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V BOHUTICÍCH Se ROZDÁVALy MĚŠCe 
PLné ZLAŤÁKŮ A FOTBALOVé MÍČe 
V úterý 1. dubna 2008 byly 
na zámku v Bohuticích 
slavnostně předány 
symbolické šeky Nadace 
ČEZ. Šeky předala Lucie 
Speratová, pověřená říze-
ním Nadace ČEZ, 
a zástupce ředitele Jaderné 
elektrárny Dukovany 
Jaroslav Vlček. 

Podpora regionálních projektů Nadace ČEZ byla rozdělena mezi 
18 projektů z regionu Jaderné elektrárny Dukovany a dva projekty z regionu 
elektrárny Hodonín. 
Míče pro první výkop na Oranžových hřištích Nadace, které se budují 
v letošním roce, převzali zástupci měst Velká Bíteš a Valtice. 

■ Největší podporu ve výši 1,5 milionu korun získalo sdružení Energoregion 
2020, které sdružuje 125 obcí v 20 km pásmu EDU. Finanční prostředky budou 
využity k vybavení škol pro vybraná spádová místa škol. „V každém ze tří okre-
sů, do kterých spadá oblast Energoregionu 2020, tedy Brno-venkov, Třebíč 
a Znojmo, jsme vybrali dvojici škol, které získají multimediální vybavení, od-
povídající současným požadavkům. Především se jedná o interaktivní tabu-
le pro výuku a další vybavení počítačové učebny,“ představil projekt předseda 
Energoregionu Josef Zahradníček.
■ Na druhém místě podpory stojí projekty, zabývající se volnočasovými aktivitami 
dětí a mládeže a zřizováním zázemí pro tyto aktivity. 
■ Třetí pomyslná příčka v darech náleží opravám kulturních památek a Nadace 
neopomíjí ani sociální sféru. K podporovaným institucím patří také Diecézní cha-
rita Brno – Oblastní charita Třebíč a Salesiánské středisko mládeže při DDM 
v Brně-Líšni.
Nadace ČEZ je partnerem Skupiny ČEZ v oblasti poskytování sponzorských 
darů. Nadace byla založena v roce 2002 a svoji činnost zahájila v únoru 2003. 
Kromě dětí a mládeže podporuje zdravotně postižené spoluobčany a její dary 
míří do veřejně prospěšných projektů, týkajících se školství, vědy a výzkumu, 
kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí. 
Prostřednictvím této nadace věnovaly společnosti Skupiny ČEZ v loňském 
roce celkem na celostátní a regionální projekty 167,4 mil. Kč. Mezi 
regionální projekty elektrárny Dukovany bylo za rok 2007 rozděleno celkem 
10 milionů Kč.
■ Mezi nejrozsáhlejší celostátní projekty patří například výstavba nových 
dětských a sportovních „Oranžových hřišť“. Od počátku programu v roce 2002 
se podařilo vystavět 86 „Oranžových hřišť“, na které Nadace ČEZ věnovala 
celkem 145,3 mil. Kč. V loňském roce bylo v regionu elektrárny Dukovany 
vybudováno osm hřišť v celkové hodnotě 13,3 mil. Kč. Doposud byla otevřena 
oranžová hřiště v Němčičkách, Trstěnicích, Jevišovicích, Moravských 
Budějovicích, Zastávce u Brna a Miroslavi. Hřiště v  Sedleci, Mohelně budou 
otevřena v tomto roce. 
■ K dalším úspěšným počinům nadace patří projekt „Oranžové kolo“, jenž se 
účastní mnoha významných kulturních a sportovních událostí v České republice. 
Výkon každého dobrovolného cyklisty, převedený do podoby finančního daru, 
pomohl organizacím zejména z řad ústavů sociální péče a dětských domovů. 
Tour oranžové kolo navštívilo již tradičně v loňském roce náměšťské Folkové 
prázdniny. Pro Fond ohrožených dětí Klokánek a sdružení Dorado, zabývající se 
hipoterapií, bylo vyšlapáno celkem 250 000 Kč. Úspěšná akce se bude opakovat 
i letošní léto. Návštěvníci festivalu i každý jedinec z veřejnosti může tentokrát 
„šlápnout“ pro Oblastní charitu Třebíč a Salesiánské středisko mládeže 
Brno-Líšeň.

Skupina ČEZ byla v roce 2007 již počtvrté vyhlášena největším firemním 
dárcem v České republice podle absolutního objemu rozdělených 
prostředků (žebříček „TOP FIREMNÍ FILANTROP“). 
 JANA ŠTEFÁNKOVÁ
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Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu Čr 
Ing. mIloslav vlČek navštívIl Je dukovany
Ve�středu�14.�května�přijel�na�
návštěvu�Dukovanské�elektrárny�
Předseda�Poslanecké�sněmovny�
Parlamentu�ČR�Ing.�Miloslav�Vlček.�
Cílem�jeho�návštěvy�byly�informace�
o�systému�ochrany�obyvatelstva�
v�nejbližším�okolí�jaderné�elektrár-
ny,�vymezené�20�km�ochranným�
pásmem.��Pan�poslanec�Vlček�vedl�
na�toto�téma�diskusi�se�starosty�
obcí�z�nejbližšího�okolí��EDU��
a�s�Josefem�Zahradníčkem,�před-
sedou�Energoregionu�2020,�který�
sdružuje�na�130�vzdálenějších�ob-
cí.��Diskuse�se�zúčastnil�i�senátor�
Vítězslav�Jonáš.
Po�návštěvě�se�předseda�PSP�ČR�
setkal�i�s�novináři.�V�rozhovoru�uve-
dl,�že�považuje�návštěvu�za�velmi�
užitečnou,�že�se�od�starostů�obcí�
dozvěděl�o�potřebě�modernizace�
systému�vyrozumění�a�varování.��
Velmi�si�také�cení�toho,�že�osobně�
slyšel�z�jejich�úst�pozitivní�názor�na�
případnou�výstavbu�dalších�jader-
ných�bloků�v�lokalitě�současné�
Jaderné�elektrárny�Dukovany.

� VÁCLAV�KREJČÍ

� FOTOGRAFIE�JAN�SUCHARDA

dozorČí rada Čez, a. s., navštívIla Jadernou elektrárnu dukovany

Zástupce�ředitele�jaderné�elektrárny�Jaroslav�Vlček�(vpravo)�podává�
na�blokové�dozorně�výklad�předsedovi�Dozorčí�rady�ČEZ�a.�s.�
Martinu�Kocourkovi�(vlevo)�a�členu�DR�Josefu�Janečkovi�(uprostřed).

Dozorčí�rada�ČEZ,�a.�s.,�v�rámci�svého�výjezdního�zasedání�usku-
tečnila�dne�20.�3.�2008�pracovní�návštěvu�Jaderné�elektrárny�
Dukovany.�
Účelem�této�návštěvy�bylo�především�fyzické�seznámení�s�naší�
elektrárnou,�neboť�tato�je�pravidelně�na�DR�prezentována�v�tom�
nejlepším�světle.�
Kolegy�z�DR�zajímají�zejména�veškeré�rekonstrukce�a�zvyšování�
výkonů�jednotlivých�bloků.�Z�těchto�důvodů�členové�dozorčí�rady�
navštívili�odstavený�2.�blok,�strojovnu�včetně�blokové�dozorny�2.�
Aby�mohli�srovnávat,�prohlédli�si�posléze�1.�blok�včetně�blokové�
dozorny.��Poté�následovala�prezentace�Ing.�Zdeňka�Linharta,�
ředitele�Jaderné�elektrárny�Dukovany.��
� JIŘÍ�JEDLIČKA,�ČLEN�DOZORČÍ�RADY�ČEZ,�A.�S.

� FOTOGRAFIE�JAN�SUCHARDA
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Do�Jaderné�elektrárny�Dukovany�jsou�transformátory�
přiváženy�na�speciálním�železničním�podvozku.

Nový�transformátor�je�na�místě,�kde�bude�„sloužit“�téměř�
čtyřicet�následujících�let.

Při�odstávce�2.�RB�pro�výměnu�paliva�byla�provedena�vý-
měna�původních�dvou�blokových�transformátorů�za�nově�
vyrobené�stroje�s�vyšším�výkonem�–�300�MVA.
Realizaci�akce�zajišťuje�společnost�ŠKODA�PRAHA�a.�s.�
společně�se�subdodavateli�–�I&C
Energo�a.�s.,�ETD�a.�s.,�EGE�Montáže�s.�r.�o.�a�dalšími.
Účelem�instalace�nových�blokových�transformátorů�za�
stávající�blokové�transformátory�je�zajištění�
provozuschopnosti�těchto�transformátorů�po�dobu�
plánované�životnosti�JE�Dukovany�a�zabránění�možným�
nekontrolovaným�výpadkům�v�důsledku�vyčerpání�životnosti�
stávajících�transformátorů�dvacetiletým�provozem.�Nově�
nainstalované�transformátory�zajistí�spolehlivé�vyvedení�
výkonu�(zvýšeného�na�300�MVA)�po�zvýšení�současného�
činného�výkonu�generátoru,�při�současném�snížení�ztrát�
blokových�transformátorů�podle�dnešních�technologických�
možností.�Navržené�technické�řešení�díla�tedy�zabezpečí:
■	 umožnění�trvalého�provozování�blokových�transformátorů�

se�jmenovitým�zatížením�300�MVA
■	 požadovanou�životnost�do�roku�2045�(tj.�minimálně��

280�000�provozních�hodin
■	 umožní�prodloužení�periody�mezi�kontrolami�na�8�let

■	 že�transformátory�budou�schopné�trvalého�provozu�ve�
frekvenčním�pásmu�48,5÷51,5�Hz

Realizace�stavby�nemá�vliv�na�životní�prostředí.�Nově�doda-
né�elektrické�transformátory,�které�nahrazují�stávající,�ne-
jsou�zdrojem�nadměrného�hluku�a�vyhovují�po�této�stránce�
hygienickým�předpisům.
V�průběhu�výroby�transformátorů�jsou�mimo�jiné�pro-�
váděny�zkoušky�olejotěsnosti�v�trvání�dvou�dnů�a�zkoušky�
měření�hluku,�prováděná�v�noci.�Tyto�zkoušky�budou�pro-�
váděny�v�souladu�s�programem�zajištění�jakosti�ETD�
TRANSFORMÁTORY�s.�r.�o.�zabezpečujícím�mimo�jiné�
potvrzení�jakosti�vyrobených�a�následně�dodaných��
transformátorů.
Dodavatel�ve�spolupráci�se�svými�subdodavateli�se�snaží�při�
realizačních�činnostech�respektovat�cíle�ČEZ,�a.�s.,�o�dodr-
žení�podmínek�EMS�(systém�ochrany�životního�prostředí).�
Zavedení�EMS�je�prostředkem�k��prevenci�v�ochraně�život-
ního�prostředí�a�k�řízení�činností,�respektive�jejich�enviro-
mentálních�aspektů�tak,�aby�možnost�negativních�dopadů�
na�životní�prostředí�byla�minimalizována.
� ING.�VLADIMÍR�LIŠKA
� FOTOGRAFIE�JAN�SUCHARDA

Modernizace
Jaderné�elektrárny�Dukovany�pokračuje

VÝMĚNA BLOKOVÝCH 
TRANSFORMÁTORŮ 
NA 2. REAKTOROVÉM BLOKU
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RYBNÍKY
Obec�Rybníky�se�nachází�na�levém�
břehu�řeky�Rokytné,�necelých�pět�km�
od�Moravského�Krumlova.�V�roce�1238�
daroval�markrabě�Přemysl�Rybníky�
pražskému�řádu�křížovníků�s�červenou�
hvězdou.�V�lednu�1708�je�datováno�
poloviční�právo�svobodného�nálevu�
vína,�od�sv.�Martina�do�sv.�Jana,�
potvrzené�Maxmiliánem�z�Lichtenštejna.�
Hřbitov�s�kostelem�sv.�Markéty�jsou�
poslední�zbytky�zašlé�středověké�
vesnice�Tupanov.�V�roce�1877�postavili�
občané�kostel�sv.�Cyrila�a�Metoděje.�
Z�Tupanova�pochází�též�část�mobiliáře�
kostela,�včetně�zvonu�z�roku�1503.�
Barokní�mlýn,�který�se�v�obci�nachází,�
dostal�nynější�podobu�v�roce�1840.�
V�roce�1957�byl�mlýn�úplně�zastaven�
a�strojní�zařízení�zlikvidováno,�o�tři�roky�
později�byl�zbořen�i�unikátní�dřevěný�
splav.�Tolik�v�krátkosti�z�bohaté�historie�
obce�Rybníky.�
O�současné�tváři�obce�Rybníky,�která�
má�440�obyvatel,�jsem�si�povídala�
s�paní�starostkou�Ing. Hanou 
Kunčákovou.

Paní starostko, na jaké investiční 
akce se v Rybnících připravujete?
Na�místním�hřbitově�je�kaple�sv.�
Markéty,�která�je�významnou�
památkou.�Na�celkovou�opravu�
hřbitova�a�kapli�sv.�Markéty�máme�
připravený�projekt�a�zažádáno�
o�dotace�z�Norských�fondů.�
Rekonstrukci�chceme�zahájit�příští�rok.�
Investice�jsou�poměrně�vysoké,�asi�
deset�milionů�korun.�Dále�připra-�
vujeme�realizaci�projektu�na�výsadbu�
aleje�u�hřbitova.�V�obci�již�máme�
kanalizaci,�vodu�i�plyn,�takže�nás�
čeká�kompletní�oprava�místních�
komunikací. K�pěknému�vzhledu�obce�
zajisté�patří�i�úprava�zeleně�a�dět-�
ského�hřiště�u�MŠ,�což�také�plánujeme�
v�nejbližším�období�zrealizovat.��

Jakmile�se�vyjasní�vlastnické�vztahy,�
plánujeme�u�cest�obnovu�křížů.

Předpokládám, že i v obci Rybníky 
je bohatý společenský život.
Snažíme�se�rozvíjet�a�obnovovat�místní�
tradice,�které�tu�mírně�usnuly.�
V�současné�době�se�obnovily�hody,�
v�kulturním�domě�se�pořádají�plesy,�
zábavy�a�věhlasné�ochutnávky�vína.�
Letos�se�již�podruhé�šel�pochod�po�
hranicích�katastru�obce.�Volně�
navazuje�na�minulost,�kdy�se�vždy�na�
sv.�Jiří�obcházely,�kontrolovaly�a�čistily�
hraniční�kameny.�Mám�radost�z�toho,�
že�se�pochodu�zúčastnili�i�ti,�kteří�si�
tuto�tradici�pamatují�z�dětství�
a�předávají�ji�dál.�Na�Vánoce�tu�již�
několik�roků�ožívá�Rybnický�betlém.�
V�obci�působí�TJ�Sokol,�myslivci,�
zahrádkáři�a�hasiči.�Aktivně�se�do�dění�
obce�začaly�zapojovat�maminky.�Na�
začátku�i�konci�letních�prázdnin�
pořádají�pro�děti�odpoledne�plné�her�
a�soutěží�na�různých�místech�po�obci.�
Oživit�kulturní�život�v�obci�pomáhá�
i�místní��mateřská�a�základní�škola.�

Paní starostko, jste na mateřské 
dovolené, k tomu starostuje, máte 
vůbec čas na odpočinek?
Vzhledem�k�tomu,�že�mám�4�děti,�a�já�
vždycky�ráda�říkám�pouze�s�jedním�
tatínkem,�je�toho�času�trochu�méně.�
Ale�když�najdu�chvilku�času,�ráda�čtu,�
šiji�a�celkově�mám�ráda�tvořivé�práce.�
Sport�moc�nemusím,�kolem�dětí�mám�
pohybu�dost.�

Když jste tak početná rodina, tak to 
určitě musíte často a hodně vařit. 
Jaký recept jste si tedy připravila 
pro naše čtenáře?
Ano,�u�nás�se�vaří�opravdu�ve�velkém�
množství.�Takže�tady�je�můj�recept�pro�
čtenáře�Zpravodaje:

Rizoletky se špenátem�
Suroviny pro přípravu 4 porcí:
500�g�mletého�masa,�1�lžička�koření�
do�mletých�mas,�2�cibule,�4�stroužky�
česneku,�200�g�hladké�mouky,�500�ml�
mléka,�4�vejce,�1�balení�zmrazeného�
špenátu,�strouhanka,�olej�na�smažení,�
sůl
Příprava:
Nejprve�připravíme�směs�masa.�Mleté�
maso�osmahneme,�osolíme,�přidáme�
koření,�jemně�nakrájenou�1�cibuli�a�2�
stroužky�česneku.�Jakmile�bude�maso�
měkké,�necháme�směs�vychladnout.�
Potom�si�klasickým�způsobem�připra-
víme�palačinky�z�200�g�mouky,�2�vajec�
a�500�ml�mírně�osoleného�mléka.�Vše�
rozšleháme�a�smažíme�tenké�palačin-
ky.�Vychladlou�směsí�plníme�palačinky,�
přičemž�okraje�zahýbáme�dovnitř,�aby�
náplň�nepadala�ven.�Okraj�ruličky�mů-
žeme�přichytit�párátkem.�Naplněné�pa-
lačinky�obalíme�v�trojobalu.�Smažíme�
v�rozpáleném�oleji�do�červena,�vhod-
nější�je�použít�fritézu.�
Jako�přílohu�máme�nejraději�špenát,�
který�uvaříme�běžným�způsobem�
a�ochutíme�česnekem.�Rizoletky�lze�
plnit�dle�vlastní�fantazie�různými�
náplněmi�(houby,�kuřecí�maso,�
strouhaný�sýr�apod.).�
  ALENA HOSTAŠOVÁ
� FOTOGRAFIE�JAN�SUCHARDA

aneb z kuchyně
paní starostky
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REPORTÁŽ PSANÁ NA BLOKOVCE
JARMILA HORÁKOVÁ

Při své práci se mimo jiné setkávám 
se studenty vysokých škol. Při nábo-
rových akcích jim představuji práci 
operátorů a popisuji harmonogram, 
ve kterém se personál blokových 
dozoren střídá na jednotlivých smě-
nách. Umím také objasnit výhody 
a nevýhody směnového provozu – 
zatím jenom ze zprostředkovaných 
informací. Od úterka 29. 4. mám 
i vlastní zkušenost, byť jen z jedné 
noční směny, kterou jsem „odslouži-
la“ spolu s tiskovým mluvčím 
Ing. Petrem Spilkou na 2. blokové 
dozorně. A jaká je noční směna 
očima personalisty?

Dáváme si s Petrem sraz u něj v kan-
celáři a pijeme nezbytné kafe, já 
hodně silné. Upřímně přiznávám, že 
moje doba na pravidelné usínání je 
nejpozději ve 22,00 hodin a dnes 
musím vydržet o hodně déle.

Jsme připraveni na blokové dozor-
ně. Přišli jsme o něco dříve, chce-
me být přítomni předávání směny. 
A jak samotné předávání probíhá? 
Odcházející směna popíše zásadní 
události, které se udály na ranní 
a odpolední směně. Sdělí výsledky 
zkoušek a testů, které byly realizo-
vány. Samozřejmě důležitý je aktu-
ální stav jednotlivých zařízení. 
A pak už se připravují seznamy 
všech zkoušek a testů, které naplá-
novali zaměstnanci útvaru koordi-
nace pro noční směnu (2. blok byl 

testován před najetím po plánova-
né odstávce pro výměnu paliva 
a na noční bylo opravdu rušno). 
Předávají operátoři sekundárního 
okruhu (obr. 1), operátoři primární-
ho okruhu (obr. 2) i vedoucí reak-
torového bloku (obr. 3). Všichni se 
soustředí na svoji práci (na těch 
fotkách nepózují pro našeho foto-
grafa, to je vážně realita. Myslím, 
že při svém zaujetí ani nepostřehli, 
z které strany pan Sucharda právě 
fotografuje). 

Zaměstnanci z odpolední směny už 
jsou s největší pravděpodobností 
doma. Noční směna na druhém blo-
ku se připravuje na jednu z nejdůle-
žitějších zkoušek před najetím blo-
ku – úplnou ztrátu napájení vlastní 
spotřeby. Pan Ondráček, operátor 
primárního okruhu, doplňuje hladi-
nu v nádržích (obr. 4). My s Petrem 
se snažíme alespoň nepřekážet 
a nestínit ve výhledu na obslužné 
panely. Obsadili jsme zatím volné 
místo u stolu bezpečnostního inže-
nýra a na obrazovkách si prohlížíme 
parametry zařízení (obr. 5). 
Nemusíte mít obavy, ta obrazovka 
má pouze informační charakter, 
se zařízením manipulují vyškolení 
operátoři. 

Plánovaná zkouška je opravdu 
důležitá, na blokovou dozornu při-
chází bezpečnostní i směnový 
inženýr. Probíhá krátká operativní 

porada, tzv. „prejob briefing“, kterou 
řídí vedoucí reaktorového bloku, 
Ing. Mejzlík (obr. 6). Samotná 
zkouška vyžaduje souhru všech 
profesí, všech zaměstnanců, nejen 
těch na blokové dozorně. 
Komunikace se zaměstnanci v pro-
vozu probíhá po telefonu, každý má 
svůj dílčí úkol, každý ví, co má dě-
lat. My s Petrem již podruhé hledá-
me místo, kde bychom nepřekáželi. 
A víte, kde jsme je nakonec našli? 
Mezi dveřmi do přilehlé kuchyňky. 
On skutečně nikdo neměl čas jít si 
vařit kafe. 

Bloková dozorna se ponořila na pár 
sekund do tmy (obr. 7). Při zkoušce 
se totiž simuluje výpadek linky ze 
Slavětic, takže blok je po dobu, než 
naběhnou záložní dieselgenerátory, 
bez proudu. A o to při této zkoušce 
jde, otestovat start dieselgenerátorů 
a jejich činnost. Vše proběhlo v po-
řádku a mně se i při vzpomínce na 
tento okamžik vybavuje jedno slovo 
– profesionálové. 

„Trochu“ jsme si směnu zkrátili. 
Při odchodu domů se s námi loučí 
rozsvícená vstupní brána elektrárny 
pod noční oblohou. Ostatní tudy 
projdou až za denního světla, ko-
lem šesté. Až poté, co předají zaří-
zení svým kolegům, zaměstnan-
cům sloužícím ten den na ranní 
směně. 
 FOTOGRAFIE JAN SUCHARDA

21.00 hod.

22.45 hod.

00.15 hod.

01.30 hod.

23.30 hod.

21.25 hod.

1

2

3

4

5

6



� www.cez.cz

7

7



8

www.cez.cz � www.cez.cz

9

PAVEL ZEDNÍČEK: „MÁM RÁD VESELÉ LIDI“

Když jsem vzpomínala na filmové 
role Pavla Zedníčka, jako první se mi 
vybavila postava potrhlého Písaříka 
z Básníků. A jaký ve skutečnosti 
Pavel Zedníček je? Přesně takový, 
jak má napsáno na svých webových 
stránkách: malý velký muž vládnou-
cí osobitým humorem a svéráznou 
moudrostí. Setkání s Pavlem 
Zedníčkem v hospůdce kousek od 
Národního divadla bylo velmi příjem-
né a veselé. Tajně jsem přemýšlela, 
kolik stránek do Zpravodaje přidá-
me, aby se tam celý rozhovor 
s „Čmaňou“ vešel.

Pane Zedníčku, na divadelní scéně 
působíte už několik desítek let, kdy 
jste s divadlem začal?

Jejda,�tak�to�jsem�nevyprávěl�už�hodně�
dlouho.�Moji�rodiče�hráli�amatérské�di-
vadlo,�a�to�docela�závažné�kousky.�
Několikrát�mě�vzali�na�scénu�ve�smys-
lu:�paní,�nesu�vám�psaní.�Až�když�jsem�
vyrostl,�založili�jsme�ve�Zlíně�u�nás�na�
Mokré�Wetklub.�Teď�si�uvědomuji,�že�
předtím�tam�byla�ještě�Bouda.�Paní�

Skopálková�s�námi�připravila�dvě�před-
stavení.�Jedno�z�nich�se�jmenovalo�
Červená�záplata,�kde�jsem�měl�hlavní�
roli.�Hrál�jsem�tam�pěkného�„hajzlíka“.�
Ta�hra�byla�o�tom,�že�jsme�nosili�sběr�
do�sběrných�surovin�a�já�jsem�si�udělal�
takovou�záplatu�a�v�té�jsem�měl�cihlu,�
abych�ten�papír�měl�těžší.�A�představte�
si�to,�že�mi�na�to�přišli�a�já�měl�školní�
soud.�Celá�hra�byla�taková�výchovná�
a�já�tam�hrál�takovou�svini.�
Na�kožařské�průmyslovce,�kde�jsem�
studoval,�byl�dramatický�kroužek,�do�
kterého�jsem�se�přihlásil.�A�k�tomu�par-
ta�bezvadných�profesorů,�kteří�divadlo�
milovali�-�pan�Jančařík,�Kronďák�
a�Kohoutek.�Připravili�jsme�pásmo�ze�
Shakespeara,�které�jsme�předvedli�ně-
kde�na�dědině.�Druhý�den�v�hodině�
technologie,�kde�jsme�se�měli�učit�o�ši-
cích�strojích�a�dalších�odborných�vě-
cech,�pan�profesor�Jančařík�celou�ho-
dinu�vykládal�o�divadle.�A�tehdy�pan�
profesor�Jančařík�vyslovil�asi�tu�osudo-
vou�větu,�že�za�můj�výkon�by�se�nemu-
sel�ani�stydět�herec�z�Divadla�pracují-
cích�ve�Zlíně.�No,�to�mi�trochu�narostl�
frňák�a�začal�jsem�špízovat�ušima�a�pí-
dit�se,�kde�je�nějaká�škola,�kde�se�hra-
je�divadlo.�Já�jsem�vůbec�nevěděl,�že�
existuje�nějaké�JAMU,�DAMU�atd.�
Kamarád�studoval�v�Brně,�přinesl�mi�
přihlášku,�no�a�já�jel�na�přijímačky.�
Prošel�jsem�třemi�koly�a�vzali�mě.�
Neměl�jsem�takovou�tu�ctižádost,�jak�
mají�někteří�herci,�prostě�to�vyšlo.

A vaše první angažmá?

Jé,�to�musím�ještě�říct,�než�vám�povím�
moji�další�cestu�k�divadlu.�To�fakt�mu-
sím�říct.�Vzpomněl�jsem�si�na�tátu.�On,�
jak�hrál�to�ochotnické�divadlo,�tak�byl�
takový�odborný�ochotník.�Měli�jsme�ko-
várnu�v�Hošticích�-�Herolticích,�kde��

moji�rodiče�bydleli�u�svých�rodičů�
a�pomáhali�jim.�Tam�jsem�se�také�na-
rodil.�Když�jsem�přijel�z�Brna�po�přijí-
macích�zkouškách,�zabušil�jsem�na�
velká�vrata�a�vyšel�tatík.�A�říká�mi:�„Tak�
co,�udělals�nebo�neudělal?“�„No,�tati,�
udělal,“�a�tatík�hned�pohotově�odpově-
děl:�„No�však�kdyby�ne,�tak�bych�tě�
kopl�do�řiti.“�A�to�bylo�moje�první�oce-
nění,�které�jsem�dostal.�

To vás tedy muselo povzbudit 
k dalšímu studiu, ne?

Na�JAMU�jsem�se�potkal��
s��Heřmánkem,�Bartoškou,�
Trávníčkem,�Donutilem,�Skopalem,�
Bolkem�Polívkou�a�Dášou�Veškrnovou,�
no�a�tak�jsme�tam�spolu�bojovali.�Byly�
to�úžasné�roky.�Už�za�studií�jsme�hráli�
v�Divadle�na�provázku.�No�jenomže�
pak�jsme�se�nějak�v�tom�divadle�nepo-
hodli�a�přijel�nějaký�Jarda�Chundela�
z�Ústí�nad�Labem.�Začal�nám�vyprá-
vět,�že�má�v�Ústí�výborný�divadlo�a�že�
chce�zakládat�nové,�mladé�divadlo.�
Rozhodli�jsme�se,�že�se�tam�pojedeme�
podívat.�Půjčil�jsem�si�od�svého�táty�
trabanta.�No,�ale�těch�hádek�před�tím,�
než�mi�ho�půjčil.�To�bylo�pořád�rozho-
dování,�jestli�mi�ho�vůbec�má�půjčit�
nebo�ne.�Ale�mamina�byla�při�mně�víc�
než�tatík�a�pomohla�mi�ten�vůz�vybojo-
vat.�Sváťa�Skopal,�protože�byl�největší,�
seděl�se�mnou�vpředu�a�Heřmánek�
s�Bartoškou�seděli�vzadu�a�hlavy�měli�
až�na�střeše.�V�té�době�ještě�z�Brna�
žádná�dálnice�nebyla.�To�byla�paneč-
ku�cesta.�V�10�hodin�večer�hráli�speci-
álně�pro�nás�divadlo�-�Shakespeara�
a�nám�se�představení�moc�líbilo.�
Rozhodli�jsme�se�s�Bartoškou�
a�Heřmánkem,�že�nastoupíme�do�Ústí.�
Zrušili�jsme�smlouvu�v�Brně�a�šli.�
Jediný�Sváťa�Skopal�nás�zradil,�protože�

měl�v�Brně�holku�a�ta�ho�přesvědčila,�
aby�zůstal�v�Brně,�že�je�herec�do�vel-
kých�divadel.�Když�jsem�přijel�po�
prázdninách�do�Ústí,�pomalu�jsem�ani�
neviděl�divadlo.�Všude�zakouřeno,�cítil�
všude�smrad,�a�tak�jsem�si�říkal,�já�tu�
nebudu.�Nakonec�jsem�zůstal�a�prožil�
čtyři�krásné�roky�v�Ústí.�Měl�jsem�to�
štěstí,�že�jsem�tam�byl�v�době,�kdy�zde�
byl�Juraj�Herz�a�další�vynikající�herci�
a�kumštýři.�

A jak jste se dostal na pražská 
divadelní prkna?

Měl�jsem�asi�kliku.�Pánbíček�nade�
mnou�držel�ochrannou�ruku.�Jarda�
Chundela�odešel�do�Prahy�do�Divadla�
Na�zábradlí�a�vzal�mě�s�sebou.�A�já�bl-
bec�jsem�se�ještě�rozmýšlel,�jestli�mám�
jít�nebo�ne,�když�si�někde�zvyknu,�tak�
nerad�odcházím.�A�pořád�jsem�si�říkal,�
co�tam�budu�dělat,�když�tady�mám�ka-
marády.�Nastupoval�jsem�za�těchto�tří�
nabídek�od�Chundely:�dostaneš�plat,�
jaký�jsi�měl�v�Ústí,�tehdy�to�bylo�asi�
1�400�hrubého,�nemáš�kde�bydlet,�to�
si�musíš�někde�sehnat�a�budeš�hrát�od�
rána�do�večera.�No�fakt,�to�teda�bylo�
opravdu�velice�výhodné.�Nějakou�dobu�
jsem�bydlel�u�Jiřího�Bartošky,�spal�
jsem�na�matračce�na�zemi.�No�a�už�
jsem�v�Praze�30�let.�Společně�se�
mnou�nastoupil�do�Divadla�Na�zábradlí�
také�Jiří�Bartoška�a�Karel�Heřmánek.�
A�pak�přišla�revoluce.�V�roce�1992�
jsme�založili�Divadlo�Bez�zábradlí,�ale�
krátce�nato�jsme�se�vydali�každý�svou�
cestou.

A kdy jste se dostal k filmu?

K�filmu�jsem�se�dostal�určitě�díky�Praze.�
Začal�jsem�točit�asi�ve�30�letech�v�České�
televizi,�kde�jsem�hrál�klauna�v�dětském�
pořadu,�který�dělal�Štěpán�Škorpil�

a�Mirek�Středa.�Moje�první�role�ve�filmu�
byl�pošťák�v�Holce�na�zabití.�Další�film�
byl�se�Sváťou�Skopalem�a�Ondrou�
Havelkou�-�Řeknem�si�to�příští�léto.

Pane Zedníčku, po odchodu 
z Divadla Bez zábradlí, jste zůstal 
na „volné noze“. Odkud přišla první 
nabídka?

No,�je�pravda,�že�jsem�si�říkal:�„Co�
teď?“�Ale�záhy�přišla�nabídka�
z�Činoherního�klubu.�Jirka�Menzel�tam�
režíroval�Figarovu�svatbu.�Po�té�přišla�
nabídka�na�Ženitbu�a�pokračoval�jsem�
v�mnoha�dalších�hrách.�Když�za�mnou�
přišel�Janek�Ledecký�s�nabídkou�hrát�
v�muzikálu,�měl�jsem�pocit,�že�se�zbláz-
nil.�Ve�sklípku�zpívat�a�šroubovat�žárov-
ky,�to�jo,�ale�hrát�v�muzikálu?�Je�tedy�
fakt,�že�jsem�studoval�na�JAMU�obor�
syntetický�žánr,�tenkrát�se�tomu�tak�ří-
kalo,�což�je�vlastně�muzikál.�Takže�my�
jsme�tam�muzikál�dělali�a�já�zjistil,�že�se�
mi�to�hodí.�Hrál�jsem�Hamleta,�no�
a�pak�jsem�pokračoval�v�dalším�muzi-
kálu.�Mezitím�jsme�nazkoušeli�s�Janou�
Paulovou�v�Divadle�ABC�Natěrače,�kte-
rého�režíroval�pan�Vymětal.�A�to�byla�
asi�osudová�chvilka,�protože�my�to�
představení�hrajeme�dodnes.�Odehráli�
jsme�to�už�určitě�500�krát.�

Máte nějaké domovské divadlo?

Ne,�to�nemám,�ale�řekl�bych,�že�v�diva-
dle�Kalich�mám�svůj�pelíšek.�V�součas-
né�době�hrajeme�v�divadle�Kalich�
s�„Paulovkou“�už�čtvrtou�komedii.�
Vypadá�to,�že�se�snad�už�od�sebe�ne-
trhnem.�Máme�hezké�představení�„Bez�
předsudků“,�kde�jsme�spolu�dvě�a�půl�
hodiny�v�posteli.�Ale�je�to�fakt�hrozná�
sranda.�Teď�máme�na�repertoáru�no-
vou�komedii,�veselý�horor�ve�„formátu�
4D“.�Jmenuje�se�Záhadná�Irma.

A jak se vám daří na volné noze?
Musím�říct,�že�jsem�teď�svobodnější,�
hraji�si,�co�chci�a�co�mě�baví.�Kritika,�
tak�to�už�mě�vůbec�nezajímá.�Pro�mě�
je�důležité,�když�je�plné�divadlo,�když�
odcházejí�lidé�spokojení,�usměvaví�
a�někdy�třeba�i�uplakaní.�Divák,�to�je�
nejlepší�kritik.

Pane Zedníčku, vy jste pořád takový 
živoun, kde berete tu energii?

Já?�Dobře�jsem�se�vyspal,�nevím,�co�
mi�pomáhá.�Mám�rád�veselé�lidi.�Když�
vidím�naštvané�lidi,�tak�to�utíkám�pryč.�
Rád�cestuji,�koukám,�jak�je�hezky.�

Natáčíte v současné době něco? 

No,�to�je�tak�vždycky.�Nic�a�pak�najed-
nou�je�toho�plno,�a�tak�musím�něco�
odříct.�Teď�mám�roztočený�šestnácti-
dílný�krimiseriál�na�Nově.�

Již několikrát jste hrál policajta, 
hrajete ho opět?

Jak�jinak.�Hraji�detektiva,�ale�zkorum-
povaného.�No�nakonec,�vždyť�už�jsem�
začal�s�průpravou�v�Červené�záplatě...�

A co se připravuje na další období?

V�létě�budu�točit�na�Moravě�komedii�
Muži�v�říji�a�v�září�proběhne�30.�ročník�
festivalu�filmové�a�televizní�komedie�
Novoměstský�hrnec�smíchu.�Proto�
chystáme�i�velký�zábavný�pořad�pro�
Českou�televizi.�

A vy jste jeho prezidentem. To asi 
není jen tak, stát se prezidentem?

Zeptal�jsem�se�Bolka�Polívky�jestli�mo-
žu�a�on�mi�řekl:�„Možeš,�Valach�može�
všecko.“�A�tak�jsem�se�stal�preziden-
tem.�
 ALENA HOSTAŠOVÁ
� FOTOGRAFIE�JAN�SUCHARDA
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čAS PRO DOBROU VĚC
Zaměstnanci JE Dukovany pomáhali ve třech nezisko-
vých organizacích: ve stacionáři Domovinka, spadající 
pod Oblastní Charitu Třebíč, v Domě sv. Antonína a v ob-
čanském sdružení STŘED v Moravských Budějovicích. 
„Ve�Skupině�ČEZ�jsou�desítky�zaměstnanců,�kteří�ve�svém�
volnu�dobrovolně�a�bez�nároků�na�odměnu�pomáhají�nezis-
kovým�organizacím�ve�svém�okolí.�Někteří�trénují�dětské�
sportovní�oddíly,�jiní�navštěvují�nemocné�seniory,�další�opra-
vují�zapomenuté�kapličky.�Mnozí�další�zaměstnanci,�kteří�se�
v�dobrovolnictví�prozatím�neangažovali,�by�také�rádi�pomá-
hali,“�uvádí�tiskový�mluvčí�ČEZ�–�EDU�Petr�Spilka.�Proto�
vznikl�projekt�„Čas�pro�dobrou�věc“,�který�nabízí�možnost�
strávit�pracovní�den�dobrovolnickou�prací�ve�vybraných�
neziskových�organizacích�prověřených�organizací�Fórum�
dárců�a�který�je�i�zakotven�v�kolektivní�smlouvě�ČEZ,�a.�s.

■�V�Moravských�Budějovicích�se�přes�nepřízeň�počasí,�kdy�
vítr�rozfoukával�shrabané�listí�do�všech�stran,�podařilo�uklidit�
zahradu�a�park�u�Domu�sv.�Antonína.�Ženy�se�ve�společenské�
místnosti�setkaly�s�obyvateli�domova,�kde�jim�předčítaly�
z�vybrané�knihy�a�na�závěr�si�všichni�společně�zazpívali.�

■�Druhou�skupinku�dobrovolníků�čekalo�v�Domovince�
v�Třebíči�vřelé�přivítání�od�tamních�pracovníků�a�desítky�
seniorek.�„Domovinka,�to�je�naše�rodinka,�každého�tu�ví-
táme,�písničku�mu�zapějem�a�k�tomu�se�usmějem,“�tak�vítali�
zpěvem�příchozí�pomocníky.�Dámy�z�Dukovan�si�oblékly�
kuchyňské�zástěry�a�pomáhaly�s�přípravou�koláčů.�Pánové�
se�vydali�oklepávat�padající�omítku�a�upravovat�vchod�do�

budovy.�Při�vůni�koláčů,�která�se�linula�z�oken�kuchyně,�
pokračovala�odpoledne�dámská�část�v�úklidu�zahrady,�
zastřihávání�keřů�a�čištění�plotu�před�natíráním.�„Tolik�
práce,�co�jste�zvládli,�bychom�při�naší�kapacitě�pracovníků�
dělali�nejméně�do�konce�roku,“�děkovala�v�závěru�dne�
vedoucí�zařízení�Anna�Strnadová.�
■�Projekt „Čas pro dobrou věc“ pokračoval v pátek 
25. 4. při čistění břehů Dalešické přehrady,�kterého�se�
zúčastnilo�27�zaměstnanců�JE�Dukovany.�Některé�skupin-
ky�odvezli�kolegové�z�Vodní�elektrárny�Dalešice�pracovní�
lodí�Energie�na�vybraná�místa�v�okolí�Kramolína,�hráze�
Dalešické�elektrárny�a�Popovské�zátoky,�další�účastníci�se�
vydali�pěšky�po�březích�přehrady.�Výsledkem�pátečního�
úklidu�bylo�50�pytlů�s�odpadem.�
Čištění Dalešické přehrady pokračovalo v sobotu 26. 4.
Tentokrát�spojili�svoje�síly�členové�Moravského�rybářského�
svazu,�kteří�akci�pořádali,�členové�Vodní�záchranné�služby�
ČČK�v�Třebíči,�děti�ze�Základní�školy�v�Koněšíně,�obyvatelé�
Koněšína�a�Třebenic�a�další�dobrovolníci.�Partnerem�akce�
byla�Skupina�ČEZ.�Záštitu�nad�akcí�přezval�senátor�Vítězslav�
Jonáš.�Pomůcky�poskytla�společnost�Úklid�Rouchovany.�
Děti�ze�základní�školy�a�skupinu�dobrovolníků�z�Koněšína�
zorganizovala�starostka�Hana�Žáková.�Děti�se�zapojily�do�
úklidu�už�ve�čtvrtek�v�rámci�oslav�Dne�Země.�Dobrovolníci�
potom�v�sobotu�uklízeli�v�okolí�Koněšínské�pláže.�Členové�
VZS�ČČK�pod�vedením�Karla�Šalbaby�poskytli�na�rozvoz�
účastníků�i�svoz�odpadu�velký�motorový�člun,�dva�gumové�
motorové�čluny�a�kanoe.�Sbírání�odpadu�tak�mohlo�probí-
hat�ze�břehu�i�z�vody.�Nasbíraný�odpad�byl�ukládán�do�pyt-
lů�a�do�přistaveného�kontejneru,�jehož�odvoz�zajistila�firma�
Remondis�Třebíč.�„Nepředpokládali�jsme,�že��by�se�podaři-
lo�uklidit�celou�přehradu,�ale�jakoukoliv�pomoc�vítáme,“�řekl�
na�závěr�předseda�rybářů�Ivo�Kacetl.
Už�v�sobotu�19.�4.�uklidili�okolí�přehrady�v�blízkosti�obce�
Třebenice�členové�místního�fotbalového�oddílu�a�další�dob-
rovolníci.�Jak�uvedl�starosta�Třebenic�Milan�Votava,�na�úse-
ku�od�Třebenického�mlýna,�na�Picálce�po�Plešice�nasbírali�
asi�30�pytlů�odpadu.�
Celkem�se�úklidu�na�přehradě�zúčastnilo�157�osob,�bylo�
naplněno�110�pytlů,�sebráno�16�pneumatik�a�mnoho�další-
ho�odpadu�–�žebříky,�koberce,�sedadla�aj.
Všem, kteří se připojili a pomohli tak dobré věci, patří 
upřímný dík.�
� JANA ŠTEFÁNKOVÁ A KRISTÝNA VOHLÍDKOVÁ
� FOTO�EDU�A�JAN�SUCHARDA
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ŽENY PŘIJALY POZVÁNÍ NA DEN MATEK 
DO DUKOVAN A NA DALEŠICKOU PŘEHRADU
V�úterý�13.�května�2008�oslavily�ženy�
z�okolí�JE�Dukovany�Svátek�matek.�
Pozvání�ředitele�elektrárny�Zdeňka�
Linharta�přijaly�starostky,�manažerky�
mikroregionů,�ředitelky�a�další�ženy,�
které�působí�ve�významných�funk-
cích.�Mezi�pozvanými�byla�i�poslan-
kyně�Evropského�parlamentu�Jana�
Bobošíková.
Tato�setkání�mají�v�JE�Dukovany�ně-
kolikaletou�tradici.�Program�se�vždy�
skládá�z�odborné�exkurze�a�následu-
je�přátelské�posezení�nebo�kulturní�
program.�Po�hudbě,�módní�přehlídce�
a�jiných�atraktivních�akcích,�které�se�
uskutečnily�v�minulých�letech,�byla�
letos�pro�dámy�připravena�prohlídka�
pracoviště�krizového�štábu�a�projížď-
ka�lodí�Vysočina�po�Dalešické�pře-
hradě.�
Se�ženami�se�nejprve�setkal�ředitel�
elektrárny�Zdeněk�Linhart,�který�je�
seznámil�se�současností�i�perspekti-
vami�Jaderné�elektrárny�Dukovany.�
Petr�Velebil�seznámil�návštěvnice�
s�úlohou�a�činností�krizového�štábu�
a�ředitel�Vodních�elektráren�ČEZ�
Zdeněk�Saturka�už�na�palubě�lodi�
Vysočina�seznámil�přítomné�s�řadou�
zajímavostí�o�Vodní�elektrárně�
Dalešice,�která�letos�na�podzim�bude�
slavit�své�30.�narozeniny.
Se�svou�„troškou�do�mlýna“�přišla�
i�starostka�Koněšína�Hana�Žáková,�
která�během�vyhlídkové�plavby�infor-
movala�o�nejzajímavějších�místech,�
kolem�nichž�loď�proplouvala.

PETR SPILKA
TISKOVÝ MLUVČÍ ČEZ, A. S. 

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
FOTOGRAFIE�JAN�SUCHARDA

EXKURZE VYSOKOŠKOLÁKŮ NA ELEKTRÁRNĚ
V�letošním�roce�jsme�v�rámci�spolupráce�s�VUT�Brno�pozvali�stu-
denty�této�vysoké�školy�na�exkurzi�do�Jaderné�elektrárny�Dukovany.�
Navázali�jsme�tak�na�sérii�prezentací,�při�kterých�představujeme�naši�
společnost�jako�významného�zaměstnavatele�a�seznamujeme�stu-
denty�s�možnostmi�uplatnění�na�naší�elektrárně.�Ve�dnech�26.�a�27.�
dubna�a�18.�května�přijalo�naše�pozvání�téměř�60�studentů�z�fakulty�
strojní�a�z�fakulty�elektro.��Hlavním�cílem�setkání�bylo�seznámit�zá-
jemce�o�zaměstnání�v�JE�Dukovany�nejen�se�samotným�provozem,�
ale�i�s�prací�operátorů�na�blokové�dozorně.�Tomu�byl�uzpůsoben�
i�program�–�dopoledne�se�po�menších�skupinách�střídali�na�trena-
žéru�a�kromě�odborného�výkladu�Ing.�Křivánka,�vedoucího�odboru�
Příprava�JE,�si�mohli�sami�vyzkoušet�některé�manipulace.�Po�obědě�
navštívili�reaktorový�sál,�strojovnu�i�blokovou�dozornu�a�sklad�použi-
tého�paliva.�Po�celou�dobu�měli�možnost�nejen�poslouchat�výklad�
průvodkyň�z�informačního�centra,�ale�i�diskutovat�s�vedoucím�reak-
torového�bloku,�Ing.�Netíkem.�
 JARMILA HORÁKOVÁ
� FOTOGRAFIE�JAN�SUCHARDA

Ředitel�vodních�elektráren�Zdeněk�Saturka�
vítá�ženy�na�palubě�lodi�Vysočina

Petr�Velebil�seznamuje�s�úlohou�a�činnost-
mi�krizového�štábu

Prezentace�ředitele�elektrárny�Zdeňka�Linharta

Starostka�Koněšína�Hana�Žáková�upozor-
ňuje�na�zajímavá�místa�na�březích�přehrady

Jana�Bobošíková�v�diskusi�s�Petrem�
Spilkou�a�Jaroslavem�Vlčkem�
o�bezpečnosti�elektrárny
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V PŘEŠOVICÍCH PŘIPRAVUJÍ OSLAVY

Z REDAKČNÍ POŠTY

„Pan farář rouchovanský měl 
Přešovské velice rád, často je 
navštěvoval a při tom je nabádal, by 
si postavili chrám Páně 
v Přešovicích, by se mohly služby 
Boží občas konat v Přešovicích. 
Aspoň starší a nemožní lidé by 
nemuseli konat dalekou a obtížnou 
cestu do Rouchovan. A skutečně 
také roku 1908 Přešovičtí za pana 
starosty tehdejšího Cafourka Karla 
čís. 10 a členů výboru Frant. 
Popelky čís. 5, Frant. Kučery čís. 
36, Popelky Jana čís. 6, Popelky 
Jakuba čís. 11, Frant. Eliáše čís. 22 
byla stavba kaple zadaná staviteli 
rouchovanskému...,“�úryvek�z�kroniky�
obce�Přešovice.

V�roce�1908�byla�zahájena�a�také�
dokončena�stavba�kostelíku�
v�novorománském�slohu�v�Přešovicích.�
Občané�Přešovic�postavili�kostel�za�

neuvěřitelně�krátkou�dobu�-�jeden�rok.�
27.�října�1909�byl�kostel�vysvěcen�
biskupem�Huinem�apoštolům�Petrovi�
a�Pavlovi.�
Od�této�doby�již�uplynulo�100�let.�
I�když�je�přešovický�kostel�téměř�
„novostavbou“�ve�srovnání�s�ostatními�
kostely�v�okolí,�prodělal�v�roce�2002�
rozsáhlou�vnitřní�rekonstrukci.�Přestože�
je�kostel�ve�vlastnictví�obce,�přispěl�
tehdejší�pan�farář�Mgr.�Tomáš�Mikula�
při�rekonstrukci�nejen�svou�fyzickou�
pomocí,�ale�pomohl�i�finančně,�a�to�
uhrazením�50%�celkových�nákladů�na�
opravu.�Poděkování�patří�též�sestrám�
Marii�a�Růženě�Fukalovým�za�darování�
finanční�částky.�U�příležitosti�dokon-�
čení�takto�rozsáhlé�rekonstrukce�byl�
slavnostně�vysvěcen�prapor�a�znak�
obce�Přešovice.�Na�praporu�a�znaku�
obce�Přešovice�symbolizuje�říčku�
Rokytnou�modrá�barva,�klíč�a�meč�
jsou�symboly�sv.�Petra�a�Pavla,�jimž�je�
zasvěcen�přešovický�kostel.�Hlava�
supa�je�část�erbu�rytířů�Jankovských�
z�Vlašimě�(pánů�z�Jenštejna),�barvy�

červená�a�stříbrná�
pocházejí�opět�z�erbu�
Jankovských.
V�roce�2006�proběhla�
další�část�rekonstruk-�
ce�kostela-�nová�střecha.�Na�opravu�
přispěla�i�Jaderná�elektrárna�Dukovany.�
V�letošním�roce,�kdy�se�obec�
připravuje�na�oslavy�100.�výročí�
postavení�kostela�v�Přešovicích,�je�
plánována�oprava�fasády�včetně�
rekonstrukce�věže.�I�na�tuto�opravu�
přispěla�Jaderná�elektrárna�Dukovany.�
Poděkování�patří�také�přešovické�
občance�paní�Svobodové,�která�se�
až�do�roku�2005�starala�o�vnitřní�
prostory�kostelíku.�V�současné�době�
o�tyto�prostory�pečuje�paní�Marie�
Kuželová�st.
Oslava�100.�výročí�je�naplánována�na�
20.�září�za�účasti�biskupa�Mons.�ThLic.�
Vojtěcha�Cikrleho.�Na�oslavu�obec�
připravuje�bohatý�kulturní�program,�
přístupný�pro�širokou�veřejnost.
 ALENA HOSTAŠOVÁ
� FOTOGRAFIE�JAN�SUCHARDA

Soutěže pro děti i pro dospělé jsou 
dlouhá léta nedílnou součástí našeho 
Zpravodaje. Mnoho dětí k odpovědím 
připojuje obrázek, někdy básničku 
nebo krátký vzkaz, vždycky nás to sa-
mozřejmě potěší. Do redakce dostá-
váme i dopisy od dospělých čtenářů, 
z nichž čerpáme náměty pro naši dal-
ší práci. V minulých dnech jsme do-
stali dopis od pana Dolníčka z Rosic, 
který se pravidelně účastní soutěží 
a stal se jedním z výherců kvízu v mi-
nulém čísle. Jeho dopis nás zaujal 
i potěšil, a tak jej se souhlasem pana 
Dolníčka otiskujeme.

Nejdříve�vás�srdečně�zdravím�a�záro-
veň�se�stručně�představuji.�Moje�jméno�

je�František�Dolníček�a�pravidelně�se�
zúčastňuji�soutěže�ve�vašem�výbor-
ném�Zpravodaji,�který�si�vždy�se�zá-
jmem�přečtu.
Nedávno�mi�pošta�doručila�od�vás�vel-
mi�pěkný�a�praktický�dárek�–�výhru�ze�
soutěže�pro�dospělé.�Samozřejmě,�že�
mám�velkou�radost�a�chtěl�bych�vám�
touto�cestou�poděkovat,�neboť�se�mi�
to�poštěstilo�již�podruhé�během�dvou�
let.�Kdysi�vyhrál�i�můj�syn,�když�chodil�
do�školy,�také�se�zúčastňoval�soutěží�
pro�děti.
Jsem�příznivcem�nejen�vašeho�časo-
pisu,�ale�i�celé�jaderné�elektrárny.�
Mám�pro�to�velmi�pádný�důvod!�Jak�
jistě�víte,�v�našem�regionu�probíhala�
dlouhá�léta�těžba�černého�uhlí�v�loka-

litách�Oslavany,�Zbýšov�a�Zastávka�
u�Brna.�Podnik�se�jmenoval�Rosické�
uhelné�doly�a�já�jsem�v�něm�pracoval�
jako�horník�1�300�metrů�pod�zemí��
32�let,�od�učňovských�až�do�odcho-
du�do�invalidního�důchodu.�Takhle�
jsme�končili�skoro�všichni�s�velmi�po-
škozeným�zdravím,�neboť�pracovní�
podmínky�byly�hrozné.�Naše�uhlí�
jsme�posílali�do�elektrárny�
v�Oslavanech.
Dnes�jsme�všichni�rádi,�že�to�všechno�
tady�skončilo�a�elektrickou�energii�do-
staneme�od�vás.
Ještě�jednou�vám�děkuji�a�zdravím�
všechny�z�JE�Dukovany.
Váš�čtenář�a�fanda�
 F. DOLNÍČEK, ROSICE U BRNA
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„HELE HLÍNA“ V ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE JINOŠOV
V ústavu zavedli nový způsob ře-
meslné práce s hlínou tzv. 
Axmanovu techniku modelování 
ATM
ÚSP�Jinošov�se�v�lednu�2007�zapojil�
do�realizace�sociálně�vzdělávacího�
zaškolovacího�programu�Hele�Hlína.�
Podstatou�programu�je�rozšíření�ATM�
do�zařízení�zabývajících�se�rukoděl-
nými�činnostmi�lidí�se�zdravotním�po-
stižením,�s�cílem�poskytnout�novou�
možnost�vhodného�pracovního�uplat-
nění,�které�by�vedlo�k�integraci�lidí��
s�handicapem�do�běžného�života.�
Tento�projekt�realizuje�sdružení�
Slepíši�z�Tasova.�Je�financován�EU,�
SROP�a�krajem�Vysočina.
V�našem�ústavu�byli�vybráni�čtyři�uži-
vatelé,�kteří�dosud�nechodili�do�žád-
ných�jiných�pracovních�činností.�
Axmanovou�technikou�rozumíme�
mačkání�šamotové�hlíny�rukama,�tzv.�
vytváření�hadů.�Tito�hadi�se�na�sebe�
skládají�okolo�papírových�krabic.�
Hotový�výrobek�se�dále�nechá�
schnout,�přibližně�14�dní�až�1�měsíc.�

Vysočina�prezentace�sociálně-vzdělá-
vacího�projektu�„HELE�HLÍNA“.�
Projektu�se�zúčastnilo�celkem�6�ústa-
vů�sociální�péče�kraje�Vysočina.�
Kromě�našeho�ústavu�to�byly�ÚSP�
Křižanov,�ÚSP�Zboží,�ÚSP�Těchobuz,�
ÚSP�Ledeč�nad�Sázavou�a�ÚSP�
Lidmaň.�Součástí�prezentace�bylo�
slavnostní�zahájení�výstavy�výtvarných�
prací,�které�sklidily�neobyčejný�ohlas.
Naším�plánem�a�záměrem�v�roce�
2008�je�zdokonalování�nabytých�do-
vedností�z�loňského�roku.�
Po�zhlédnutí�hotových�prací�se�zku-
šebně�zapojili�i�někteří,�kteří�stabilně�
do�terapie�nedocházejí.�Dodržování�
pravidel�docházky�je�učí�zodpověd-
nosti�a�dovednosti,�jak�si�rozvrhnout�
pracovní�den.
Ve�všech�těchto�směrech�budeme�
v�letošním�roce�pokračovat�a�dou-
fám,�že�se�dostaví�zaručené�úspěchy.

� MARIE MRHAČOVÁ
  PRACOVNICE SOCIÁLNÍ PÉČE
  ÚSP JINOŠOV
� FOTOGRAFIE:�ARCHIV�ÚSTAVU

Předností�Axmanovy�techniky�je�sro-
zumitelnost�jednotlivých�výukových�
postupů,�které�vycházejí�ze�specifik�
zdravotně�handicapovaných.�
Náročnost�techniky�nesmí�bránit�
autorovi�ve�výtvarném�vyjádření.�
Technika�dodává�uživatelům�s�men-
tálním�postižením�jistotu�a�odvahu�
převádět�do�hlíny�výtvarné�výpovědi.�
Trpělivé�opakování�postupů�podle�
úrovně�intelektu�uživatelů�zaručuje�
zvládnutí�této�techniky.�
Dne�3.�prosince�2007�jsme�se�zú-
častnili�v�Jihlavě�v�sídle�kraje�

Z HISTORIE MOHELSKÉHO MLÝNA
V�malebném�údolí�pod�hadcovou�stepí�
u�silnice�Mohelno�–�Dukovany�leží�
mlýn�s�nápisem�Mohelský.�První�histo-
rická�zpráva�je�z�roku�1368,�kdy�mar-
krabě�Jan�směnil�majetek�v�Mohelnu�
s�Jindřichem�z�Vartenberka.�Roku�
1466�převzal�majetek�Mohelna�Vít�
z�Kralic,�mlýn�neobsadil�mlynářem��
a�nechal�z�něho�vybrati�železa�a�zde-
molovat�mlýnské�zařízení.�Od�té�doby�
byl�mlýn�opuštěn.�V�roce�1578�se�uvá-
dí�mlynář�Pleva�a�po�něm�Marek�
a�Kříž.�Roku�1612�byl�tzv.�Křížův�mlýn�
zakoupen�za�800�zl.�pro�náměšťské�že-
rotínské�panství.�Jména�dalších�mlyná-
řů�již�nejsou�známa.�V�roce�1683�je�zá-
znam,�že�mlýn�vyhořel.�Po�roce�1700�
přišel�na�mlýn�rod�Tkaných�a�teprve�až�
v�roce�1747�uzavřel�Martin�Tkaný�s�hra-
bětem�Janem�z�Kufštejna�smlouvu�na�
zakoupení�mlýna�s�15�měrami�pozem-
ků�a�3�měřicemi�louky.�Od�velkostatku�
dostal�na�opravu�dřevo�a�šindele.�Do�
mlýna�mělo�povinnost�sedm�obcí�vozit�
mletí.�Roku�1774�mlýn�opět�vyhořel.�
Rodina�Tkaných�držela�mlýn�až�do�ro-
ku�1930.�Poslední�mlynář�Josef�Tkaný,�
kontroverzní�osobnost�s�četnými�míst-
ními�spory,�stál�v�čele�odpůrců�vyhláše-
ní�hadcové�stepi�za�přírodní�rezervaci.�
V�roce�1905�nechal�postavit�železný�
most�přes�řeku�Jihlavu,�jehož�destrukci�
v�roce�1945�provedli�partyzáni�na�po-
kyn�Rudé�armády.�V�roce�1930�byl�

mlýn�prodán�manželům�Nováčkovým�
s�podmínkou�trvalého�bydlení.�V�letech�
1935-36�byla�dobudována�silnice�
z�Mohelna�přes�přírodní�rezervaci�ke�
mlýnu�i�mostu�a�navázala�na�silnici�do�
Dukovan.�Pro�vysokou�zadluženost�při-
šel�mlýn�v�roce�1937�do�soudní�draž-
by.�Koupila�jej�Marie�Volavková�společ-
ně�s�Ing.�Hájkem,�majitelem�geologic-
ké�firmy,�jehož�byla�sekretářkou.�V�mís-
tě�bývalého�mlýna�byl�postaven�nový�
mlýn,�který�byl�moderně�vybaven.�
Postaveny�byly�také�hospodářské�bu-
dovy,�upraveno�vodní�dílo�a�zahrada��
s�okolím.�Dominantou�budovy�se�stalo�
nově�postavené�pozoruhodné�kopulo-
vité�solárium�se�speciálním�jenským�
sklem,�propouštějící�ultrafialové�paprs-
ky.�V�prostorech�mlýna�žila�početná�
skupina�zaměstnanců.�Když�se�v�roce�
1947�procházel�od�papírny�podél�řeky�
prezident�republiky�dr.�Edvard�Beneš�
s�paní�Hanou,�přijali�od�šaramantní�
Marie�Volavkové�pozvání�na�odpočinutí�
se�skromným�pohoštěním.�Mlýn�a�jeho�
hospodářství�poskytovaly�v�době��
2.�světové�války�své�produkty�mnoha�
rodinám�z�okolí.�Od�roku�1950�patřil�
pod�správu�Jihomoravských�mlýnů.�
Marie�Volavková�zemřela�v�roce�1961�
a�mlýn�převzala�ČSAV,�které�patří�mlýn�
i�v�současné�době�a�je�využíván�k�vý-
zkumu�Ústavem�biologie�obratlovců.�
Na�vodní�dílo�jsou�napojena�tři�energe-

tická�soustrojí�o�výkonu�45�kW,�22kW�
a�15kW,�která�jsou�střídavě�zapojová-
na.�V�pozoruhodných�prostorách�býva-
lé�mlýnice�byla�v�loňském�roce�otevře-
na�galerie�Čertův�ocas,�nazvaná�podle�
místního�jména�meandru�řeky.�
Návštěvníci�zde�mohou�zhlédnout�ex-
pozici�četných�výtvarných�děl�České�
parasurrealistické�skupiny�Stir�up.��
  ALENA HOSTAŠOVÁ, 
� Z�PODKLADŮ�Dr.�JIŘÍHO�LYSÁKA�

� -�AUTORA�KNIHY�POOSLAVÍ�A�POJIHLAVÍ�

Stavba�nové�budovy�mlýna�s�kupolovitým�
soláriem.��
Snímek�zapůjčil�Obecní�úřad�v�Mohelně
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PRO VOLNOU CHVÍLI
Princip�jaderného�reaktoru�je�v�podstatě�jednoduchý.�
Konkrétní�konstrukční�provedení�a�jeho�provozní�vlast-
nosti�mohou�být�ale�velmi�rozdílné.�Reaktor�a�okruh�jeho�
chlazení�je�soustava�nádob�a�potrubí,�které�musí�odolávat�
velkým�tlakům,�vysokým�teplotám�a�intenzivnímu�záření.�
Místem�vydělování�energie�v�reaktoru�je�takzvaná�aktivní�
zóna�reaktoru.�Ta�je�buď�uvnitř�tlakové�nádoby�reaktoru,�
nebo�je�spoluvytvářena�tlakovými�kanály�(trubkami)�
v�reaktoru.�Tlakové�nádoby�reaktorů�se�zhotovují�převáž-
ně�ve�výrobním�závodě�a�musí�se�převézt�na�staveniště.�
Jiné�typy�nádob�(tlakové�kanály)�reaktoru�se�staví�přímo�
na�stavbě�protože�jsou�extrémně�těžké�a�vnitřní�rozměry�
těchto�železobetonových�nádob�dosahují�desítky�metrů.�
Proto�nejsou�transportovatelné.�Vedle�paliva�obsahuje��
reaktor�také�chladivo�a�příslušný�moderátor.�Někdy�je��
objem�chladiva�a�...(tajenka)�shodně�tvořen�jednou�látkou,�
jindy�ale�může�být�tvořen�rozdílnými�materiály�a�látkami.�

Tajenka�z�minulého�čísla�zněla:�...chlazení a čištění vo-
dy.�Bohužel,�opět�bylo�poměrně�dost�odpovědí�nespráv-
ných;�mnozí�psali:�...monitorování�paliva.�Ze�správných�
odpovědí�jsme�tentokrát�vylosovali�Věru Žákovskou  
z Třebíče, které�jsme�poslali�dámské�hodinky�a�nože�na�
ovoce,�a�Františka Dolníčka z Rosic u Brna,�kterému�
jsme�poslali�hodiny�s�vlhkoměrem�a�teploměrem�a�ka-
pesní�baterku.��
Výhercům�upřímně�blahopřejeme�a�těšíme�se�na�správné�
odpovědi�kvízu�v�tomto�čísle�Zpravodaje.�

DRUHÁ PLAVEBNÍ SEZÓNA LODI VYSOČINA
V�loňském�roce�byla�za�významné�pod-
pory�Skupiny�ČEZ�zahájena�lodní�do-
prava�na�Dalešické�přehradě.�Během�
první�plavební�sezóny�přepravila�loď�
Vysočina�27�000�lidí.�I�druhá�plavební�
sezóna,�zahájená�23.�března,�se�těší�
velkému�zájmu.�Hlavní�nápor�návštěvní-
ků�oblasti�Dalešické�přehrady�teprve�
přijde�se�začátkem�školních�prázdnin��
a�mnozí�jistě�budou�chtít�využít�možnos-
ti�strávit�krásné�chvíle�na�palubě�lodi�
Vysočina.�Proto�uveřejňujeme�jízdní�řád,�
který�platí�v�měsících�červenci�a�srpnu.�

Loď�Vysočina�jezdí�podle�tohoto�
jízdního�řádu�každý�den�mi-
mo�1.�jízdu�v�pondělí,�která�je�
označena�hvězdičkou.��Pondělní�
provoz�začíná�tedy�až�2.�jízdou�
ve�13.00.

Kromě pravidelných plaveb 
lze využít i vyhlídkovou (okruž-
ní) plavbu na trase Kramolín 
– Wilsonova skála – Kramolín 
s odjezdem z Kramolína 
v 15.30 a návratem v 16.15. 
Tyto plavby se uskuteční vždy, 
když se sejde nejméně 
20 platících osob.

V září a říjnu jezdí loď jenom 
o víkendech a 28. října ve stej-
ných časech jako v hlavní se-
zóně, ale konají se pouze 
1. a 2. plavby.

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

1.�Kolik�Čechů�se�stalo�držiteli�Nobelovy�ceny?
OB�Dva�� VE�Tři�� HM�Čtyři

2.�Které�zvíře�najdete�na�znaku�Ostravy?
LI�Lva�� OT Orlici�� JE Koně

3.�Která�barva�symbolizuje�americký�kontinent�na�olympijské�vlajce?
KO�Modrá� N�Zelená� M�Červená

4.�Slitina�mědi�s�cínem�se�nazývá
O�alpaka� ST�mosaz�� MO�bronz

5.�Největší�jednotka�vzdálenosti�ve�vesmíru�se�nazývá
S�Světelný�rok� DE�Parsek� NÁ�Mlhovina

6.�Pod� jakou�zkratkou�najdeme�nejčastěji�pokládané�otázky�na� internetu�
(původně�o�hardwaru�a�softwaru)?
D�GUI� RÁ�FAQ� TO�TCP

7.�Je�všeobecně�známo,�že�roli�princezny�Krasomily�ve�filmu�Pyšná�princez-
na�hrála�Alena�Vránová.�Jak�se�jmenovala�v�době�prvního�uvedení�filmu?
OB�Straková� CE�Dudková�� TO�Kohoutová

8.�Jaké�národnosti�byl� fyzik�Niels�Bohr,�který�podal�první�kvantovou�teorii�
atomu?
LI�Belgičan� Y�Nor� �RU�Dán

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

 směr KONĚŠÍN  1. jízda *  2. jízda  3. jízda

 KRAMOLÍN  09:30  13:00  16:30 

 DALEŠICE  09:40 13:10 16:40

 HARTVÍKOVICE 10:00  13:30  17:00

 TŘESOV 10:10 13:40 17:10

 KONĚŠÍN 10:35  14:05  17:35

 směr KRAMOLÍN  1. jízda * 2. jízda  3. jízda 

 KONĚŠÍN  10:45  14:15   17:45 

 TŘESOV  11:05 14:35 18:05

 HARTVÍKOVICE  11:20 14:50 18:20

 DALEŠICE  11:40 15:10 18:40

 KRAMOLÍN  12:20 15:20 18:50

Odjezdy z Kramolína (u hráze) směrem na Koněšín (konečná)

Odjezdy z Koněšína (konečná) směrem na Kramolín (u hráze)
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Inzerovat mohou soukromé osoby, firmy 
a podnikatelé, kteří mají svoji provozov-
nu ve dvacetikilometrovém pásmu okolo 
EDU. Jeden inzerent si může v jednom 
čísle objednat a zaplatit inzerát o veli-
kosti 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 potvrzené-
ho 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 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

■�servis na veškerá vozidla, pneuservis, diagnostika
■�autoklempířské práce
■�lakýrnické práce, povrchová úprava kovů
■�autopůjčovna 350 Kč/den, 2,20 Kč/km
■�prodej ojetých vozů - dovoz Německo, Rakousko

ing. Pavel Horký, Mohelno 446
tel.�servis,�autopůjčovna:�568�642�242,�602�528�025
tel.�autobazar,�lakovna:�602�586�008,�602�528�025

carservisplus@volny.cz
www.autobazarcarservis.nakupujeme.cz

www.carservisplus.cz

Během�prázdninových�
měsíců��července�a�srpna�je�
pro�vás�otevřeno�každý�den,�
včetně�sobot�a�nedělí�a�stát-
ních�svátků,�v�době�
9�–�17�hod.

Z�technických�důvodů�
bude�IC�zavřeno�první�
pondělí�v�měsíci�tj.�7.�7.�a�4.�8.

NAVŠTIVTE INFORMAČNÍ CENTRUM 
JADERNé ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Tradiční ruční výroba:
■�Dorty�rozličných�tvarů,�forem�a�barev�podle�
vašeho�přání�(svatební,�slavnostní,�firemní�
� i�k�zvláštním�příležitostem)
■�Cukroví�svatební,�vánoční...�jednodruhové�
� i�kolekce
■�Zákusky�a�dezerty�standardní,�moderní,�
� rautové
■�Koláče,�buchty,�svatební�koláčky...

Pečeme na objednávku
Tel.: 603 305 361

e-mail: posta@cukrarstvi-dalesice.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

ELEGANCE
zakázkové�šití

dámských,�pánských�
a�dětských�oděvů.
Šití�nadměrných�
velikostí,�opravy�

a�úpravy�oděvů,�šití�
i�z�kožených�materiálů.

Jiřina Palátová
Brněnská 152

675 55 Hrotovice
tel.: 605 130 872

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

nabízí:
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SOUTĚŽENÍ PRO ŠKOLÁKY
Milí školáci,
prázdniny�jsou�už�doslova�za�dveřmi,�ale�snad�si�najdete�chvilku�na�luštění�
kvízů,�které�pro�vás�tradičně�připravilo�brněnské�vydavatelství�KIRA,�
a�poslat�nám�své�odpovědi.�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�15.�července�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�výtvarný�balíček�
se�soupravou�vodovek,�pastelek�a�kreslicích�kříd,�jsou:�
Kateřina Horková a Filip Horka z Oslavan, Edita Sklenská 
a Sabina Matoušková z Ivančic, Josef Dvorský z Račic, Tomáš 
Hlávka z Trstěnic, Jiří Žák z Ocmanic, Matěj Pěnčík z Třebíče, 
Marie Lakatošová z Budišova a Veronika Ecklová 
z Jezeřan-Maršovic.
Všem�blahopřejeme�a�těšíme�se�na�správné�odpovědi�soutěží
z�tohoto�čísla.




