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NaDaCE ČEZ ROZDĚLILa 5,5 MILIONŮ 
KORUN PRO REGION EDU

VE ČTVRTEK 11. ŘÍJNA 2007 
BYLY PŘEDÁNY SYMBOLICKÉ 
ŠEKY V HODNOTĚ 5,5 MIL. KČ. 
SPOLEČNĚ S TRUHLICEMI 
SLADKÉHO ZLATA 
V SOKOLOVNĚ VE STUDENCI. 
OBDAROVANÉ ORGANIZACE 
JE OBDRŽELY Z RUKOU LUCIE 
SPERATOVÉ, KTERÁ JE 
POVĚŘENÁ ŘÍZENÍM NADACE 
ČEZ A ZDEŇKA LINHARTA, 
ŘEDITELE JADERNÉ 
ELEKTRÁRNY DUKOVANY.

Částka podpory regionálních projektů Nadace ČEZ je rozdělena mezi 11 projektů. 
Největší měrou bylo opět podpořeno sdružení Energoregion 2020, sdružující 125 obcí 
v 20 km pásmu EDU. Částka 3,5 mil. Kč bude rozdělena ve čtvrté a poslední etapě pro-
jektu na nákup malé úklidové mechanizace pro úpravu veřejných prostranství obcí.  
Na druhém místě podpory stojí projekty, zabývající se volnočasovými aktivitami dětí 
a mládeže - podpora mladých hasičů v obci Lhánice a občanského sdružení STŘED, 
které se zabývá nabídkou činností pro děti a mládež na víkendy a prázdninový čas. 
Na třetím místě podpory stojí rekonstrukce důležitých budov v obcích (sokolovna 
v Dukovanech, Základní škola v Bohuticích), příprava projektové dokumentace pro 
výstavbu turistické ubytovny v Rapoticích a úprava zámecké promenády 
v Jaroměřicích n. Rok. Na charitativní účel putuje dar Sdružení pro pomoc mentál-
ně postiženým ČR, konkrétně pro Klub radosti.

Nadace ČEZ (do roku 2005 
Nadace duhová energie) 
vznikla v srpnu 2002 za úče-
lem sjednotit  dárcovskou čin-
nost Skupiny ČEZ. Za dobu 
své existence rozdělila mezi 
potřebné 555,3 milionu ko-
run. Kromě podpory regionů, 
v nichž Skupina ČEZ působí, 
patří mezi stěžejní nadační 
činnosti také výstavba 
Oranžových hřišť a putovní 
Oranžové kolo. V regionu 
Jaderné elektrárny Dukovany 
byla pro rok 2007 schválena 
výstavba sedmi hřišť v celkové částce 13,3 mil. Kč. Doposud byla otevřena oranžo-
vá hřiště v Němčičkách, Trstěnicích, Jevišovicích a Moravských Budějovicích, další 
hřiště budou otevřena v Sedleci, Mohelně a Miroslavi. Na putovním Oranžovém 
kole si v rámci festivalu Folkové prázdniny v Náměšti „vyšlapalo“ sdružení Dorado 
99 069 Kč a Fond ohrožených dětí Klokánek 100 931 Kč.
FOD Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Brno se zabývá 
pomocí týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně 
ohroženým dětem. 
Občanské sdružení Dorado nabízí handicapovaným osobám léčebnou metodu – 
hipoterapii, která pomocí kontaktu s koňmi umožňuje rehabilitaci některých těles-
ných a mentálních funkcí klienta.
Skupina  ČEZ byla v roce 2006 již potřetí vyhlášena největším firemním 
dárcem v České republice podle absolutního objemu rozdělených prostředků 
(žebříček „TOP FIREMNÍ FILANTROP).“ 

 JANA ŠTEFÁNKOVÁ

 FOTOGRAFIE ARCHIV EDU
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SENÁTORKA VÁCLAVA DOMŠOVÁ:
„FANDÍM VAŠÍ ELEKTRÁRNĚ!“
Na základě pozvání senátora pana Vítězslava Jonáše, přijeli 
členové Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova do okresu 
Třebíč na třídenní výjezdní zasedání. Na programu měli 
např.  setkání se zástupci kraje Vysočina, města Třebíče 
a okolních mikroregionů, prohlídku Slovanské epopeje 
Alfonse Muchy v Moravském Krumlově, ale také návštěvu 
JE Dukovany. Ve čtvrtek 25. října přijeli na EDU: předsedky-
ně komise senátorka paní Václava Domšová, senátorka 
Božena Sekaninová a senátoři Josef Vaculík a Vítězslav 
Jonáš. 
Hosty přijal ředitel EDU Zdeněk Linhart, který je seznámil 
se současností i perspektivami dukovanské elektrárny. Poté 
si senátoři prohlédli strojovnu, blokovou dozornu a navštívili 
rovněž mezisklad použitého paliva.

Na závěr návštěvy jsme paní senátorce Václavě Domšové 
položili několik otázek.

Jaké cíle má vaše třídenní třebíčská mise? 

Naše komise  pravidelně vyjíždí do regionů po celé re-
publice. Tak jako jsme nyní ve vašem regionu, tak jsme 
jich v letošním roce navštívili již několik. Navštěvujeme 
zastupitele v obcích, zástupce regionů či mikroregionů, 
představitele krajů, státní správy, ale podíváme se i do 
míst, kde jsou určitá specifika, jako je například vaše 
elektrárna. Naším úkolem je především naslouchat 
a v odůvodněných případech dát podněty k řešení pro-
blému. Jeden z posledních bylo např. veřejné slyšení 
k petici diskriminace obyvatel venkova.

Vaše návštěva v Jaderné elektrárně Dukovany končí. 
Jaké si odnášíte dojmy?

Já jsem na jaderné elektrárně nikdy nebyla. Hrozně se mi 
zde líbilo. Obecně se dá říci, že obavy z jádra jsou, ale 
dnes jsem se přesvědčila, že se nikdo nemá čeho bát. 
Ty obavy jsou v podstatě jen plané řeči, a když se každý 
tady na místě přesvědčí, jak to funguje, celá ta bezpečnost, 
ochrana, včetně skladování vyhořelého paliva, musí své ná-
zory, pokud jsou negativní, zcela jistě pozměnit. Velice dob-
ře děláte, že k vám zvete školáky a studenty. Především oni 
se potřebují přesvědčit, že obavy nejsou na místě. Dozvědí 
se zde, jak to prakticky funguje, o co přesně jde.

Doporučíte ostatním svým kolegům v Senátu návštěvu 
Dukovan?

Samozřejmě, a nejen svým kolegům. Pošlu sem zcela 
určitě i své děti a své známé. Bude to pro ně jistě krásný 
zážitek stejně tak, jako byl pro mě.

Jaký je váš názor na skutečnost, že JE Dukovany stojí 
mimo velká průmyslová centra, dá se říci v panenské 
přírodě. 

Samozřejmě, že je to dobře. I venkov potřebuje mít své pří-
ležitosti. Vždyť z této skutečnosti těží obce v širokém okolí 
elektrárny. Elektrárna významně pomáhá regionální ekono-
mice, dává práci firmám a občanům. Pomáhá formou darů 
potřebným organizacím, jako jsou školy, nemocnice, ústavy 
pro zdravotně postižené a podobně. 
Co se týče negativních dopadů na životní prostředí, vyplý-
vající z provozu elektrárny, rozhodně není jejich vliv takové-
ho charakteru, abychom měli obavy. Například to, co jsem 
dnes měla možnost vidět a dozvědět se, tak plně uspokoji-
lo moji představu o zajištění bezpečnosti a minimalizaci 
všech rizik. Fandím vaší elektrárně.

Děkuji za rozhovor.

PTAL SE VÁCLAV KREJČÍ, FOTOGRAFOVAL JAN SUCHARDA

Ing. Vlček vysvětluje senátorům fungování blokové dozorny

Beseda s ředitelem EDU Zdeňkem Linhartem

Senátorka Václava Domšová při zápisu do pamětní knihy
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V POLOČASE 
JADERNÉ ELEKTRÁRNY 
DUKOVANY

KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ NAVŠTÍVILI 
DALEŠICKOU PŘEHRADU

Tak trochu fotbalově zněl název semináře Občanské bez-
pečnostní komise při JE Dukovany (OBK), který se konal ve 
středu 3. 10. 2007 ve Sport-V-hotelu v Hrotovicích. Jak již 
zvolený název semináře naznačuje, hovořilo se o předpo-
kládané životnosti Jaderné elektrárny Dukovany a o tom, 
co bude po ukončení provozu této elektrárny následovat.

Předseda OBK Bořivoj Župa byl v tento den v roli fotbalové-
ho kouče a řídil „zápas“ mezi týmem zástupců veřejnosti 
a týmem zástupců státu a Skupiny ČEZ.
Na rozdíl od fotbalu však nebylo a není cílem žádného 
z těchto týmu vyhrát, ale účastnit se stávajícího i budou-
cího „klání“ a budovat a prohlubovat vzájemné partner-
ské vztahy.
To ve svých příspěvcích přednesli starostové obcí z okolí 
elektrárny, když téměř shodně vyjádřili přání o dalším fun-
gování elektrárny z hlediska života svých obcí. „Rozšíření 
elektrárny o další blok, prodlouženou životnost tady lidé 
uvítají. Sžili se s elektrárnou, přináší jim obživu,“ říká Miloš 
Kudera, starosta obce Dukovany.
Zástupci Skupiny ČEZ, SÚRAO a SÚJB považují další ener-
getický provoz v lokalitě Dukovany – Dalešice za velmi dů-
ležitý a potřebný z hlediska rostoucích energetických po-
třeb. „Připravujeme se na dlouhodobý provoz. Spotřeba 
elektřiny roste. Náš projekt počítá s tím, že zvýšíme výkon 
turbín i reaktorů s minimálním dopadem na životní prostře-
dí,“ uvedl ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Zdeněk 
Linhart. Podle něho není elektrárna v polovině své životnos-
ti, nýbrž teprve v první třetině, to znamená, že výroba elek-
trické energie by zde mohla fungovat ještě i za 30 až 40 let.
Závěr semináře patřil ženě, která má k jaderné energetice vel-
mi blízký vztah, předsedkyni sdružení WIN Czech, Larise 
Dubské. WIN Czech je součástí mezinárodní organizace WIN 
(Women in Nuclear – Sdružení žen pracujících v jaderné ob-
lasti). Paní Dubská informovala o tomto sdružení, jeho aktivi-
tách a zkušenostech v komunikaci s laickou veřejností.
 ZDEŇKA OŠMEROVÁ
 FOTO PETR VEČEŘA

Ve středu 17. října na pozvání předsedkyně mikroregionu 
Horácko Hany Žákové navštívili region Dalešické přehrady 
zastupitelé kraje Vysočina.  
V informačním centru Přečerpávací vodní elektrárny 
Dalešice je přivítal ředitel vodních elektráren ČEZ, a. s., 
Ing. Zdeněk Saturka, vedoucí provozu PVE Dalešice 
Ing. Josef Blaha a zástupce ředitele EDU Ing. Jaroslav 
Vlček. Zastupitelé se seznámili s historií i perspektivami 
vodní elektrárny i samotné Dalešické přehrady, prohlédli si 
provozní prostory a nakonec se svezli výletní lodí Vysočina, 
která od začátku července brázdí vody přehrady.
Kraj Vysočina se na projektu zavedení osobní lodní do-
pravy výrazně podílel, a to dotací na úpravu přístupových 
komunikací ve výši 3 milionů Kč. Generálním partnerem 
projektu se stala Skupina ČEZ, která přispěla k vyznače-
ní cyklotras v okolí přehrady a podpořila zavedení lodní 
dopravy.
„Návštěvu zastupitelů v PVE Dalešice velmi vítám. Je to pro 
nás jedinečná příležitost představit jim celou lokalitu i pro-
voz elektrárny Dalešice. Nedávno jsme zde ukončili rozsáh-
lou modernizační akci. Elektrárna tak je připravena nejen 
nadále spolehlivě plnit svoji funkci, ale i v plné kráse oslavit 
své 30. narozeniny, které bude mít v příštím roce,“ uvedl ře-
ditel vodních elektráren Zdeněk Saturka.
Dalešická přehrada má za sebou výjimečnou sezónu. Snad 
poprvé ji můžeme nazvat opravdu „turistickou“. Takový 
úspěch lodní dopravy snad nikdo neočekával. V září byl 
překonán počet 20 000 pasažérů a ke dni 28. 10., kdy byl 
letošní provoz ukončen, jich bylo více než 27 000. Turisté 
mohou využít vodu přehrady ke koupání, bohatou síť cyk-
lotras a především nádhernou přírodu. Do příští sezóny po-
čítáme se zkvalitněním zázemí pro návštěvníky, ale uvažuje-

me i o dalších projektech. To se samozřejmě neobejde bez 
podpory kraje Vysočina a dalších partnerů.

PVE Dalešice byla postavena v 70. letech v souvislosti s vý-
stavbou Jaderné elektrárny Dukovany. Do provozu byla 
uvedena v roce 1978. V roce 2007 byla ukončena série ge-
nerálních oprav PVE Dalešice. Čtyři reverzní turbosoustrojí 
pracují s lepšími parametry výkonu i účinnosti v případě mi-
mošpičkového přečerpávání vody z dolní nádrže (Mohelno) 
do horní (Dalešice). Tato modernizace přinese ČEZu 
i České republice další zvýšení výkonu a výroby z vodních 
zdrojů. Výkon všech čtyř turbín se zvýšil z projektovaných 
410 MW na současných 480 MW. Účinnost vzrostla o 3 %, 
a to jak při provozu jako turbína, tak při reverzním nočním 
provozu jako čerpadla. 
 ING. PETR SPILKA, TISKOVÝ MLUVČÍ EDU
 FOTO JAN SUCHARDA
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CVIČENÍ

K vyproštění osob z vozidla je nezbytné rozřezat karosérii

Lékař MUDr. Bauer se „zraněným“ v sanitce záchranné služby

Na pracovišti havarijního štábu se monitoruje i situace v okolí EDU

Směna blokové dozorny na trenažéru řeší nouzové odstavení reaktoru

Před opuštěním úkrytu je nutné si obléct ochranné obleky TYVEK

Je ráno šestého září a do Dukovan se sjíždějí první hosté havarij-
ního, cvičení, mezi nimi i komisaři Občanské Bezpečnostní 
Komise OBK. Již řadu týdnů před datem D pracovali organizátoři 
na přípravě scénáře letošního cvičení. Poprvé se má cvičit tak 
komplikovaná havárie, při níž radioaktivita unikne až do okolí elek-
trárny. Co na tom, že cvičená událost je pravděpodobná 1x za 
miliardu let.
Při plánování cvičení je zásadním pomocníkem plnorozsahový 
trenažér, který dokáže po zadání základních parametrů simulo-
vat další chování reaktorového bloku. Rozhodčí, pozorovatelé 
i hosté odcházejí po předání organizačních a bezpečnostních 
pokynů v infocentru elektrárny do areálu elektrárny, kde cviče-
ní začíná mimořádnou událostí – střetem osobního auta s po-
sunovou lokomotivou. Odborníci z Barrandova by takovou ne-
hodu určitě nenaaranžovali lépe. V pomačkaném voze je „ra-
něný“ figurant a figurina. Přijíždějí záchranáři a lékař a v mo-
mentě se auto mění v hromadu šrotu, ze které jsou vyproštěni 
oba havarovaní nešťastníci. Zraněného se ujímá záchranná 
služba a odváží ho k dalšímu ošetření. S oznámením nehody 
je aktivován havarijní štáb, který řídí potřebné organizační i le-
gislatívní záležitosti. No a když je jeden problém, vyskytne se 
zpravidla i další. Cvičení pokračuje mimořádnou radiační udá-
lostí třetího stupně, prasknutím potrubí o průměru 100mm 
s únikem radioaktivní primární vody v množství 7000t/hod. 
Havarijní štáb a ostatní podpůrné složky se schází v krizovém 
centru elektrárny a plně se ujímají své funkce. Situace cvičně 
havarovaného bloku se dále komplikuje. Nastává BLACKOUT 
a havarijní blok je bez normálního elektrického napájení, bez 
rezervního, a za chvíli i bez všech tří nezávislých dieselgenerá-
torů. To všechno se musí v okamžiku cvičení stát aby bylo do-
saženo mimořádné události třetího stupně. Takový souběh ne-
uvěřitelných poruch, jehož pravděpodobnost je krajně neprav-
děpodobná (1x za miliardu let).
Po provedení varování personálu elektrárny následuje jeho 
ukrytí. Komisaři sledují klidnou a velice produktivní činnost ha-
varijního štábu, technické podpůrné skupiny, aktivaci kryto-
vých družstev a shromažďování personálu v krytech. Není divu, 
vždyť tato činnost se procvičuje pravidelně již několik let. 
Zaměstnanci si berou svůj balíček, knížku a jablko a spořáda-
ně, bez nervozity odcházejí do krytů. Považují to za součást 
svého povolání. Z režimu cvičení jsou vyňati pouze pracovníci 
směn na blocích a personál kuchyně, elektrárna musí i při cvi-
čení běžet jako hodinky a nejen láska prochází žaludkem, ale 
i práce všech na cvičení zúčastněných. V závěru cvičení je prove-
dena evakuace ukrytých osob v ochranných oděvech jednoho 
z osmi krytů. Havarijní štáb postupně řeší problémy na cvičně ha-
varovaném bloku a cvičení tak před jedenáctou hodinou končí.
Velitel havarijního štábu a jeho mluvčí se ještě několik desítek 
minut potrápí na simulované tiskové konferenci, kterou se nao-
pak baví simulovaní novináři z řad profesionálů z partnerských 
jaderných elektráren a také my členové Občanské bezpeč-
nostní komise. A pak, že provoz jaderné elektrárny nepřipouští 
žádnou legraci. I když samo cvičení skončí, práce na něm ni-
koli. Následovat bude detailní rozbor činností jednotlivých akté-
rů. Své připomínky předloží rozhodčí a se svou kapkou do 
mlýna přispějí i komisaři OBK. Zúčastnili se skoro všech cviče-
ní, a proto jsou již tak trochu profesionálové. Zákon ukládá 
každé jaderné elektrárně pravidelně cvičit řešení mimořádných 
událostí, povinnost je tedy pevně dána. Příští cvičení bude pro-
bíhat v součinnosti s okolím a s krizovými složkami kraje. 
OBK bude jistě u toho a bude vás občany z okolí informovat.
 ING. B. ŽUPA, PŘEDSEDA OBK
  FOTOGRAFIE JAN SUCHARDA

2007
NA JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ DUKOVANY SLEDOVALI
ČLENOVÉ OBČANSKÉ BEZPEČNOSTNÍ KOMISE
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SKUPINA ČEZ MÁ DLOUHODOBĚ ZÁJEM 
O OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ. V LETOŠNÍM ROCE 
PATŘÍ MEZI NEJVĚTŠÍ REKLAMNÍ PROJEKTY, 
KTERÉ PODPORUJÍ KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 
A MLÁDEŽE V REGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY 
DUKOVANY SOUTĚŽ „ČEZ ORANŽOVÁ UČEBNA 
2007“, KTERÁ BYLA VYHLÁŠENA 1. 5. 2007. 
MOHLY SE DO NÍ ZAPOJIT VŠECHNY STŘEDNÍ 
ŠKOLY Z DVACETIKILOMETROVÉHO PÁSMA 
JE DUKOVANY A Z TŘEBÍČE. NAKONEC SE DO 
SOUTĚŽE ZAPOJILO 8 TÝMŮ. PĚTIČLENNÉ TÝMY 
STUDENTŮ POD VEDENÍM JEDNOHO PEDAGOGA 
MĚLY ZA ÚKOL ZPRACOVAT PREZENTACI NA 
TÉMA „JAK POSÍLIT CESTOVNÍ RUCH V OKOLÍ 
JE DUKOVANY“. 

„Při plnění úkolu mohli studenti naplno využít již získané 
znalosti z různých oborů, vlastní fantazii nebo vycházet 
z dostupných materiálů. Doufáme, že si ale znalosti a do-
vednosti díky práci na konkrétním projektu také rozšířili. 
Hlavní cena soutěže je moderní vybavení multimediální 
učebny pro jejich školu v oranžovém, korporátním stylu 
Skupiny ČEZ“, vysvětluje Petr Spilka. 
Prezentace všech soutěžních prací před porotou a vy-
hodnocení proběhlo v pátek 21. 9. 2007 v informačním 
centru JE Dukovany. Většina soutěžních týmů se rozhod-
la pro vypracování internetových stránek, na kterých 
představila svoji nabídku programu pro vybranou skupi-
nu návštěvníků. Porota to ale neměla vůbec snadné, pro-
tože obsahová i technická kvalita přihlášených projektů 
byla opravdu vysoká. Prezentace hodnotila porota, do 
která mohla každá z přihlášených škol nominovat svého 
zástupce. V porotě tak zasedli Bc. Jana Kafoňková, 
MVDr. Pavel Heřman, Mgr. Zdeněk Raus, Eva 
Frühwirtová, arch. Lubor Herzán, Ing. Zdeněk Borůvka, 
Bc. Jitka Mattyášovská, Mgr. Jarmila Horáková 
a Ing. Petr Spilka. A kdo zvítězil? Vítězné družstvo 

Gymnázia Třebíč tak pro svou školu vybojovalo novou 
multimediální Oranžovou učebnu v hodnotě 250 000  
Kč. Tým na druhém místě, Katolické gymnázium Třebíč, 
získal vybavení mini Oranžové učebny za 100 000  Kč. 
O vítězi ale musel rozhodnout až los, protože obě školy 
získaly stejný počet bodů. Třetí škola, Střední průmyslo-
vá škola Třebíč, vyhrála technické vybavení v hodnotě 
50 000  Kč. 

Výsledky celé soutěže byly prezentovány také na veletr-
hu vzdělávání Didakta 2007 v Třebíči, kde se na podzim 
pravidelně schází tisíce zájemců o středoškolské vzdělá-
vání. Nemůžeme ale vyloučit ani možnost, že výsledky 
budou natolik inspirující, že bychom je dále prezentovali 
například na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
2008. Samozřejmě ale doufáme, že v první řadě předsta-
vené projekty budou inspirací ke zatraktivnění okolí 
Jaderné elektrárny Dukovany pro turisty a přínosem 
pro region. 
 KRISTÝNA VOHLÍDKOVÁ
 FOTOGRAFIE JAN SUCHARDA

Mluvčí EDU Petr Spilka předává vítěznému týmu šek na zřízení 
Oranžové učebny v jejich škole

Soutěž 
Skupiny ČEZ 
o multimediální 
Oranžovou učebnu 
má svého vítěze

ORANŽOVÁ 
UČEBNA

Jaderná energetika je oborem budoucnosti. Je založena 
na špičkových technologiích, využívá nejnovější vědecké 
poznatky. Chrání životní prostředí, neprodukuje žádné 
skleníkové plyny, nespotřebovává kyslík a nepřispívá ke 
klimatickým změnám. Poskytuje spolehlivou dodávku 
elektřiny za ekonomické a konkurenceschopné ceny.

Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany ušetří ročně 
naše životní prostředí od 17 mil. tun CO2.

Jedna 7g palivová uranová peletka dodá tolik elektřiny jako 
zhruba 800 kg uhlí. Elektřina vyrobená z jediné peletky by 
zásobila průměrnou domácnost na čtvrt roku.

Jaderná energie zásobuje elektřinou třetinu Evropy.
I v České republice elektřina vyrobená v jaderné elektrárně 
upeče každý třetí rohlík, rozjede každý třetí elektrický vlak 
a rozsvítí každou třetí žárovku.

Nejlevnější elektřinu v naší republice vyrábí 
Jaderná elektrárna Dukovany.

VUT Brno si přibere během tří let čtyři předměty navíc, 
které se studují na fakultě strojní. Dále se zaváže, že nej-
později do 1 měsíce po ukončení studia s námi uzavře 
pracovní poměr. 

Co když si bude chtít student dokončit magister-
ské vzdělání?
Student by měl po ukončení bakalářského studia na-
stoupit do zaměstnání. Potom, pokud bude mít chuť, 
může studovat dálkově a získat titul inženýr. Naše spo-
lečnost zvyšování kvalifikace umožňuje a také podpo-
ruje. 

Je to projekt pouze pro letošní maturanty, nebo 
se bude opakovat i v dalších letech?
Letošní rok je pilotní. Nabízíme jej nejen maturantům, 
ale přihlásit se mohou i stávající studenti prvních 
a druhých ročníků výše zmíněných oborů na VUT 
v Brně nebo ČVUT v Praze. Program chceme nejen 
opakovat v příštích letech, ale podle zájmu bude 
i možnost rozšířit na jiné vysoké školy.

Kde získají zájemci další informace?
Informace o samotném studiu naleznou na internetu – 
www.cez.cz/bakalar. Tam je možnost využít i zaslání 
konkrétního e-mailového dotazu. Pokud by se chtěl 
některý zájemce blíže seznámit s problematikou jader-
né energetiky a se svojí budoucí profesí, pak je nej-
vhodnější návštěva informačního centra. A vážným zá-
jemcům zajistíme prohlídku školicího střediska, kde je 
věrná a plně funkční kopie blokové dozorny – jejich 
budoucího pracoviště.
 PTAL SE JAN SUCHARDA

JADERNÁ ENERGETIKA

ČISTÁ, BEZPEČNÁ,
SPOLEHLIVÁ

Bloková dozorna Jaderné elektrárny Dukovany
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BOSKOVŠTEJN aneb z kuchyně
paní starostky

Od loňského podzimu „starostuje“ v obci 
Boskovštejn, která se nachází v údolí neveliké říčky 
Jevišovky, paní Jindřiška Křehnáčová. V pětičlenném 
zastupitelstvu jsou zastoupeny dvě ženy a tři muži. 

Paní starostko, dříve než nám povíte něco o součas-
né podobě obce Boskovštejn, můžete čtenáře sezná-
mit s historií obce?
Jméno obce, stejně jako obec sama, se během historic-
kého vývoje měnilo. Původní název obce byl Boskův 
Týn. Hlavním centrem byla pravděpodobně vodní tvrz, 
později přestavěná na zámeček se čtyřmi věžičkami. 
První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1586, kdy 
Bedřich z Náchoda daroval Boskovštejn i s tvrzí své 
manželce Kateřině. Mezi nejvýraznější majitele tvrze pat-
řil především rod Březnických z Náchoda. Boskovštejn 
často měnil majitele. K roku 1659 se uvádí zámek na 
Boskovštejně jako pustý s dvorem, mlýnem a hospodou. 

V roce 1899 byla v obci vystavěna dvoutřídní škola, v níž 
se od roku 1900 pravidelně vyučovalo kolem jednoho 
sta žáků. 
Obec se stala známá archeologickými výzkumy 
Jaroslava Palliardiho a Františka Vildomce, který na 
Boskovštejně žil a působil zde jako učitel a ředitel místní 
školy. 

A současná tvář obce?
Po roce 1989 byl obnoven obecní úřad a obec se po 
několikaleté stagnaci opět začala rozvíjet. Dokončil se 
vodovod, byl zaveden plyn, postavila se nová budova 
obecního úřadu s kulturním sálem. Rozvoj vesnice po-
kračoval vybudováním telefonní sítě, opravou veřejného 
rozhlasu. Rekonstrukcí prošla také zvonice a požární 
nádrž. Část místních komunikací byla vyasfaltována 
a v roce 2005 bylo vybudováno dětské hřiště s teniso-
vým kurtem. V současnosti má obec 97 domů a žije zde 
150 trvale hlášených obyvatel.
Každoročně pořádáme ve spolupráci se Sborem dobro-
volných hasičů a spolkem místních žen oslavy 
Mezinárodního dne dětí, „pálení čarodějnic“ a mnoho 
další zábavy, která již má u nás své tradice. 

A co v obci připravujete? 
Před dokončením jsou projekty na vybudování kanaliza-
ce s čističkou odpadních vod, vybudování nových chod-
níků a asfaltového koberce na komunikaci procházející 
obcí. Máme připravené projekty na stavbu dvou nových 
autobusových čekáren a projekt na úpravu veřejného 
prostranství v těsné blízkosti řeky Jevišovky, které by 

mělo sloužit k odpočinku 
a k setkávání např. při rodin-
ném grilování v přírodě. 
Připravujeme studii půdní ve-
stavby dalšího bytu v jednom 
z obecních domů. Plánujeme 
modernizaci obecní knihov-
ny, nové vybavení a obnovu 
knižního fondu. Vedeme jed-
nání s pracovníky památkové 
péče o přípravě projektu obnovy kaple Panny Marie 
Bolestné, k níž se váže pověst o zázračném zachránění 
hraběte z Gatterburgu. Většina těchto projektů by měla 
být částečně realizována z dotačních titulů EU. 

Pracujete jako „neuvolněná“, tzn., že vykonáváte 
funkci starostky a ještě chodíte do zaměstnání, máte 
vůbec čas na odpočinek? 
Funkce starostky je mnohem náročnější, než jsem 
předpokládala. Starosta musí fungovat nejen jako 
úředník s veškerými povinnostmi, které mu ukládá zá-
kon nebo jeho funkce, ale musí především umět na-
slouchat svým spoluobčanům, naučit se řešit jejich 
problémy, řešit jejich vzájemné sousedské vztahy, ne-
ignorovat jejich připomínky, snažit se vykonávat práci 
i nad rámec svých povinností. Všechny tyto povinnosti 
starostky obce musím skloubit se svými povinnostmi 
podnikatelskými, takže na odpočinek mi zbývá jen 
opravdu málo času. Většinou odpočívám aktivně, to 
znamená v mém případě při práci na zahradě a ve 
funkci starostky s oblibou relaxuji při procházkách, 
které spojuji s kontrolou práce, vykonávanou naším 
zaměstnancem.

A prozradíte nám nějaký váš oblíbený recept?
A můj oblíbený recept? Přiznám se, že poslední dobou 
mám stále méně času na vaření, ale s blížícími se Vánoci 
pomalu přemýšlím a vymýšlím, co letos upeču, aby 
Vánoce byly opravdu Vánoce. Takže můj recept na vá-
noční cukroví, které je v naší rodině nejoblíbenější:

Rozinková-ořechová srdíčka
15 dkg cukru, 15 dkg 
ořechů, 5 dkg rozinek, 
1 celé vejce a trochu 
hladké mouky
Ořechy a rozinky záro-
veň pomeleme, přidá-
me cukr, vejce a mou-
ku, vypracujeme těsto, 
rozválíme, vykrajujeme 
srdíčka, která upeče-
me na vymaštěném 
plechu. Slepujeme 
marmeládou a polé-
váme čokoládou.
Přeji všem čtenářům 
Zpravodaje krásné 
Vánoce. 

Děkuji za rozhovor 
 
 ALENA HOSTAŠOVÁ
 FOTOGRAFIE 
 JAN SUCHARDA 
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S OLGOU ŠÍPKOVOU V ČASE PŘEDVÁNOČNÍM
KDYŽ PŘED DESETI LETY PŘEBÍRALA 
OLGA ŠÍPKOVÁ ZLATOU MEDAILI 
A TITUL MISTRYNĚ SVĚTA VE 
SPORTOVNÍM AEROBIKU, BYL TO 
JEDEN Z MÁLA OKAMŽIKŮ, KDY JSME 
MOHLI VIDĚT OLGU ŠÍPKOVOU 
ROZZÁŘENOU ŠTĚSTÍM A SE SLZAMI 
V OČÍCH. OBVYKLE SE TOTIŽ NA NÁS 
DÍVÁ Z FOTOGRAFIÍ ČI TELEVIZNÍ 
OBRAZOVKY S ROZZÁŘENOU TVÁŘÍ 
A Z OČÍ JÍ VYZAŘUJE OPTIMISMUS...

Je to už mnoho let, kdy jste začínala se 
sportem – moderní gymnastikou, 
vzpomínáte si na své první úspěchy, 
ale stejně tak i na neúspěchy?  

Vzpomínám, tam těch neúspěchů bylo 
hodně, tudíž slziček také. V moderní gym-
nastice jsem ale neplakala dojetím. Nebyla 
jsem typ na modelku. Nikdy jsem nebyla 
vyhublá a příliš ohebná, což tento sport vy-
žaduje. Trenérky mě trápily, nesměla jsem 
jíst a ani pít. V tomto směru na své dětství 
v gymnastice nevzpomínám ráda.
Úspěšná jsem začala být až po 18. ro- 
ce, kdy jsem v gymnastice pokračovala, 
ale na akademické půdě. Tam byly hezké 
vztahy, nikdo mě tak netrápil, co se týká 
váhy a já jsem tudíž přirozeně zhubla a za-
čala mít téměř první medaile v tomto 
sportu.

Kdo vás ke gymnastice dovedl?

Samozřejmě rodiče, oba byli gymnasté, ale 
sportovní.

Jaký hlavní rozdíl vidíte mezi dnešními 
gymnastkami a gymnastkami dříve?

Ani nevím, jak je to v současnosti. Upřímně 
já tento sport už nesleduji, ani není vidět 
v televizi. Ale srovnání gymnastiky v 80.  
letech, kdy jsem závodila já a např. 
v 60. letech, má význam. Dříve nebyla 

v módě přílišná hubenost, všichni vypadali 
normálně, dá se říci elegantně. Pak to na-
bralo jiný spád a děvčata v 15 vypadala 
jak 10letá.

S aerobikem jste začala ve třiadvaceti 
letech, jak jste se k němu dostala?

Viděla jsem ho v televizi a moc se mi líbil. 

Za jak dlouhou dobu od začátku cvičení 
aerobiku jste začala „pomýšlet na 
medaili“?

Já jsem nikdy nepomýšlela na medaili. 
Sportovní aerobik jsem trénovala vedle své 
práce ve fitness. Bavilo mě to a zkusila 
jsem si jít zazávodit. Nikdo mě téměř na 
první závody netrénoval. No a zvítězila 
jsem a po té mě chytil do rukou profík, můj 
manžel.

Bylo těžké rozhodnout se skončit 
s vrcholovým sportem?

Ano i ne. Byla jsem již moc vyčerpaná 
a měla spoustu práce a vyhlídek do bu-
doucna. Držela jsem v ruce nejcennější 
kov a nastal ten pravý čas. Na druhé stra-
ně jsem byla v úžasné formě a hodně jsem 
toho uměla. Rozum zvítězil. 

Paní Šípková, máte stále tak dobrou 
náladu, nebo se umíte také někdy mračit?

Jsem zcela normální ženská, takže se 
i mračím. Někdy oprávněně, někdy únavou 
a bohužel to odnášejí doma. Musím si ně-
kam zalézt, abych si odpočinula a nikoho 
netrápila. Ve fitku jsem většinou „vysmátá“. 
Ta práce mě stále baví.

Dá se říci, že se vám záliba ve sportu 
stala povoláním. Můžete našim 
čtenářům přiblížit nabídku vašich fitness?

V současné době máme po Praze tři cent-
ra. Jejich prostory jsou klimatizované,  

vybavení, stroje, kola, vše značkové kvality, 
podtrhující především funkčnost a komfort 
pro cvičení. Nabízíme spoustu druhů cviče-
ní od klasického aerobiku, tanečního, posi-
lovacího, s náčiním přes bojové druhy tae-
bo, ADK, box aerobik až po relaxační dru-
hy jako je jóga, power jóga, pilates, fit ball, 
aqua-aerobik a další.
Tímto oborem žijeme, je to náš velký ko-
níček, a to je naše myslím největší deví-
za. Zakládáme si na vzdělání, profesiona-
litě, která se hlavně vyznačuje v přístupu 
ke klientům. 
V Holešovicích je to Fitness club, rodin-
né malé fitko, které nabízí aerobik, posi-
lovnu a solárium. V Kongresovém centru 
Praha je naše druhé místo Health and 
Fitness. Toto centrum je větší a kromě 
sportovní části, do které patří posilovna 
a spinning, nabízí krásné regenerační 
centrum se saunou, bazénem, párou, 
masážemi, kosmetikou… Třetí a největší  
(1600 m2) fitness se jmenuje Familly 
Fitness. Zde jsou dva velké sály na aero-
bik a další druhy cvičení, posilovna, solá-
ria a dětský koutek.
Všechna fitka jsou pod značkou Olga 
Šípková. Pracujeme ve společnosti 
Sportpark a. s. se svými dvěma 
společníky.

Takový rozsah druhů cvičení vyžaduje 
hodně spolupracovníků. Jak si je 
vybíráte, jak je získáváte? Je známo, 
že vynikající odborník nemusí být 
dobrým učitelem.

Samozřejmě vyhledáváme zkušené lekto-
ry, s pedagogickým citem a vřelým vzta-
hem k lidem. Lektoři prošli konkurzem. 
Navíc, v praxi se projeví schopnosti kaž-
dého z nás. Jdeme se svým tělem na trh. 
Pokud neobstojíme, lidé na nás nebudou 
chodit. 

O mužích se říká, že jsou „od přírody 
línější“ a větší úsilí pro hezkou postavu 
a vůbec pro zdraví jsou schopny 
vynaložit spíše ženy. Je to pravda? Jak 
to vidíte z hlediska své profese?

Myslím, že v současné době už to není prav-
da. Muži navštěvují ve fitkách především 
posilovnu. Nabídka se za posledních pár let 
rozšířila o druhy, které muži vyhledávají. 
Jedná se o bojové druhy cvičení a hlavně 
spinning. Jedná se o jízdu na stacionárních 
spinningových kolech pod vedením lektora 
za doprovodu dynamické hudby. Lidé tyto 
lekce vyhledávají především v době, kdy 
nemohou na kolo vyrazit do přírody. 
 
A jaká je tendence? Stoupá počet lidí, 
kteří vyhledávají služeb fitness,  nebo 
stagnuje? A poměr mužů a žen?

Stále stoupá, jinak bychom nemohli oteví-
rat fitka. Jak jsem se zmínila, nabídka se 
rozšiřuje, takže tento obor už dávno není 
místem pro vyvolené s vypracovanou po-
stavou a báječnou kondicí. Cvičit do center 
chodí děti takřka od narození na lekce ro-
dičů s dětmi, ženy, muži až po seniory. 
Poměr mužů a žen? Tak 40 % na 60 %. 
 
Jistě jsou lidé, kteří si uvědomují, že by 
„se sebou měli něco dělat“, ale ostych 
jim brání, aby přišli dejme tomu za vámi 
a přihlásili se na nějaký druh cvičení. 
Co byste jim poradila?

Samozřejmě to je především na nich, aby 
se nestyděli a přišli a na všechno se hned 
na recepci informovali. To je velmi důležité.
Ale také spousta nynějších klientů začala 
cvičením na domácí půdě v soukromí. Ať 
již podle televize, DVD, nebo si pořídili po-
silovací stroje na domácí cvičení. Po čase 
jejich nároky stoupnou, chtějí umět více, 
mít zpětnou vazbu a přesunou se za námi 
do fitek. To je velmi vhodná a osvědčená 
cesta.

Pracovně jste určitě hodně vytížená, jak 
to všechno zvládáte, máte pokaždé chuť 
jít cvičit nebo si někdy tajně přejete jít si 
místo cvičení lehnout a odpočívat?

Musím říci, že na cvičení většinou chuť 
mám. Nabíjí mě a už mě dostalo z mnoha 
nerváků a depresí. Ale stane se, že bych se 
i ráda viděla spíš v klidu. To je přece nor-
mální. Ale je to krásné poselství rozdávat li-
dem radost a dobrou kondici a oni si be-
rou plnými doušky a stále rádi chodí. 
Většinou jsou to mí dobří přátelé. Mám ra-
dost z každého nového človíčka, který se 
zapojí a zjistí, že jsem úplně normální 
a chodí na mě úplně normální lidé.

Blíží se vánoční svátky, co pro vás 
znamenají Vánoce?

Vánoce celá rodina milujeme. Nejvíce at-
mosféru, voňavé přípravy, tradice a zvyky. 

Synovi je již sedmnáct, ale stále se na to 
těší a je s námi rád. No a Adélka, té očička 
jen září.

Bez čeho si Vánoce nedovedete 
představit?

Samozřejmě bez rodiny, a to i té největší, 
což jsou mí sourozenci s rodinami.

Míváte tajná přání, co byste si přála 
dostat pod stromeček?

Jako malé dítě určitě, teď už ne. Jsem 
šťastná z radosti druhých, hlavně dětí 
a z té pohody.

Hlídáte si svoji váhu o vánočních 
svátcích?

Nijak zvlášť ne, i o Vánocích jsem velmi 
v pohybu. Přípravy jsou náročné, každá 
žena před svátky i během nich vydá 
spoustu energie. Tak se vůbec nic nesta-

ne, když si dopřeji něco dobrého. Miluji 
cukroví, vánočku, pečenou kachnu. Pak 
stačí jeden pracovní týden a je to vše 
v pohodě.

Co byste doporučila čtenářkám, jak 
„přežít“ Vánoce bez zbytečných kil 
navíc ?

Otázky tohoto typu nemám moc ráda. Kdo 
se stravuje během roku normálně, racio-
nálně a pravidelně sportuje, tak jako já, ne-
má o Vánocích problém. Pokud se necítíte 
přesto dobře, samozřejmě to nepřeháněj-
te, to je jasné a choďte s rodinou na velké 
procházky. Odlehčete si mezi svátky a klid-
ně zasportujte.

Otázky kladli 
ALENA HOSTAŠOVÁ 

A JAN SUCHARDA
FOTOGRAFIE JOSEF ADLT, MIROSLAV HRDÝ 

A IVAN ŠÍPKAPři cvičení S dcerou Adélkou
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PROJEKT BAKALÁŘ
ROZHODUJETE SE O SVÉM BUDOUCÍM POVOLÁNÍ? 
CHCETE SPOJIT SVOU BUDOUCÍ KARIÉRU S JADERNOU ENERGIÍ? 
CHCETE BÝT ODBORNÍKEM NA JADERNOU ENERGETIKU? 
PRO ODPOVĚĎ „JAK NA TO“ JSME SI ZAŠLI ZA ING. JARMILOU 
HORÁKOVOU, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ LIDSKÉ ZDROJE.

SPOLEČNOST ČEZ PŘIPRAVILA NA PODPORU STUDENTŮ PROGRAM 
SE STRUČNÝM NÁZVEM „BAKALÁŘ“, ŘÍKÁ V ÚVODU PANÍ HORÁKOVÁ. 
PODLE ZKUŠENOSTÍ Z PROVOZOVANÝCH ZAHRANIČNÍCH JADEREK 
VZNIKLA MYŠLENKA, ŽE I PRO NAŠE BLOKOVÉ DOZORNY BUDEME 
SYSTÉMOVĚ OSLOVOVAT A PŘIPRAVOVAT VYSOKOŠKOLÁKY – 
BAKALÁŘE.

Bloková dozorna na trenažéru Jaderné elektrárny Dukovany

Co tedy projekt Bakalář konkrétně znamená? 
Projekt je určen pro maturanty, kteří ukončí v roce 
2008 studium na střední škole. Pokud uvažují 
o studiu na technické vysoké škole a chtějí spojit 
svoji budoucnost s jadernou energetikou, zvolí stu-
dium na VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komu-
nikačních technologií, bakalářský obor B – SEE sil-
noproudá elektrotechnika a elektroenergetika nebo 
na ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýr-
ská, obor Jaderná zařízení na katedře jaderných re-
aktorů. Protože hledáme budoucí operátory, pro-
jdou tito zájemci ještě před podáním přihlášky ke 
studiu na VŠ psychologickým vyšetřením. V případě 
úspěšného absolvování psychotestů to budou po 
celou dobu tříletého ba-
kalářského studia „naši“ 
studenti. Propojíme studi-
um s praxí (ročníkové 
práce, stáže na elektrár-
ně, bakalářská závěrečná 
práce, garant z řad za-
městnanců) a budeme 
studentům poskytovat sti-
pendia již od prvního roč-
níku. Výše stipendia se 
bude pohybovat od 5 do 
8 tisíc Kč měsíčně. Naše 
společnost se také smluv-
ně zaváže k uzavření pra-
covního poměru na dobu 
neurčitou, bez zkušební 
lhůty. 

Na jakou pozici budou 
mít možnost po ukon- 
čení studia nastoupit?
Nastoupí na pozici operá-
tora sekundárního okru-
hu. Po absolvování pří-
pravy a zkoušek pak za-
jišťují činnosti, které sou-
visejí s provozováním za-
řízení sekundárního okru-
hu. Následuje možnost 
postupu na další pozice 
na blokové dozorně – 

operátor primárního okruhu a vedoucí reaktorového 
bloku. Zaměstnanci tímto způsobem získají přehled 
o technologiích v jaderné elektrárně, získají zkuše-
nosti s provozováním a vysokou odbornost. O tako-
véto odborníky je pak zájem např. v útvarech inves-
tic, péče o zařízení, bezpečnost, kde se uplatňují 
nejen jako specialisté, ale i na manažerských 
postech.  

Ale zpět ke studiu. Budou nějaké závazky 
ze strany studentů?
Student se nám podpisem stipendijní smlouvy zaváže, 
že bude řádně plnit své studijní povinnosti – ke stan-
dardnímu bakalářskému studijnímu programu na  

ANEB JAK SE STÁT OPERÁTOREM JADERNÉ ELEKTRÁRNY
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Jaderná energetika je oborem budoucnosti. Je založena 
na špičkových technologiích, využívá nejnovější vědecké 
poznatky. Chrání životní prostředí, neprodukuje žádné 
skleníkové plyny, nespotřebovává kyslík a nepřispívá ke 
klimatickým změnám. Poskytuje spolehlivou dodávku 
elektřiny za ekonomické a konkurenceschopné ceny.

Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany ušetří ročně 
naše životní prostředí od 17 mil. tun CO2.

Jedna 7g palivová uranová peletka dodá tolik elektřiny jako 
zhruba 800 kg uhlí. Elektřina vyrobená z jediné peletky by 
zásobila průměrnou domácnost na čtvrt roku.

Jaderná energie zásobuje elektřinou třetinu Evropy.
I v České republice elektřina vyrobená v jaderné elektrárně 
upeče každý třetí rohlík, rozjede každý třetí elektrický vlak 
a rozsvítí každou třetí žárovku.

Nejlevnější elektřinu v naší republice vyrábí 
Jaderná elektrárna Dukovany.

VUT Brno si přibere během tří let čtyři předměty navíc, 
které se studují na fakultě strojní. Dále se zaváže, že nej-
později do 1 měsíce po ukončení studia s námi uzavře 
pracovní poměr. 

Co když si bude chtít student dokončit magister-
ské vzdělání?
Student by měl po ukončení bakalářského studia na-
stoupit do zaměstnání. Potom, pokud bude mít chuť, 
může studovat dálkově a získat titul inženýr. Naše spo-
lečnost zvyšování kvalifikace umožňuje a také podpo-
ruje. 

Je to projekt pouze pro letošní maturanty, nebo 
se bude opakovat i v dalších letech?
Letošní rok je pilotní. Nabízíme jej nejen maturantům, 
ale přihlásit se mohou i stávající studenti prvních 
a druhých ročníků výše zmíněných oborů na VUT 
v Brně nebo ČVUT v Praze. Program chceme nejen 
opakovat v příštích letech, ale podle zájmu bude 
i možnost rozšířit na jiné vysoké školy.

Kde získají zájemci další informace?
Informace o samotném studiu naleznou na internetu – 
www.cez.cz/bakalar. Tam je možnost využít i zaslání 
konkrétního e-mailového dotazu. Pokud by se chtěl 
některý zájemce blíže seznámit s problematikou jader-
né energetiky a se svojí budoucí profesí, pak je nej-
vhodnější návštěva informačního centra. A vážným zá-
jemcům zajistíme prohlídku školicího střediska, kde je 
věrná a plně funkční kopie blokové dozorny – jejich 
budoucího pracoviště.
 PTAL SE JAN SUCHARDA

JADERNÁ ENERGETIKA

ČISTÁ, BEZPEČNÁ,
SPOLEHLIVÁ

Bloková dozorna Jaderné elektrárny Dukovany
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PODZIMNÍ „ORANŽOVÁ“ MOZAIKA
I když už máme první adventní neděli za sebou a Vánoce 
jsou přede dveřmi, snad neuškodí malé ohlédnutí za uply-
nulými týdny. Letošní podzim se skutečně vydařil a přinesl 
všechno, co k němu patří. Nejprve teplé slunečné dny babí-
ho léta s postupně se barvícími korunami stromů a pak, ja-
ko když proutkem švihne, tu byl najednou chlad, mlhy, déšť 
a první sněhové přeháňky. To všechno je podzim, ale přes-
to si jej nejvíce spojujeme právě s hýřivě zbarveným listím, 
s barvami, kde převládá žlutá, zlatá, hnědá a červená. 
V mnoha místech v regionu Jaderné elektrárny Dukovany 
mezi obvyklými podzimními barvami prosvítala ještě jedna 

– oranžová – symbolizující Skupinu ČEZ a její pomoc při 
charitativních, kulturních, sportovních a společenských ak-
cích. Každá z nich by si jistě zasloužila v našem Zpravodaji 
nejméně stránku, protože jsou zajímavé a inspirující a je za 
nimi skryta obětavá práce organizátorů. Leč prostor našeho 
časopisu je omezen, a tak se z mnoha akcí dostanou na je-
ho stránky jenom „střípky“, malé kamínky, tvořící ale roz-
sáhlou mozaiku forem a prostředků, kterými Skupina ČEZ 
podporuje zdejší region. Na této straně formou fotogalerie 
přinášíme informace o některých akcích letošního podzimu. 
Fotografie jsou od organizátorů jednotlivých akcí.

Běh Terryho Foxe v Třebíči

Oslavy 100 let fotbalu v Třebíči

Otevření nové trasy 
na Mohelenské hadcové stepi

Motocyklový závod
ENDURO CUP v Náměšti n. O.

Výstava Týden pro zdraví v Třebíči

Loučení s létem
Mateřského centra v Třebíči

Pochod Dukovanské stezky
z Dukovan do Dalešic

Cyklistický závod
Tryskem na Klučovskou horu

Oživený zámek v Náměšti n. O.

Otevření nových oranžových hřišť...
 v Trstěnicích v Zastávce v Jevišovicích v Koněšíně
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Na návštěvě v Rolnickém muzeu nedaleko dukovanské elektrárny

JAK SE HOSPODAŘILO PŘED PŮL STOLETÍM …
Je sobota dopoledne. Zazvonila jsem 
u selského stavení v malé vesnici 
u Jaroměřic nad Rokytnou, ke které-
mu mě dovedla směrovka s nápisem 
Rolnické muzeum. Mezi vraty  od „for-
housu“ mě vítá pan domácí v širokém 
klobouku se slovy: „Tak pojďte dál 
a dívejte!“  Na chvíli se mi zatajil dech 
a najednou jsem nevěděla, zda se 
mám dívat doleva, doprava, či před se-
be. Přede mnou spousta předmětů. 
Někdo by možná řekl „staré krámy na 
zdi“. Ale to by snad mohl říct jen ten, 
kdo v životě necítil vůni čerstvě upeče-
ných tvarohových buchet, nezažil pe-
čení brambor a pálení bramborové na-
tě na poli, nešel kolem čerstvě poseka-
ného pole obilí. Ať jsem se podívala 
kamkoli, odevšud na mne dýchala his-
torie a venkov...      

Pane Kopečku, kdy jste začali se 
sbírkou?
Se sbíráním jsme začali po revoluci, 
když nám vrátili v restituci náš do-
mek. V padesátých letech byl zestát-
něn a my jsme za něj platili nájem. 
Nedovedete si vůbec představit, jaké 
to bylo, když v tomto kraji probíhala 
likvidace selských rodin. V průjezdu 
jsme měli  zachováno z dřívější doby 
několik předmětů. Od roku 1990 
jsem  začal poměrně těžce rozšiřovat 
sbírku, tehdy tomu manželka moc 
nefandila. Dnes je situace zcela jiná, 
jsem občas ve stavu, že bych vše  
odvezl na skládku. A moje žena říká: 
„V životě ne, budeme pokračovat!“  
Přiznávám, jsem rád, že  mě žena 
podporuje. Pravdou je, že jsme za ta 
léta vytvořili určitou hodnotu. Naše 
sbírka má všem lidem, kteří ji uvidí, 
přiblížit, jak se žilo a hospodařilo na 
vesnici do roku 1950. Rádi bychom 
ji zachovali pro budoucí generace.

Kolik exponátů si můžeme u vás 
v muzeu prohlédnout?
S počítáním vystavených předmětů 
jsme přestali při 700 kusech. 
Kdybychom chtěli naši sbírku přesně 
spočítat, muselo by se sbírce věno-
vat více lidí, než jenom my dva 
s manželkou. Troufám si říct, že zde  
máme na  800 exponátů. Najdete 
u nás i věci, které nemá ani Státní ze-
mědělské muzeum Kačina, takže si 
toho vážíme. 

Z jaké největší dálky máte exponát? 
Pračku z Trutnova, ta je více než 100 
let stará. Další exponáty jsou třeba 
z Růžového paloučku. Protože ne-

máme auto, tak jsme jednou jeli trak-
torem až k rakouským hranicím pro 
támhletu košinu (proutěná korba sel-
ského vozu). Takový já jsem býval 
blázen.  Dneska už o nás hodně lidí 
ví a sami se ozývají a vozí všechno, 
co najdou na půdě nebo ve stodole. 
Někdy mě ale zaráží, jak nehorázné 
ceny si dnes lidé za některé věci, 
které už jsou pro ně v podstatě staré 
a nepotřebné, vymýšlí. 

Kterého vystaveného předmětu si 
nejvíce vážíte?
Těžko odpovědět. Od paní profesor-
ky Zezulové z Želetavy jsem dostal 
ruční čerpadlo na kejdu s datem 
1906. Raritou je i první  mlátička  
z 1. republiky na ruční pohon, 
kterou jsme dostali od manželů 
Robotkových z Rudíkova.

Paní Kopečková, viděla jsem vás 
tady na jedné fotografii v kroji, to 
je váš kroj?
Kroj jsem dostala od paní Balíkové 
z Nových Syrovic, za což jí moc dě-
kuji. Kroj si oblékám, když třeba při-
jede autobus s návštěvníky. A musím 
říct, že se vždy setká s velkým úspě-
chem. Však to nějakou chvíli trvá,  
než si ho nachystám a obléknu. 

Pane Kopečku, blíží se doba vá-
noční, jakpak to vypadá u vás na 
statku?
Protože máme vnoučata, která za ná-
mi jezdí poměrně málo, dali jsme si 
s manželkou předsevzetí, že pro ně 
připravíme betlém. Protože je betlém 
poměrně drahá záležitost, nechává-
me si postupně každý rok něco no-
vého vyřezat. Figurky vyřezává betlé-
mář pan Rychnovský z Malého 
Beranova. Jakmile začíná doba ad-
ventní, začínáme se stavěním betlé-
mu. Je plně osvětlený a ozvučený. 
Užíváme si ho doma v teploučku, 
kde si posedíme a zpíváme koledy. 
Na Hromnice jej uklidíme.  

A než se s vámi rozloučím, máte 
nějaký vzkaz pro naše čtenáře?
Všichni, kdo tyto řádky čtete, jste 
zváni ke Kopečkům do muzea. Ať 
už přijedete  autem nebo přijdete 
pěšky, budete u nás v Příložanech 
č. 8 srdečně přijati. Stejně tak je 
zastavení u nás příjemné pro 
všechny cyklisty, a že jich tu už by-
lo! Svou návštěvu si můžete domlu-
vit i telefonicky na čísle 
604 700 241. Pokud si myslíte, že 

máte doma nějaký předmět, který 
by se mohl hodit do našeho muzea 
a rozhodnete se, že nám jej daruje-
te, budeme velmi rádi.    
 ALENA HOSTAŠOVÁ
 FOTOGRAFIE JAN SUCHARDA
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VÝHERCI SOUTĚŽE 
NAVŠTÍVILI SENÁT
V minulém čísle Zpravodaje jsme na závěr rozhovoru se 
senátorem Vítězslavem Jonášem položili čtenářům sou-
těžní otázku – jak se jmenuje italský malíř, který je auto-
rem fresek ve Valdštejnském paláci. Správná odpověď 
zněla Baccio di Bianco. Výhrou byla návštěva Senátu.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali paní Marcelu 
Moravcovou ze Slavětic a pana Zdeňka Žáka z Pyšela. 
O posledním říjnovém dnu jsme s nimi navštívili Senát 
Parlamentu České republiky. O hosty se postaral osob-
ně senátor Vítězslav Jonáš a jeho asistentka Pavla 
Nahodilová; přijal je i místopředseda parlamentu senátor 
Jiří Liška.  
Kromě prohlídky krásných prostor Valdštejnského palá-
ce jsme navštívili i zahradu a poobědvali v jídelně pro se-

nátory. A protože v tento den právě probíhalo plénum 
Senátu, měli jsme společně možnost nejen se obdivovat 
freskám, obrazům a nádherným prostorám paláce, ale 
také nahlédnout do jednacího sálu při projednávání jed-
noho ze zákonů. 
Na závěr návštěvy nám pan senátor umožnil ještě podí-
vat se do Poslanecké sněmovny, kde byl rovněž jednací 
den, a tudíž i všude docela rušno. 
„Bylo to krásné. Jsem ráda, že jsem se do Senátu mohla 
podívat a zejména, že jsme mohli navštívit i místa, kam 
se běžný návštěvník nedostane,“ řekla mi paní 
Moravcová při cestě zpátky. Také pan Zdeněk Žák byl 
spokojen, i když jeho videokamera by potřebovala mno-
hem více času. I tak si odvezl dost záběrů, které ukáže 
nejenom doma, ale i svým spolupracovníkům 
v Hasičském záchranném sboru v Náměšti nad Oslavou.
 TEXT A FOTO JAN SUCHARDA

PRO VOLNOU CHVÍLI
Každá elektrárna má kolem sebe zónu havarijního 
plánování, pro kterou se připravují plány pro případ 
málo pravděpodobné vážné/těžké havárie, včetně 
postupů na ochranu obyvatel. Jaderná elektrárna 
Dukovany má zónu o poloměru 20 km, Jaderná elek-
trárna Temelín o poloměru 13 km, u nejmoderněj-
ších elektráren končí zóna havarijního plánování 
...........tajenka. Vynikajících bezpečnostně-provoz-
ních parametrů jaderných elektráren, které splňují 
tak náročné podmínky, bylo dosaženo na základě 
dlouhodobých zkušeností s provozem reaktorů, za-
vedením technických vylepšení, vývojem měřicí a vý-
početní techniky i použitím nových materiálů. 
Bezpečnost provozu navíc hlídá řada zařízení, která 
působí samočinně, tj. bez přívodu vnější energie, 
proti případnému rozvoji nepříznivé události (pasivní 
bezpečnost). Jaderné elektrárny jsou dále vybaveny 
systémy, které automaticky sledují provozní parame-
try a v případě překročení určitých mezí samočinně 
startují a svou činností předcházejí rozvoji nepřízni-
vého stavu (aktivní bezpečnost).
Tajenka z minulého čísla zněla: ...instalovanou kapaci-
tou. Bohužel, opět bylo poměrně dost odpovědí nespráv-
ných. Ze správných odpovědí jsme vylosovali  Jitku 
Černou z Neslovic a Drahu Jánovou z Rosic, kterým 
jsme poslali koženou peněženku a cestovní šitíčko.  
Výherkyním upřímně blahopřejeme a těšíme se na správ-
né odpovědi kvízu v tomto čísle Zpravodaje. 

Pokud se chcete zúčastnit slosování o ceny, zašlete do 15. ledna 2008 
tajenku na korespondenčním lístku na adresu: JAS, Sokolská 368, 
675 55 Hrotovice. Soutěž je pro čtenáře od 17 let, prosíme, uveďte svůj věk.

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 medailí získali celkem Dana a Emil Zátopkovi na olympijských hrách?
S Šest K Pět  N Sedm 

2. Který předmět nenajdete ve znaku Dukovan?
T radlici I kříž A srp

3. Základní jednotkou hmotnosti je 1 kilogram. Kolik tun je jeden megagram?
LOM 0,1 tuny PLO 1 tuna OME 10 tun

4. Nejrychleji létající pták je sokol stěhovavý. Při obraně teritoria může 
dosáhnout maximální rychlosti až
TRŮ 110 km/h ET 145 km/h  TĚ 200 km/h

5. Doplňte výrok prezidenta Masaryka: Tož demokracii bychom už měli, teď 
ještě nějaké ty
ROD zlaťáky  ODK statečné  EL demokraty

6. Ve kterém roce proběhla tzv. první pražská defenestrace (vyhození 
konšelů)?
RAJ 1618 EKT 1419 V 1520

7. V roce 1954 vyplula první ponorka s atomovým pohonem? Jmenovala se
RÁR Nautilus STU Kapitán Nemo NĺV Lenin

8. Polsko, Švýcarsko, Dánsko a Monako mají stejné barvy na státních 
vlajkách? Který z asijských států má tytéž barvy na vlajce?
PU Turkemistán ĚŽE Pákistán  NY Indonésie

Senátor Vítězslav Jonáš s výherci soutěže při prohlídce 
Valdštejnského paláce

U místopředsedy Senátu Jiřího Lišky
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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

MED
Celoroční prodej - přímo od včelaře
Lesní 90 Kč/kg
Květový 80 Kč/kg
Akátový 80 Kč/kg
Pastovaný 80 Kč/kg
Pohankový 100 Kč/kg

Medovina - výběr ze 13 druhů
Včelí kosmetika - www.pleva.cz

Včelařská prodejna KURTIN
Ing. Kamil KURTIN

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

www.vcelarstvikurtin.unas.cz

NEPŘETRŽITÝ PRODEJ

SÍTĚ, ŽALUZIE, ROLETY 
- Veškeré žaluzie i atypické
- Sítě proti hmyzu i do oblouku
- Síťové dveře
- Předokenní rolety
- Lamelové dveře
- Látkové rolety
- Silikonové těsnění oken, dveří

Dodá - namontuje - zajistí 
Servis

PAVLÍK Ivo, Dukovany 221,
tel./fax: 568 865 321

602 719 156

KLEMPÍŘSTVÍ
POKRÝVAČSTVÍ

Jiří Hambálek
Krhov 26, pošta Hrotovice

tel.: 731 484 256
e-mail: euro.strechy@seznam.cz

NABÍZÍ:
➢ montáž všech střešních oken
➢ veškeré klempířské práce
➢ veškeré pokrývačské práce
➢ montáž vzduchotechniky
➢ kompletní dodávka střech
➢ konzultace a zaměření zdarma

PRODEJ HUTNÍHO
MATERIÁLU 

A ZÁMEČNICTVÍ
V í t ě z s l a v  D o š e k
675 75 Mohelno 18
Tel. č. 568 642 112

602 561 797
n a b í z í :
 ▲ kovovýroba
 ▲ výroba vrat a dveří
 ▲ mříží
 ▲ schodišť a zábradlí
 ▲ přístřešků
 ▲ rámů
 ▲ jiných výrobků podle přání
 ▲ výroba a montáž
  posuvných vrat a bran
  s automatickým pohonem

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

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

MILÍ ČTENÁŘI,

VEDENÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

A REDAKCE ZPRAVODAJE

VÁM PŘEJÍ KRÁSNÉ A ŠŤASTNÉ VÁNOCE

A ÚSPĚŠNÝ ROK 2008

KONEC PLaVEbNÍ SEZÓNY Na PŘEhRaDĚ
O poslední říjnové neděli se na Stropešínském mostě odehrálo 
slavnostní ukončení první plavební sezóny na Dalešické pře-
hradě. Společnost ČEZ svým přispěním umožnila plavební se-
zónu uskutečnit, podílela se i na značení cyklostezek a přístu-
pových tras a v neposlední řadě se podílela i na závěrečné 
slavnosti. Ani nepřízeň počasí neodradila stovky návštěvníků, 
a kdo přišel, nelitoval. Na malé i větší tu čekala jízda na koních, 
slaňování z mostu, různé soutěže, a kdo se nebál, mohl si i za-
střílet z paintballových zbraní.  Ti, kdo se nestihli během plaveb-
ní sezóny svézt na lodi Vysočina, mohli to udělat ještě v tento 
den. Desítky návštěvníků tak ještě o něco navýšily konečný po-
čet spokojených pasažérů. Celkový počet přehoupl přes 
27 000. Když se setmělo, mohli návštěvníci slavnosti zhlédnout 
ohňovou show.
A „třešničkou na dortu“, tou skutečnou tečkou za sezónou, byl 
ohňostroj, odpálený z ostrůvku nedaleko mostu.
 TEXT A FOTO JAN SUCHARDA
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SOUTĚŽENÍ PRO ŠKOLÁKY
Milí školáci,
Vánoce jsou přede dveřmi a vy se jistě těšíte na dárky pod stromečkem 
a zimní prázdniny. Věříme, že si najdete chvilku na luštění kvízů, které pro 
vás tradičně připravilo brněnské vydavatelství KIRA. Ze správných odpo-
vědí vylosujeme deset účastníků soutěže a pošleme jim ceny, které věnu-
je 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 15. ledna 
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 zápisník 
v pouzdře s tužkou, jsou: 
Richard Zezula z Náměště nad Oslavou, Iveta Martinovská 
ze Smrku, Markéta Kalinová z Rouchovan, Jiří Žák 
z Ocmanic, Jitka Zejdová z Pyšela, Tomáš Priehoda 
a Filip Horka z Oslavan, Vendula Nováčková ze 
Studence, Matěj Částka z Jevišovic a Jan Bořecký 
z Horních Dubňan. 
Všem blahopřejeme a těšíme se na správné odpovědi soutěží 
z tohoto čísla.
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