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SLOVO
ŠÉFREDAKTORA
Vážení čtenáři,
za pár dnů skončí rok 2007 a každý z nás
se tradičně ohlédne zpátky a položí si 
otázku: „Jaký že ten uplynulý rok byl?“ 
I my v redakci jsme se ohlédli a měli jsme
ze své práce dobrý pocit. Podařilo se
nám naplnit 132 stránek, věříme, že zají-
mavými informacemi z energetiky i dění
v okolí elektrárny Temelín. Ostatně ohléd-
nutí se za rokem 2007 je i jedním z témat
tohoto posledního čísla. Velmi nás potěšil
váš zájem jak o dětské, tak fotografické
soutěže. Ty byly příjemným oživením a na-
víc padesátka našich čtenářů získala v prů-
běhu roku i zajímavé odměny od elektrárny. 
Celý rok jsme mapovali projekt Oranžo-
vého roku 2007 a věřím, že většina z vás,
kteří bydlíte v některé z 28 obcí kolem 
elektrárny, ve kterých projekt běžel, jste
se některé zajímavé akce zúčastnila. Pro-
jekt Oranžový rok budeme sledovat i v ro-
ce 2008, kdy poběží jeho třetí ročník.
V posledním letošním čísle vám na titulní
straně poprvé za patnáct ročníků přináší-
me místo fotografie kresbu 17leté stu-
dentky Soukromé výtvarné střední školy
v Písku Lenky Bláhové. Věříme, že se
vám její obrázek bude líbit a rádi bychom,
aby nás Lenčiny obrázky provázely celým
rokem 2008, kdy první číslo Temelínek
vyjde v únoru. 

Jménem celé redakce a spolupracov-
níků vám přeji krásné a příjemně pro-
žité Vánoce, klidné rozloučení s rokem
2007 a úspěšný rok 2008. 

Prosím, posílejte nám dál své tipy na
reportáže, dotazy či zajímavé fotogra-
fie na adresu: Oddělení komunikace
JE Temelín, Václav Brom, 373 05
Temelín. Využít můžete i adresu elek-
tronické pošty: vaclav.brom@cez.cz,
nebo svůj námět můžete zavolat přímo
na telefon 381 10 24 15 nebo na
mobilní číslo 606 352 518. 

Václav Brom
šéfredaktor Temelínek
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Pro poslední kolo FOTOPŘEHLÍDKY 2007 jsme vyhlásili téma:
„NEJ… FOTOGRAFIE 2007“. Doslova jste nás „zavalili“ zajíma-
vými snímky a pětici fotografií k otištění jsme vybírali z pětadvaceti
fotografií. Prakticky jsme mohli vzít jakoukoliv fotografii a otisknout,
protože všechny byly opravdu krásné. Nakonec však zbyla volba
na nás a přinášíme čtenářům Temelínek tematický průřez, který
zahrnuje makrofotografii, přírodu, zvířata i architekturu.  
Věříme, že náš výběr pro poslední letošní číslo Temelínek čtenáře
opět potěší. Všem fotografům, kteří nám posílají své „úlovky“, za
spolupráci v roce 2007 děkujeme a přejeme jim bystré oko, 
pevnou ruku a ideální světlo i v roce 2008.

Pro první kolo naší FOTOPŘEHLÍDKY 2008 jsme stanovili téma:
„LED, SNÍH A LIDÉ“. Každý z autorů může poslat jako přílohu
mailu maximálně dvě fotografie ve formátu JPG o velikosti 1600
x 1200 dpi s uvedením svého jména, věku, adresy a samozřejmě
krátkým příběhem či komentářem k fotografii. Uveřejněné fotografie
oceníme věcnou cenou. Uzávěrka je 4. února 2008 a foto po-
sílejte na adresu: vaclav.brom@cez.cz.

VAŠE NEJ FOTOGRAFIE 2007
BYLY PARÁDNÍ

Petr Buneš 
((VVeessccee,,  2288  lleett))
Fotografii jsem pojmenoval
„Z očí do očí“. Rád na 
fotografiích zachycuji věci,
kterých si většina lidí 
nedokáže všimnout, 
ačkoli v hloubi okolní 
přírody jsou skryty mnohé
krásy a zcela jiný svět. 
Proto tato fotografie patří
mezi ty nej... v roce 2007.

Jana Seimlová
((ZZlliivv,,  4422  lleett))
Tato boží muka se 
mi do cesty připletla
na letošní trase vete-
ránského závodu
Veterán Realy
Křivonoska. Letní
bouřka v pozadí 
nechává vyniknout
jejich půvab.

Aneta Rypáčková ((TTýýnn  nnaadd  VVllttaavvoouu,,  1177  lleett))
Můj nejkrásnější úlovek při cestě z Hodětína. 

Roman Hradecký (Zliv, 48 let)
Protože rád fotím makroobjektivem, jsou pro mne nejlepšími fotkami roku některá
povedená makra a momentky, kterých si v dnešním zrychleném běhu života málokdo
všimne.

František Bouda (Zvěrkovice, 23 let)
Každé léto u nás začíná období rojení včel a tento roj je letos jistě největší.



či výstavba skladu vyhořelého paliva, nás
nyní čeká. Elektrárna překonala ty nejpod-
statnější technické problémy, způsobené
prototypovým zařízením, které ji nejvíce trá-
pily v minulém období. Teď jsme na začát-
ku období stabilizace provozu a optimali-
zace našich procesů, kdy musíme více pra-
covat s lidmi než s technikou. Čeká mě ur-
čitě zajímavá práce a věřím, že ke stabiliza-
ci a provozní spolehlivosti Temelína svou
prací přispěji.

Můžete mi říci, s jakým cílem do vedení
Temelína nastupujete?
Jednoznačně zajistit realizaci projektu Bez-
pečně 15TERA do cíle a tím stabilizovat
provoz elektrárny. Měřitelnými cíli projektu
jsou - dostat se v bezpečnostních ukazate-
lích do čtvrtiny nejlepších jaderných elek-
tráren světa a vytvořit technické i personální
podmínky pro výrobu patnácti miliard kWh
elektřiny ročně.

Temelínská elektrárna je i v centru zájmu
veřejnosti a médií. Jak vidíte svou úlohu
v této oblasti?
Myslím, že Temelín se již s touto pozorností
naučil žít a zájem médií i veřejnosti nebere
jako nepříjemné obtěžování, ale jako sou-
část diskuze o jaderné energetice v Če-
chách. Chtěl bych dosáhnout toho, aby byl
Temelín v regionu jižních Čech vnímán jako
standardní průmyslový podnik, který má
sice určitá specifika, ale na druhou stranu
může regionu nabídnout pracovní příležitos-
ti, nejrůznější formy podpory aktivit obcí,
Jihočeského kraje i organizací a spolků.

Co nejdůležitějšího čeká Temelín v roce
2008?
Stanovil jsem si několik základních priorit
a z nich bych vyzdvihl čtyři základní. Posu-
nout o další krok realizaci projektu BEZ-
PEČNĚ 15TERA, plánované odstávky prv-
ního a druhého bloku zvládnout kvalitně
a v plánovaném termínu, pokračovat v tren-
du snižování neplánovaných výpadků bloku
a splnit všechny plánované technické i le-
gislativní kroky na rok 2008, spojené s pře-
chodem na ruské palivo od firmy TVEL, kte-
ré bude poprvé použito v roce 2010.

Pane řediteli, již jste si zvykl na jihu
Čech a na Hluboké, kde nyní bydlíte?
Zatím si zvykám a poznávám jižní Čechy.
Již teď mohu říci, že jihočeská krajina mě
uchvátila a velmi se mi líbí. První vyjížďky
na kole okolo Hluboké byly opravdu nád-
herné. Doufám, že mi moje práce na Teme-
líně umožní poznat jižní Čechy ještě více
a častěji si na kole či na lyžích vyjet ven.

Elektrárna Temelín zabere asi většinu
vašeho času, ale čemu se věnujete,
když „neřešíte“ temelínské bloky?
Máte pravdu, elektrárna Temelín mi nyní
zabírá hodně času. Souvisí to se změnou,
kterou jsem absolvoval. Na Temelíně pra-
cuji dva roky v pozici vedoucího údržby 
a hodně útvarů jsem poznal, ale s řadou

přicházím do styku až nyní v nové funkci,
a to mě nyní stojí hodně času. Takže ten
zbylý volný čas se snažím využít k regene-
raci sil a aktuálně k úpravě svého bydlení
na Hluboké. 

Co pro vás znamená skutečnost, 
že od prosince řídíte největší českou
elektrárnu?
Je to obrovská výzva, při které chci využít
všech svých zkušeností, které jsem za 25
let v energetice sesbíral. A zároveň to bude
pro mě i zkušenost, protože elektrárnu čeká
velmi zajímavé období stabilizace provozu.
Řada projektů je rozjeta a musíme je dotáh-
nout do konce. Řada věcí, jako například
změna dodavatele paliva, zkracování délky
odstávek, změna dodavatelského systému
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Ing. Miloš Štěpanovský (50 let) je absolventem strojní fakulty ČVUT. V energe-
tické společnosti ČEZ pracuje od roku 1982. Začínal v Jaderné elektrárně Dukovany
mimo jiné jako operátor, vedoucí bloku, dispečer či náměstek pro řízení technické
politiky údržby zařízení Jaderné elektrárny Dukovany. Od ledna  2004 byl ředitelem sekce
Výroba elektrárny Dukovany, v roce 2005 přešel na pozici ředitele sekce Správa jader-
ných elektráren. Od července 2007 byl ředitelem sekce Údržba jaderných elektráren.
Miloš Štěpanovský bydlí v Hluboké nad Vltavou. Svůj volný čas věnuje především technice,
míčovým hrám a vysokohorské turistice. Hovoří anglicky a rusky.

Od 1. prosince 2007 je ředitelem elektrárny Temelín Miloš Štěpanovský, který po 18 měsí−
cích v této funkci nahradil Vladimíra Hlavinku. Ten od 1. ledna 2008 přebírá funkci ředitele
divize Výroba a stává se členem představenstva ČEZ, a. s. „Je to pro mě obrovská výzva,
při které chci využít všech svých zkušeností, které jsem za 25 let v energetice sesbíral,"
říká Miloš Štěpanovský.

ŘEDITELEM TEMELÍNA 
JE MILOŠ ŠTĚPANOVSKÝ

(Dokončení na straně 5)
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Jaký je váš názor na další vývoj energe-
tiky v ČR?
Je to široká a rozsáhlá oblast, ke které by-
chom se mohli v roce 2008 vrátit v samo-
statném rozhovoru. Je potřeba si uvědomit,
že v dnešní Evropě neexistuje česká ener-
getika jako samostatný ostrov. Energetické
sítě jsou tak propojeny, že například indivi-
duální cenová politika v prodeji silové elek-
třiny již prakticky neexistuje. Na druhou stra-
nu i Evropská komise říká, že každý stát
má právo na optimální volbu zdrojů a je za
tuto strategii plně odpovědný. Volba toho,
jaké zdroje budeme v budoucnu v ČR vy-
užívat, je zejména politickou otázkou. Již ny-
ní je jasné, že nedostatek výrobních zdrojů,
který naší republiku kolem roku 2015 če-
ká, nenahradíme dovozem. Nebude totiž
odkud brát. Nenahradíme ho ani větrníky,
biomasou či slunečními elektrárnami. Je na
politicích, aby rozhodli, kterou cestou se
energetika v republice vydá, ale také zdů-
vodnili občanům, jaké tato volba bude pro
ně mít dopady. O tom, že zdrojů v Evropě
opravdu není dostatek, vypovídá i jeden ne-

dávný příklad od nás z Temelína. Měli jsme
na polovinu prosince plánovanou pravidel-
nou zkoušku regulačních orgánů reaktoru
prvního bloku a jeden víkend jsme neměli
vyrábět. Energetický dispečink nás požádal
o odložení této zkoušky až na vánoční svát-
ky, protože situace v dostupnosti zdrojů
nebyla dobrá a našich tisíc megawatt vý-
konu nešlo v původním termínu nahradit.
Před několika lety by tato situace nenasta-
la. A protože v energetice je nutné plánovat
dlouhodobě - zhruba s desetiletým výhle-
dem, skutečně je nejvyšší čas na toto po-
litické rozhodnutí jak dál.

V poslední době se hodně mluví o no-
vých jaderných blocích na území repub-
liky. Není tajemstvím, že „favorizovanou“
lokalitou je právě Temelín. Je to pro vás
aktuální problém?
Ano, je to pro mě aktuální problém. Dívám
se na něj jako technik, odborník a ředitel
elektrárny Temelín, který může přesvědčo-
vat veřejnost i politiky dobrým a bezproblé-
movým provozováním současných bloků

o tom, že tato lokalita má právo se ucházet
o dostavbu dalších dvou jaderných bloků.
Nicméně, jak jsem již uvedl, rozhodnutí o bu-
doucí cestě české energetiky bude rozhod-
nutím politickým, které jako manažer musím
respektovat. Temelín a Dukovany mohou
do této diskuze, která bude tak závažné
rozhodnutí bezesporu provázet, přispět
svým bezproblémovým provozem.

Na závěr, pane řediteli, co byste popřál
čtenářům Temelínek do roku 2008?  
Samozřejmě všem přeji pevné zdraví. Mož-
ná trochu méně spěchu a honění se za ma-
teriálními statky. Víte, kolikrát jste si asi také
řekli, ještě udělám to, potom to další… a pak
si konečně odpočinu. Ale on klid kvůli věč-
nému spěchu nepřichází. Přeji nám všem,
abychom si vážili každé chvilky, každého
dne, který je nám na světě dán a nehledali
štěstí tam, kde není. A přeji nám všem, aby-
chom se na sebe víc usmívali. Krásné svát-
ky a hodně radostí v roce 2008.

Václav Brom

Z grafů průběhu jednotlivých „provozních roků“
elektrárny Temelín je patrné, že cesta k naplnění
cíle projektu BEZPEČNĚ 15TERA (tedy za rok
vyrobit 15 miliard kWh elektřiny) vede přes 
odstranění technické poruchovosti bloků a zkrá−
cení odstávek. V letošním roce absolvovala 
elektrárna Temelín tři odstávky s celkovou 
délkou 199 dnů. Dlouhodobým cílem Temelína
je snížit délky odstávek v součtu za oba bloky
pod 100 dnů, a to již v roce 2011, a technickou
poruchovost dostat pod dvě procenta.

Právě snížení „šedé a tmavé“ zóny grafů umožní zvýšení výroby
a natažení oranžového výrobního sloupce. Pro rok 2008 má 
elektrárna Temelín naplánovány dvě odstávky pro výměnu paliva
v reaktorech. Jejich celková délka je plánována na 136 dnů.
Jako první se výměna čtvrtiny paliva v reaktoru provede u dru-
hého bloku. Tam odstávka začne 10. května. Zahájení odstávky
prvního bloku je v roce 2008 plánováno na 26. července.

Václav Brom

CESTA KE ZVÝŠENÍ VÝROBY VEDE 
PŘES ODSTÁVKY A PORUCHOVOST

Výroba, odstávky a technická poruchovost 
JE Temelín v letech 2001−2007 (GWh)

Zdroj grafu:
Zpráva o provozních ukazatelích JE Temelín za rok 2006 
a skutečnost 2007 (údaje za rok 2007 jsou ke konci listopadu)

(Pokračování ze strany 4)
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LEDEN
n Plán na rok 2007 stanovil Temelínu vyrobit 12,43 miliardy kWh

elektřiny.
n Informační centrum JE Temelín nahlásilo historické rekordy 

návštěvnosti za rok 2006. Temelín si prohlédlo 24 402 lidí 
a z nich bylo 2 002 cizinců ze 64 zemí světa. Nejvíce (téměř
1/4) jich byla z Rakouska. 

n Na prvním bloku byla zahájena první ze tří, na rok 2007, 
plánovaných odstávek bloku.

ÚNOR
n Svou práci zahájila česko-rakouská parlamentní komise, 

na jejímž ustavení se v Praze dohodli premiéři obou zemí 
Mirek Topolánek a Alfred Gusenbauer. 

BŘEZEN
n Jihočeský hejtman Jan Zahradník si prohlédl za doprovodu

místopředsedy představenstva společnosti ČEZ Jiřího Borovce
a  ředitele JE Temelín Vladimíra Hlavinky elektrárnu Temelín. 

DUBEN
n Po odstávce byla na prvním bloku opět zahájena výroba 

elektřiny. Došlo k prodloužení odstávky o 22 dnů.
n Ve 28 obcích byl zahájen druhý ročník projektu Oranžový 

rok 2007. V programovém kalendáři bylo naplánováno téměř 
600 kulturních, společenských a sportovních akcí. Na jejich 
uskutečnění přispěla JE Temelín částkou 9,1 miliónu korun.

n Premiér vlády ČR Mirek Topolánek navštívil elektrárnu Temelín.
KVĚTEN
n Byla zahájena odstávka druhého bloku. Kromě výměny čtvrtiny

paliva v reaktoru v ní bude provedena i výměna vysokotlakého
dílu turbíny a rychločinných armatur na parovodech v místnosti
A820.

n Týmy projektu BEZPEČNĚ 15TERA představily „nultou“ verzi 
svých námětů pro tento projekt.

ČERVEN
n Projekt Oranžový rok získal prestižní ocenění Česká cena PR,

když uspěl v jedné ze šesti kategorií, které Asociace Public 
Relations Agentur vyhlásila.

ČERVENEC
n Na Temelíně oficiálně odstartoval projekt BEZPEČNĚ 15TERA.

Jeho cílem je během pěti let stabilizovat provoz Temelína tak,
aby elektrárna byla schopna ročně vyrábět 15 miliard kWh 
elektřiny a současně se svými bezpečnostními ukazateli 
dostala mezi čtvrtinu nejlepších elektráren na světě.

n Po odstávce byla na druhém bloku opět zahájena výroba 
elektřiny. Došlo k prodloužení odstávky o 7,5 dne.

n V zámeckém parku Informačního centra elektrárny Temelín 
proběhl již druhý svatební obřad jeho novodobé historie. 
Své ANO společnému životu v manželství si řekli slečna 
Michaela Fajmonová s panem Zdeňkem Sýkorou.

SRPEN
n Proběhla dvoutýdenní stáž 14 studentů a tří pedagogů ze ZČU

Plzeň, ČVUT Praha a JČU České Budějovice na JE Temelín, 
která se uskutečnila v rámci projektu Letní univerzity 2007.

n Byla zahájena, letos mimořádně třetí, odstávka prvního bloku.
Kromě výměny čtvrtiny paliva v reaktoru v ní byla provedena
i výměna vysokotlakého dílu turbíny a rychločinných armatur 
na parovodech v místnosti A820.

ZÁŘÍ
n Skupina devíti českých poslanců a senátorů pod vedením 

Jana Kasala z česko-rakouské parlamentní skupiny si prohlédla
JE Temelín.

n Informační centrum JE Temelín oslavilo deset let své působnosti 
v zámečku Vysoký Hrádek. Na oslavy do prostor zámeckého 
parku našlo cestu 800 lidí, z nichž přijelo 175 na kolech.

n Po odstávce byla na prvním bloku opět zahájena výroba 
elektřiny. Došlo ke zkrácení odstávky o 5,9 dne.

ŘÍJEN
n Výroba elektrárny Temelín v říjnu 2007 byla rekordní. Pro Teme-

lín byl říjen prvním měsícem, ve kterém elektřinu vyráběly oba 
bloky po modernizaci turbosoustrojí. Elektrárna vyrobila 1,455
miliardy kWh elektřiny, což je nejvyšší výroba Temelína v měsíci
říjnu od roku 2001.

n Na elektrárně a i na území Jihočeského kraje proběhlo cvičení
ZÓNA 2007. Bylo to největší cvičení na jihu Čech za posledních
pět let. Jeho cílem bylo prověřit připravenost a součinnost jed-
notlivých složek krizového řízení v případě, že dojde na elek-
trárně Temelín k úniku radioaktivních látek do okolí elektrárny.

n Temelín přivítal 300tisícího návštěvníka Informačního centra 
JE Temelín. Stal se jím 18letý student 4. ročníku SPŠ Kutná 
Hora, oboru Počítačové systémy, Tomáš Chvojka, který žije 
v Poděbradech. Jako jubilejní návštěvník si odvezl nové horské
kolo.

LISTOPAD
n Již v listopadu překonalo Informační centrum JE Temelín 

historický rekord v počtu návštěvníků za rok. Do konce listopadu
jich přišlo již 25 215, ze kterých přijelo 1 500 ze zahraničí.

n Ruská korporace TVEL a plzeňská Škoda JS představily 
v Plzni nové palivo pro Temelín. To bude v temelínských 
reaktorech poprvé použito vroce 2010.

PROSINEC
n Novým ředitelem JE Temelín se stal Miloš Štěpanovský, který 

ve funkci vystřídal Vladimíra Hlavinku. Ten se stal členem 
představenstva ČEZ, a. s. a ředitelem divize Výroba.

n V Českých Budějovicích se sešla ke svému třetímu jednání 
česko-rakouská parlamentní komise k Temelínu.

redakce

JAK BĚŽEL ROK 2007 
NA ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN
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Představte si, že máte možnost si splnit
jedno přání na rok 2008. Jaké by bylo?
Abychom byli všichni zdraví. Od toho se
odvíjí vše další. Když je člověk v dobré kon-
dici, tak se může naplno věnovat své rodi-
ně, práci i zálibám. 

Jak prožijete letošní vánoční svátky?
Tradičně jako většina lidí, to znamená, že
na Vánoce budu se svými nejbližšími. Rád
bych si také zasportoval. S přítelkyní máme
v plánu zúčastnit se populárního Vltavo-
týnského sedmiboje mixů, který se koná 
v Týně dva dny před koncem roku.

Markéta Mikešová

Od prvního května jste se stal tiskovým
mluvčím elektrárny Temelín. Co bylo pro
vás při této změně nejtěžší?
Na oddělení vnějších vztahů elektrárny jsem
téměř pět let. Proto přechod na novou po-
zici nebyl nijak zásadní. Pokud použiji fot-
balovou terminologii, pak změna funkce od-
povídá přesunu z útoku do zálohy. Na své
předchozí funkci jsem aktivně vyhledával
nové formy spolupráce s okolím elektrárny.
Byla to zajímavá práce, měl jsem možnost
setkat se s řadou osobností, navštívit různé
kulturní, společenské či sportovní akce.
Vždy bylo příjemné vidět, že finanční pro-
středky od naší společnosti pomohly reali-
zaci něčeho nového či vylepšení stávajícího.
Jako tiskový mluvčí komentuji pro média
dění na elektrárně. Příjemné to je u zpráv
pozitivních, bohužel zájem je především 
o zprávy negativní. Pro současná média to-
tiž platí, že dobrá zpráva není žádná zpráva.

Co bylo v prvních osmi měsících v po-
zici tiskového mluvčího největší české
elektrárny největším stresem?
S nadsázkou lze říci, že funkce tiskového
mluvčího je jeden velký stres. Nikdy nevíte,
kdy se na vás novináři obrátí, nebo k jaké
situaci budou chtít vyjádření. Musíte být
vždy připraveni. Nepříjemný je fakt, že me-
diální výstupy nemáte nikdy pevně pod
kontrolou. Zpravidla záleží na konkrétním
novináři, jak bude s danou informací dále
pracovat. V tomto směru mají určitou výho-
du přímé vstupy do rádií či televizí, ve kte-
rých nehrozí nebezpečí zkreslení informací.

O co mají média a novináři na tématu
Temelín největší zájem? 
Temelín je sám o sobě pořádný mediální
tahák. Jako příklad mohu uvést historku 
z nedávné doby. V pražském metru usnul
muž. Během spánku mu ukradli aktovku
a notebook. Dotyčný muž pracuje pro po-
čítačovou firmu, která je dodavatelskou fir-
mou pro jednoho temelínského dodavatele.
S Temelínem ten člověk neměl nic společ-
ného, a přesto se v některých médiích ob-
jevil titulek „Temelín v ohrožení“.

Proč je, podle vašeho názoru, Temelín
stále tak zajímavý pro novináře?
Mediální zájem o elektrárnu má historické
kořeny. Jeho stavba i spuštění byly prová-
zeny celou řadou protestů, a to i na mezi-
národní úrovni. To jsou vždy mediálně
vděčná témata. Také současný provoz 
elektrárny je veřejností velmi pečlivě sle-
dován. Každé drobné zaškobrtnutí vždy
vyvolá neúměrnou mediální odezvu. Asi
tomu ještě nějaký čas nebude jinak.
Jsem však optimista, věřím, že projekt
BEZPEČNĚ 15TERA naplní mediální vizi
předchozího ředitele elektrárny Vladimíra
Hlavinky, kterou je proměnit Temelín v me-
diálně nudnou elektrárnu.

Ing. Marek Sviták (*1977) 
Absolvent VŠE v Praze, Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Po studiích působil
1,5 roku ve státní správě. Od roku 2003 pracuje v týmu komunikace JE Temelín.
Svobodný. Jeho koníčky jsou golf, tenis a squash. Rád cestuje. Mluví německy 
a anglicky.

Řadu let byl mediální tváří elektrárny Temelín Milan Nebesář. V květnu ho vystřídal ve funkci
tiskového mluvčího třicetiletý Marek Sviták. „Nikdy nevíte, kdy se na vás novináři obrátí,
nebo k jaké situaci budou chtít vyjádření. Musíte být vždy připraveni. To je asi největší
změna, kterou vnímám ve své nové pozici na Temelíně,“ říká úvodem rozhovoru Marek
Sviták.

TĚŠÍM SE NA PROMĚNU 
ELEKTRÁRNY V „NUDNOU“



Spolu s modernizací technického systému bude provedena napří-
klad i změna v rozmístění některých přístupových míst do strojoven
obou výrobních bloků elektrárny. 

Václav Brom
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Technický systém fyzické ochrany elektrárny Temelín patří mezi
nejrozsáhlejší v České republice. Jeho hlavním cílem je zajistit 
ochranu jaderné elektrárny vůči vnějšímu prostředí. „Jedním ze
základních principů kultury bezpečnosti na elektrárně Temelín 
je neustále se zlepšovat. Jedná se o běh na dlouhou trať. Vývoj
technologií jde velmi rychle dopředu. My tento vývoj sledujeme 
a systém fyzické ochrany průběžně zlepšujeme ve všech oblas-
tech,“ vysvětluje důvody modernizace tiskový mluvčí JE Temelín
Marek Sviták. 
V průběhu modernizace budou především měněny servery a po-
čítače digitálního videa, ale také řídicí jednotky dílčích systémů
detekce a kontroly vstupu. „Od modernizovaných částí systému
očekáváme rychlejší předávání dat mezi jednotlivými detekčními
systémy a řídicím centrem, ale i přehlednější obrazové výstupy.
Současně zvýšíme kapacity systému pro rozšíření elektrárny o nové
objekty, jako bude například připravovaný sklad použitého paliva,“
představuje přínosy modernizace Sviták.

Systém fyzické ochrany elektrárny Temelín
dodala před devíti lety rakouská firma PKE
Electronics AG. Ta bude spolupracovat i na
chystané modernizaci, kterou zajistí společ−
nost PKE ČR s.r.o. Celá investice za třicet
miliónů korun, která začala v závěru letoš−
ního roku, bude ukončena v polovině roku
2008.

TEMELÍN MODERNIZUJE
SYSTÉM FYZICKÉ OCHRANY

Ani v jednom měsíci však bloky nedosáhly
nejvyšší měsíční výroby v sedmileté his-
torii provozu Temelína. Tu elektrárna do-
sáhla v lednu 2004, kdy bloky vyrobily
1,485 miliardy kWh elektřiny. Od prosince
2000, kdy Temelín vyrobil první elektřinu,
vyrobily dva temelínské bloky již 65,3 
miliardy kWh elektřiny. To by například
stačilo jihočeským domácnostem pokrýt
spotřebu elektřiny na 56 let.

Katka Štychová

Výroba elektřiny v měsících říjen a listopad 
na Temelíně v letech 2001 − 2007 (údaje v miliardách kWh)

Říjen a listopad 2007 byly pro Temelín první dva měsíce, ve kterých elektřinu vyráběly
oba bloky po modernizaci turbosoustrojí, která zvýšila jejich výkon. Elektrárna za tyto
dva měsíce vyrobila 2,88 miliardy kWh elektřiny, což je nejvyšší dvouměsíční výroba
Temelína od roku 2001.

REKORDNÍ PODZIMNÍ 
VÝROBA TEMELÍNA

Zdroj grafu: bilance výroby JE Temelín, listopad 2007
Poznámka ke grafu:
- v letech 2001 a 2002 byl v říjnu v provozu pouze první blok,
- v roce 2006 byla v říjnu a listopadu odstávka druhého bloku a pracoval pouze blok první,
- v roce 2001 nebyl v listopadu žádný blok v provozu.
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Rusové zvítězili v tendru pro Temelín loni.
Dodávky paliva začnou od roku 2009. První
zavezení do temelínského reaktoru nastane
v roce 2010. Výrobcem paliva pro Temelín
bude Mašinostrojitělnyj zavod Elektrostal
z korporace TVEL, která ovládá 17 procent
světového trhu s jaderným palivem. 
Maketa, která dorazila na testy do Plzně, již
absolvovala mechanické, tepelné a hydrau-
lické zkoušky ve výzkumném ústavu OKBM
v Nižném Novgorodu. Ve Škodě JS je ověří
a výsledky předají Státnímu úřadu pro ja-
dernou bezpečnost, který by měl vydat li-
cenci na palivo v roce 2009. „Nedá se oče-
kávat, že by palivo získalo licenci před ro-
kem 2009,“ potvrdila předsedkyně SÚJB
Dana Drábová. Testy v Plzni se nelíbí vlád-
nímu zmocněnci Horního Rakouska pro
jadernou energetiku Radku Pavlovcovi.
„Evidentně nejsou naplánované žádné dlou-
hodobé testy, které jsou vzhledem k dřívěj-
ším deformacím paliva bezpodmínečně nut-
né. Místo toho má být vše vyřízeno čtyřmě-
síčním testem,“ kritizuje harmonogram tes-

tů. Státní úřad pro jadernou energetiku
má však jiný názor. Podle něho tento typ
paliva od ruského dodavatele již prošel
běžným provozem v reaktorech. „Palivo má
odpracováno již sedm let v řadě jaderných
elektráren v Rusku, na Ukrajině či v Bul-
harsku. Bylo například testováno i v ruské
elektrárně Kalinin 3,“ řekla ČTK Drábová.
V Kalininu, zhruba 300 kilometrů severně
od Moskvy, je obdobný reaktor jako v te-
melínské elektrárně. 
„Zdokonalené palivo pro Temelín se díky
mnoha konstrukčním vylepšením vyznaču-
je zvýšenou provozní spolehlivostí a odol-
ností vůči deformacím,“ řekl mluvčí TVEL
Andrej Buchovcev.  
Typ paliva TVSA využívá více než 60 % reak-
torů VVER-1000, celkem 16 energetických
bloků v Rusku, Ukrajině a Bulharsku. Umož-
ňuje zkrátit dobu pro výměnu paliva, a tedy
odstavení bloku, a zmenšit objem použité-
ho paliva a prostor pro jeho uskladnění. 

Václav Brom

V listopadu představila médiím ruská korporace TVEL 
a plzeňská Škoda JS nové palivo pro Jadernou elektrárnu
Temelín. Plzeňský podnik provede od prosince 2007 do
března 2008 hydraulické zkoušky makety zdokonaleného
ruského jaderného paliva, které od roku 2010 nahradí 
v Temelíně palivo americké. 

RUSKÝ TVEL PŘEDSTAVIL V PLZNI
SVÉ PALIVO PRO TEMELÍN 

EVROPSKÁ UNIE
Evropská komise zahájila v září 2007 v Bruselu činnost nového
fóra na výzkum jaderné energetiky a nové generace jaderných
reaktorů. Fórum má poskytnout vědcům a energetickému průmys-
lu možnost vypracovat společnou strategii a program pro vědecký
výzkum a další vývoj jaderné energetiky. Komisař Evropské komi-
se pro vědu a výzkum Janez Potocnik uvedl, že pomocí vědy je
potřeba zajistit dva důležité úkoly: „Za prvé, aby bylo jádro konku-
renceschopné a za druhé - neutrální k životnímu prostředí i co se
týká zodpovědnosti vůči příštím generacím.“ Fórum má poskyto-
vat odborné poradenství a doporučení EK a národním vládám.
Zdroj: NucNet

SLOVENSKO
Společnost Škoda
Power vyhrála kon-
trakt v celkové hod-
notě dvou miliard
korun na moderni-
zaci 3. a 4. bloku
Jaderné elektrárny

Jaslovské Bohunice. Škoda Power provede rekonstrukci vysoko-
tlakých i nízkotlakých částí turbín, včetně výměny hydraulických
ovládání turbogenerátoru. Kontrakt zahrnuje všechny čtyři turbíny
a budou zde uplatněny dobré zkušenosti, které Škoda Power zís-
kala při podobné modernizaci turbosoustrojí na Dukovanech 
a Temelíně. 
Zdroj: Nuclear Business

FRANCIE
Energetická společnost EdF se zabývá zajímavým projektem, který
představuje budování tzv. „čerpacích/nabíjecích stanic“ na elektři-
nu pro hybridní vozidla, tzv. „plug-in vehicles“. Jedná se o součas-
ný světový trend ve výrobě automobilů, kdy pohonná jednotka se
skládá z kombinovaného klasického spalovacího nebo zážehové-
ho motoru a motoru elektrického, který je poháněn z baterií.
EdF se v tomto projektu spojila s Toyotou, největším světovým
výrobcem aut, a vyvíjí společně s nimi moderní technologii pro
nabíjení a také praktické nabíjecí stanice. Francouzská EdF uvažu-
je tyto stanice budovat v okolí svých jaderných elektráren. 
Zdroj: WNA News

Redakce

ZAHRANIČNÍ ENERGETIKA
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úrovni. Její návštěvu doporučíme i svým
dalším kolegům,“ říká závěrem Martin Svi-
ták z Krajského ředitelství HZS JčK.

Václav Brom

„Velkým přínosem pro nás bylo, že jsme na
Temelíně navštívili konkrétní pracoviště, ze
kterého je, v případě mimořádné události
elektrárny, vedena komunikace s naším ope-
račním a informačním střediskem v Českých
Budějovicích. Poznali jsme i systém zabez-
pečení těchto pracovišť lidmi a technologií.
V neposlední řadě jsme si prohloubili naše
znalosti z oblasti technologie výroby elek-
třiny na jaderné elektrárně,“ uvedl po ná-
vštěvě Temelína náměstek ředitele Hasič-
ského záchranného sboru Jihočeského
kraje plk. Ing. Martin Sviták.  
„I když je pravděpodobnost vzniku těchto
mimořádných událostí na elektrárně Teme-
lín velmi malá, musíme být na tyto události,
společně s vnějšími složkami krizového ří-
zení, připraveni,“ řekl vedoucí oddělení ha-
varijní připravenosti Ivo Novotný, který hosty
z krajského ředitelství hasičů na elektrárně
provázel. V rámci návštěvy hosté navštívili
pracoviště Havarijního řídicího střediska,
strojovnu, simulátor a pracoviště směnové-
ho inženýra a operátora elektrické dozorny. 
„Přímo na elektrárně jsme se přesvědčili,
že bezpečnost a informovanost zaměstnan-
ců elektrárny, ale i občanů okolních obcí,

o nebezpečí a možném vzniku mimořádné
události je jednou z priorit Temelína.
Myslím, že systém bezpečnosti výroby elek-
třiny z jádra má elektrárna na velmi vysoké

V závěru října proběhlo na území jižních Čech součinnostní cvičení Zóna 2007. Při vyhodno−
cení tohoto cvičení projevili zástupci Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru
Jihočeského kraje zájem o prohlídku Jaderné elektrárny Temelín, která celé cvičení roze−
hrávala. Ta se uskutečnila na Temelíně v listopadu. 

KRAJŠTÍ HASIČI NÁVŠTĚVU
TEMELÍNA DOPORUČÍ KOLEGŮM

Na fotografii zleva vedoucí oddělení havarijní bezpečnosti Ivo Novotný, náměstek ředitele Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Ing. Martin Sviták a jeho kolegové Martin Novotný a Kamila
Mráčková. 

Možná jste do své schránky již dostali Příručku
pro ochranu obyvatelstva v případě radiační 
havárie JE Temelín s kalendářem na rok 2008 
− 2009. Po dobré zkušenosti z let 2006 − 2007,
kdy vyšel první dvouletý kalendář, zvolila elek−
trárna Temelín stejný model, ale v nové grafické
úpravě. 

„Distribuci kalendáře zajistí, stejně jako v minulých letech, obecní
úřady ve 32 obcích zóny havarijního plánování kolem elektrárny.
Kalendář přijde do každé domácnosti v této oblasti a na instituce,
které v ní působí. S distribucí přes starosty obcí máme z minulých
let výborné zkušenosti. Všem jim patří velký dík za ochotu, se kte-
rou se této úlohy zhostili a zajistí, aby každá domácnost měla ka-
lendář k dispozici,“ říká vedoucí oddělení havarijní připravenosti
Ivo Novotný.

Katka Štychová

KALENDÁŘ S INSTRUKCEMI TEMELÍNA
PŘICHÁZÍ DO DOMÁCNOSTÍ



11JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN

hlavním je, že vůbec není obnovitelná,“ do-
dal. Významně zpochybnit se dá také jejich
údajná šetrnost k životnímu prostředí. Vě-
trné elektrárny v přírodě nevypadají vůbec
pěkně, zabírají moc místa a jejich vrtule
zabíjejí ptáky. Lidé proti nim často protes-
tují. „Sluneční čili fotovoltaické elektrárny
spotřebují obrovské množství křemíku, je-
hož výroba je velmi neekologická,“ zdůraz-
nil fyzik.
A proč lidé naslouchají spíše laikům než
odborníkům, například rádoby expertu na
jadernou energetiku Janu Beránkovi z hnutí
Greenpeace, který je ve skutečnosti ne-
dostudovaným sociologem? „Já nevím,
myslím si, že jedním z důvodů může být to,
že odborník je ve svých názorech opatrný
a připustí i nejistoty a pochybnosti. Kdežto
protistrana je sebevědomá a působí nave-
nek přesvědčivě,“ míní Bochníček.
Budoucnost České republiky je tedy v roz-
voji jaderné energie. „Temelínská elektrárna
by se měla nepochybně dostavět a rovněž
bude třeba uvažovat i o výstavbě dalších
jaderných elektráren,“ řekl na závěr Zdeněk
Bochníček.

Pavel Hlouch

Pětačtyřicetiletý absolvent Přírodovědecké
fakulty brněnské Masarykovy univerzity ny-
ní působí na své „rodné“ alma mater, kde
učí fyziku a optiku. V českobudějovickém
planetáriu měl v listopadu přednášku na
téma „Jaderné mýty z pohledu fyzika.“
Brněnský fyzik velmi přesvědčivě vyvrátil
argumenty protivníků jaderných elektráren.
Pustil se do nich vtipně, ale zostra. Jedním
z mýtů je podle něj například tvrzení, že
alternativní zdroje elektrické energie mohou
nahradit jádro. „K tomu, aby se plně pokry-
la spotřeba elektřiny v České republice, by
bylo potřeba vybudovat sluneční elektrárny
na ploše 600 km2, přitom ovšem by spo-
třebovaly naši výrobu křemíku za desítky
let,“ zdůraznil Bochníček.
Velkým problémem jsou rovněž větrné zdro-
je na výrobu elektřiny, například českou pro-
dukci by zajistilo asi devadesát tisíc stej-
ných větrníků, které jsou umístěny v Jindři-
chovicích pod Smrkem v Jizerských ho-
rách. Česká republika si ovšem něco tako-
vého nemůže dovolit, protože většina jejího
území není kvůli slabým větrům pro tyto
stavby vhodná.
I přes často šířené pověsti není jaderná
energetika nebezpečená a ani hrozbou
pro přírodu. „Statistiky jasně dokazují, že
počty obětí v souvislosti s atomovými elek-
trárnami jsou nižší než u jakýchkoliv jiných
druhů energií,“ vysvětlil fyzik. Například
při přelití hráze přehrady a současně vodní

elektrárny Vaivol v Itálii v důsledku sesuvu
půdy z okolních svahů v roce 1963 zahy-
nulo 2600 lidí, při černobylské tragédii se
oběti počítaly na desítky. „Jistě, může se
namítnout, že ono přelití přehrady je mimo-
řádnou událostí, ovšem totéž platí i o Čer-
nobylu. A uvedu ještě jeden příklad, na ato-
lu Bikini v Tichém oceánu kdysi USA pro-
vedly více než šest desítek pokusných ja-
derných výbuchů. V současné době tam
cestovní kanceláře lákají turisty sloganem
Není mnoho míst na Zemi, které by se po-
dobaly rajské zahradě. To znamená, že
nyní je tam krásná příroda,“ řekl fyzik.
Rovněž v cenové soutěži si stojí lépe jader-
né elektrárny než výroba ostatních druhů
energií. Podle statistických údajů stojí jedna
kWh vyrobená v jaderných elektrárnách
asi 1 Kč, cena stejného množství energie
z větrných elektráren dosahuje 2,50 Kč,
přičemž je navíc dotována. Výstavba sou-
časných dvou bloků Temelína stála 100
miliard korun. „Za padesát let existence je
temelínská elektrárna schopna vyrobit 
elektřinu za 700 miliard korun, takže v žád-
ném případě není prodělečná,“ objasnil
Bochníček.

Uvažujme o nových 
jaderných elektrárnách
Asi nejtěžším kalibrem, který proti jaderné
energetice její odpůrci používají, je to, že
zatíží příští generace a její využívání je tudíž
nezodpovědné a nemorální. Jedná se o pro-
blém skladování jaderného odpadu. „Podle
této logiky je rovněž nemorální třeba otev-
ření uhelného dolu. Když lidé poprvé ve
světě zahájili těžbu uhlí, také nevěděli, jaké
to bude mít následky pro další generace.
Když spalujete paliva jako například ropu,
vznikají škodlivé látky, které též způsobí
problémy budoucím generacím. Takže si
můžeme vybrat mezi nejistotou a zastave-
ním vědeckého pokroku. Jistě nemusíme
těžit uhlí, ale nebudeme mít čím topit a lidé
nám v zimě zmrznou. A to bychom asi ne-
chtěli,“ míní Bochníček.
Odborník z moravské metropole se rovněž
věnuje mýtům tzv. obnovitelné energie. „Tím

Docent Zdeněk Bochníček se po demagogické kampani Greenpeace v Brně v roce 1990
stal zastáncem jaderné energetiky. „Tehdy se mluvilo o dostavbě Temelína a oni proti tomu
silně agitovali. Zdálo se mi, že ty argumenty, co uvádí, nejsou v pořádku, a tak jsem začal
studovat tuto problematiku a zjistil jsem, že je to jinak. Proto jsem tenkrát v Brně v České
ulici vyvěsil plakát, kde jsem jejich názory potíral. Na základě toho mě oslovili lidé z dnes
už zaniklého časopisu Ekologie a technologie a já se začal vážně zabývat jadernou energií,“
vzpomíná Bochníček.

JADERNÉ ELEKTRÁRNY JSOU
BEZPEČNĚJŠÍ NEŽ VODNÍ 
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Jak jste se dostal z Brna na jih Čech do Českých Budějovic?
V Brně jsem vystudoval na tehdejší Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně psychologii, a to s velmi dobrým prospěchem. Jenomže
já jsem měl nevyřízené účty s komunisty a oni mi v podstatě za-
kázali přijmout jakékoliv místo v Jihomoravském kraji. Ale to v již-
ních Čechách neplatilo a kamarádi, mezi nimi i Jirka Vlach, mi po-
mohli najít místo v českobudějovické krajské nemocnici. A od té
doby, od roku 1977 až do roku 1989 jsem pracoval na psychiatrii.

Když jste se dostal do Českých Budějovic, zarazily vás nějaké
změny ve srovnání s Brnem?
Zarazilo mě třeba to, že tady zůstaly koleje, po kterých už nejezdily
tramvaje. Také jsem si myslel, že Budějovice jsou v podstatě
stejně velké jako Brno, ale pak jsem zjistil, že to tak není, že jsou
menší. Zpočátku jsem nechápal, že tady třeba jsou jen čtyři kina,
respektive tenkrát byla. Když jsem poprvé viděl plakáty s progra-
mem místních kin, tak jsem se ptal, kde jsou ta další, protože z Br-
na jsem byl zvyklý na to, že programy těch zhruba tamních dva-
ceti kin byly na více plakátech, a tak jsem byl překvapen, když
mi řekli, že to jsou všechna zdejší kina. Zarazili mě i zdejší obyva-
telé, kteří jsou ve srovnání s Brňany zpočátku takoví zdrženlivější,
jinak lidé jsou v podstatě všude stejně dobří.

Vy jste členem „projaderného“ spolku Jihočeští taťkové.
Jak jste se k nim dostal?
To rovněž souvisí s mým mládím. Začal jsem tím, že jsem v Brně
studoval fyziku. Takže něco z fyziky znám a vím, že veškeré ty řeči
kolem jaderné energetiky, které mají vzbuzovat strach, jsou ne-
smyslné. Já třeba také vím, o jaký reaktor se v Temelíně jedná.
No a v Rakousku i u nás se začala šířit ta nesmyslná protijaderná
demagogie a já si řekl, že je potřeba proti tomu něco dělat. A tak
jsem se stal „Jihočeským taťkou“.

Jak teda hodnotíte bezpečnost Jaderné elektrárny Temelín?
Já si myslím, že je to naprosto v pořádku a podle různých odbor-
ných údajů, které dostávám nebo si je vyhledávám, patří temelín-
ská elektrárna mezi první třetinu nejbezpečnějších na světě.
Takže to, co se kolem toho děje, je jenom pustá šaškárna. A co
se týče ukládání jaderného odpadu, kdybych měl dost velkou za-
hrádku, tak bych jim to nabídl. Za prvé bych na tom vydělal a za
druhé to bude v budoucnu velmi cenná surovina.

Potřebuje Česko další jaderné elektrárny, bylo by nutné do-
stavět Temelín?
Určitě by bylo dobré dostavět Temelín, protože je to tam k tomu
připraveno, mám na mysli infrastrukturu a staveniště. Pokud zůsta-
ne Temelín takový, jaký je, tak by to bylo plýtvání krajinou. To je, ja-
ko když máte staveniště a pak postavíte o polovinu menší stavbu,
tak to nepůsobí dobře. Další věcí je, že Česká republika moc jiných
zdrojů energie nemá. Takže bychom měli budovat nové jaderné
elektrárny, které by nám zajistily silnou pozici vývozce elektrické
energie. Vzhledem k tomu, že okolní země se brzy dostanou do
pozice, kdy budou muset dovážet elektřinu, bude to pro nás 
výhodné.

Jak trávíte volný čas, jaké jsou vaše záliby?
Býval jsem náruživým vodákem, to je věc, ke které jsem se dostal
tady v jižních Čechách. Byly i roky, kdy jsem najezdil dva tisíce
kilometrů po vodě. Z jihočeských toků nemám sjetý jen úsek na
Vltavě u Čertových schodů. Jak jsem se dal do politiky, tak mi na
to nezbyl čas a později na to nebylo ani zdraví, protože mám ně-
jaké ty by passy a podobně. Nyní se věnuji takovým věcem, které
nevyžadují takovou námahu, takže chodím, fotografuji a občas
své fotografie publikuji na webech jako je turistika.cz a podobně.
Docela mi to zveřejňují. Myslím si, že jsem na úrovni slušného 
fotografa amatéra.

Jaké jsou vaše oblíbené knihy, filmy a divadlo?
Co se týče divadla, tak mám sice předplatné, ale málokdy se na
ně dostanu, chodí tam moje žena s kamarádkami. Mohu říct, že
v posledních letech se zlepšila úroveň Jihočeského divadla, zvláště
operního souboru. Co se týče literatury, tak musím bohužel kon-
statovat, že v posledních letech čtu jen to, co má paragrafované
znění a ještě nestíhám přečíst všechno, co potřebuji. Takže, když
se to tak vezme, nejvíce času strávím u počítače. V kině jsem byl
naposledy před rokem 89, ale patřím k milovníkům filmového umě-
ní a byl jsem členem různých filmových klubů. Mezi mé oblíbené
snímky patří určitě Viscontiho Soumrak Bohů, ze současných čes-
kých filmů se mně asi nejvíc líbí Musíme si pomáhat nebo Je třeba
zabít Sekala, z těch starších jsou to ty Vláčilovy.

Pavel Hlouch

Českobudějovický senátor Jiří Pospíšil (ODS) pochází z Brna. Na jih Čech přišel proto, že
mu komunisté nedovolili doma pracovat. Z jaderné energetiky strach nemá a jaderný odpad
by klidně nechal skladovat na své zahrádce, kdyby ji měl dost velkou.   

SENÁTOR POSPÍŠIL: HYSTERIE 
KOLEM ETE JE ŠAŠKÁRNOU
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Z českých elektráren je nejvýznamnějším výrobcem elektřiny 
z biomasy elektrárna Hodonín, a to zejména díky lepší spolupráci
s lokálními zemědělci, kteří letos dodali téměř 76 tisíc tun bioma-
sy. Letos v Hodoníně vyrobili z biomasy přes 76 GWh (meziroční
růst 57 %) a Hodonín tak již za prvních devět měsíců roku 2007
vyrobil z biomasy více elektřiny než za celý loňský rok. „Tento rok
ukazuje, že jsme se vydali správným směrem a v příštím roce
chceme spálit minimálně 150 tisíc tun. Navíc v tomto roce plánu-
jeme úpravy našich dopravních cest, abychom byli schopni spálit
biomasy ještě více. Tyto technické úpravy nám v budoucnu umožní
zásobovat i nový zdroj na čistou biomasu,“ řekl ředitel elektrárny
Hodonín Petr Hodek. V této elektrárně lze zároveň očekávat nej-
větší nárůst do budoucna - roční kapacita elektrárny může dosa-
hovat až 200 tisíc tun biomasy.
Nárůst objemu vyrobené energie a využité biomasy zaznamenaly
v prvních devíti měsících všechny elektrárny Skupiny ČEZ, kde
se biomasa spaluje. V elektrárně Poříčí bylo vyrobeno 62 GWh
(56 tisíc tun biomasy), v elektrárně Tisová téměř 32 GWh (32 
tisíc tun biomasy), a v Teplárně Dvůr Králové 7 GWh (4 tisíce tun
biomasy).
Nejčastěji využívaným typem biomasy v ČR jsou rostlinné materiá-
ly (zbytky), které tvoří 162 tisíc tun z celkových 168 tisíc tun spá-
lené biomasy.
V roce 2006 vyrobila Skupina ČEZ z biomasy celkem 223 GWh
elektrické energie, což představovalo v porovnání s rokem 2005
téměř dvojnásobný nárůst a trend výrazného nárůstu bude po-
kračovat i letos. V rámci portfolia obnovitelných zdrojů Skupiny
ČEZ jde o druhý nejvýznamnější zdroj po vodních elektrárnách.

Eva Kalužíková

Během prvních devíti měsíců letošního roku vyrobila Skupina ČEZ v České republice již
177 GWh z biomasy. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je to čtyřicetiprocentní
meziroční nárůst. Dalších téměř 80 GWh z biomasy vyrobila polská elektrárna Skawina,
která patří do Skupiny ČEZ od května 2006. Skupina ČEZ tak vyrobila za devět měsíců více
elektřiny z biomasy než za celý loňský rok.

VÝROBA ELEKTŘINY Z BIOMASY
VZROSTLA VÍCE NEŽ O TŘETINU

„V severních Čechách stavíme moderní
elektrárny s vysokou účinností, které jsou
pro využití technologie CCS potenciálně
vhodné. Postavit k elektrárně jednotku

na separaci CO2 je však investičně nároč-
ná záležitost. Demonstrační jednotka za-
chycující významnou část CO2 ze spalin
stojí více než 10 miliard Kč,“ vysvětlil Aleš

Laciok, specialista environmentálních
produktů, ČEZ, a. s. Oddělený oxid uhliči-
tý by se ukládal ve vhodných hlubokých
pánevních sedimentech v regionu.

Katka Štychová

Systém oddělení a následného uložení CO2 pod zem (CCS − Carbon Capture and Storage)
je jednou z variant, které jsou nyní ve světě zvažovány pro redukci emisí tohoto plynu.
Evropská komise navrhuje zřízení 10 až 12 demonstračních jednotek CCS na území unie,
jež mají být uvedeny do provozu v letech 2012 až 2015. Předpokládá se, že po úspěšném
otestování dojde v období po roce 2020 k rozšíření technologií CCS již na plně komerční
bázi. Plánem společnosti ČEZ je zapojit se do projektu výstavby těchto demonstračních
nízkoemisních jednotek v rámci Evropské unie.

ČEZ: S OXIDEM UHLIČITÝM POD ZEM
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„Naším letošním cílem bylo dosáhnout do konce roku 25 tisíc ná-
vštěvníků. Podařilo se to tedy již v polovině listopadu a máme z toho
radost. Pokračuje trend zvýšeného zájmu veřejnosti o naše infor-
mační centrum a problematiku jaderné energetiky. Temelín si již
našel své místo mezi zajímavými lokalitami, které při návštěvě již-
ních Čech stojí za to navštívit. V posledním měsíci roku je reálné,
že by mohla přijet ještě tisícovka návštěvníků a počet lidí, které
Temelín zajímá, tak může dosáhnout nečekaných, ale krásných
27 tisíc. Pro informační centrum tak bude rok 2007, z hlediska
zájmu veřejnosti, rekordní a úspěšný,“ říká tiskový mluvčí JE Temelín
Marek Sviták. 
Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín začalo fungovat
v roce 1991. Do listopadu 2007 jej navštívilo 302 633 návštěvníků,
ze kterých bylo 18 450 (6,09 %) zahraničních.

Markéta Mikešová

Již po jedenácti měsících dosáhlo Informační centrum elektrárny Temelín roční rekordní
návštěvy a poprvé byla překonána hranice 25 tisíc návštěvníků. Za jedenáct měsíců roku
navštívilo Temelín 25 899 lidí. To je o 13 % více než za celý loňský rok, kdy informační
centrum dosáhlo rekordní roční návštěvy 24 402 návštěvníků.  

REKORDNÍ HRANICE 25 TISÍC
NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘEKONÁNA

Srovnání návštěvnosti IC JE Temelín 
v letech 2004 − 2007 (k 30. listopadu)

Zdroj grafu: databáze IC JE Temelín

KONTAKTY PRO OBJEDNÁNÍ EXKURZE V IC ELEKTRÁRNY TEMELÍN:
E-mail: infocentrum.ete@cez.cz, telefon: 381 102 639, fax: 381 104 900, Objednávky přes Internet: www.cez.cz/exkurze-ete.

Nové dětské hříště, jehož zřízení jednomy-
slně podpořilo zastupitelstvo obce, stálo
243 tisíc korun. „Sto tisíc jsme získali z Na-
dace ČEZ a zbývající prostředky šly z roz-
počtu obce,“ říká k pokrytí nákladů za zří-
zení hřiště, které postavila firma Š+H Bo-
hunice, starosta obce. „Všechny prvky mu-
sí mít a mají bezpečnostní atest a každý
rok je potřeba provést revizi. Hřiště jsme
usadili uprostřed obce a kolem něho jsou
lampy veřejného osvětlení i domky, takže
věříme, že je to i trochu pojistkou proti van-
dalům. Na jaře kolem hřiště osázíme zeleň
a veřejné hřiště bude komplet připravené,“
doplňuje starosta Kaifer.
„Určitě takové hřiště ocením, nic takového
tady zatím nebylo a malé děti budou mít
zábavu. Líbí se mi to,“ říká Světlana Polan-
ská bydlící ve Vodňanech, ale na víkendy
jezdí do Albrechtic a na otevření přišla se

svým dítětem. „My jsme hrozně rádi, ale ško-
da, že se hřiště nepodařilo udělat třeba již
letos v létě. Teď to bereme jako takový vá-
noční dárek a myslím, že na jaře a v létě
ho využijeme hodně. I pro nás maminky
vzniklo místo, kde se můžeme setkat. Nyní
jsme na procházce šly každá sama a ne-
musely jsme se vůbec potkat. A dětské
hřiště se stane místem, kde se můžeme
scházet a i naše děti si mohou pohrát spo-
lu,“ říká Zdena Schánělcová z Albrechtic. 
Těmi, kteří budou hřiště využívat, jsou děti.
„Nejvíce se mi líbí ta houpačka ve tvaru
rybiček a také klouzačka,“ hodnotí první
zkušenosti na hřišti čtyřletý Jiřík Skřivánek
z Albrechtic. „Na hřiště budu chodit a nej-
víc se mi líbí klouzačka,“ připojuje se stej-
ně starý Martin Včelička.

Václav Brom

Nové dětské hřiště otevřely v závěru listopadu uprostřed své obce
Albrechtice nad Vltavou. „První impuls k projektu dětského hřiště
daly maminky, které jsou doma s malými dětmi. Chtěly veřejné
dětské hřiště, které udělá radost jejich dětem a zároveň se stane
i místem, kde se mohou při procházkách scházet a povídat mezi
sebou. Také proto je v jeho areálu kromě hracích prvků umístěno 
i několik laviček,“ říká starosta obce Václav Kaifer.

ALBRECHTICKÉ DĚTI DOSTALY 
K VÁNOCŮM NOVÉ HŘIŠTĚ
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Kněz také připomíná, že na území jeho farnosti Křtěnov leží Jader-
ná elektrárna Temelín. „Spolupracujeme s Nadací ČEZ, dostali
jsme od nich 300 tisíc korun na opravu vnitřku křtěnovského kos-
tela. Za tyto peníze jsme vděčni, protože jsou jediné, které na jeho
údržbu dostáváme. Z nadace jsme také dostali peníze na opravu
varhan ve vltavotýnském kostele, loni to bylo 250 tisíc korun,“ řekl
Donnerstag.

Pavel Hlouch  

Pro faráře v Týně nad Vltavou, který pochází z Polska, jsou Vánoce
jedním z největších svátků v roce. „Já bych to rozlišil na dvě roviny,
za prvé je to pro mě takové důležité setkání, které má náboženský
ráz. Pro nás křesťany to znamená, že se narodil Ježíš Kristus a
tedy Bůh se stal člověkem a jedním z nás. V tuto sváteční dobu
také vnímám to, jak jsme Vánoce prožívali doma. Pak se musím
zmínit ještě o jedné rovině, a to působení nás kněží. Máme spous-
tu povinností a býváme unaveni. Vždyť jen ve třech dnech od 24.
prosince do svátku svatého Štěpána odsloužím jedenáct mší,“
zdůraznil duchovní. 
Rodák ze slezských Katovic také popsal rozdíly mezi prožíváním
Vánoc v Česku a jeho rodné zemi. Ty především vyplývají z toho,
že u našich severních sousedů je daleko více věřících a pravidelně
chodí do kostela polovina obyvatelstva. „V Polsku mají Vánoce
velmi sváteční ráz, rodina se na ně připravuje a celá se sejde na
Štědrý večer. U nás doma jsme všichni chodili na Půlnoční mši
svatou, které se v Polsku říká Pastorka,“ řekl kněz.
V Čechách je obvyklé, že na Půlnoční mše přicházejí i lidé, kteří
jinak do kostela nechodí. „Já bych byl ale rád, aby do chrámů
nenašli cestu jen o Vánocích, podívali se na jesličky, poslechli si
Vánoční mši od Jana Jakuba Ryby, ale aby jim zájem o duchovní
věci vydržel po celý rok a nezmizel s koncem Vánoc,“ přeje si
Donnerstag.
Rozdíly mezi oběma zeměmi jsou také ve vánočních zvycích a ště-
drovečerní večeři. Páter Donnerstag upozornil na to, že jeho rodi-
na pochází ze Slezska, dodržuje místní zvyky, které však na jiných
místech Polska mohou být jiné. Je ale téměř stoprocentně jisté,
že tak jako v Čechách, tak i v Polsku je doba předvánoční spoje-
na s velkým úklidem. 
„Na Štědrý den se u nás doma rodina sešla večer a čekala na prv-
ní hvězdu. U stolu pak máme takový krásný zvyk, že otec rodiny
vezme Písmo svaté a čte úryvek o narození Ježíše Krista. Před
večeří také dáváme jeden druhému oplatek, je to něco jako svaté
přijímání v kostele. Každý člen rodiny má jeden oplatek pro sebe,
přistupuje k druhému, kousek ulomí, dá mu ho a blahopřeje mu.
Je to také takové vzájemné sdílení a odpuštění si. Prostě když jsem
ti něco udělal, tak mi to promiň a už se na mě nezlob. Předtím,
než člověk usedne k večeři, měl by se usmířit s druhým,“ míní
Donnerstag.
Jiná je v Polsku štědrovečerní večeře. Bramborový salát, na který
jsou lidé zvyklí u nás, byste v polských rodinách jen stěží hledali.
„U nás také nebývá polévka, ale když už se dává, tak to bývá vět-
šinou rybí, tak jako v Čechách. K tomu je ryba buď pečená anebo
dokonce jen vařená, tu jsme mívali často. K tomu bývají opékané
brambory s houbami a dávalo se i zelí, kompot se sušenými ovo-
cem a pak různé dobrůtky. My jsme se nejvíc těšili na makůvky,
to je takové pečivo, které se dělá z housky a máku,“ vzpomíná
duchovní.

Katolický kněz Marek Antoni Donnerstag radí čtenářům Temelínek, aby nestrávili dobu
vánoční a předvánoční jen útokem na obchody a masivním kupováním dárků, tedy pouze
honbou za hmotnými požitky, ale také duchovně. „Mně velmi vadí, že duchovno se jakoby
ze smyslu Vánoc vytrácí. Vánoce pro mnohé končí už s okamžikem Štědrého večera. Pro
nás křesťany však hlavní doba vánoční trvá až do 6. ledna,“ uvedl. 

KNĚZ DONNERSTAG:
VÁNOCE NEMAJÍ BÝT
JEN HONBOU ZA DÁRKY
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Zahájení adventu bylo letos v Týně poprvé
oživeno i Zvonkovým průvodem Pohádko-
vého království. Ten se seřadil u Domu dětí
a průvod možná dvou stovek dětí a rodičů
dorazil po trase starým Týnem v 17 hodin
na náměstí Míru. Přesně v 18 hodin dal
starosta města Karel Hájek pokyn k rozsví-
cení vánoční výzdoby Týna. Vánoce jsou
tady.
„Přeji vám, abyste v čase adventním našli
čas a klid na to, si nejkrásnější svátky v ro-
ce opravdu užít v klidu a pokoji. Vánoce
by neměly být svátky hypermarketů, stre-
sů, úklidů a shánění. Zastavte se a v klidu
prožijte Vánoce a přivítejte nový rok,“ popřál
asi šesti stovkám Týňáků, kteří přišli na roz-
svícení vánočního stromu a slavnostního
osvětlení města starosta Karel Hájek.

Václav Brom

K tradiční atmosféře vltavotýnských Vánoc neodmyslitelně patří slavnostně osvětlené
město a vánoční strom pod kostelem sv. Jakuba. Letošní smrk pro Týn rostl dlouhá léta
ve tři kilometry vzdáleném Neznašově, na zahradě manželů Přesličkových. „Smrk byl vysoký
asi dvanáct metrů, ale tak vysoký a těžký strom bychom nebyli schopni ukotvit v připrave−
ném stojanu, proto jej bylo potřeba téměř o polovinu zkrátit. I tak patří k těm nejhezčím,
které Týn v posledních letech měl,“ říká Petr Cícha, ředitel firmy Rumpold−T, která strom
přivezla a upevnila.

VÁNOČNÍ SMRK PRO TÝN 
VYROSTL V NEZNAŠOVĚ

S harmonikou si zazpívala nejstarší oby-
vatelka České republiky Marie Kráslová,
která v Domově důchodců v Hluboké nad
Vltavou, kde žije dva roky, oslavila 109.
narozeniny. Dříve bydlela u své dcery. 
A ještě předtím žila dlouhou dobu v Úsil-
ném. Symbolicky si přiťukla sektem a při-
pojila se k harmonikáři, který jí zahrál Ta
naše písnička česká. Zásadní recept, jak
se dožít takového věku, nemá. Jedinou
radou je prý skromnost, střídmost. „Lidi
jsou dneska strašně rozmazlení. Chápu,

že mají jiné požadavky, ale měli by být
skromnější. My jsme kolikrát měli jen su-
ché brambory a taky jsme byli živi,“ říká
paní Kráslová, která má syna a dceru, šest
vnoučat, 14 pravnoučat a čtyři prapravnou-
čata. Většinu života strávila v zemědělství,
před důchodem pracovala několik let v lese.
Mezi gratulanty byl i jihočeský hejtman Jan
Zahradník, který přivezl také dárek, jenž
se váže přímo ke dni jejího narození. „Paní
Kráslové jsem předal kopii výtisku Budivo-
je, který vyšel právě 13. listopadu 1898 

Stárnutí společnosti a přibývání lidí vyššího a vysokého věku je podle odborníků největší
demografická změna, která lidstvo ve 21. století čeká. Potvrzuje to i statistika, kterou 
v závěru listopadu zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení. Podle ní v listopadu
2007 žilo na území naší republiky 465 lidí starších sto let, tedy s datem narození 1907
a dříve. Deset křížků na krku mělo 390 žen a 75 mužů. Nejstarším člověkem v ČR je paní
Marie Kráslová, která 13. listopadu oslavila na Hluboké nad Vltavou 109. narozeniny. 

NEJSTARŠÍ ČEŠKA OSLAVOVALA
109. NAROZENINY NA HLUBOKÉ



děna úplně jinou technologií. Na rozdíl
od navezení podkladní zeminy vznikla na
budějovickém náměstí, které má povrch
z historické a tedy chráněné dlažby, ocelo-
vá konstrukce. „Konstrukci jsme na styku
s dlažbou vypodložili dřevem a současně
nám pomohla vyrovnat sklon náměstí, kte-
rý je při dvacetimetrové šířce kluziště až
80 centimetrů,“ řekl za firmu Karel Greif.
Zabruslit si můžete, i když si nepřivezete
brusle. Součástí kluziště je jejich půjčov-
na, kde si za třicet korun vyberete vhod-
ný pár. Výtěžek z půjčovny dostane dět-
ská onkologie budějovické nemocnice a
dětské centrum Arpida. Pro obě organi-
zace byla Nadací ČEZ určena i částka
100 tisíc korun, kterou lidé na budějovic-
kém náměstí rozdělili 8. prosince při ad-
ventním šlapání na Oranžovém kole.
Šeky předával primátor Budějovic Juraj
Thoma a ředitel JE Temelín Miloš Štěpa-
novský. Za dětskou onkologii převzal šek
na 49 321 Kč primář dětského oddělení
MUDr. Vladislav Smrčka a bude koupena
infúzní pumpa. Šek pro Arpidu na 50 679
Kč převzala Dana Kopecká a Arpida poří-
dí kompenzační pomůcky pro zdravotně
postižené děti.

Markéta Mikešová
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„Náměstí má hektar, což je dostatek pro-
storu k tomu, aby na něm mohlo stát i nej-
větší možné veřejné kluziště. Věřím, že bu-
de pro lidi z města velkou a zajímavou ad-
ventní atrakcí. Vlastní hřiště zaplatila část-
kou 2,4 milionu Skupina ČEZ a město 
uhradí provozní náklady. Otevřené bude
denně od 9 do 21:30 hodin, jen na Štědrý
den a na Silvestra zavře už ve tři odpoled-
ne,“ uvedl náměstek primátora František
Jelen. V Praze i Ostravě přilákala kluziště
kolem 20 tisíc lidí a zájem lze očekávat
i v Českých Budějovicích. Dva agregáty
led na otevřeném kluzišti bez potíží udrží
až do teploty + 12 °C. 
I vlastní stavba kluziště musela být prová-

Poprvé na jihu Čech. Poprvé v centru krajského města. Desáté a největší. I tak lze jedno−
duše charakterizovat společný projekt veřejného kluziště na náměstí Přemysla Otakara II.,
který dalo dohromady město České Budějovice a Skupina ČEZ. Na ploše 30 x 20 metrů
začalo bruslení 6. prosince a veřejnost bude kluziště využívat až do Tří králů.

DĚTI LETOS BRUSLÍ NA NÁMĚSTÍ

a je zajímavé, že to byla neděle. Oslovili
jsme českobudějovické pracoviště Stát-
ního oblastního archívu a k našemu pře-
kvapení noviny onoho 13. listopadu 1898
opravdu vyšly. Snad to bude pro oslaven-
kyni a její příbuzné milá připomínka,“ říká
Jan Zahradník.
Lidský život se tedy postupně prodlužuje.
Může za to změna životního stylu, lepší vý-
živa i moderní medicína. Stoletých a star-
ších lidí v ČR pomalu přibývá. Loni v listo-
padu jich ČSSZ evidovala 404. V listopadu
2005 jich bylo o padesát méně a letos
tedy dalších 60 přibylo. Podle odborných
propočtů by za šest desetiletí mohlo v ze-
mi žít asi 18.850 osob s deseti křížky na
krku. A v roce 2150 by pak mohlo mít své
sté a vyšší narozeniny za sebou téměř
426 000 mužů a žen. Experti současně
upozorňují na to, že na takové demogra-
fické proměny společnosti by měly začít
mnohem více reagovat i zdravotnické a dů-
chodové systémy.

Václav Brom

Hejtman Jan Zahradník předává Marii Kráslové kopii Budivoje, který vyšel v den jejího narození.
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Milada Pokorná
starostka Dívčic
1. Nejpovedenější akcí byl „Den dětí“ po-
řádaný 26. května a střelecká soutěž 29.
září. Den dětí se uskutečnil v České Lhotě
za pěkného počasí, návštěvnost byla oprav-
du veliká, přišly děti s rodiči a dokonce 
i prarodiči. Zpestření provedli dobrovolní
hasiči ze Zlivi, Temelína a České Lhoty.
Střelecká soutěž ve střelbě ze standard-
ních a sportovních malorážek se pořádala
na střelnici AVZO ČR, soutěžilo celkem 66
dospělých, ve střelbě ze vzduchovky 11 dě-
tí. Podzim už barevně vymaloval celou pří-
rodu, vše ozařovalo podzimní slunce, byl
to opravdu vydařený den.
Obě akce pořádané v rámci „Oranžového
roku 2007“ hodnotím vysoko proto, že se
podařilo po dlouhých letech obnovit čin-
nost organizace AVZO a mile překvapila 
i velká účast občanů.
2. Oranžový rok je velkým přínosem, ne-
pořádalo by se tolik společenských a spor-
tovních akcí, protože z rozpočtu obce by na
ně nezbývaly finance. 
3. Určitě se Oranžového roku zúčastníme
i v roce 2008, a již dnes přemýšlíme, jaké
nové akce v příštím roce uskutečníme. 
4. V příštím roce budeme pořádat k výročí
650 let založení obce Dívčice sraz rodáků
a pokud Parlamet ČR kladně vyřídí naši
žádost o udělení znaku a praporu, spojíme
vše v jednu akci.

Karel Lukáš
starosta Dřítně
1. Za dvě nejdůležitější akce letošního
roku považuji 780 let od první zmínky od
založení obce Malešice a 110 let založení
SDH ve Dřítni. Obě akce se setkaly s veli-
kým zájmem veřejnosti z řad místních ob-
čanů, rodáků i těch, kteří zde dříve bydleli.

Ing. Václav Kaifer
starosta Albrechtic nad Vltavou
1. Nejdůležitější akcí letošního Oranžového
roku 2007 bylo „Svěcení nového hasičské-
ho vozu SDH Albrechtice nad Vltavou“ za
účasti zástupců Parlamentu ČR, předsta-
vitelů Jihočeského kraje a HZS Jihočes-
kého kraje. Akce byla důstojnou oslavou
zařazení nového zásahového vozidla CAS
16 na podvozku MAN do výzbroje zásaho-
vé jednotky naší obce. Samozřejmou sou-
částí oslav byly ukázky hasičské techniky
a bohatý kulturní program.
2. Oranžový rok je jistě velkým přínosem.
Umožňuje konání sportovních a kulturních
akcí v naší obci v rozsahu, který bychom
nebyli schopni z rozpočtu obce pokrýt.
3. Samozřejmě počítáme s naší účastí 
v rámci projektu Oranžový rok 2008, v sou-
časné době se zpracovává plán jednotli-
vých akcí na rok 2008, a to jak sportovních,
tak kulturních.

Mgr. Jaroslav Matějka
starosta Bechyně
1. Všechny akce, které jsou financovány 
v rámci projektu Oranžový rok jsou pro nás
důležité. 
2. Je to velký přínos hlavně proto, že vždy
vybíráme projekty, na které v rozpočtu ne-
máme peníze.
3. Samozřejmě se do tohoto projektu rádi
zapojíme i v roce 2008.

Milan Holeček
starosta Číčenic
1. Mezi nejpovedenější akce bych zařadil
„Dětský den“ a „Vítání léta“. Dětský den 
z toho důvodu, že se akce konala v prosto-
ru celé obce, vyvrcholení nastalo na místním
fotbalovém hřišti s velkou účastí dětí nejen
místních a se zajímavými hosty. U „Vítání

léta“ zase hodnotím kladně široké spekt-
rum účasti, a to skloubením soutěží nejen
pro malé, pro které bylo připraveno mno-
ho stanovišť, až po starší. Jejich program
vrcholil v průběhu večera za účasti cca 80
dospělých. 
2. Oranžový rok je pro naši obec samo-
zřejmě přínosem. S jeho pomocí lze připra-
vit kulturní, sportovní program. Rozpočty
jednotlivých obcí nejsou tak veliké, aby-
chom mohli tyto akce v plném rozsahu 
financovat.
3. Určitě přivítáme opět možnost zapojení
se do projektu Oranžového roku 2008.
4. V příštím roce bychom se rádi pokusili
o konání „Srazu rodáků“ v měsíci září. 

V letošním roce realizovala elektrárna Temelín ve spolupráci s okolními obcemi již druhý
ročník Oranžového roku. Celkem se do projektu zapojilo 28 obcí, což je o šest více než 
v roce 2006. V programovém kalendáři bylo naplánováno více jak 550 kulturních, spole−
čenských a sportovních akcí, na jejichž uskutečnění přispěla elektrárna Temelín částkou
9,1 milionu korun.
S následujícími otázkami jsme se obrátili na některé starosty měst a obcí, které byly 
zapojeny do projektu Oranžový rok 2007. 

1. Která z akcí, kterou vaše obec pořádala v rámci projektu Oranžový rok 2007, 
byla podle vašeho mínění nejpovedenější?

2. Je pro vaši obec projekt Oranžový rok přínosem?
3. Budete mít zájem se zapojit do projektu Oranžový rok 2008?
4. Očekáváte na území vaší obce v příštím roce nějakou významnou či mimořádnou událost?

ORANŽOVÝ ROK 2007 KONČÍ
ROK 2008 OBCE JIŽ PŘIPRAVUJÍ
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Oslava 780 let od první zmínky od založení
obce Malešice byla společenskou zábavou,
které se účastnili všichni bez ohledu na
věk, od pětiměsíční Šárky po 101letou
paní Královou. 
2. Díky Oranžovému roku se ve Dřítni le-
tos konalo 30 akcí, které by bez podpory
nemohly proběhnout. Všechny akce se těší
zvýšenému zájmu občanů o společenské
dění.
3. Projekt Oranžový rok 2008 přivítá velmi
ráda nejen obec, ale všechny spolky a or-
ganizace v obci.
4. Na příští rok připravujeme oslavu k vý-
ročí 85 let založení SDH, spojenou se set-
káním rodáků, soutěže HS o pohár ČEZ
a nově bude zařazena soutěž dětí všech
kategorií v malování obrázků z akcí pořá-
daných pro děti „PASTELKA“.

Ing. Miroslav Jiříček
starosta Chrášťan
1. Těžko říci, která akce byla nejpovede-
nější, ale určitě bych na první tři místa za-
řadil Setkání rodáků v Doubravě a v Chráš-
ťanech a samozřejmě také Svatohubert-
skou slavnost. Proč? Protože o ně byl velký
zájem mezi občany obce i návštěvníky.
2. Určitě ano. Umožní podpořit akce, které
by pro pořadatele byly ztrátové. To umožní
vytvořit zajímavější program a tím přitáhout
účastníky.
3. Jistě se zapojíme i v roce 2008 a připra-
víme ve spolupráci se spolky zajímavé akce.
4. Snad 105. „narozeniny“ SDH Doubravka.

Jaromír Hlaváč
starosta Protivína
1. Nejzajímavější akcí letošního roku byly
Městské oslavy - 725 let od první písemné
zmínky o Protivíně.
2. Oranžový rok je velký přínos, protože
jeho pomocí je možno podpořit aktivity,
které jsou finančně náročné a bylo by vel-
kým problémem je financovat z rozpočtu
města.
3. Ano, budeme.
4. Budeme pokračovat v pořádání měst-
ských slavností, a to z důvodu velkého zá-
jmu 2 500 občanů, dále budou pokračovat
akce sportovního charakteru, pokračování
ve značení stezek pro cyklisty, závody v bi-
krosu apod.

Jana Študentová
starostka Tálína
1. Nejpovedenější akcí byl i letos závod Tá-
línský triatlon 2007. Tento závod se již tra-
dičně koná v červenci a jedná se o třídenní
akci. V pátek probíhá závod v supersprintu,
v sobotu hlavní závod v triatlonu, dětský
triatlon a závod handicapovaných. Sobot-
ní večer je ve znamení letního posezení
při hudbě a před Tálínskou hospodou. 
V neděli dopoledne je sportovní víkend za-
končen závodem týmů. Všechny závody
mají start i cíl v centru obce na návsi před
Tálínskou hospodou, takže jsou pro diváky
atraktivní. Tálínským triatlonem žije vždy
celá obec.
2. Oranžový rok je pro nás velkým příno-
sem. Pořádáme v průběhu roku celkem
šest sportovních akcí - triatlon, duatlony,
plavecké závody pro děti, běžecké závody
a fotbalový turnaj. Všechny tyto akce jsou
náročné na materiální i pořadatelské za-
jištění. Oranžový rok nám pomáhá zajistit
závody kvalitnější a bezpečnější pro závod-
níky a atraktivnější pro diváky.
3. Jenom doufáme, že Oranžový rok bude
pokračovat i v roce 2008 a rozhodně se do
něj zapojíme se všemi akcemi jako v letoš-
ním roce.
4. Plánujeme ve spolupráci Triatlon týmem
Tálín pořádat opět naše tradiční závody
jako v letošním roce a budeme rádi, pokud
se nám vydaří alespoň tak jako letos.

Karel Hájek
starosta Týna nad Vltavou
1. Akce v rámci oranžového roku pořáda-
lo mnoho organizací a spolků a samozřej-
mě také samotné město. Velice obtížně lze
jednu z desítek povedených akcí označit
za nejlepší. Pokud už to mám učinit, pak
se mi opět nejvíce zamlouvaly Vltavotýnské
letní slavnosti, na jejichž úspěchu se podí-
lelo nejen město, ale také týnský spolek
baráčníků, veteránů a v neposlední řadě
naši dobrovolní hasiči. Slavnosti byly opět
o něco lepší a dokonaleji zorganizované
než v minulém roce a zájem o ně byl mezi
týnskými občany veliký. 
2. Město by mělo lidem přinášet možnosti
kulturní a sportovní relaxace, mělo by or-
ganizovat zajímavé akce, na nichž se mo-
hou občané potkávat a dobře se bavit, a

zpestřit jim tak mimopracovní dobu. I tímto
způsobem lze podpořit budování vltavotýn-
ské občanské společnosti. Finanční pod-
pora elektrárny Temelín je pro uskutečňo-
vání tohoto záměru velmi významná.  
3. Myslím, že z předchozí odpovědi vyplý-
vá, že zcela jistě budeme o podporu městs-
kých aktivit v rámci projektu Oranžový rok
2008 velmi usilovat. V tomto smyslu také
budu v brzké době se zástupci energetické
společnosti ČEZ jednat.  
4. Nyní končí projekt Oranžový rok 2007,
jenž musí být z naší strany vyhodnocen 
a uzavřen. V současné době začínáme
probírat žádosti o finanční příspěvky na
sportovní, kulturní a jiné akce, které město
obdrželo v rámci jeho grantové politiky
pro rok 2008. Odtud lze získat přehled 
o mnoha dobrých nápadech a plánovaných
akcích. K těm významnějším patří určitě
oslavy 130 let založení významného vlta-
votýnského Spolku veteránů a bývalých
vojáků. Nelze také nevzpomenout na akce
související s 90. výročím konce 1. světové
války, jistě také v režii tohoto spolku.   

Zdeněk Šálený
ssttaarroossttaa  ŽŽiimmuuttiicc
1. Obec Žimutice pořádá v rámci projektu
„Oranžový rok“ spoustu sportovních a kul-
turních akcí. V letošním roce byly rozsa-
hem největší Žimutické slavnosti. Konaly
se za velkého zájmu občanů místních 
i z nedalekého okolí. Na své si přišly děti
při promenádě na velbloudu. Nerad bych
však opomenul i sportovní utkání v kopané,
kdy se těchto turnajů zúčastňují fotbalová
družstva nejen z jednotlivých osad naší
obce, ale i z okolních obcí. Jako příklad
bych mohl uvést „Memoriál Josefa Mikšovs-
kého“, který probíhá v jeho rodné vesnici
Krakovčice. 
2. Projekt Oranžový rok je pro obec velkým
přínosem. Z vlastního rozpočtu by obec
Žimutice nemohla takovéto množství spor-
tovních a kulturních akcí v této výši finan-
covat.
3. Samozřejmě budeme mít zájem o „Oran-
žový rok“ i v roce 2008. V minulých dvou
letech nám tento projekt velmi pomohl.
4. Nejvýznamnější a rozsahem největší
akcí plánovanou na příští rok bude setkání
rodáků ve Smilovicích.

Markéta Mikešová



Renáta Veselá (ZŠ Máj České Budějovice, 11 let) Vladimír Míšek (ZŠ logopedická Týn, 8 let)

Štěpán Dolejší (Zliv, 7 let)

Kateřina Nedbalová (ZŠ Neznašov, 9 let)

V pátém čísle Temelínek jsme vyhlásili výtvarnou soutěž 
s tématem PANÍ ZIMA PŘEBÍRÁ VLÁDU. Do redakce nám
přišlo asi 150 krásných obrázků a bylo moc těžké z nich 
vybrat pět, které otiskujeme na této stránce a jejich autorům
posíláme vánoční dárečky od elektrárny Temelín. Moc 
děkujeme a všem dětem, které se během letošního roku
zúčastnily naší soutěže, přejeme krásné Vánoce se splně-
ním všech přání, které mají.
V posledním čísle Temelínek 2007 nevyhlašujeme žádnou
soutěž. Naberte síly, inspiraci, protože v únoru, kdy vyjde
první číslo Temelínek roku 2008, vyhlásíme další zajímavé
soutěže.

HRAJEME SI 
S TEMELÍNKEM

Klárka Fusková (ZŠ logopedická Týn, 7 let)


