku,“ doplnil primátor. 

Autoři dopisu chtějí tuto nabídku na osobní 

setkání využít. V průběhu tohoto týdne 

hodlají zároveň připravit odpověď pro Jana 

Paparegu. 

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek 

při své lednové návštěvě Mostu slíbil, že do 

regionu opět zavítá na další jednání ohledně 

limitů. Podle primátora Jana Paparegy by měl 

Mládek dorazit 18. března. „Ofi ciální potvrzení 

ale zatím nemáme,“ řekl Paparega. Ministr by 

měl navštívit Horu Sv. Kateřiny, Horní Jiřetín, 

Litvínov, tedy obce, jejichž současná vedení se 

staví proti prolomení limitů. Na programu má 

mít i schůzku se zástupci Severní energe-

tické a další jednání s vedením mosteckého 

magistrátu. 

Mostecký deník, 9. 3. 2015 

Nejvíc elektřiny je v Česku z hnědého

uhlí, má ho předběhnout jádro 

Nejvíce elektřiny vyrobené v České republice 

pochází v současné době stále z hnědého uhlí. 

Ministerstvo průmyslu pro letošní rok počítá 

v Aktualizaci státní energetické koncepce 

(ASEK) s jeho podílem ve výši 43 procent. Zhru-

ba třetinový podíl má jádro. Podle scénáře ASEK 

Z médií

materiálu přerušeno. Budeme hledat koaliční 

shodu,“ uvedl premiér. 

„Jsem připraven pozvání hornických odborů 

přijmout a sfárat. Nebude to pro mě nová zku-

šenost, v minulosti jsem již měl možnost se 

opakovaně při sfárání do dolu s těžkou prací 

horníků seznámit,“ dodal Sobotka. 

Pod dopisem horníků je podepsán předseda 

SHO Jaromír Pytlík a další předáci. Píšou, že 

se dlouhou dobu snaží dojednat spravedlivé 

důchody pro horníky. Usilují o to, aby všichni 

havíři chodili do penze dřív. Řešilo by to 

i chystané zavírání dolů a propouštění. Dosud 

se dřívější odchody do důchodu týkají jen 

těch, kteří fárali už před rokem 1993 

a stanovený počet směn odpracovali do 

konce roku 2008. 

„Nevnímáte, jaký je věk dožití našich horníků, 

a ignorujete veškeré zpracované studie. Ne-

chcete slyšet, jaký je zdravotní stav horníků, 

počty chorob z povolání, obecných chorob 

a další poškození zdraví. Pravděpodobně vů-

bec nemáte ani ponětí, v jakých podmínkách 

se na šachtě pracuje,“ píšou horničtí odboráři 

premiérovi. Politici podle nich horníkům jen 

slibují. 

Podle návrhu ministerstva práce by o pět 

let dřív mohli do penze chodit i havíři, kteří 

potřebné směny měli až po roce 2008. Mini-

sterstvo fi nancí je proti. Podle něj by dřívější 

důchod mohly chtít i další profese a propou-

štění se nedá řešit snížením důchodového 

věku. Podobné výhrady mají i lidovci. 

Odboráři uvedli, že politici svým postojem 

jen „přilévají benzin do ohnisek“. Předáci prý 

už nechtějí horníky uklidňovat, hrozí sociální 

nepokoje. „Horníkům je naprosto jedno, že 

doly nevlastní stát. Stát je hlavním viníkem 

současné situace a je povinen dát vše do 

pořádku“, píše se v otevřeném dopise. 

Odboráři uvádějí, že 18. března bude v OKD 

fárat předseda ČMKOS Josef Středula. „Po-

kud se nevyhýbáte odpovědnosti za danou 

situaci, můžete se na práci horníků přijet podí-

vat a také sfárat do dolu. Samozřejmě včetně 

všech ministrů, kteří ještě nefárali,“ zvou 

Sobotku odboráři. Zároveň všechny členy 

vlády pozvali na setkání s moravskoslezskými 

horníky 27. března do Stonavy na Karvinsku. 

V ČR existovaly do roku 1993 důchodové 

kategorie. Ve třetí byla většina zaměstnanců, 

ve druhé lidé z náročnějších provozů a v první 

pracovníci z rizikových míst, tedy i horníci. 

Pro získání penze stačilo ve druhé a první ka-

tegorii odpracovat méně let. Hornické odbory 

usilovaly už před lety o to, aby horníci mohli 

dál chodit do penze dřív. Předákům to zatím 

vyjednali pro havíře, kteří nastoupili do dolů 

před zrušením kategorií. 

ČTK, 5. 3. 2015 

Respektuji váš názor, ale musím se

ohradit, odepsal primátor Mostu 

Paparega lékařům

 

Primátor Mostu Jan Paparega odpověděl 

na otevřený dopis lékařů, jehož obsahem 

jsou upozornění na negativní dopady na 

zdraví obyvatel regionu v případě pokračo-

vání těžby. Pod dopis, který mostecký inter-

nista Petr Končel předal Janu Paparegovi na 

začátku února při zasedání zastupitelstva, 

se podepsalo sedmatřicet lékařů z Mos-

tecka. Kromě varování před dopady na 

zdraví lidí také vyzvali primátora, aby k celé 

záležitosti 

přistupoval zodpovědně. Vedlo je k tomu 

vyjádření Paparegy při návštěvě ministra

průmyslu a obchodu Jana Mládka, 

kdy primátor prolomení limitů podpořil. 

„Respektuji váš lékařský názor, nicméně se 

musím ohradit proti několika skutečnostem, 

které jsou uvedeny ve vašem dopise,“ 

napsal v odpovědi Jan Paparega. 

se má toto pořadí kolem roku 2025 vyměnit. 

Podle analytika BH Securities Petra Hlinomaze 

by měla vláda zvážit, zda potřebuje prolamo-

vat takzvané těžební limity hnědého uhlí na 

severu Čech. „Z pohledu spotřeby elektřiny 

v Česku není v tento okamžik nutné za 

každou cenu jít za limity těžby, spíše by jejich 

prolomení bylo nemalým vítězstvím zaintere-

sovaných fi rem,“ řekl Hlinomaz. 

Analytik: ČEZ ztratí dominantní postavení 

Hrubá výroba elektřiny, do které se započítává 

i elektřina spotřebovaná při její výrobě, se 

v Česku pohybuje kolem 90 tisíc gigawattho-

din (GWh) za rok. V roce 2013 byla přes 

87 tisíc GWh, pro rok 2015 počítá MPO s vý-

robou 93 443 GWh. Téměř 80 procent hrubé 

elektřiny vyrábí energetická společnost ČEZ, 

ve které drží přes ministerstvo fi nancí zhruba 

70 procent akcií stát. Podíl ČEZ ale klesá. 

V roce 2010 vyrobila společnost 68 433 GWh 

hrubé elektřiny, předloni pak i přes růst cel-

kové národní výroby 66 709 GWh. „Myslím, 

že současná dominance ČEZ ve výrobě elek-

třiny bude postupně slábnout ve prospěch 

decentralizovaných nezávislých výrobců,“ 

potvrdil analytik společnosti ENA Jiří Gavor. 

Třetí největší vývozce elektřiny v EU 

Podle dat Energetického regulačního úřadu 

je Česko dlouhodobě vývozcem elektřiny. 

Záporné saldo české energetické soustavy 

se od roku 2011 pohybuje kolem 17 ti-

síc GWh, v roce 2012 činilo 17 120 GWh, 

předloni 16 887 GWh a do listopadu 

loňského roku 15 843,8 GWh. Deník E15 na 

konci ledna upozornil na statistiku evropské-

ho sdružení provozovatelů přenosových sítí 

ENTSO-E, která hovoří o tom, že Česko je 

třetí největším vývozcem elektřiny v Evropě. 

Více už vyváží jen Francie a Německo. 

Podle ASEK zůstane i v budoucnu česká 

energetická soustava na základě předpokla-

dů optimalizovaného scénáře přebytková. 

Změna může podle MPO nastat v případě, 

že se zpozdí spuštění plánovaných nových 

jaderných bloků. V tu chvíli by se česká 

energetika dostala do stavu mírně defi citního 

a energeticky dovozního. 

Podle analytiků je pro stát ekonomicky 

výhodnější spíše přebytek vývozu elektři-

ny nad dovozem, odpověď ale není úplně 

jednoznačná. „I možné časově ohraničené 

záporné saldo v bilanci není žádná tragédie. 

Elektřina je mezinárodně obchodovatelná 

komodita a propojenost vnitřního trhu se 

postupně zlepšuje,“ dodal Gavor. 

E15, 10. 2. 2015 
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POPRVÉ VE 
STAROSTOVSKÉM 
KŘESLE

Starosta Roman Dub je nováčkem v  této funkci, 
zvolen byl loni, ale zkušenosti má už z  předcho-
zího volebního období, kdy byl pravou rukou sta-
rostky. Nyní si pozice otočili. 
„Sbírám ve starostovské funkci samozřejmě stá-
le zkušenosti, ale mám skvělou učitelku, bývalou 
starostku Milanu Štveráčkovou, dnešní místosta-
rostku. Je to velká pomoc. Vůbec si nedovedu 
představit své kolegy starosty, kteří padli do funk-
cí rovnýma nohama, třeba i bez jakýchkoliv zku-
šeností ze samosprávy a bez podobné pomoci,“ 
svěřuje se starosta Dub. V devítičlenném zastupi-
telstvu ale změny nastaly docela velké, pět jejích 
členů je zcela nových. „Za těch několik měsíců 
jsme ale zjistili, že jsme si docela sedli,“ svěřil se 
starosta. 
V Louce se v minulých letech udělalo ve prospěch 
obyvatel hodně, ale ani nové zastupitelstvo nemů-
že zahálet, práce je stále dost. „V loňském roce jsme 
peníze od těžební společnosti využili pro naše 
nejmenší a osadili novými a zajímavými hracími 
prvky zahradu mateřské i  základní školy. Pokud 
by letos podpora naší obce ze strany Severní ener-
getické pokračovala, asi bychom fi nancí využili na 

zakoupení mechanizace na údržbu obce. Rozhodli 
jsme se totiž přijmout pracovníka na údržbu zele-
ně, fotbalového hřiště a dalších obecních prostor, 
takže bude zapotřebí i nějaká malá technika,“ pro-
zradil plány Roman Dub.  
Obec ovšem chystá i rekonstrukci budovy obec-
ního úřadu. „V minulých letech jsme se hlavně za-
měřovali na kulturní dům či hřiště, ale teď už bude 
nutná oprava této budovy, kterou trápí vlhkost,“ 
dodal starosta. Objekt tedy čeká sanace suterénu, 
aby voda nevzlínala, a zateplení. 
Společenský život je v  Louce v plném proudu, ať 
už jde o hasičský bál, akce pro děti, vítání nových 
občánků. Mimochodem, těch tu loni měli celkem 
čtrnáct, stejně jako prvňáčků do školy. Chystají de-
sátý ročník Loukiády, ale chtějí obnovit i fotbalové 
klání staří proti mladým. „Obnovit ho ve smyslu 
vrátit jej na velké fotbalové hřiště. Těmi mladými 
myslíme hráče do 33 let věku a starými nad tuto 
věkovou hranici, všichni ovšem musejí mít nějaký 
vztah k naší obci,“ dopřesňuje Roma Dub. Rozhod-
ně to není vše z  kalendáře kulturních a sportov-
ních akcí letošního roku v této obci.   
 (má)    

Obec Louka u Litvínova má svoji více 
než osmisetletou tradici, z toho skoro sto 
posledních let bylo donedávna spojeno 
s těžbou uhlí. Má i zajímavou současnost, 
obec se modernizuje, kvete tu společenský 
a spolkový život, radnice pečuje o mladou 
generaci už od školky. Dlouholetá je 
také spolupráce s těžaři, nyní se Severní 
energetickou. 

Loňský dar ve výši 250 000 korun od Severní energetické využila obec k nákupu moderních hracích prvků pro žáky MŠ a ZŠ. Foto: (má) 

V neděli 1. března si hokejisté Pardubic připsali další porážku v řadě, 

když podlehli Litvínovu 0:2. Do Pardubic však nepřijeli jen litvínovští hokejisté, ale i maskoti 

Bob a Bobek spolu s pohárem mistrů světa, o který budou bojovat reprezentanti na 

blížícím se mistrovství světa. Fanoušci se mohli s pohárem vyfotografovat. Oba týmy se 

znovu střetnou ve čtvrtfi nále Play Off, které zaháji 17. 3. duelem v Pardubicích.

PARDUBICE VS. LITVÍNOV 0: 2

Veletrh se sportem, 
loutkami i pivem
Tématem letošní prezentace Mostecka na veletrzích cestovního 
ruchu je především sportovní vyžití v regionu. Most se totiž pro 
letošní rok stal Evropským městem sportu. Velký zájem vyvolala 
expozice také na nedávném Holiday World 2015 ve Veletržním 
paláci v Praze.

„Během tří dnů se u mosteckého stánku zastavilo kolem 
700 lidí. Zájemcům o náš region jsme nabídli třeba před-
stavení Divadla rozmanitostí s humorným kusem První 
olympijské pohádkové hry s postavou magistra Kelleyho, 
který věren své pověsti při jednotlivých disciplínách soutě-
žícím škodí a snaží se, ale bez úspěchu, Most opět proklít. Ale 
představili se i další kulturní a sportovní subjekty,“ přiblížila 
expozici Mirka Vernerová z mosteckého turistického centra.
Veletržní pátek například vyplnili zástupci sport areálu 
Klíny s nabídkou pro zimní a letní sezónu, ale také se zají-
mavosti – kolem na sníh, které vzbudilo nemalou pozornost. 
Program ve dnech pro odbornou veřejnost byl doplněn 
ochutnávkou hruškové biopálenky ze Zámeckých sadů 
Chrámce. Veřejnost laická mohla v sobotu a v neděli zase 
ochutnat pivo z mosteckého Kahanu s příznačnými názvy 
Černí andělé a magistr Kelley. Největší a tradiční zájem 
byl podle Mirky Vernerové o výlety pro rodiny s dětmi, 
cyklomapy, Uhelné safari, termíny závodů na Autodromu 
a ostatních sportovních akcí. Návštěvníci ale využili i mož-
nosti vyfotografovat se coby tandemoví skokané s padákem 
v ukázce zdejšího sportovního letiště. Někteří se pustili do 
znalostního kvízu o Mostě a získali tak ceny s logem probí-
hajícího Evropského města sportu. Na zpestření nabídky 
pro veletrh se podíleli Jungle Arena, Skywalkers, Aquadrom, 
Severní energetická a Vršanská uhelná, hotel Kapitol, Spor-
tovní a vzdělávací centrum Benedikt Most, Autodrom Most, 
Podkrušnohorské technické muzeum, Hipodrom Most, 
Selský dvůr Braňany, KL sport. Další zastávkou na veletržní 
šňůře byla polská Vratislav.   (red)   

„Rádi bychom tento jedinečný stroj dali do původního stavu 
a pokusili se o jeho zapsání jako národní technické památ-
ky, protože je opravdu výjimečný,“ prozradil ředitel muzea 
Zbyněk Jakš. Opravu a obnovu stroje, který v dole Julius 
III spouštěl klece ještě v roce 1995, provádí už dva měsíce 
dodavatelská fi rma VANAP s.r.o. Zároveň byla také oprave-
na střecha strojovny, vymalováno a na řadu přijdou ještě 
okna v přízemí budovy. „Celou rekonstrukci jsme mohli 
zvládnout díky fi nanční podpoře Ústeckého kraje a oběma 
těžebním společnostem, které nám věnovaly výtěžek z loň-
ského ročníku Uhelného safari,“ dodal ředitel. V plné kráse 
bude parní stroj k vidění v dubnu.   (má)

Už se leskne jako „zamlada“  
Unikátní 124 let starý parní stroj, který je součástí expozice 
Podkrušnohorského technického muzea a který je stále 
provozuschopný, v současnosti prochází obnovou.

Návštěvníky veletrhu zaujaly propagační materiály Uhelného safari i Podkrušno-

horského technického muzea.  Foto: archiv TIC
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MASOPUST
Bez masopustního průvodu si ve Vysoké 

Peci už nedovedou předzvěst jara ani 

představit, i když i ten letošní ročník na jeho 

ranním počátku doprovázel několikastupňový 

„samec“. Masky, kočár s koňmi, koláčky, ale 

také hudba, to jsou v obci vždy neklamné 

známky, že masopustní průvod je na dohled. 

Průvod v čele se starostou prochází obcí 

a z jednotlivých rodinných domů postupně 

vycházejí jejich obyvatelé, aby ochutnali 

nabízené koláčky a naopak, aby uctili putující 

také něčím dobrým na zub či do hrdla. 

Není prý lehké po několika hodinách tento 

maraton ustát a zúčastnit se i dalších 

dvou částí masopustní soboty – dětského 

maškarního karnevalu a večerního 

masopustního veselí pro dospělé. 

Ale sousedy to skvěle spojuje. 

Foto: (má)  

Šedesát let svého života si v nejbližším 
období připomenou Iljas Bolšichin, báňský 
úpravář, a vážná Jarmila Marhoulová.

Za vedení společnosti i spolupracovníky 
přejeme jen to nejlepší!  

Prodám byt 1+3 v OV, 55 metrů čtverečných, 
se zakl. lodžií, v Mostě, ul. Moskevská bl. 406, 
po kompletní rekonstrukci. Cena: 480 tisíc 
korun. Mobil: 725 030 553. 

Naši jubilanti 

Různé

Volejbalový

turnaj

Amatérský 
sportovní klub  
v Siřemi, který loni 
získal podporu 
z fi remního grantu, 
uspořádal volejbalo-
vý turnaj v Podbo-
řanech. Účastnilo se 
ho 7 týmů. Siřemský 
A tým byl první 
a B tým skončil na 
4. místě. Po skončení 
turnaje následovalo 
předání zajímavých 
cen a volná zábava. 
Foto: (jab)
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16. 3.Pondělí 17. 3.Úterý 18. 3.Středa 19. 3.Čtvrtek 20. 3.Pátek

23. 3.Pondělí 24. 3.Úterý 25. 3.Středa 26. 3.Čtvrtek 27. 3.Pátek

30. 3.Pondělí 31. 3.Úterý 1. 4.Středa 2. 4.Čtvrtek 3. 4.Pátek

6. 4.Pondělí 7. 4.Úterý 8. 4.Středa 9. 4.Čtvrtek 10. 4.Pátek

Polévka: 
Zeleninová zahuštěná

 A: 1,9

Hovězí tokáň, těstoviny
 A: 1,3,7

Marinovaná kuřecí prsa na medu, 
dušená rýže
 A: 1,3,6,7,8,10

Listové šátečky s ovocnou náplní, 
čaj

 A: 1,3,7

Aztécký vepřový plátek, hranolky, 
zeleninová přízdoba

 A: 1,7

Vepřové maso se špekovými fazolovými 
lusky, brambory

 A: 1

Hovězí tokáň, 
houskový knedllík

 A: 1,3,7

Hovězí tokáň, těstoviny 
(možno objednat 

i houskové knedlíky)
 A: 1,3,7

Marinovaná kuřecí prsa na medu, 
dušená rýže
 A: 1,3,6,7,8,10

Listové šátečky s ovocnou náplní
 A: 1,3,7

Polévka: 
Oukrop
 A: 1,6,9

Hovězí maso vařené, koprová omáčka, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,7,9,10

Kuřecí stehno dušené v zelí, 
brambory
 A: 1,3,7,9,10

Smažený šmakoun, 
bramborová kaše

 A: 1,3,7

Vepřový závitek „Samson“, 
jasmínová rýže, zeleninová přízdoba

 A: 1,3,6,7,9,10,14

Opečená klobása, bílé fazole na kyselo
 A: 1,3,6,7,10

Hovězí maso vařené, 
koprová omáčka, brambory

 A: 1,3,6,7,9,10

  Hovězí maso vařené, 
koprová omáčka, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,7,9,10

Hornická klobása, 
bílé fazole na kyselo

 A: 1,3,6,7,10

Přesnídávková Polévka:  
Zelná s uzeným masem, pečivo

 A: 1,3,6,7

Polévka: 
Chlebová žebračka

 A: 1,6,9

Vepřové maso alá bažant, 
těstoviny
 A: 1,3,6,7,10

Hovězí dušené v hrnci, 
staročeská rýže

 A: 1  
Capresse salát, tmavé pečivo

 A: 1,3,6,7,10

Smažený sýr, brambory, 
tatarská omáčka

 A: 1,3,6,7,10

Špekové knedlíky s červeným zelím 
a cibulkou

 A: 1,3,7

Vepřové maso alá bažant, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,10

Vepřové maso ala bažant, 
těstoviny (houskové knedlíky)

 A: 1,3,6,7,10

Hovězí dušené v hrnci, 
dušená rýže

 A: 1

Přírodní sekaný řízek, 
bramborová kaše

 A: 1,3,6,7,10

Polévka: 
Játrová z kuřat

 A: 1,3,9

Uzené maso, křenová omáčka, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,10

Vepřové balenky, 
bramborová kaše s karotkou

 A: 1,3,7

Rizoto se sojou a žampiony
 A: 0

Vepřový plátek na zeleném pepři, 
hranolky, 

zeleninová přízdoba
 A: 1,3,6,7,10

Čertíci na pivě, chléb
 A: 1,3,6,7,10

Uzené maso, křenová omáčka, 
brambory

 A: 1,3,7

Uzené maso, 
křenová omáčka, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,10

Čertíci na pivě, 
chléb

 A: 1,3,6,7,10

Polévka: 
Hovězí s vaječnou sedlinou

 A: 3,7,9,12

Kapucínský guláš z vepřového masa, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,10

Zapékané brambory s vepřovým masem
 A: 1,3,6,7,10

Brokolice v sýrové omáčce, 
barevné těstoviny

 A: 1,3,9

Smažená kuřecá prsa v sezamovém 
obalu, těstovinový salát

 A: 1,3,6,7,9,10

Přírodní sekaný řízek, brambory, 
tatarská omáčka

 A: 1,3,6,7,10

Kapucínský guláš z vepřového masa, 
těstoviny
 A: 1,3,6,7,10

Kapucínský guláš z vepřového masa, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,10

Zapékané brambory 
s vepřovým masem

 A: 1,3,6,7,10

Polévka: 
Selská polévka

 A: 1,3,7,9,10

Vepřové maso na houbách, 
dušená rýže
 A: 1,3,6,7,10

Špagety s vepřovým masem, 
rajčaty a sýrem

 A: 1,3,6,7,10

Dušená mrkev s kukuřicí, brambory
 A: 1,7

Kuřecí prsa se sýrem, hranolky,
zeleninová přízdoba

 A: 1,3,6,7,10

Vepřový plátek na slanině, dušená rýže
 A: 1,3,6,7,10

Vepřové maso na houbách, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,10

Vepřové maso na houbách,  
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,10

Špagety s vepřovým masem, 
rajčaty a sýrem

 A: 1,3,6,7,10

Vepřový plátek na slanině, 
dušená rýže

 A: 1,3,6,7,10

Polévka: 
Frankfurtská polévka s bramborem

 A: 1,9

Vepřová krkovice pečená, houskové 
knedlíky, kysané zelí bílé

 A: 1,3,6,7,10

Hovězí maso vařené, játrová omáčka, 
dušená rýže

 A: 1,3,6,7

Kynuté tvarohové šátečky, mléko
 A: 1,3,7

Kuřecí kapsa (šunka+sýr), 
zeleninová rýže

 A: 1,3,6,7,10

Francouzské brambory, okurka
 A: 1,3,7

Vepřová krkovice pečená, bramborové 
knedlíky, kysané zelí bílé

 A: 1,3,6,7,10

Vepřová krkovice pečená, 
houskové knedlíky, 

kysané zelí bílé
 A: 1,3,6,7,10

Hovězí maso vařené, 
játrová omáčka, dušená rýže

 A: 1,3,6,7

Kynuté tvarohové šátečky
 A: 1,3,7

Polévka: 
Krupicová polévka s vejcem

 A: 1,3,7,9

Kuřecí stehno na paprice, 
těstoviny
 A: 1,3,6,7,10

Hovězí maso na česneku, 
dušená rýže

 A: 1

Grenadýrský pochod, okurkový salát
 A: 1,3,7

Steak z vepřové krkovice s křenem 
a bramboráčky

 A: 1,3,6,7,10

Masový nákyp, bramborová kaše
 A: 1,3,6,7,10

Kuřecí stehno na paprice, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,10

Kuřecí stehno na paprice, 
těstoviny
 A: 1,3,6,7,10

Hovězí maso na česneku, 
dušená rýže

 A: 1

Přesnídávková Polévka:  
Fazolová s uzeninou, 

chléb
 A: 1,3,6,7

Polévka: 
Bramborová polévka na kyselo

 A: 1,3,4,6,7,9,10,14

Krkonošský guláš (žampiony), 
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,10

Pražské hnízdo z mletého masa, 
brambory
 A: 1,3,6,7,10

Halušky se zelím
 A: 1,3,6,7,10

Přírodní vepřová játra, brambory, 
tatarská omáčka

 A: 1,3,6,7,10

Zapékané těstoviny s uzeným masem, 
okurka
 A: 1,3,7

Krkonošský guláš (žampiony),
dušená rýže
 A: 1,3,6,7,10

Krkonošský guláš, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,10

Zapékané těstoviny 
s uzeným masem

 A: 1,3,7

Polévka: 
Hovězí se strouháním

 A: 1,3,7,9,14

Domažlické vepřové ragů, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,10

Smažený hamburger, brambory, 
tatarská omáčka

 A: 1,3,6,7,10

Dukátové buchtičky s krémem
 A: 1,3,7

Vepřový plátek na žampionech, 
jasmínová rýže, zeleninová přízdoba

 A: 1,3,6,7,10

Mexické fazole s klobásou, 
chléb

 A: 1,3,6,7,10

Domažlické vepřové ragů, 
těstoviny
 A: 1,3,6,7,10

Domažlické vepřové ragů, 
houskové knedlíky 

(možno objednat i těstoviny)
 A: 1,3,6,7

Dukátové buchtičky s krémem
 A: 1,3,7

Polévka: 
Hovězí s rýží a hráškem

 A: 1,3,7,9,14

Bratislavská vepřová plec, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,7,9,10

Vepřové ragú po italsku, brambory  
A: 1,3,6,7,10

Nudle s tvarohem a cukrem
 A: 1,3,7

Uherský vepřový plátek, hranolky, 
zeleninová přízdoba 

 A: 1,3,6,7,10

Kuře na zbojnický způsob, 
dušená rýže

 A: 0

Bratislavská vepřová plec, těstoviny
 A: 1,3,7,9,10

Domažlické vepřové ragů, 
houskové knedlíky 

(možno objednat i těstoviny)
 A: 1,3,6,7

Dukátové buchtičky s krémem
 A: 1,3,7

Polévka: 
Frankfurtská polévka

 A: 1,9

Vepřový plátek Gyros, 
dušená rýže 
 A: 1,3,6,7,10

Pečené kuře na másle, 
brambory

 A: 1,7

Lečo s vejci, brambory
 A: 3

Kuřecí oheň (pikantní kuřecí maso 
a zelenina), bramboráčky

 A: 1,3,6,7,9,10

Bačovo rizoto se sýrem
 A: 1,3,6,7,10 

 Vepřový plátek Gyros, těstoviny
 A: 1,3,6,7,10 

Bratislavská vepřová plec, 
houskové knedlíky 

(možno objednat i těstoviny)
 A: 1,3,7,9,10

Vepřové ragů po italsku, 
dušená rýže

 A: 1,3,6,7,10

Kuře na zbojnický způsob, 
bramborová kaše

 A: 1

Polévka: 
Hovězí s krupicovými noky

 A: 1,3,9 

Námořnické maso, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,10 

 Zapékané těstoviny se špenátem 
a uzeným masem 

 A: 1,3,7

Zeleninový talíř se sýrem, 
tmavé pečivo 

 A: 1,3,7 

 Smažený kuřecí řízek, 
brambory, citron 

 A: 1,3,7 

 Vepřové srdce na slanině, 
dušená rýže 

 A: 1,3,6,7 

 Námořnické maso, 
těstoviny
 A: 1,3,6,7,10 

Vepřový plátek Gyros, 
dušená rýže
 A: 1,3,6,7,10

Pečené kuře na másle, 
tomatové těstoviny

 A: 1,7

Bačovo rizoto se sýrem
 A: 1,3,6,7,10

Polévka: 
Čočková polévka

 A: 1

Hovězí pečeně po burgundsku,
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,9,10

Domácí jitrnice, brambory,
kysané zelí bílé

 A: 1

Bramboráky, bílá káva
  A: 1,3,6,7

Vepřový plátek se šunkou 
a sýrem, hranolky, 

zeleninová přízdoba
 A: 1,3,6,7

Zapékané brambory 
s uzeným masem

 A: 1,3,6,7 

Hovězí pečeně po burgundsku,
 těstoviny 

 A: 1,3,6,7,9,10

Námořnické maso, 
houskové knedlíky 

(možno objednat i těstoviny)
 A: 1,3,6,7,10

Zapékané těstoviny se špenátem 
a uzeným masem

 A: 1,3,7

Vepřové srdce na slanině, 
dušená rýže

 A: 1,3,6,7    

Polévka: 
Jarní se zeleninovým svítkem

 A: 1,3,7,9,12

Flamendr guláš, 
těstoviny
 A: 1,3,7,10 

Jarní masové kuličky, 
pažitková kaše

 A: 1,3,6,7

Fazolové lusky na smetaně, 
brambory

 A: 1,7 

Pernštýnský vepřový řízek, 
jasmínová rýže

 A: 1,3,6,7,10

Kuřecí stehno s velikonoční nádivkou, 
brambory s cibulkou

 A: 1,3,6,7,10 

Flamendr guláš, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,7,10 

Hovězí pečeně po burgunsku,
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,9,10

Zapékané brambory 
s uzeným masem

 A: 1,3,6,7

     
  

VELIKONOČNÍ
PONDĚLÍ

Polévka:  
Čočková s párkem

 A: 1,3,6,7,9,10

Vepřové srdce na smetaně,
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,9,10 

Smažený soukenický sekaný řízek,
bramborová kaše

 A: 1,3,6,7,10

Bramborové placky, 
zelný salát

 A: 1,3 

Vepřový steak pražského uzenáře,
opékané brambory, 
zeleninová přízdoba

 A: 1,3,6,7,10 

Mexický guláš, dušená rýže
 A: 1,3,6,7,10 

Vepřové srdce na smetaně, 
těstoviny 

 A: 1,3,6,7,9,10

 

Flamendr guláš, těstoviny
(možno objednat 

i houskové knedlíky)
 A: 1,3,6,7,10

Jarní masové kuličky, 
bramborová kaše

 A: 1,3,6,7

Polévka:  
Tukožroutská
 A: 1,3,6,7,9,10 

Bramborové knedlíky Herkules 
s uzeným masem, kysané zelí bílé

 A: 1,3 

Špagety s vepřovým masem 
a rajčaty
 A: 1,3,6,7 

Čočkové karbanátky (bezmasé),
brambory, okurka

 A: 1,3,6,7 

Maso dvou barev (kuřecí+játra),
hranolky, zeleninová přízdoba

 A: 1,3,5,6,7,9,10 

Směs listových salátů s kuřecím 
masem,cereální pečivo

 A: 1,3,7 

 Bramborové knedlíky Herkules 
s uzeným masem, dušený špenát

 A: 1,3

Vepřové srdce na smetaně, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,9,10

Smažený soukenický sekaný řízek, 
bramborová kaše

 A: 1,3,6,7,10

Mexický guláš, dušená rýže
 A: 1,3,6,7,10

Polévka: 
Mlynářská fazolová

 A: 1,3,6,7,9,10,12 

Havířský guláš, 
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,10 

Kuřecí maso s mrkví 
a hráškem, brambory

 A: 1 

Valašské brambory, 
rajčatový salát

 A: 1,3,6,7 

Hovězí plátek na žampionech,
 jasmínová rýže, 

zeleninová přízdoba
 A: 1,3,6,7 

Bramborový závin se špenátem 
a uzeným masem

 A: 1,3,6,7 

Havířský guláš, chléb
 A: 1,3,6,7,10

Bramborové knedlíky Herkules 
s uzeným masem, 

kysané zelí bílé
 A: 1,3

Špagety s vepřovým masem 
a rajčaty
 A: 1,3,6,7

Domácí koblihy
 A: 1,3,7

Polévka: 
Kmínová s vejcem

 A: 1,3,6,7,9,10,12

Vepřové maso na zázvoru, 
dušená rýže

 A: 1,3,6,7,9 

Drůbeží rizoto se zeleninou, 
okurka

 A: 7,9

Kynutý závin s mákem, 
bílá káva
 A: 1,3,6,7

Kuře smažené (stehno), 
brambory, zelný salát

 A: 1,3,7

Opečená klobása,
bílé fazole s rajčaty

 A: 1,3,6,7

Vepřové maso na zázvoru,
houskové knedlíky

 A: 1,3,6,7,9 

Havířský guláš, houskové knedlíky
(možno objednat i těstoviny)

 A: 1,3,6,7,10

Kuřecí maso s mrkví 
a hráškem, 
dušená rýže

 A: 1
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Polévka:  
Drůbková s nudlemi

A: 1,3,6,7,9 

Domažlické vepřové ragů,
dušená rýže 

A: 1,3,6,7,10 

Kuřecí stehno pečené na másle,
brambory 

A: 1,7 

Kynuté tvarohové šátečky,
bílá káva

A: 1,3,7 
 Smažený hermelín, brambory, 

tatarská omáčka
A: 1,3,6,7 

Hovězí dušené na tymiánu, 
těstoviny penne

A: 1,3,6,7,10 
Domažlické vepřové ragů, 

houskové knedlíky
A: 1,3,6,7,10 

Hornická klobása, 
bílé fazole s rajčaty

A: 1,3,6,7

Kynutý závin s mákem
A: 1,3,6,7

Polévka: 
Kulajda

A: 1,3,6,7,9,12 

Cikánská vepřová kýta,
houskové knedlíky

A: 1,3,6,7 

Masový nákyp s rajčaty a sýrem,
brambory

A: 1,3,6,7 

Brokolice se sýrovou omáčkou, 
těstovinové špecle

A: 1,3,6,7 

 Vepřový řízek Petra Voka,
opékané brambory, zelný salát

A: 1,3,6,7 
Kuře na španělský způsob, 

dušená rýže
A: 1,3,6,7,9 

Cikánská vepřová kýta,
těstoviny
A: 1,3,6,7

 

Domažlické vepřové ragů, 
dušená rýže (možno objednat 

i houskové knedlíky)
A: 1,3,6,7,10

Kynuté tvarohové šátečky
A: 1,3,7

Hovězí dušené na tymiánu,
těstoviny penne

A: 1,3,6,7,10

Polévka:  
Hovězí s celestýnskými nudlemi

A: 1,3,6,7,9 

Uzená vepřová krkovice, 
omáčka smetanový křen, 

houskové knedlíky
A: 1,3,6,7 

Čínské nudle s kuřecím masem
A: 1,3,6,7,9,10 

Zeleninový talíř s krabími tyčinkami, 
pečivo
A: 1,4,7 

Vepřová játra na roštu, 
tatarská omáčka, hranolky

A: 1,3,7,10 

Uherský guláš, dušená rýže
A: 1,3,6,7 

Uzená vepřová krkovice,
omáčka smetanový křen, brambory

A: 1,3,6,7

 

Cikánská vepřová kýta, 
houskové knedlíky 

(možno objednat i těstoviny)
A: 1,3,6,7

Kuře na španělský způsob, 
dušená rýže

A: 1,3,6,7,9

Bramborový guláš, chléb
A: 1,3,7

Polévka:  
Česneková

A: 1,6,7 

Havířský guláš, houskové knedlíky
A: 1,3,6,7,10 

Pečené kuřecí stehno, 
dušená rýže

A: 1 

Koblihy s džemem, čaj
A: 1,3,7 

Babický plněný řízek 
(vejce+žamp.+šunka), 
opékané brambory, 
zeleninová přízdoba

A: 1,3,6,7 

 Opečená klobása, 
čočka po selsku, okurka

A: 1,6 

Havířský guláš,
těstoviny
A: 1,3,6,7,10

 

Uzená vepřová krkovice, 
omáčka smetanový křen, 

houskové knedlíky
A: 1,3,6,7

Čínské nudle s kuřecím masem
A: 1,3,6,7,9,10

Uherský guláš, dušená rýže
A: 1,3,6,7

Polévka: 
Uzená s kroupami

A: 1,3,6,9,12

Vepřové maso na kmíně, těstoviny
A: 1,3,7

Smažený karbanátek,
bramborová kaše, okurka

A: 1,3,6,7,9 

Slovenský guláš ze sojových kostek,
dušená rýže
A: 1,3,6,7,9,12

 Kuře na karí, hranolky,
zeleninová přízdoba

A: 1,3,6,7

Penne s vepřovým masem 
a rajčaty
A: 1,3,6,7

Vepřové maso na kmíně,
bramborové knedlíky

A: 1,3,7

 

Havířský guláš,
houskové knedlíky 

(možno objednat i těstoviny)
A: 1,3,6,7

Pečené kuřecí stehno, 
dušená rýže

A: 1

Přelouč, Choltice

Chvaletice,

Hradec Králové 

13. března  4. PLES MĚSTYSE CHOLTICE
Choltice, Zámek Choltice
Začátek: 20.00 hodin, vstupné 120 Kč
Hraje kapela Vladimíra Jelínka JEL-BAND.

14. března  Dětský karneval 
Chvaletice, DK Chvaletice
Začátek: 15.00 hodin, vstupné: 30 Kč
Písničky, soutěže a tancování.

14. března  Vernisáž – Výstava obrazů: 
Milan Poživil
Divišova vila v Přelouči
Začátek: 17.00 hodin  
Výstava obrazů Milana Poživila 
od 16. 3.  do 30. 4. 2015, otevřeno pondělí 
až sobota od 14 do 17 hodin každý čtvrtek 
s přítomností autora.

16. března  TECHTLE MECHTLE 
– travesti show 
Přelouč, sál – Občanská záložna  
Začátek: 19.00 hodin, vstupné 240 Kč před-
prodej, 260 Kč na místě

17. března  Kaštánkova dobrodružství
Přelouč, Městská knihovna Přelouč
Začátek: 16.30 hodin
Srdečně zveme malé i velké čtenáře na 
autorské čtení nové knihy pohádek.

17. března  VEČER S VIDEOKRONIKOU 
MĚSTA PŘELOUČE
Přelouč, sál – Občanská záložna  
Začátek: 18.00 hodin, vstupné: zdarma

18. března  VODFRK aneb písničky 
o lásce vážně i v nadsázce 
Přelouč, sál – Občanská záložna  
Začátek: 19.00 hodin, vstupné: 50 Kč
Koncert skupiny Vodfrk.

19. března  STRÁŽNÍ ANDĚLÉ A POZI-
TIVNÍ ENERGIE – talkshow 
Přelouč, sál – Občanská záložna  
Začátek: 19.00 hodin, vstupné: 70 Kč
Talkshow s odborníkem přes hermetismus 
a paranormální jevy Milanem Doležalem.

21. března  MASOPUST
Chvaletice, DK Chvaletice
Vstupné: 130 Kč
Maškarní taneční zábava, zabijačkové 
hody, hraje: JAMES BAND.

22. března  SNĚHÁNKY Michaely 
Dolinové 
Přelouč, sál – Občanská záložna  
Začátek: 15.00 hodin, vstupné: 70 Kč
Pro děti od 3 do 10 let.

24. března  ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM 
PŘI REKONSTRUKCI AREÁLU 
HŘEBČÍNA v Kladrubech nad Labem
v roce 2014 
Přelouč,  přednáškový sál Kulturního
a informašního centra 
Začátek: 18.00 hodin, vstupné: 40 Kč
Pčednáší Mgr. Tomáš Zavoral.

26. března  KRONIKA KLADRUBSKÁ 
I.–III. (2. část)
Přelouč, zasedací síň Městského úřadu 
v Přelouči – 3. patro. Literárně historický 
podvečer Ing. Lenka Go� hardová CSc.
Začátek: 17.00 hodin

27. března  DEMIAN BAND 
Přelouč, sál – Občanská záložna
Začátek: 19.00 hodin, vstupné: 200 Kč
Argentinská bluesrocková kapela, 
host: GAMBA BLUES BAND.

27. března  CUKROVÉ TINTILIMINTILI
– Divadélko Kůzle
Chvaletice, Kulisárna DK Chvaletice
Začátek: 17.00 hodin, vstupné: 50 Kč
Divadlo pro děti.

28. března  Exhibiční utkání veteránů 
Hradec Králové, ČEZ Arena Hradec 
Králové, začátek: 19.00 hodin  
Stadion Hradec Králové – Jokerit Helsinki

KD REPRE

13. března  Ples Střední školy technické 
Most

14. března  Ples společnosti Vršanská 
uhelná a. s.

SPORTOVNÍ HALA MOST

13. března  Mistrovské utkání Interligy 
házené žen 
Začátek: 18.00 hodin
Černí andělé na své palubovce přivítají 
tým Bemaco Prešov. Přijďte podpořit 
svůj tým.

Most 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ

14. března  Tři čuníci nezbedníci, 
O smutné mašince, Drakopohádky,
10. maškarní bál s diskotékou.

28. března  Hraní o Karkulce aneb 
Pohádka z bedny, Otesánek 
Začátek: 10.00 hodin

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

14. března  Vzpoura hraček 
Pásmo pohádek pro nejmenší: Pan Pro-
kouk přítel zvířátek, Hugo a Bobo, Jak 
Lískulka poznala vílu Lesanku, 
Vzpoura hraček, Jak Lískulka zachránila 
Berušku, Krtek na poušti, Krakonoš 
a strašidlo.
Začátek: 10.00 hodin

17. března  Tučňáci z Madagaskaru 
Promítání pro maminky a tatínky s dětmi. 
ANIMOVANÁ DOBRODRUŽNÁ 
KOMEDIE, ČESKÝ DABING. Objevte 
tajemství nejlepších a nejvtipnějších 
supertajných agentů světa: Skippera, 
Kowalskiho, Rica a Vojína. Jsou to nejen 
veselí a povedení ptáčci, ale i nejvýkonnější 
úderná jednotka tajných agentů. 
Jsou připraveni kdykoliv a kdekoliv 
zasáhnout i při sebemenším 
ohrožení světa.
Začátek: 9.30 hodin

MATEŘSKÉ CENTRUM 

DUHOVÁ ŠKOLIČKA

16. března  Přednáška na téma 
„Výživa batolat“
Přednáška v MC s Hankou 
Začátek: 16.00 hodin

17. března  Přednáška: Altaj 
– chrám přírody, cestování s Š. Šulcem
Začátek: 16.00 hodin

MĚSTSKÉ DIVADLO

17. března  Zpívání v dešti 
B. Comden-A. Green-N. H. Brown-A. Freed 
Podle fi lmu společnosti Metro-Goldwyn-
-Meyer, se svolením Warner Bros. Theatre 
Ventura, Inc. Nahrávku vydala společnost 
EMI. Původní choreografi e fi lmu: Gene 

Kelly a Stanley Donen. Produkce po doho-
dě s: Maurice Rosenfi eld, Lois F. Rosenfi eld 
a Cindy Pritzker, Inc. Dílo je uváděno 
s laskavým svolením Music Theatre Inter-
national (MTI). Všechny potřebné notové 
materiály jsou rovněž dodávány MTI, 
421 West 54th Street, New York, NY 10019, 
www.MTIShows.com. Slavný swingový 
muzikál, v němž nechybí tanec, zpěv ani 
láska. Začátek: 19.00 hodin

Litvínov 

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ

Od 10. března  Výstava Historická 
fi lmová technika

Lom 

27. března  15. ročník Noc s Andersenem
Městský úřad 

Mariánské Radčice 

21. března  Velikonoční dílna pro děti 
s vynášením Morény

04. dubna  Turnaj ve stolním tenisu 
pro děti

11. dubna  Turnaj ve stolním tenisu
pro dospělé

Louka u Litvínova 

28. března  Ples ZŠ + MŠ 
Začátek: 20.00 hodin

3. dubna  Velikonoční karneval pro děti 
Od 15.00 do 17.00 hodin

16. dubna  Vítání občánků 
Začátek: 15.30 hodin

Vysoká Pec 

14. března  Premiéra divadelního spolku 
DivOCH – Čertovská konference…aneb, 
kde udělali čerti chybu??? 
Místo: TJ Banjík Vysoká Pec 
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Tajenka minulé 
křížovky

Vylosovaní luštitelé: Jindřich Kubánek – Most; Jan Prskavec – Chvaletice; Alexandr Žáček – Most. 
V dnešní tajence je ukryto jméno anglického fyzika a chemika (1791–1867). Tajenku zasílejte do 10. dubna na adresu: sevenoviny@sev-en.cz. 

Antonio Lucio Vivaldi


