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Premiér Topolánek navštívil jadernou elektrárnu
Vodní dílo Dalešice má 30 let
Pavel Šporcl: Hudba je pro mne vším



Projekt Bakalář, který je otevírán v tomto roce poprvé, má své první studenty. Pánové 
Bezděk, Ševček a Vaněček podepsali v úterý 26. 8. 2008 za přítomnosti ředitele Jaderné 

elektrárny Dukovany Ing. 
Linharta stipendijní smlouvy. 
Na základě těchto smluv bu-
de ČEZ, a. s., podporovat 
studenty po dobu tříletého 
bakalářského studia po od-
borné i finanční stránce. 
Cílem celého projektu je 
podpořit zájem o technické 
obory a zajistit budoucí per-
sonál blokových dozoren. 
Proto nezůstane tento ročník 
ojedinělý, stejnou šanci do-
stanou studenti i v dalších le-
tech. 

JARMILA HORÁKOVÁ
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ChARitAtiVní ORAnžOVé kOlO
nA FOlkOVýCh PRáZDnináCh PO třetí
Dne 26. 7. odpoledne se zastavily pedály Oranžového kola na hudebním festivalu 
Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Charitativní projekt Oranžové kolo tvořil již 
třetím rokem součást doprovodného programu této tradiční hudební akce. Do sedla 
usedli vedle festivalových 
návštěvníků také starosta města 
Náměšť nad Oslavou Vladimír 
Měrka, hejtman Jihomoravského 
kraje Stanislav Juránek, 
náměstkyně hejtmana kraje 
Vysočina Marie Černá, 
europoslanec Ivo Strejček 
a mnoho dalších, kteří společně 
pomohli dvěma neziskovým 
organizacím. Ty si mezi sebe 
rozdělily 200 000 Kč 
věnovaných Nadací ČEZ – 
99 192 Kč Oblastní charita Třebíč 
a100 808 Salesiánské středisko 
mládeže Brno Líšeň. 
Klub Zámek – centrum prevence Třebíč  – pomáhá dětem a mládeži ve věku 12 až 
20 let, která by se mohla ocitnout v nepříznivé sociální situaci (ohroženost sociálně ne-
žádoucími jevy, rizikové sociální prostředí, vyhraněný životní styl, neakceptovaný větši-
novou společností).  Klub Zámek usiluje o začlenění svých klientů do společnosti a po-
zitivní změnu jejich způsobu života. „Obrací se na nás děti nejen z Třebíče, ale také 
okolí. K tomu, aby mohli být naši sociální pracovníci s nimi ve stálém kontaktu, museli 
za nimi komplikovaně dojíždět. Z příspěvku Oranžového kola chceme zakoupit auto-
mobil, který nám problematickou dopravu za našimi klienty vyřeší. Budeme tak moci 
nabídnout naše služby i těm, kteří nejsou z Třebíče,“ uvedla k účelu použití nadačního 
daru Šárka Majerová, vedoucí zařízení Klub Zámek.
Salesiánské středisko mládeže v Brně – od roku 1995 nabízí středisko dětem a mlá-
deži líšeňského sídliště v Brně řadu možností, jak aktivně a hodnotně trávit svůj volný 
čas. Dům dětí a mládeže nabízí i aktivity pro širokou veřejnost – klub maminek, před-
školáčka, vzdělávací programy nejen pro školy a sportovní aktivity pro dospělé. 
Školské zařízení, jež opírá svou činnost o salesiánský pedagogický a sociální výchovný 
systém, se snaží naučit děti pro ně dosud nepoznaným činnostem, rozvíjet jejich osob-
nost a vést nejmenší k odpovědnosti, laskavosti, otevřenosti a vstřícnosti. „Náš dům je 
otevřen pro děti bez ohledu na barvu pleti, jejich vztah k Bohu a církvi či na sociální 
postavení. V poslední době nás trápí především tělocvična, a tak bychom rádi využili 
sponzorský dar od Nadace ČEZ k renovaci podlahy,“ uvedla vedoucí informační sekce 
Renata Lorencová.
Projekt Oranžové kolo patří ke stěžejním aktivitám Nadace ČEZ. Kromě hudební-
ho festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou navštěvuje Oranžové kolo 
pravidelně např. MFF v Karlových Varech, sportovní akci TNT Fortuna Meeting 
v Kladně nebo slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. 
 JANA ŠTEFÁNKOVÁ

PROJekt bAkAlář POkRAČUJe

Europoslanec Ivo Strejček a mluvčí EDU Petr Spilka
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PREMIÉR TOPOLÁNEK 
NAvšTívIL JE duKOvANy
A sETKAL sE 
s PřEdsTAvITELI Obcí
20KM PÁsMA
První�červencový�den�byl�na�Třebíčsku�ve�znamení�návště-
vy�premiéra�Topolánka.�O�půl�jedenácté�stanul�předseda�
vlády�doprovázený�ministrem�průmyslu�a�obchodu�
Martinem�Římanem,�místopředsedou�poslanecké�sněmov-
ny�Janem�Kasalem�a�hejtmanem�kraje�Vysočina�Milošem�
Vystrčilem�na�půdě�naší�první�jaderné�elektrárny.�Po�pre-
zentaci�současného�stavu�elektrárny�a�perspektivách�další-
ho�dlouhodobého�provozu�Jaderné�elektrárny�Dukovany�
ředitelem�elektrárny�Zdeňkem�Linhartem�se�rozběhla�dis-
kuse�o�udržení�soběstačnosti�ČR�v�elektrické�energii�a�roz-
voji�jaderných�technologií.�
Dalším�bodem�návštěvy�byla�exkurze�do�provozu�1.�reakto-
rového�bloku,�kam�delegaci�provázeli�ředitel�Divize�výroba�
ČEZ,�Vladimír�Hlavinka�a�předsedkyně�SÚJB�Dana�
Drábová.�Na�velínu�1.�bloku�se�premiér�zapsal�do�pamětní�
knihy.�Ta�je�vedena�od�počátku�provozu�elektrárny�a�za�
23�let�od�spuštění�1.�bloku�obsahuje�pěknou�řádku�
zajímavých�zápisů.�
Odpoledne�se�premiér�ČR�Mirek�Topolánek�setkal�v�hotelu�
v�Hrotovicích�se�starosty�140�obcí�ve�dvacetikilometrovém�
okolí�Jaderné�elektrárny�Dukovany,�sdružených�převážně�
v�Energoregionu�2020.�Zde�označil�Topolánek�další�využití�
jaderné�energie�za�zřejmě�nejpřijatelnější�způsob,�jak�udr-
žet�soběstačnost�ČR�v�elektro-energetice�a�jak�splnit�další�
limity,�přijaté�Českou�republikou.�
Předseda�sdružení�obcí�Energoregion�2020�Josef�
Zahradníček,�starosta�Studence,�Vesnice�roku�Vysočiny�
2007,�přednesl�prohlášení�rady�sdružení�těchto�obcí.�
V�prohlášení�se�praví:�„Vědomi�si�důležitosti�energetické�
soběstačnosti�ČR�požadujeme,�aby�vláda�ČR�jasně,�otevře-
ně�a�srozumitelně�deklarovala,�jakým�způsobem�bude�za-
jištěna�rostoucí�potřeba�elektrické�energie�v�horizontu�10�
až�15�let�(tj.�přibližně�doba�potřebná�k�výstavbě�nového�
energetického�zdroje).�Též�aby�energetická�společnost�
ČEZ�zveřejnila�další�záměr�svého�působení�v�lokalitách�
jaderných�elektráren�Dukovany�a�Temelín.�
V�případě,�že�v�těchto�lokalitách�počítá�s�výstavbou�nových�
jaderných�zdrojů,�nabízíme�svoji�pomoc�při�projednávání�
záměrů�s�veřejností,�dotčenými�institucemi�a�organizacemi�
za�předpokladu,�že�bude�uspokojivě�vyřešen�vztah�obcí�
a�jaderného�zařízení�zákonnou�formou.�V�případě,�že�se�
o�výstavbě�nového�jaderného�zdroje�neuvažuje�(a�to�z�ja-
kýchkoli�důvodů,�včetně�politických),�požadujeme�urychle-
né�řešení�vztahu�obcí�a�jaderného�zařízení�tak,�aby�mohly�
být�nastartovány�procesy�v�souvisejících�oblastech�života,�
které�následně�umožní�další�existenci�regionu�po�odstavení�
jaderného�zařízení�bez�sociálních�otřesů“,�uvedli�starostové�
ve�svém�prohlášení.� PETR SPILKA, 
 mluvčí JE Dukovany
 Foto�Jan�Sucharda

Ředitel�Jaderné�elektrárny�Dukovany�Zdeněk�Linhart�vítá�premiéra�
Mirka�Topolánka.

Předsedkyně� SUJB� Dana� Drábová� a� ředitel� divize� výroba� ČEZ�
Vladimír�Hlavinka

Setkání�v�hrotovickém�SPORT-V-HOTELU
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dukovany dostaly 
nejmodernější palivo 
od společnosti tvel

Do�Jaderné�elektrárny�Dukovany�byla�dopravena�první�dodávka�nejmoder-
nějšího�typu�jaderného�paliva�od�ruské�společnosti�TVEL.�
Nová�generace�paliva�pro�reaktory�typu�VVER-440�s�mírně�zvýšeným�oboha-
cením�umožní�ekonomičtější�provoz�všech�čtyř�bloků.
Koncem�května�2008�dorazila�do�Jaderné�elektrárny�Dukovany�první�dodáv-
ka�paliva�nové�generace.�V�příštích�letech�umožní�dále�zvýšit�ekonomickou�
efektivnost�výroby�elektřiny�ve�všech�blocích�této�jaderné�elektrárny.�
Průměrné�obohacení�v�provozních�palivových�souborech�se�zvýší�ze�4,25�
procenta�na�4,38�procenta�235U.�Použití�tohoto�nového�paliva�vede�k�lepší-
mu�vyrovnání�výkonu�v�aktivní�zóně�reaktoru,�což�je�jedním�z�předpokladů�
povolení�zvýšení�výkonu�reaktoru�až�o�5�%.�Nové�palivo�umožňuje�také�pro-
dloužení�doby�jeho�práce�v�reaktoru�až�na�6�let.�Provoz�na�vyšším�výkonu�je�
podmíněn�souhlasem�Státního�úřadu�pro�jadernou�bezpečnost.

Technici�společnosti�TVEL�nové�palivo�připravovali�v�dlouhodobé�spolupráci�
s�českými�experty�na�základě�smlouvy�mezi�společnostmi�TVEL�a�ČEZ.�
Optimalizace�konstrukce�palivových�souborů�zlepšila�jejich�tepelně�hydraulic-
ké�vlastnosti.�Tepelná�výkonnost�aktivní�zóny�se�v�závislosti�na�způsobu�pro-
vozování�s�novým�palivem�zvýší�až�o�pět�procent.�Palivo�se�tak�může�podílet�
na�zvýšení�výkonu�celé�elektrárny�a�množství�vyrobené�elektřiny,�kterou�
elektrárna�dodá�do�sítě.

V�Dukovanech�odebírají�palivo�společnosti�TVEL�od�samého�počátku�provo-
zu�v�roce�1985.�V�letošním�roce�byl�dokončen�přechod�všech�čtyř�dukovan-
ských�bloků�z�tříletého�palivového�cyklu�na�pětiletý.�Snížily�se�tak�požadavky�
na�výměnu�použitého�paliva�za�nové�a�současně�nároky�na�skladování�použi-
tého�paliva�v�kontejnerech.�Dosavadní�zlepšení�paliva�pro�Dukovany�přinesla�
úsporu�nákladů�přes�8�miliard�korun.
V�Jaderné�elektrárně�Dukovany�ve�třech�uplynulých�letech�vyměnili�nízkotla-
ké�části�turbín�za�nové�modernější�od�Škody�Power�a�zvýšili�tak�výkon�každé-
ho�bloku�ze�440�MW�na�460�MW�bez�nutnosti�zvýšení�výkonu�reaktoru.�
Od�příštího�roku�bude�pokračovat�modernizace�dalších�částí�technologické-
ho�zařízení.�Cílem�je�dále�zvýšit�výkon�každého�bloku,�a�to�až�na�500�MW�do�
roku�2012.

PETR SPILKA
Fotografie Jan Sucharda a archiv EDU 

Dosavadní zlepšování
paliva pro dukovanskou 
elektrárnu přineslo úspory
přes 8 miliard korun.
Další úspory přinese
nejnovější palivo.

Uranová�ruda

Palivové�tablety

Model�palivových�kazet

Pohled�do�reaktorového�sálu�3.�a�4.�výrobního�bloku.
V�reaktorech�je�ještě�palivo�dosavadního�typu,�ale�postupně�
bude�doplňováno�palivem�nové�generace�s�vyšším�
obohacením,�jehož�pracovní�cyklus�bude�šest�let.
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Pro čtenáře Zpravodaje máme dva recepty:

Obrácené řízky
Naklepané�maso�obalit�ve�strouhance�a�vajíčku�prudce�osmažit�(sádlo�musí�být�
rozpálené).�Dát�do�skleněné�mísy�a�proložit�cibulkou�pokrájenou�na�kolečka.�
Polít�naběračkou�vody�nebo�vývarem.�Zavřít�víkem�a�péct�v�troubě�asi�půl�hodiny.

Zapékané těstoviny
Uvaříme�těstoviny�a�necháme�okapat.�Zpěníme�cibulku�na�másle�a�zaprášíme�
moukou.�1�kostku�masoxu�rozpustíme�v�trošce�vody,�přidáme�nastrouhaný�sýr�
Eidam�a�přelijeme�1�smetanou.�Nalijeme�na�cibulku�a�pak�vše�do�okapaných�
těstovin�a�zapečeme�asi�10�minut.

OKAREC
OBEC, KDE „VLÁDNOU“ ŽENY
Obec�Okarec�leží�4�km�jihozápadně�
od�Náměště�nad�Oslavou,�v�nadmoř-
ské�výšce�417�m.�Rozkládá�se�na�mír-
ném�pahorku�nad�rybníkem�Poulíkem.�
V�zakládací�listině�kláštera�Třebíckého�
se�můžeme�dočíst�o�osadě�Hekartic,�
kterou�se�míní�Okarec�(od�osobního�
jména�Ekard,�Okart�nebo�Hekard)�
z�toho�vzniklo�německé�jméno�osady�
Okarts�–�počeštěno�na�Okarec.�
Prvním�známým�vlastníkem�Okarce�byl�
na�počátku�12.�století�třebíčský�bene-
diktinský�klášter.�Jako�první�je�v�letech�
1349�-�1376�doložen�Ondřej�z�Okarce.�
Po�vymření�rodu�vladyků�z�Okarce�
přešla�obec�na�přelomu�14.�a�15.�sto-
letí�na�spřízněné�vladyky�z�Pyšela.�
V�15.�století�náležel�Okarec�vladykům�
z�Říčan�a�Valeckým�z�Mírova.�Roku�
1556�připojil�Oldřich�z�Lomnice�oka-
recké�zboží�k�Náměšti.�Tolik�v�krátkosti�
z�historie�obce.�
Troufám�si�říct,�že�i�rok�2006�se�zapí-
še�do�dějin�Okarce.�Od�tohoto�roku�
rozhoduje�o�dění�v�obci,�která�má�
130�obyvatel,�pět�žen.�Pětičlennému�
ženskému�zastupitelstvu�„velí“�paní�
starostka�Jitka�Havránková.�A�co�nej-
více�zastupitelky�v�obci�tíží?�Špatný�
stav�kanalizace,�oprava�kapličky.�
Zvláště�pro�starší�občany�je�špatné,�
že�v�obci�není�prodejna�potravin.�
Nevýhodou�je,�že�obec�nemá�žádná�
stavební�místa.�
Naopak�si�ženy�velmi�pochvalují�dovoz�
obědů�do�vsi�z�Agrochemy�ve�
Studenci.�Dobrá�spolupráce�je�
i�s�Obecním�úřadem�ve�Studenci,�který�
zajistil�svoz�okareckých�dětí�do�jejich�
školy�a�školky.�
Obec�Okarec�je�také�vlastníkem�21�ha�
lesa,�o�který�se�velmi�dobře�stará�hajný�
pan�Milan�Horký.

Paní starostko, a co se vám ženám 
podařilo za uplynulé dva roky půso-
bení v zastupitelstvu?

„Na�návsi�byla�vybudována�budka�na�
jídlonosiče�pro�dovoz�obědů.�Z�dotací�
na�obnovu�venkova�byla�postavena�au-
tobusová�čekárna.�Díky�příspěvku�od�
ČEZu�jsme�vybudovali�dětské�hřiště.�
Pod�hrází�rybníka�prořezali�a�upravili�
stromy�a�keře.�Vloni�jsme�společně�
oslavili�65.�výročí�založení�hasičského�
sboru,�kdy�se�uskutečnila�soutěž,�kte-
ré�se�zúčastnilo�21�družstev.�S�podpo-
rou�úřadu�práce�byla�zřízena�pracovní�
četa,�která�uklízí�po�vsi.�Myslím�si,�že�
to�u�nás�v�obci�hodně�prokouklo.�
Uvedli�jsme�do�provozu�internetovou�
knihovnu.�Dle�potřeby�vydáváme�
Okarecký�zpravodaj.�U�příležitosti�kula-

tého�životního�jubilea�chodíme�starším�
občanům�od�70�roků�blahopřát.�Pro�
děti�připravujeme�Mikuláše,�každoroč-
ně�pořádáme�setkání�s�důchodci.�
Rádi�bychom�ještě�obnovili�některé�
tradice,�které�v�obci�bývávaly,�napří-
klad�pouť.“
A�protože�se�jmenuje�náš�seriál�Z�ku-
chyně�paní�starostky,�ve�kterém�nám�
vždy�paní�starostka�prozradí�svůj�re-
cept,�dovolím�si�dnes�zeptat�se�všech�
vašich�zastupitelek:�

Co nejraději vaříte nebo jíte?

Paní starostka Jitka Havránková:�
Nejraději�suché�rohlíky�(smích).�
Přiznávám�se,�že�mám�velmi�ráda�
sladké,�buchty,�buchtičky,�zákusky.
Paní Marie Krčálová – místostarost-
ka:�Řízky,�jakékoliv.�A�dnes�jsem�si�pro�
vás�připravila�jeden�recept,�a�to:�
Obrácené�řízky
Paní Marta Koutská – maminka troj-
čat: Ráda�vařím�a�máme�rádi�celá�ro-
dina�kuře�na�jakýkoliv�způsob,�třeba�
na�nudličky.
Paní Jana Ošmerová�–�já�mám�velmi�
ráda�těstoviny�a�každý�v�rodině�má�rád�
něco�jiného.
Paní Milada Jurová – mám�ráda�řízky,�
kuřecí�maso�–�čína�atd.

ALENA HOSTAŠOVÁ
Fotografie Jan Sucharda a archiv OÚ

Zastupitelky�obce�Okarec�(zleva):�
Jana�Ošmerová,�Marie�Krčálová,�Jitka�Havránková�(starostka),�Marta�Koutská,�Milada�Jurová

Autobusová�zastávka�s�kapličkou

Dětské�hřiště

Vystoupení�dětí�při�setkání�s�důchodci
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Vodní dílo 
dalešice 
má 30 let
Rozhovor se Zdeňkem Saturkou, 
ředitelem Vodních elektráren SKUPINY ČEZ

Pane řediteli, právě uplynulo 30 let 
od spuštění energetického díla na 
řece Jihlavě. Můžete se ohlédnout 
za těmi třemi desítkami let? 
Nejsem sice pamětníkem, ale 
o ohlédnutí se pokusím. Tak jako vět-
šina vodních děl a vodních elektráren 
je i soustava vodních děl Dalešice – 
Mohelno unikátním dílem, které se 
dle mého názoru podařilo zakompo-
novat do krásné krajiny. Za uplynu-
lých 30 let se v elektrárně také vystří-
dalo mnoho lidí. Nelze vzpomínat na 
jednotlivce. Pracovníci u vodních 
elektráren byli vždy kolektiv, který byl 
a je hrdý na svoji práci. Pro lidi 
od vody to není zaměstnání, ale 
povolání.
Samotná elektrárna měla vždy výji-
mečné poslání z hlediska své funk-
ce. Naprojektované technické para-
metry (výkonu 400 MW, časů najetí 
90 s) elektrárnu předurčují k využití 

jako rychlestartující zdroj. V 90. le-
tech klesalo využití elektrárny. 
Nebyly jasně stanoveny podmínky 
obchodní a technické pro využití 
přečerpávací elektrárny. Až vývoj tr-
hu s elektrickou energií a energetic-
ká situace posledních let vedly k da-
leko vyššímu využívání tohoto zdroje 
pro řešení krizových situací. Dnes už 
pracovníci elektrárny daleko více vní-
mají význam své práce pro naši spo-
lečnost a myslím si, že jsou na to pa-
třičně hrdi. 
Vodní elektrárny mají ještě jedno spe-
cifikum. Není u nich stanovena život-
nost, a tak jsme povinni udržovat svě-
řené zařízení pro několik dalších gene-
rací. Tak při tom vzpomínání nesmíme 
zapomenout na pracovníky, kteří svůj 
aktivní věk na elektrárně ukončili a po-
děkovat jim za to, že můžeme pokra-
čovat v jejich započaté cestě a po je-
jich vzoru.

Elektrárna Mohelno
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V blízké Jaderné elektrárně 
Dukovany, pro niž je Dalešická pře-
hrada zásobárnou vody, již řadu let 
probíhá proces modernizace a záro-
veň i zvyšování výkonu. Jak je tomu 
v elektrárně Dalešice? 
Věkem�patří�elektrárna�k�těm�mladším�
mezi�vodními.�Ale�tak�jako�každá�zralá�
žena�ve�věku�30�let�myslí�na�to,�jak�
zlepšit�svůj�vzhled,�tak�i�elektrárna�pro-
šla�v�uplynulých�několika�letech�omla-
zovací�kúrou.�V�90.�letech�byla�prove-
dena�kompletní�rekonstrukce�SKŘ�
a�následně�byly�na�všech�soustrojích�
po�cca�25�letech�provozu�provedeny�
generální�opravy�strojní�části�a�generá-
torů.�Výsledkem�je�plná�automatizace�
provozu�s�minimalizací�nároků�na�pro-
vozní�obsluhu.�Výměnou�oběžných�kol�
na�3�ze�4�soustrojí�bylo�dosaženo�zvý-
šení�výkonu�v�průměru�o�10�MW�na�
stroj�a�rozšíření�regulačního�pásma.�Při�
GO�bylo�použito�mnoho�nových�tech-
nologií,�které�vedou�ke�zvýšení�ekolo-
gické�„bezpečnosti“.�Jsme�přece�u�vo-
dy,�a�tak�je�jednou�z�našich�priorit�
i�ochrana�životního�prostředí.

A perspektiva Vodního díla 
Dalešice? 
Pokud�se�podíváme�na�vodní�dílo�očima�
lidí,�kteří�je�vnímají�jako�přehradu,�tak�si�
myslím,�že�nás�čekají�významné�změny.�
V�loňském�roce�se�poprvé�po�přehradě�
rozjela�veřejná�lodní�doprava�a�takový�
úspěch�nikdo�nečekal.�Je�to�doopravdy�
krásný�kout�přírody.�Aktivní�snaha�regio-
nálních�zástupců�přilákat�více�návštěvní-
ků�do�bezprostřední�blízkosti�přehrady�

určitě�změny�přinese.�Věřme,�že�větší�
rozvoj�rekreace�přinese�více�pozitivního�
pro�region�a�neuškodí�okolní�přírodě.
A�z�pohledu�společnosti�ČEZ?�Vodní�dí-
lo�má�před�sebou�mnoho�let�pracovního�
života.�Poptávka�po�specifickém�druhu�
špičkové�energie�stále�stoupá.�Soustrojí�
jsou�po�generálních�opravách�v�dobré�
kondici�na�minimálně�dalších�25�let�a�li-
dé,�kteří�se�o�ně�starají,�své�práci�dávají�
vše.�Osobně�nemám�o�budoucnost�
Vodní�elektrárny�Dalešice�obavy.

A na závěr mi dovolte osobní otáz-
ku. Když odmyslíme vaši profesi 
a funkci ředitele Vodních elektráren 
ČEZ, a. s., – jak je to s vaším vzta-
hem k vodě jako takové?
Byť�jsem�narozen�ve�vzdušném�zname-
ní,�mám�k�vodě�blízko�odmalička.�
U�vody�jsem�strávil�mnoho�času.�
K�mým�oblíbeným�sportům�patří�hod-
ně�dlouho�kanoistika�a�v�poslední�do-
bě�i�jachting.�Na�vodě�trávím�většinu�
svého�volného�času.�Myslím�si,�že�vím,�
co�voda�dokáže.�Je�to�živel,�který�je�
dobrý�sluha,�ale�zlý�pán.�Naučil�jsem�
se�vodu�číst�a�rozumět�jí.�Možná�i�pro-
to�mě�i�práce�u�Vodních�elektráren�na-
plňuje.�Vždy,�když�jedu�do�práce,�jedu�
„k�vodě“.�Není�to�ale�jenom�o�vodě�sa-
motné.�Moje�životní�zkušenost�je,�že�li-
dé,�kteří�mají�rádi�vodu,�nemohou�být�
špatní,�a�to�mohu�potvrdit�jak�z�osobní�
zkušenosti,�tak�z�té�profesní.�A�tak�k�té�
„vodě“�jezdím�rád�i�kvůli�těm�lidem.

Děkuji za rozhovor.
PTAL SE JAN SUCHARDA

ELEKTRÁRNA MoHELNo

objem nádrže  17,1 mil. m3

spád  21,6 – 35,6 m

počet soustrojí  2

typ turbin  Kaplan  (Francis)

výkon jednoho soustrojí  1,2 (0,6) MW

max. průtok vody 

turbinou  4,1 (2,15) m3/sec

otáčky  750  (600)  ot/min

průměr oběžného kola  800  (650)  mm

PřEČERPÁVACí 
VoDNí ELEKTRÁRNA 
DALEšiCE

objem nádrže  127 mil. m3

spád  60,5 – 90,7 m

počet soustrojí  4

typ turbiny  reverzní Francis

maximální výkon soustrojí  120 MW

maximální příkon při čerpání    115 MW

max. průtok vody 

turbinou při výrobě  150 m3/sec

max. průtok vody 

turbinou při čerpání  137 m3/sec

otáčky  136,4  ot/min

průměr oběžného kola  6000  mm

Fotografie�archiv�ČEZ,�a.�s.,�a�Jan�Sucharda

Strojovna�Elektrárny�Dalešice
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PAVEL ŠPORCL:
„DÍKY HOUSLÍM MOHU 
VYJÁDŘIT SVÉ POCITY“
„HUDBA JE PRO MĚ VŠÍM – 
KONÍČKEM, PRACÍ, LÁSKOU. 
OBSAHUJE VEŠKERÉ LIDSKÉ 
EMOCE A CITY, SMUTEK, 
ZLOST, RADOST I NĚHU. PRÁVĚ 
DÍKY HOUSLÍM MOHU TYTO 
POCITY NEJLÉPE VYJÁDŘIT. 
V TOM VIDÍM SVÉ POSLÁNÍ 
A DOUFÁM, ŽE TO Z MÉ HRY 
CÍTÍTE I VY.“
 PAVEL ŠPORCL

Na housle jste začal hrát již v pěti 
letech, vzpomínáte na své první 
houslové skladbičky?
Jedna�z�mých�prvních�zahraných�
písniček�byla�Sedí�liška�pod�du-
bem.�Nejdříve�jsem�chodil�asi�půl�
roku�do�přípravky,�kde�jsem�se�na-�
učil�noty�a�intonovat�a�poté�jsem��
začal�hrát�z�not.�Na�hodiny�jsem�se�
vždy�těšil,�pan�učitel�byl�„úžasnej“,�
„milej“,�byla�s�ním�legrace.�I�když�to-
mu�možná�nebudete�věřit,�ale�ně-
které�písničky,�které�jsem�hrál,�byly�
pro�mě�obtížné.�Asi�tak,�jako�dají�za-
brat�každému�jinému�začínajícímu�
houslistovi.

Od té doby již uplynulo mnoho let 
a vy teď střídáte jedno koncertní 
místo za druhým. Byl jste hostem 
festivalu Hudební slavnosti a hrál 
jste v Hrotovicích, v nejmenším 
městě regionu jaderné elektrárny. 
Jak se vám tam hrálo?
Velmi�rád�hraji�právě�v�takových�
městečkách,�jako�jsou�třeba�
Hrotovice,�protože�jsou�tam�lidé�úpl-
ně�jiní,�než�ve�velkých�městech.�
Daleko�víc�si�váží�možnosti�navštívit�
koncert.�A�zvlášť�je�pro�mě�milé,�
když�na�koncert�přijdou�dětičky�
a�mají�možnost�si�zahrát,�tak�jak�je�
tomu�na�Hudebních�slavnostech�
a�samozřejmě�že�s�nimi�přijdou�i�ro-
diče.�Věřím,�že�je�to�pro�rodiče,�ale�
i�děti�velká�událost�a�pro�mě�je�to�
moc�milé.

A jak vnímáte posluchače v jiných 
zemích?
Je�v�tom�obrovský�rozdíl.�Třeba�už�
mezi�Amerikou�a�Japonskem.�
Američané�hned�vstanou,�a�to�zna-
mená,�že�když�vstávají�na�každém�
koncertě,�tak�už�to�povstání�ztrácí�tu�
hodnotu,�než�jakou�to�má�u�nás.�
V�Evropě�se�často�nevstává�při�po-
tlesku�a�potom,�když�publikum�po-
vstane,�tak�to�má�opravdu�velkou�vá-
hu.�Japonci�zase�tleskají�hodně�poti-
chu�a�málo.�V�evropských�státech�je�
to�docela�stejné.�A�musím�přiznat,�že�
mě�těší,�že�v�České�republice�je�po-
řád�o�mé�koncerty�zájem�a�lístky�jsou�
dopředu�vyprodané.�Řekl�bych,�že�
moje�koncerty�jsou�pro�posluchače�
velká�událost.�A�jak�už�jsem�řekl,�rád�
hraji�i�v�malých�městečkách.

Jste nositelem mnoha 
významných cen a ocenění, 
koncertujete po celém světě 
a spolupracujete s řadou 
domácích i zahraničních orchestrů. 
Jako jediného z českých houslistů 
mladé generace vás zařadil světově 
uznávaný kritik a historik Henry 
Roth do své knihy „Housloví 
virtuosové“: Od Paganiniho po 21. 
století, co to pro vás znamená?
Je�to�příjemný�pocit,�že�o�vás�ve�svě-
tě�vědí�a�mám�radost,�že�pocházím�
z�Česka.�Měli�jsme�ohromnou�čes-
kou�houslovou�školu�a�já�se�snažím�
jít�v�její�tradici�a�nedělat�našim�hous-
listům�ostudu.�Je�dobře,�že�v�té�kni-
ze�jsem,�ale�neznamená�to,�že�mi�to�
otevírá�cestu�do�všech�koncertních�
sálů.�Ale�potěšilo�mě�to�a�je�to�pro�
mě�pocta.�

Jsou to asi dva roky, co jste oslnil 
publikum a vystupujete s modrými 
houslemi, je v této barvě nějaká 
symbolika? A kdo je autorem 
vašich houslí?
V�barvě�žádná�symbolika�není.�
Housle�postavil�Jan�Špidlen�na�
mou�objednávku,�je�to�náš�nejlepší�

houslař.�Prostě�jsem�mu�řekl,�po-
stav�mi�modré�housle�a�on�je�posta-
vil.�Vložil�jsem�do�nich�několik�ino-
vací.�Jeho�nástroje�jsou�ceněny�
a�pro�velký�zájem,�především�z�cizi-
ny,�musí�zájemci�čekat�i�několik�let�
na�zhotovení.�Jsou�fantastické,�
úžasné,�mám�je�velmi�rád.�Rád�na�
ně�hraji�a�nedovedu�si�představit,�
že�bych�na�ně�hrál�jen�proto,�že�
jsou�modré.

Míváte někdy před koncertem 
trému?
Ne,�není�důvod.�Já�se�na�koncerty�
těším!�Když�jsem�připravený,�tak�
jsem�připravený�a�není�se�čeho�bát.

Vidíte v dnešní mladé generaci 
svého nástupce? 
Dnes�je�spousta�šikovných�houslistů.�
Musí�se�nějakým�způsobem�vyprofi-
lovat.�Je�několik�houslistů,�o�kterých�
jsem�slyšel,�ale�vzhledem�k�tomu,�že�
mám�téměř�100�koncertů�do�roka,�
tak�moc�nestíhám�sledovat�mladší�
kolegy.

Relaxujete muzikou, pokud ano, 
tak jaký žánr posloucháte?
Relaxuji�tenisem,�masáží�nebo�čet-
bou.�Když�mám�„depku“,�rád�si�po-
slechnu�hudbu,�ve�které�to�hodně�
vře�a�má�to�rytmus.�To�vás�z�toho�
dostane.�A�když�je�pohoda,�tak�rád�
poslouchám�třeba�Barbaru�
Streisand.�Když�se�potřebuji�uklid-
nit,�hraji�na�housle,�soustředím�se�
jenom�na�to.�V�autě�poslouchám�
hodně�rádio,�hlavně�Radiožurnál,�
ale�to�je�především�kvůli�politice,�
protože�ta�mě�zajímá.�Jsem�rád,�že�
se�konečně�něco�děje,�já�jsem�spíš�
na�té�pravé�straně.�Této�vládě�fan-
dím.�To,�co�dělají,�není�jednoduché,�
doba�je�těžká…

Je pro vás některá skladba nebo 
skladatel „srdcová záležitost“?
Já�mám�vždycky�srdeční�záležitost�
tu,�kterou�zrovna�hraji.
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Co připravujete na nejbližší 
období?
V�červnu�byla�odstartována�série�
koncertů�po�celé�České�republice�
Vivaldi�tour�2008,�kde�se�bude�hrát�
Čtvero�ročních�období�ve�22�netra-
dičních�místech�v�Čechách�a�na�
Moravě.�
V�červenci�jsem�natáčel�se�sloven-
skou�romskou�cimbálovkou�Romano�
Stilo�v�holešovické�La�Fabrice.�Při�té-
to�příležitosti�vznikla�i�neobvyklá�na-
hrávka,�kterou�Supraphon�chystá�na�
vánoční�trh.
Dále�budu�natáčet�s�FOK�a�pak�poje-
du�koncertovat�ještě�do�Francie.
Jsem�také�patronem�festivalu�ve�
Znojmě,�který�je�hodně�spojen�s�folk-
lórem,�přestože�je�zaměřen�hodně�na�
klasickou�hudbu.�Samozřejmě�nesmí�
chybět�ochutnávka�vína�vždy�od�jed-

noho�vinaře.�Letos�je�to�již�čtvrtý�roč-
ník.�Patronem�festivalu�jsem�už�tři�ro-
ky.�A�musím�říct,�že�si�vinaři�mého�
patronátu�považují�a�stává�se�z�toho�
pěkná�tradice.�A�moc�se�na�koncerty�
těším.�Jsou�v�různých�zajímavých�
prostorách�a�venkovních�dvorech,�
pořadatelům�se�podařilo�najít�úžasná�
místa�na�koncerty.

Když už jste se dostal k tomu vínu. 
Máte rád víno? 
Mám.�Mám�kamarády�vinaře.�A�mám�
kamarády�muzikanty,�se�kterými�si�
vždy�rád�zahraji�a�popiji�víno.�Můj�nej-
větší�kamarád�vinař�je�asi�Staňa�Mádl�
z�Velkých�Bílovic.�Když�se�spolu�vidíme,�
tak�piju�pro�zdraví�víno�každý�den.�

Tak�hodně�zdraví
� ALENA HOSTAŠOVÁ

PAVEL ŠPORCL
VYSTUDOVAL PRAŽSKOU 
KONZERVATOŘ A HUDEBNÍ FAKULTU 
AMU (VÁCLAV SNÍTIL). V LETECH 
1991–96 STUDOVAL V USA NA 
PRESTIŽNÍCH ŠKOLÁCH 
A UNIVERZITÁCH POD VEDENÍM 
VYNIKAJÍCÍCH PEDAGOGŮ 
(DOROTHY DELAY, ITZHAK 
PERLMAN, DR. EDUARD 
SCHMIEDER). JE NOSITELEM 
MNOHA VÝZNAMNÝCH CEN 
A OCENĚNÍ. JEHO CD ZÍSKALY 
OCENĚNÍ ZA NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
TITULY NA NAŠEM TRHU. ROZSÁHLÝ 
REPERTOÁR OBSAHUJE 
40 HOUSLOVÝCH KONCERTŮ, 
NESPOČET SONÁT, KOMORNÍCH 
A VIRTUOZNÍCH DĚL. JE ČASTÝM 
HOSTEM PRESTIŽNÍCH 
KONCERTNÍCH PÓDIÍ 
V EVROPĚ, KANADĚ, USA 
A JAPONSKU.

Fotografie�Jan�Sucharda
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K FOLKOVKÁM PATŘÍ NEJEN MUZIKA, 
ALE I POHODA
Patříš mezi klíčové osoby festivalu. 
V čem spočívá tvoje hlavní činnost? 
Je to jenom muzika nebo máš tak 
trochu „prsty“ i v tvůrčích dílnách, 
které jsou neodmyslitelnou součástí 
festivalu?�
V�posledních�letech�jsem�tvořil�přede-
vším�hlavní�ideu��Folkovek,�která�vy-
chází�i�z�něčeho�jiného,�než�jen�z�kon-
certů.�Pokud�bych�měl�mluvit�
o�Hnízdu�múz,�tak�to�vzniká�z�určité�
zažité�sady�tradičních�tvůrčích�dílen�
a�spolupracovníků,�kteří�sem�rádi�jez-
dí.�Vedle�toho�je�zde�řada�hudebních�
a�tanečních�dílen,�které�dávám�dohro-
mady�já.�

Mnozí muzikanti se objevili na 
Folkovkách  již poněkolikáté. Jsou 
někteří, kteří přicházeli na festival 
s obavami a dnes se rádi vracejí?

Takových�muzikantů�je�hodně�a�těší�
mě,�že�to�nejsou�jen�Češi,�ale�i�muzi-
kanti�ze�zahraničí.�Mám�pár�takových�
oblíbených,�kteří�jezdí�téměř�každý�
rok.�Snažíme�se�však,�když�domlouvá-
me�koncert,�abychom�pokaždé�přišli�
s��jiným�projektem,�což�si�myslím,�že�
se�relativně�daří.�

To je třeba Jiří Pavlica, který je na 
Folkovkách téměř každý rok.

Typický�je�opravdu�Jura�Pavlica.�
Společně�si�ale�říkáme,�když�nás�nic�
nenapadne,�tak�prostě�Hradišťan�ten�
rok�na�Folkovkách��nebude.�V�prů-
běhu�roku�pak�přicházíme�s�různý-
mi�nápady�a�dá�se�říct,�že�v�posled-
ních�letech�děláme�speciální�pro-
gram�pro�Folkové�prázdniny.�Myslím�
si,�že�třeba�letošek,�alespoň�z�mého�
pohledu,�ale�mám�pocit,�že�
i�z�Jurova�pohledu,�se�povedl�hod-
ně.�Ale�to�nemůžeme�říkat�vždy�
o�každém�ročníku.

Festival tak velkého rozsahu musí 
být určitě podpořen sponzory. Již 
třetím rokem je generálním partne-
rem Skupina ČEZ.  Vidíš nějaký vý-
voj ve spolupráci se sponzory a ge-
nerálním partnerem?

Vývoj�je�obrovský.��V�posledních�letech�
je�spolupráce�s�jadernou�elektrárnou�
velmi�intenzivní.�Já�s�Věrou�Szemlovou,�
ředitelkou�MěKS,�jednám�hlavně�a�do-
mlouvám�vše�s�Janou�Štefánkovou�
a�s�panem�Spilkou�a�opravdu�si�může-
me�spolupráci�jen�pochvalovat.�
Jednání�jsou�vstřícná�a�z�výsledků�je�
prostě�radost.�

V letošním roce se uskutečnil 
poprvé v historii „koncert navíc“, 
kde hrál Glen Hansard a Markéta 

Irglová. Kdy jsi objevil Glena 
Hansarda a Markétu Irglovou? 
Letos�byl�Glen�Hansard�na�Folkovkách�
již�popáté.��Někdy�v�roce�2001�nebo�
2002�mi�Jirka�Černý,�jeden�z�mých�
dlouholetých�zdrojů�informací,�vyprá-
věl,�jak�ho�nadchl�Glen�Hansard�a�všu-
de�ho�hrál�na�svých�antidiskotékách.�
Bral�to�trochu�s�rezervou,�ale�pak�jsem�
byl�na�koncertu�v�Brně�ve�Staré�pekár-
ně.�Tam�mě�Glen�zaujal�natolik,�že�
jsem�ho�okamžitě�pozval�k�nám�do�
Náměště.�A�to�u�nás�do�té�doby�hrával�
opravdu�jen�někde�v�klubu�nebo�ve�
Valašském�Meziříčí.�Folkovky�pro�něj�
byly�takový�první�větší�festival,�kromě�
Valašského�špalíčku,�kde�měl�v�České�
republice�jeden�z�prvních�koncertů�
a�kde�se�seznámil�s�Irglovými.�

V letošním roce nekončil festival v so-
botu, jak bývá zvykem, ale  byl uspo-
řádaný v neděli koncert navíc. To bylo 
snad poprvé v historii festivalu ne?

Ano,�bylo�to�poprvé.�Ve�chvíli,�kdy�bylo�
známo,�že�Glen�by�chtěl�hrát�na�ná-
dvoří,�tak�bylo�jasné,�že�původně�plá-
novaný�koncert�irského�dne�na�páteční�
večer�se�musí�trochu�pozměnit�a�pře-
sunout�jeho�koncert�na�neděli.��My�
měli�strach,�že�by�se�na�Glenův�kon-
cert�vyprodaly�permanentky,�jen�aby�se�
lidé�dostali�právě�na�tento�koncert,�
a�pak�by�si�permanentky�nemohli�kou-
pit�návštěvníci�festivalu,�co�přijíždějí�na�
několik�dní�v�řadě.�A�naše�obavy�se�
nakonec�potvrdily.�Proto�byl�koncert�
navíc.�Vlastně�tento�koncert�byl�a�nebyl�
součástí�Folkových�prázdnin,�protože�
ty�trvají�vždy�opravdu�jen�do�soboty.

Určitě by se dalo o Folkovkách toho 
napovídat ještě hodně, ale je něco, 
co bys chtěl našim čtenářům říct 
o festivalu?

Bylo�by�toho�hodně,�ale�co�by�asi�měli�
čtenáři�vědět�je,�že�Folkové�prázdniny�
jsou�festival,�kde�nezní�jen�příjemná�
muzika,�ale�celkově�je�zde�výborné�
společenství�lidí,�které�se�sejde.�
Jednak�návštěvníci�a�hlavně�asi�100�
členný�tým,�který�se�o�všechno�stará�
a�je�to�častokrát�až�neuvěřitelné,�jak�se�
k�sobě�každý�chová�mile,�lidé�se�na�
sebe�usmívají,�mají�radost.�Lidé�z�pořa-
datelského�týmu�se�dokážou�rozdat�
pro�druhé.�Část�týmu�tvoří�študáci,�kte-
ří�tak�tráví�prázdniny,�ale�je�mezi�nimi�
spousta�lidí,�kteří�si�berou�na�festival�
dovolenou,�a�to�si�myslím,�že�je��na�
tom�festivalu�prima.�Řekl�bych,�že�se�
festival�posunuje�rok�od�roku�dál.�

Děkuji za  rozhovor 

 ALENA HOSTAŠOVÁ

Letos již po 23. se sjeli 
milovníci dobré muziky do 
Náměště nad Oslavou na 
týdenní hudební festival 
Folkové prázdniny. 
Hlavním dramaturgem tohoto 
ojedinělého festivalu plného 
muziky, umění a kumštu je 
Michal Schmidt.

Fotografie:
Kamila�Berndorffová,
Jiří�Polehla�a�Jan�Sucharda
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Evropský�parlament�přijal�strategii,�že�EU�musí�udržet�svou�
světově�uznávanou�úroveň�expertních�znalostí�v�oblasti�
jaderné�energetiky,�která�může�účinně�ovlivnit�vzrůstající�
energetickou�závislost�a�negativní�změny�klimatu.�Zdůraznil�
přitom�roli,�jakou�hraje�jádro�při�zajištění�bezpečnosti�
dodávek�energií�a�pomáhá�se�vyhnout�přibližně�312�
miliónům�tun�výpustí�CO2�do�ovzduší�ročně,�které�by�jinak�
byly�produkovány�členskými�zeměmi�EU.�Energetická�
bezpečnost�má�být�chápána�jako�základní�součást�
globálního�bezpečnostního�konceptu�a�má�stále�zvyšující�
se�vliv�na�celkovou�bezpečnost�EU.
O�jaderné�energetice�je�potřeba�rozhodovat�s�dlouhodobou�
vizí�vývoje�spotřeby�elektrické�energie�a�ochrany�životního�
prostředí�(omezování�emisí�CO2).�Přes�komplexní�obnovu��
a�novou�výstavbu�klasických�elektráren�v�ČR�i�v�okolních�
zemích�budou�zdroje�po�roce�2015�chybět.�V�této�souvis-
losti�je�třeba�uvážit,�že�povolovací�proces�(EIA,�Euroatom�
Treaty,�Zadávací�bezpečnostní�zpráva,�územní�řízení,�staveb-
ní�řízení)�a�výstavba�jaderného�zdroje�trvá�cca�15�let,�a�proto�
by�bylo�potřeba�zahájit�přípravy�ihned.�Ve�světě�probíhá�ob-
dobí�„renesance“�jaderné�energetiky�(především�USA,�Asie,�
v�Evropě�zejména�Finsko,�Francie,�Anglie,�Slovinsko,�Litva,�
Maďarsko),�a�to�je�dalším�důvodem�potřeby�uvažování�o�ja-
derné�energetice�v�ČR�s�ohledem�na�předpokládaný�nedo-
statek�kapacit�v�jaderném�průmyslu�i�stavebnictví.�Rovněž�je�
to�cesta�na�udržování�a�zvyšování�špičkového�know-how�
v�těchto�oborech.
Jaderné�elektrárny�mají�v�portfoliu�ČEZ�nejnižší�náklady�na�
vyrobenou�MWh�i�při�započtení�odvodu�na�jaderný�účet.�
Důležité�je�také�zmínit,�že�pro�provoz�jaderných�elektráren�
je�dostatek�paliva.
Jaderné�zdroje�současně�patří�všude�ve�světě�mezi�ekono-
micky�nejefektivnější�energetické�zdroje.�Ve�výhodnosti�
elektřiny�vyrobené�v�jaderných�zdrojích�–�úplné�náklady�
jsou�srovnatelné�nebo�nižší�než�u�elektřiny�z�uhelných�a�ply-
nových�elektráren�–�se�odráží�nízký�vliv�palivových�nákladů.�
Na�rozdíl�od�ostatních�zdrojů�v�sobě�tyto�náklady�zahrnují�
také�externality,�tj.�nakládání�s�odpady,�vyřazování�zařízení�
z�provozu�(ČEZ�platí�cca�1,3�miliardy�ročně),�zdravotní�a�en-
vironmentální�vlivy.

Předpokladem�rozvoje�jaderné�energetiky�v�ČR�je�i�dosta-
tek�a�stabilita�dodávek�cenově�dostupného�jaderného�pali-
va.�Kromě�současných�zásob�uranu�na�dalších�85�let�geo-
logický�průzkum�potvrzuje,�že�celková�kapacita�uranu�je�
mnohem�vyšší.�Jaderná�energetika�může�navíc�přejít�v�bu-
doucnu�na�další�štěpitelný�prvek�thorium,�jehož�světové�zá-
soby�jsou�se�zásobami�uranu�minimálně�srovnatelné.�
Cestou,�jak�zajistit�dostatek�jaderného�paliva�na�ještě�delší�
dobu,�je�přepracování�použitého�paliva,�které�palivový�po-
tenciál�několikanásobně�zvyšuje.�Kapacita�služeb�pro�obo-
hacování�uranu�a�výrobu�paliva�je�také�dostatečná,�světově�
diverzifikovaná�a�zajišťovaná�v�rozvinutých,�tržně�spolehli-
vých�zemích.
V�případě�prudkého�růstu�jaderné�energetiky�se�nabízí�další�
možnost,�a�to�využít�rychlé�reaktory.�Demonstrační�
elektrárny�s�těmito�reaktory�byly�v�minulosti�úspěšně�
realizovány�např.�v�Rusku�a�ve�Francii.�Jejich�předností�je�
fakt,�že�umožňují�zpracovat�i�nevyužitý�uran,�nacházející�se�
ve�„vyhořelém“�jaderném�palivu�ze�soudobých�jaderných�
elektráren.�Za�zmínku�stojí�skutečnost,�že�již�dnes�se�ve�
skladech�uranu�v�EU,�v�USA�a�Rusku�nachází�na�každou�
GWh�vyrobené�energie�štěpný�materiál�pro�dalších�100�
GWh.�Z�iniciativy�USA�byla�nedávno�zahájena�světová�
spolupráce�na�vývoji�tzv.�IV.�generace�jaderných�reaktorů,�
s�cílem�dále�zlepšit�ekonomické�parametry�proti�nynějším�
zařízením,�umožnit�levnou�výrobu�vodíku,�podstatně�snížit�
produkci�odpadů�apod.
Jaderná energetika je zdrojem budoucnosti. 
Předběhla svoji dobu, trochu si pokazila renomé, 
ale teď odrostla z dětských střevíčků a je připravena 
sehrát svoji roli ekologického a ekonomického zdroje 
elektřiny. Boj proti ní připomíná boj proti železnici 
nebo prvním automobilům. Výsledek je jasný. 
Otázkou zůstává, zda v naší zemi nezmeškáme 
světový trend a nepromarníme obrovskou výhodu, 
kterou máme ve znalostech lidí a výrobních 
kapacitách a zkušenostech.

ING. IVO KOUKLÍK, 
ředitel sekce analýzy přípravy jaderných zdrojů

Skupiny ČEZ

JADERNÁ ENERGETIKA 
A JEJÍ PERSPEKTIVY V ČR

V SOUČASNOSTI SE VE SVĚTĚ STAVÍ 24 NOVÝCH 
JADERNÝCH ELEKTRÁREN, PŘEDEVŠÍM V ČÍNĚ, 
INDII, JIŽNÍ KOREJI A JAPONSKU. V EVROPĚ JE 
VE VÝSTAVBĚ FINSKÉ OLKILUTO 3 A VE FRANCII 
JE PŘIPRAVOVÁNA VÝSTAVBA OBDOBNÉHO 
JADERNÉHO BLOKU S VÝKONEM 1600 MW 
VE FLAMANVILLE.
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X. ročník 
Mezinárodního 
hudebního festivalu 
Petra Dvorského

Ve�dnech�2.-16.�srpna�se�uskutečnil�ju-
bilejní�X.�ročník�Mezinárodního�hudeb-
ního�festivalu�Petra�Dvorského,�jehož�
generálním�sponzorem�je�tradičně�
Skupina�ČEZ.�V�letošním�ročníku�účin-
kovaly:�Český�filharmonický�sbor�Brno,�
Moravská�filharmonie�Olomouc,�
Umělecký�soubor�Lučnica,�Opera�
Státního�divadla�Košice,�Linha�Singers,�
Gentleman�Singers�a�rómská�skupina�
Kale.�Sedm�koncertů�představovalo�
sedm�krásných�večerů�s�hlubokými�zá-
žitky�posluchačů.�
Vyvrcholením�byl�závěrečný�galakoncert�
s�názvem�Óda�na�radost�–�Duet�of�
Flowers,�zakončený�nádherným�ohňo-
strojem,�připraveným�firmou�Flash�
Barrandov.�Ještě�předtím,�než�k�nebi�vy-
létly�první�rakety,�připili�si�na�zdar�festi-
valu�všichni�zletilí�účastníci�sektem,�vě-
novaným�firmou�Soare�sekt,�a.�s.�Vznikl�
tak�nový�český�rekord�v�počtu�lidí,�kteří�
si�naráz�připili�sektem.�Jak�zaznamena-
la�pelhřimovská�agentura�Dobrý�den,�
připíjejících�bylo�přesně�1�534.�Přání�ře-
ditele�JE�Dukovany�Zdeňka�Linharta�
„ještě�alespoň�deset�dalších�úspěšných�
let�festivalu“�bylo�jistě�i�přáním�naprosté�
většiny�účastníků.�

CO BYLO
SKUPINA ČEZ PODPOŘILA V LETOŠNÍM ROCE CELOU ŘADU 
KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH, SPORTOVNÍCH I CHARITATIVNÍCH 
AKCÍ V REGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY A V DALŠÍCH 
MÍSTECH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A KRAJE VYSOČINA

Obec�Dukovany�se�letos�stala�součástí��
13.�ročníku�tohoto�prestižního�festivalu�s�té-
matem�„Stará�hudba�z�Visegradu“.�V�koste-
le�sv.�Václava�se�konal�koncert�sopranistky�
Ireny�Troupové�a�Jaroslava�Tůmy,�varhaní-
ka,�cembalisty,�hráče�na�klavichord�a�kla-
dívkový�klavír.�Nevšední�akce�v�Dukovanech�
se�mohla�uskutečnit�díky�senátorovi�
Vítězslavu�Jonášovi�a�Skupině�ČEZ,�která�
je�tradičním�generálním�partnerem�tohoto�
festivalu.

Jedná�se�o�nový�hudební�festival�vážné�
hudby,�jehož�místem�zrození�je�město�
Moravské�Budějovice�a�generálním�partne-
rem�Skupina�ČEZ.�Zahajovací�i�závěrečný�
koncert�s�díly�A.�Dvořáka,�J.�Brahmse�a��
F.�Mendelsohna�se�konal�na�zámeckém�ná-
dvoří,�komorní�hudba�rozezněla�prostory�
chrámu�sv.�Jiljí�a�symfonie�Osudová�L.�van�
Beethovena�a�Smetanova�Vltava�z�cyklu�Má�
vlast�dala�spolu�se�světelnými�efekty�vynik-
nout�městskému�koupališti.

Ve�dnech�27.-29.�6.�probíhaly�v�Moravském�
Krumlově�již�34.�jezdecké�dny�–�závody�koň-
ských�spřežení,�které�byly�současně�XX.�roč-
níkem�Memoriálu�Jana�Branče.�Závodů�se�
zúčastnilo�24�jezdců�v�kategoriích�dvojspře-
ží�pony,�jednospřeží,�dvojspřeží�a�čtyřspřeží,�
což�představovalo�téměř�60�koní.�Náročnou�
organizaci�nesl�na�svých�bedrech�zejména�
Jezdecký�klub�Moravský�Krumlov.�Hlavními�
partnery�akce�v�rámci�projektu�„Oranžový�
rok�2008“�byly�Skupina�ČEZ�a�město�
Moravský�Krumlov.

Koncert�pořádal�ROTARY�Club�Třebíč�na�
podporu�nemocnice�v�Třebíči.�Účinkujícími�
byli�žáci�Základní�umělecké�školy�Fórum�
Třebíč�a�výtěžek�z�této�charitativní�akce�byl�
použit�na�nákup�přístrojů,�které�pak�slouží�
dětem�na�dětském�oddělení�třebíčské�ne-
mocnice.�Na�200�dětí�nejrůznějšího�věku�
doprovodil�v�letošním�roce�symfonický�or-
chestr�Konzervatoře�v�Kroměříži�pod�vede-
ním�prof.�Kozánka.�

Již�čtvrtý�ročník�této�akce,�za�významné�
podpory�Skupiny�ČEZ�jako�generálního�
partnera,�uspořádalo�město�Miroslav�
a�Základní�umělecká�škola�Miroslav.�V�pro-
gramu�se�představily�mažoretky�domu�dětí�
a�mládeže,�dechové�soubory�Dubňanka,�
Pálavanka,�Polanka�a�Hornobojovani.�
S�touto�kapelou�z�Horních�Bojanovic�
úspěšně�spolupracuje�nevidomý�miroslav-
ský�hudebník�Pavel�Kubíček,�který�složil�
polku�pod�názvem�„Miroslavská“.�

Concentus Moraviae v Dukovanech

Setkávání Václava Hudečka v Moravských Budějovicích

Vozatajské závody v Moravském Krumlově

Benefiční koncert Děti dětem 2008 v Třebíči

Festival dechových hudeb Miroslavský klíč 2008

Fotografie�Josef�Prodělal�a�Jan�Sucharda
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Ivančické kulturní léto

Nový ateliér pro náměšťské mladé umělce a výstava SALON 2008

Nově�zrekonstruované�nádvoří�renesanční�
radnice�v�Ivančicích�se�stalo�místem�nového�
projektu�Kulturního�a�informačního�centra�
Ivančic.�Během�půldruhého�měsíce�zde�
proběhla�celá�řada�koncertů�i�divadelních�
představení.�Významnou�událostí�přeshra-
niční�spolupráce�zde�byl�mezinárodní�kon-
cert�dechových�kapel�tří�zemí�–�Rakouska,�
Slovenska�a�České�republiky.�Skupina�ČEZ�
přispěla�nejenom�na�finální�úpravy�nádvoří,�
ale�podpořila�i�konání�letních�kulturních��
akcí.

V�červnu�byl�slavnostně�otevřen�nový�výtvarný�
ateliér�v�podkrovních�prostorách�ZUŠ�Náměšť�
nad.�Oslavou.�Mladí�výtvarníci,�jichž�v�ZUŠ�stu-
duje�necelá�stovka,�získali�velký�prosvětlený�
prostor�pod�střechou�bývalého�špitálu�
v�Husově�ulici.�Celá�rekonstrukce�stála�asi�
milion�korun,�ČEZ�přispěl�polovinou,�žáci�sami�
přispěli�výtěžkem�ze�dvou�aukcí�svých�obrazů.�
Na�akci�symbolicky�navázala�vernisáž�výstavy�
SALON�2008.�Jednalo�se�o�8.�ročník�výstavy�
výtvarných�prací�bývalých�žáků�ZUŠ.

TŘI NOVÁ ORANŽOVÁ HŘIŠTĚ
V�červnu�se�počet�Oranžových�hřišť�Nadace�
ČEZ�rozrostl�o�další�tři.�Nová�dětská�hřiště�si�
teď�mohou�užívat�děti�v�Mohelně�a�v�Telnici�
a�nové�sportovní�hřiště�začalo�sloužit�veřej-
nosti�v�obci�Sedlec.�
Oranžové�dětské�hřiště�v�Mohelně�je�určeno�
pro�děti�do�10�let�a�nabízí�jim�moderní�hrací�
prvky�jako�hrad�s�velkou�skluzavkou,�dvě�
houpačky�a�jednu�menší�skluzavku.��
„Každým�rokem�chceme�hřiště�dále�rozšiřo-
vat�a�vybavovat�ho�novými�atrakcemi.�
Výhledově�plánujeme�vybudovat�kryté�písko-
viště�a�postavit�zde�několik�pérových�houpa-
ček,“�představil�další�plány�starosta�městyse�
Mohelno�Jiří�Kostelník�při�jeho�slavnostním�
otevření.
Centrem�hřiště�v�Telnici�je�multifunkční�pro-
lézačka�se�skluzavkou,�lezecí�stěnou�a�bas-
ketbalovým�košem.�Dalším�výrazným�prv-
kem�je�prolézačka�s�dřevěným,�řetězovým�
a�provazovým�žebříkem.�Děti�zde�najdou�
pružinové�houpačky�a�jejich�dospělý�dopro-
vod�dostatek�laviček.�„Hřiště�budou�nejvíce�
využívat�maminky�s�dětmi�a�žáčci�zdejší�ma-
teřské�školy.�Může�být�i�příjemnou�zastáv-
kou�pro�mladé�rodiny,�které�budou�projíždět�
na�kolech�po�cyklostezce�vedoucí�právě�
okolo�dětského�hřiště,“�řekl�Ladislav�Šustr,�
starosta�Telnice.
Sportovní�hřiště�v�Sedleci�disponuje�hrací�plo-
chou�o�velikosti�36�x�18�m�pro�malou�kopa-
nou,�košíkovou,�volejbal�nebo�tenis.�
Sportoviště�je�oploceno�a�vybaveno�osvětle-
ním,�takže�zde�bude�možné�hrát�i�večerní�utká-
ní.�„Kvalitní�sportovní�zařízení�nám�scházelo,�je�
zde�pouze�malá�travnatá�plocha,�ale�bez�do-
statečného�zázemí.�Věřím,�že�hřiště�si�rychle�
oblíbí�nejen�místní�sportovci,�ale�možná�i�oddí-
ly�z�okolních�obcí,�které�zde�mohou�pořádat�
tréninky�na�kvalitním�povrchu,“�uvedl�starosta�
obce�Pavel�Petrák�při�slavnostním�otevření.

Příspěvky�a�fotografie�na�této�dvoustraně�jsou�od�organizátorů�jednotlivých�akcí�
a�od�pracovníků�Oddělení�komunikace�Jaderné�elektrárny�Dukovany

Nadace ČEZ přispěla na vybudování 
těchto tří Oranžových hřišť celkovou 
částkou čtyři miliony korun.

CO BUDE
POZVÁNKA NA AKCE 
V REGIONU JADERNÉ 
ELEKTRÁRNY DUKOVANY
PODPOŘENÉ SKUPINOU ČEZ

25.-26.�9.�2008�
Mezinárodní sympozium Otokar 
Březina 2008�
Jaroměřice�nad�Rokytnou
Pořádá�Společnost�Otokara�Březiny�

27.-28.�9.�2008
Pouť v Račicích 

28.�9.�2008�
Enduro cup
motozávod�v�Náměšti�
nad�Oslavou��

28.�9.�2008�
Zamykání Templářské 
cyklostezky, 
Oslavany
�
28.�9.�2008
Tryskem na Klučovskou horu
Střítež�
�
4.�10.�2008�
Podzimní slavnosti 
v�obci�Bohutice
�
13.-17.�10.�2008
Týden zdraví
přehlídka�činnosti�Sdružení�
postižených�civilizačními�
chorobami�v�Třebíči�
(sídlo�sdružení�
na�Komenského�nám.)
�
18.-19.�10.�2008�
Hody 
v�městysi�Mohelno

24.�11.�2008�
Slavnostní rozsvícení 
adventního věnce 
a vánočního stromu v Miroslavi
Miroslav�-�adventní�věnec�
je�díky�své�velikosti�(průměr�
téměř�7�m)�zapsán�do�České�
knihy�rekordů)

29.�11.�2008�
O Pohár města Třebíč
soutěž�mládeže�v�silovém�trojboji
Třebíč�-�pořádá�TJ�Třebíč,�
oddíl�kulturistiky�a�silového�trojboje
�
3.�12.�2008
Adventní setkání partnerů ČEZ 
v�divadle�Pasáž�
(vánoční�pásmo�v�podání�
Městského�divadla�Brno)

Mohelno

Telnice

Sedlec
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PRO VOLNOU CHVÍLI
Při�provozu�jaderné�elektrárny�vznikají�také�suché�pevné�
odpady,�mezi�které�patří�různé�kontaminované�látky,�nejčas-
těji�jsou�to�odpady�z�údržbových�a�opravárenských�činnos-
tí.��Pevné�odpady�se�člení�do�čtyř�kategorií:�spalitelné,�ne-
spalitelné,�lisovatelné�a�nelisovatelné.�Hlavním�cílem�zpra-
cování�pevných�radioaktivních�odpadů�je�...�(tajenka).��Tyto�
odpady�představují�široké�spektrum�materiálů�a�forem�a�
k�jejich�zpracování�nestačí�pouze�jedna�technika.�
Nejpoužívanější�technikou�je�nízkotlaké�lisování.�Lisováním�
se�snižuje�objem�odpadů,�ale�nemění�se�jejich�vlastnosti�
z�hlediska�manipulace�a�konečného�ukládání.�50�–�80�%�
pevných�radioaktivních�odpadů�lze�považovat�za�spalitelné.�
Spalování�má�tu�výhodu,�že�se�sníží�objem�a�získá�se�ho-
mogenní�konečný�produkt�ve�formě�popela,�který�může�být�
bez�dalšího�zpracování�uložen�do�kontejnerů�určených�ke�
skladování�a�konečnému�uložení.�Spalováním�je�možno�od-
stranit�i�organické�kapaliny�–�oleje,�rozpouštědla�atd.,�je-
jichž�zpracování�je�obtížné.��Se�vzniklými�plyny�se�pak�musí�
naložit�jako�s�plynnými�radioaktivními�odpady.�
Tajenka�z�minulého�čísla�zněla:�...objem moderátoru.�
Tentokrát�přišlo�správných�odpovědí�velké�množství,�a�proto�
jsme�vylosovali�místo�obvyklých�dvou�výherce�tři.�Stali�se�ji-
mi:�Marta Berounová�z�Hrotovic,�Vladislav Maštalíř�z�Brna�
a�Pavel Bologh�z�Ivančic.
Všem�jsme�poslali�praktickou�soupravu�s�termoskou�a�dvě-
ma�termohrnky.�Výhercům�upřímně�blahopřejeme�a�těšíme�
se�na�správné�odpovědi�kvízu�v�tomto�čísle�Zpravodaje.�

U každé odpovědi na kvizovou otázku najdete i různá písmena. Když otázku správně 
vyluštíte a seřadíte si písmena hezky za sebe, získáte tajenku.

1. Kolik stupňů je součet vnitřních úhlů v pravidelném šestiúhelníku?
OD 900 SN 720 JE 540

2. Kterou barvu nenajdete na vlajce Estonska?
ÍŽ Červenou  JI Černou  ST Bílou

3. Který stát získal nejvíc medailí na olympijských hrách v Pekingu?
ENí USA RA Čína CH Rusko

4. Americký vynálezce telegrafní abecedy Samuel Morse proslul také jako
LI mim JE malíř  NĚ operní pěvec

5. Jakou barvu má většinou drahokam safír?
KV Bílou  Ní Červenou JI Modrou

6. Jakou značku má vzácný chemický prvek francium?
ZP Fc CHO Fr ID Fn

7. K zajímavostem Londýna patří i socha na Piccadilly Circus? Jmenuje se
AC Okurka LO Nelson  BJ Eros

8. Jaké národnosti byl politik a státník Lie, první generální tajemník OSN?
EMU Nor E Francouz DIN Barmánec

Pokud�se�chcete�zúčastnit�slosování�o�ceny,�zašlete�do�10.�října�2008�tajenku�
na�korespondenčním lístku�na�adresu:�JAS,�Sokolská�368,�675�55�
Hrotovice.�Soutěž�je�pro�čtenáře�od�17�let,�prosíme,�uveďte�svůj�věk.

V�malebném�a�romantickém�údolí�ře-
ky�Oslavy,�v�soutěsce�mezi�
Ketkovickým�hradem�-�Levnovem�
a�dominující�Malou�skálou�se�nalézá�
Ketkovický�mlýn.�Historických�zpráv�
o�tomto�mlýnu�je�zatím�málo.�Mlýn�
vznikl�ve�14.�století�v�souvislosti�s�hra-
dem�Levnovem,�při�kterém�tvořil�hos-
podářské�zázemí�přilehlý�dvůr.�Mlýn�
sloužil�také�obyvatelům�Ketkovic,�
Čučic�a�dalším�osadám.�Tehdejší�
mlýn�byl�dřevěný,�stával�na�vodě,�která�
poháněla�velké�mlýnské�kolo.�Dá�se�
předpokládat,�že�na�rozhraní�18.�a�19.�
století�vzniklo�vodní�dílo:�splav,�náhon�
i�zděné�budovy�mlýna.�Voda�z�náhonu�
zde�poháněla�velké�mlýnské�kolo,�kte-
ré�bylo�udržováno�až�do�roku�1982.�
Žily�zde�početné�rodiny�mlynářů,�
z�nichž�dvě�poslední�jsou�známé.�Byl�
to�rod�Nekudů�a�Vydrů.�Poslední�mly-
nář,�hospodář�a�malíř�se�trvale�zapsal�
svým�osobitým�lidským�přístupem�do�
historie�nejen�mlýna,�údolí�pod�tzv.�
Ketkovákem,�ale��i�svojí�malířskou�tvor-
bou�do�srdcí�mnoha�generací.�Byl�jím�
Bohumír�Vydra.
Z�publikace�dr.�Jiřího�Lysáka��uvádím:�
„Uzrálo�v�něm�přesvědčení�a�záměr�
zpřístupnit�údolí�cestou�i�mostem�přes�
řeku�a�propojit�tak�Ketkovice��se�
Senorady�a�vybudovat�zde�letovisko.“�

Na�počátku�světové�hospodářské�krize�
v�letech�1931-1933�začal�Bohumír�
Vydra�s�budováním�cesty.�Prostřelením�
soutěsky�v�obrovitém�skalisku,�vedl�
cestu�nad�řečištěm�a�zde�nechal�posta-
vit�most.�Celé�údolí�se�stalo�přístup-
ným.�Z�přístřešku�zbudovaného�pro�
dělníky�stavby,�kteří�se�zde�stravovali�
a�kryli�před�deštěm,�v�roce�1933�vybu-
doval�kantýnu.�Bylo�zde�možné�pose-
dět,�dát�si�limonádu,�pivo,�ale�v�nabíd-
ce�byly�i�základní�potraviny.�Trampové�
ji�nazývali�El�Soruk.�Často�zde�o�víken-
dech�zněly�mandolíny,�kytary,�trampské�
písně,�ale�i�harmonika.
V�tomtéž�roce�započal�Bohumír�Vydra�

se�stavbou�chat�pod�Ketkovickým�hra-
dem,�které�pak�pronajímal�k�letnímu�
pobytu�i�ubytování�turistů�a�trampů.�
Kolem�roku�1950�zřídil�v�největší�chatě�
obrazárnu.�Zde�vystavoval�svoje�obra-
zy,�jejichž�motivy�maloval�v�terénu�
a�dokončoval�v�obrazárně.
V�Ketkovickém�mlýně�našel�každý�po-
chopení,�radu,�pomoc,�jídlo�ale�i�slá-
mu�do�stanů.�Staří�trampové�i�chataři�
v�úctě�a�lásce�vzpomínají�na�otce�
Vydru,�stejně�tak�jako�na�jeho�přívěti-
vou�a�pracovitou�manželku.

ALENA HOSTAŠOVÁ, 
z podkladů dr. Jiřího Lysáka 

- autora knihy Pooslaví a Pojihlaví 

Ketkovický�mlýn�na�dobové�fotografii�O.�Knolla
Snímek�zapůjčilo�Muzeum�Vysočiny�Třebíč

ketkOVICký  mLýN



MED
celoroční prodej - přímo od včelaře

	 Lesní	 100	Kč/kg
	 Květový	 80	Kč/kg
	 Akátový	 90	Kč/kg
	 Pastovaný	 80	Kč/kg
	 Pohankový	 100	Kč/kg
	 Lipový	 90	Kč/kg

Medovina - výběr z 13 druhů
Kosmetika z včelích produktů

Včelařská farma KURTIN
Ing. Kamil KURTIN

Račice 41, p. Hrotovice
tel.: 737 363 489, 605 339 043

www.vcelarstvikurtin.cz

NEPŘETRŽITÝ PRODEJ

	 www.cez.cz
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Lisovna ovoce KURTIN-Krhov	

oznamuje 
zahájení lisovací sezóny

MOŠTOVÁNÍ OVOCE
Provozní doba:

Středa	16-18	hodin
Sobota	8-11	hodin

od 13. září do 25. října

Provozovna:
Krhov	15,	

ing.	Kamil	KURTIN
Pošta	Hrotovice	

mobil:	737	363	489

CENA - 1,50 Kč/kg ovoce

spol. s r. o. nabízí:

—	 lešení	-	montáž	a	demontáž,	zápůjčky

—	 rekonstrukce	RD,	sádrokartony

—	zateplení	RD,	fasády,	izolace

—	obklady,	dlažby,	podlahy

—	zámečnické,	klempířské,	truhlářské,	

	 instalatérské	a	topenářské	práce

Telefon: 561 103 619, 561 103 598
mobil: 604 167 966

e-mail: pcech@ic-externi.cz
www.salleko.cz

PLOCHé STŘECHY 
HAVLÁT

IZOLATÉRSTVÍ

—	IZOLACE PROTI VODĚ
	 -	kvalitní	materiály,	záruka
	 -	životnost	až	30	let
	 -	odborně	provedená	práce
—	NÁTĚRY STŘECH
	 -	izolační,	reflexní,	
	 		antikorozní
JIŘÍ	HAVLÁT,	ZAKŘANY	157
tel.:	548	535	243,	603	767	908

www.havlat.zde.cz

Rodinné domy, garáže, terasy

S A L L E K O
T Ř E B Í Č

nabízí
CELOROČNÍ 
UBYTOVÁNÍ

Rouchovany
Tel.: 720 521 521

PRODEJ VŠECH DRUHŮ PLETIVA
ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Lubomír Votava, Třebíčská 628, 675 55 Hrotovice
tel.: 568 860 806, 731 170 525

e-mail: votavovi@atlas.cz

Nabízí:
-	 Pletiva	PVC,	zinek,	včetně	montáže
-	 Hospodářská	pletiva
-	 Sloupky	a	veškeré	příslušenství
-	 Výroba	brán	a	branek	i	s	el.	ovládáním
-	 Dodávky	a	montáže	sekčních	garážových	
	 a	průmyslových	vrat
-	 Oplocení	předzahrádek	(kov,	dřevo)

Doprava dle dohody

e-Finance Reality, s.r.o.
Kancelář: Kozí 4, 602 00 Brno

www.realitynamorave.cz
Váš regionální zástupce:

Martin Lukášek
664 91 Ketkovice 133

tel.: 721 967 955
e-mail: lukasek@e-finance.cz

- Máte nemovitost k prodeji?
Nabídněte ji naší firmě. Zdarma Vám 

poskytneme reklamu, právní zastoupení 
a veškerou agendu spojenou s převodem.

- Chcete koupit nemovitost v tomto regionu?
V naší databázi nemovitostí si jistě vyberete

nemovitost podle Vašich představ

Inzerovat mohou soukromé osoby, firmy a podnikatelé, 
kteří mají svoji provozovnu ve dvacetikilometrovém pásmu  
okolo EDU. Jeden inzerent si může v jednom čísle objednat 
a zaplatit inzerát o velikosti 1/16 strany v ceně 250 korun 
nebo 2/16 v ceně 500 Kč. Žadatel poukáže příslušnou 
částku na účet ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany, 
Komerční banka Třebíč, číslo účtu  4901-711/0100, 
var. symbol 37812 a doklad o zaplacení (kopii ústřižku 
složenky nebo potvrzeného bankovního příkazu) zašle 
spolu s textem inzerátu na adresu: JAS, Sokolská 368,  
675 55 Hrotovice, tel.: 568 860 168.
Vydavatel neodpovídá za kvalitu inzerovaných výrobků a služeb.

INZERCE

VÁŠ PARTNER PRO NEREZ
nabízí	nerezové

-	 plechy
-	 trubky,	jekly	a	trubkové	příslušenství
-	 zábradlové	komponenty
-	 tyčovou	ocel
-	 přídavné	materiály	pro	svařování	nerezi

VASTAD Inox s. r. o., U Hřiště 175/15, 664 91 Ivančice-Alexovice
tel.: 420 515 222 107, fax: 420 515 321 340

e-mail: vas-tad@tiscali.cz
www.tadinox.cz

nám. Míru 23
Jaroměřice n. R. 
7-16.30, So 8-11

Nechejte slunce vydělávat - 

solární systémy
- ohřev TUV v RD - státní dotace 50 000 Kč
- MONTÁŽE + projekty + PRODEJNA 200 m
- topení - voda - PLYN - kotle - kamna - krby
- úsporné plynové kondenzační kotle
- automatické kotle ÚT - uhlí, pelety, biomasa

☎ 568 440 438, 739 068 848, 603 256 277



www.cez.cz  

SOUTĚŽENÍ PRO ŠKOLÁKY

Milí školáci,
prázdniny skončily, a tak si jistě najdete pár volných chvil k luštění 
kvízů, které pro vás tradičně připravilo brněnské vydavatelství 
KIRA. Ze správných odpovědí vylosujeme deset účastníků soutěže 
a pošleme jim ceny, které věnuje Jaderná elektrárna Dukovany. 
Do losování o ceny budou zařazeny ty odpovědi, v nichž budou 
správně vyřešeny alespoň tři úkoly. Odpovědi na korespondenčním 
lístku nebo pohlednici zasílejte do 10. října 2008 na adresu: 

JAS, Sokolská 368, 675 55 Hrotovice. Nezapomeňte připsat školu 
a třídu, do které chodíte. 
Šťastnými výherci z minulého čísla, kterým jsme poslali elektrické hodiny, 
jsou: Michal Bořil z Jamolic, Josef Ludvík z Olbramkostela, Kateřina 
Veselá z Jevišovic, David Paulenda a Iveta Žákovská z Třebíče, Eliška 
Neumannová z Vladislavi, Jiří Žák z Ocmanic, Vladimír Černý 
z Rouchovan, Aneta Sklenská z Ivančic a Filip Horka z Oslavan. Všem 
blahopřejeme a těšíme se na správné odpovědi soutěží z tohoto čísla.
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