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Jednou tu nové bloky budou ...
Cyklobusy budou jezdit i do Znojma
Již 67 % Čechů je pro jádro
Oranžový rok 2008 se rozběhl
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SLOVO
ŠÉFREDAKTORA
Vážení čtenáři,
tématem tohoto čísla Temelínek jsme
zvolili cyklistiku. Ta se nám prolíná do
textů, fotopřehlídky, ilustrací Lenky Blá-
hové i malířské soutěže dětí na poslední
stránce. Před sebou máme léto, tedy
čas prázdnin, hezkých slunečných dnů
a dobrých podmínek pro to vyšlápnout
si na kole po jihočeských cyklostezkách
a cyklotrasách. Každý z vás má jistě svou
oblíbenou trasu, kterou si projíždí ve vol-
ném čase. Ptali jsme se cyklistů, kteří při-
jíždějí na informační centrum naší elek-
trárny na jejich oblíbená místa na jihu
Čech. Nejčastěji odpovídali Třeboňsko,
Novohradsko a Šumava. Každé z těchto
míst má určitě své kouzlo. Já si v posled-
ních letech oblíbil povltavský region mezi
rodným Týnem nad Vltavou a Hlubokou,
a to obou březích Vltavy. Našel jsem tam
řadu krásných míst, která stojí za návště-
vu. A především je na nich, narozdíl od
Třeboňska či Šumavy, cyklistický klid a ne
„přilba na přilbě“, jak se stalo zvykem na
těchto tradičních jihočeských stezkách
v posledních letech.
Druhým tématem Temelínek je diskuze
kolem energií, která se v poslední době
rozpoutala v médiích. Ceny ropy strmě
stoupají nahoru a zatím se nezdá, že za-
brzdí. Tato skutečnost se projevuje i v dis-
kuzích odborníků, kteří srovnávají i mož-
nosti pro výrobu elektřiny. Posuzuje se
dostupnost zdrojů, množství emisí, ceny
vstupů. A stále častěji začínají zaznívat
slova - jaderná energetika je vhodnou 
alternativou k zachování energetické 
bezpečnosti ČR. 
Krátké reportáže přinášíme z akcí Oranžo-
vého roku 2008, který začal v 31 obcích.

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 381 102 415 nebo na mo-
bilní číslo 606 352 518. 

Václav Brom
šéfredaktor Temelínek
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Pro třetí kolo naší FOTOPŘEHLÍDKY 2008 jsme stanovili téma
„PO JIHOČESKÝCH CYKLOSTEZKÁCH“. Ukázalo se, že hlavní
cyklistická sezona teprve začíná, takže se tentokrát nesešlo
tolik fotografií, jako je zvykem. Přesto věříme, že čtenáře Te-
melínek vybrané fotografie potěší a možná jim připomenou,
že mají doma také kolo a je potřeba z něho smést pavouky,
promazat, dofouknout duše a vyrazit do přírody. Věřte, je to
parádní odpočinek.  

Pro čtvrté kolo naší FOTOPŘEHLÍDKY 2008 vyhlašujeme 
téma „HORKÉ LÉTO A POHODA NA JIHU ČECH“. Věříme, 
že do srpnového čísla pošlete zajímavé fotografie. Vždyť
právě od léta očekáváme počasí a čas na zajímavé aktivity. 
Pochlubte se nám tím, co uvízlo na vaší datové kartě.
Těšíme se na vaše letní fotografie.  
Každý z autorů může poslat jako přílohu mailu maximálně 
2 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 tentokrát již 4. srpna
2008 a foto posílejte na adresu: vaclav.brom@cez.cz.

www.cez.cz

TÉMA
„PO JIHOČESKÝCH 
CYKLOSTEZKÁCH“ 
AUTORY NETÁHLO

Svatava Báčková, Týn nad Vltavou (33 let) 
Fotografie byla pořízena 10.5.2008 nedaleko Sudoměřic u Bechyně v okolí Rytířského
rybníku. Konalo se zde putování za čertíkem Černínkem, které organizoval vltavotýn-
ský městský dům dětí. Tam nás dovezlo auto, ale celé putování a následnou cestu
zpět do Týna už jsme zvládly samy po svých. Mladší dceři Karince je 4,5 let a starší
Sandrulce je 6 let a obě děvčata si jízdu užila.

Ivo Brabec, České Budějovice 
Z první letošní jarní vyjížďky s ještě neotlačenými kalhotami, ale již v „zajetí kola“,
jak jsem tento snímek pojmenoval. 

Ivana Nováková, Praha (27 let)
V květnu jsme se s naší kolařskou partou toulali na kolech po jižních Čechách a do-
razili do Týna nad Vltavou. Zcela neplánovaně jsme na náměstí zastihli swingovou
muziku a čtyři desítky nablýskaných krasavců - automobilových veteránů. Tak to bylo
něco pro naše pány, inu technici. Nám holkám nezbývalo než něco z této nepláno-
vané parády nacvakat a na jednom snímku se do veteránů vmísili i naši kolaři.
Prostě jižní Čechy a kola to k sobě patří a vždy umějí příjemně překvapit. 



postupně daří řešit. Je však třeba zdůraznit,
že všechna zařízení v jaderné elektrárně
jsou mnohokrát jištěna, zálohována a sle-
dována. I sebemenší, v jiném prostředí
třeba bezvýznamné události, je věnována
maximální pozornost. Naše hranice ostra-
žitosti jsou posunuty. A je to tak dobře!

Jen pro příklad: v Temelíně evidujeme jako
požár i to, když se v zářivce na chodbě vy-
pálí tlumivka.

Jak je na tom Temelín s procenty roční
poruchovosti?
Loni jsme se v tomto sledovaném parametru

Pane řediteli, co vás nyní na Temelíně
nejvíce zaměstnává?
Zcela jednoznačně odstávky bloků pro vý-
měnu čtvrtiny paliva. Na druhém bloku
jsme začali 8. května a končit budeme za-
čátkem července. A od 26. července zač-
neme vyměňovat palivo na prvním bloku.
Odstávka je pro každou jadernou elektrár-
nu důležitou etapou jejího života. V ní se
rozhoduje o tom, jak budou bloky připrave-
ny na další rok provozu. Platí, že čím kvalit-
něji všechny práce zvládneme, tím nás če-
ká provozně klidnější rok. 

Kolik měl Temelín letos naplánovaných
dnů odstávek a jak se tento počet
změní do budoucna?
V loňském roce jsme dělali mimořádně tři
odstávky pro výměnu paliva, a bloky tak byly
mimo provoz dohromady 199 dnů. Letos
byly v plánu dvě odstávky s celkovou délkou
136 dnů. V roce 2011 bychom odstávky
rádi zvládli za dobu kratší jak 100 dnů. Je
to jednou z podmínek, jak v Temelíně roč-
ně vyrábět 15 miliard kWh elektřiny.

Letos jste si dali do plánu rekordní plán
výroby 13,6 miliardy kWh. Splníte ho?
Bohužel, asi se nám to nepodaří. V březnu
nás překvapila porucha elektroohříváků
kompenzátoru objemu na prvním bloku,
která si vyžádala 25denní neplánovanou
odstávku. Díky tomu jsme se ve výrobě
dostali do desetidenního zpoždění oproti
výrobnímu plánu. O výsledku roku se roz-
hodne v odstávkách. Pokud se nám bude
dařit a ukončíme je dříve, tak jak zvažujeme,
můžeme ještě skluz ve výrobě dohnat.
Každopádně letos počítám s dosažením
historicky nejvyšší roční výroby Temelína,
která zatím byla v roce 2004 ve výši 12,69
miliardy kWh. 

Spíše než výrobě je na Temelíně vše
podřízeno bezpečnosti. Platí to?
Ano. Je to pro nás ta nejvyšší a nejzáklad-
nější priorita. Bezpečnost je závislá na pro-
jektové úrovni stavby, která je v případě
Temelína opravdu velmi vysoká. Dále bez-
pečnost určuje personál, s jehož připrave-
ností jsme na tom také velmi slušně. Třetím
aspektem je spolehlivost jednotlivých kom-
ponentů elektrárny - v této oblasti máme
skutečně určité problémy, které se nám ale

4 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN

Sedm měsíců řídí Miloš Štěpanovský největší českou elektrárnu. Jeho úkolem je stabilizovat
její provoz tak, aby do roku 2012 byla schopna bezpečně a spolehlivě vyrábět 15 miliard kWh
elektřiny za rok.

JEDNOU TU NOVÉ BLOKY 
BUDOU, VĚŘÍ ŘEDITEL TEMELÍNA

Ředitel Jaderné elektrárny Temelín ing. Miloš Štěpanovský

(Dokončení na straně 5)



mezi stoupenci poltických stran, průzkum
však ukázal, že ani sympatizanti stran, je-
jichž vedení zpochybňuje další rozvoj ja-
derné energetiky (Strana zelených), větši-
nově (54 % pro rozvoj) proti rozvoji jaderné
energie nejsou.

Markéta Mikešová

poprvé dostali pod dvě procenta. Svět je
v průměru na čtyřech. Letos nám s touto
hodnotou „zamávala“ 25denní mimořádná
odstávka. Pokud tedy ve zbytku roku poje-
deme bez problémů, tak bychom se mohli
ke čtyřem procentům dostat. To je stále
ještě solidní hodnota, ale například kolego-
vé z Dukovan mají současnou poruchovost
na úrovni 0,3 %, což je světová špička. Na-
ším cílem je dostat se do dvou až tří let 
v poruchovosti na jedno procento.

Pane řediteli, jak to vypadá s přípravou
stavby skladu vyhořelého paliva v are-
álu elektrárny?
Stavebně a technologicky nejde o složité
dílo, počítáme, že stavba nám bude trvat
12 až 15 měsíců. Legislativně však jde 
o stále se komplikující schvalovací proces
- zatím bez konce. Vždyť posuzování vlivu
stavby na životní prostředí začalo v červenci
2003. Od října 2006 do června 2008 nám
kraj vydal tři kladná územní rozhodnutí.
První dvě však ministerstvo zrušilo. Třetí
kladné územní rozhodnutí vydal Jihočeský
kraj 14. dubna a ministerstvo nyní posuzuje
odvolání, která k němu přišla. Věřím, že toto
rozhodnutí již bude konečné a pravomocné.
Následně potřebujeme získat stavební po-
volení a začít stavět. 

V posledních měsících se v médiích
objevuje hodně informací k problema-
tice dostavby dvou bloků v temelínské
elektrárně. Jaký je váš názor na tuto
věc?

Jsem přesvědčen, že tu nové bloky nepo-
chybně jednou stát budou. Je jen otázka
kdy a kolik nás to dnešní zdržení bude stát
peněz navíc. Navíc považuji jadernou elek-
trárnu za špičkové ekologické dílo. Jaká
bude energetická politika státu, to je poli-
tické rozhodnutí. Ale z hlediska technicko-
ekonomických, bezpečnostních a ekologic-
kých kritérií bude jaderná energetika podle
mého názoru v budoucnu v celém světě
jednoznačně vítězit.

Podle dubnového průzkumu STEM té-
měř tři pětiny obyvatel okolí elektrárny
Temelín uznávají, že s nimi představite-
lé elektrárny Temelín jednají otevřeně.
To je pro mě potěšující signál o tom, že na-
še současná komunikační strategie jde
správným směrem.

Zaznamenal jste, v souvislosti s diskuzí
o dostavbě nových bloků, vyšší zájem
zástupců regionu o tuto problematiku?
Samotného mě překvapilo jak velký. Absol-
vuji desítky setkání se zástupci regionu, po-
litiky, podnikateli i různými skupinami ze
zahraničí, které k nám přijíždějí. Prakticky
není návštěvy a diskuze, kdy by téma no-
vých bloků nepadlo. Dokonce jsem byl na
základě této poptávky nucen si do své zá-
kladní prezentace udělat několik obrázků
k této problematice, abych mohl názorněji
tazatelům odpovídat. Již v únoru jsme na
základě zájmu regionu uspořádali Energe-
tický seminář v Budějovicích. Zastupitelé
z pěti nejbližších obcí chtěli realizovat pro-

hlídku reaktorového sálu. To jsme jim umož-
nili v červnu při odstávce.

Jaký názor mají lidé „zvenku“ na dostav-
bu Temelína?
Zajímavá otázka. Když se zpětně zamyslím,
tak jsem se vlastně nesetkal s jednoznačně
odmítavým postojem. Samozřejmě, zvlášť
regionální politiky zajímá, co by tak velká
stavba pozitivního přinesla kraji a obcím.
Je to logické a vše probíhá v korektní dis-
kuzi. Pořád je to ale v rovině co by, kdyby…

Přesto, co by to regionu přineslo, kdy-
by… se začalo stavět?
Především nová pracovní místa v regionu.
Tři tisícovky by jich bylo v době výstavby
a dalších pět stovek odborníků by Temelín
potřeboval pro provoz. Hlavně české sta-
vební firmy by měly možnost získat přímo
na stavbě i ve vyvolaných investicích zakáz-
ky za desítky miliard korun. Více lidí v regi-
onu by utratilo více peněz za služby a v ob-
chodech. Určitě by zde na jihu Čech došlo
k rozvoji infrastruktury. Takto velký projekt
by byl v tomto směru určitě pro kraj a regi-
on zajímavým impulsem. 

Co si nyní ředitel Temelína nejvíce přeje?
Abychom se co nejdříve dostali ze všech
technických potíží a tím potvrdili svou
schopnost bezpečně a spolehlivě provozo-
vat moderní jadernou elektrárnu.

Václav Brom
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(Pokračování ze strany 4)

V devadesátých letech minulého století
zjevně přetrvávala „budovatelská“ euforie
spojená mj. i s výstavbou nových jaderných
elektráren, v té době s perspektivou brzké-
ho dokončení elektrárny v Temelíně. 
V prvních letech nového tisíciletí se zformo-
valy silné „protijaderné“ skupiny jak u nás,
tak v sousedním Rakousku, ale i v mnoha
dalších silných západoevropských zemích
zaznívaly hlasy, že by se vyspělé země
měly od výroby elektrické energie v jader-
ných blocích odklonit a měly by se sou-
středit na využívání obnovitelných zdrojů.
Poslední dva roky boom obnovitelných
zdrojů opadl, v praxi se ukazuje, že zatím
ještě plného významu „nedorostly“.
Výroba energie je v nich příliš drahá, má-
lo efektivní, jsou limitované kapacitně a
většinou mají i vážné ekologické nedo-

statky (spalování biomasy produkci CO2,
větrné elektrárny hluk apod.). 
Podpora rozvoje jaderné energetiky u nás
mírně roste s výší vzdělání, muži jsou trvale
výraznějšími stoupenci jádra (70 %) než
ženy (63 %). Nejnápadnější jsou rozdíly

Jste vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v naší republice?

Podpora dalšího rozvoje jaderné energetiky v ČR prošla v uplynulých patnácti letech zajímavým 
vývojem. Nyní se vyspělé země Evropské unie i státy mimo Evropu opět obracejí k jádru jako nej−
perspektivnějšímu zdroji a podpora jaderné energie roste i u nás. V současnosti jsou pro rozvoj 
jaderné energetiky v ČR dvě třetiny lidí a proti roku 2007 se podpora zvýšila o osm procent.
Ukázaly to výsledky výzkumu agentury STEM z dubna 2008.

JIŽ 67 % ČECHŮ JE PRO JÁDRO

Zdroj grafu: STEM, Trendy 1994-2008
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nickým oborům a energetice věnovat na
vysoké škole. Musím říci, že studenti byli
skvělí. Jejich chuť získávat informace, umět
je zpracovat a využít mě utvrdila v tom, že
naši špičkoví odborníci budou mít v této
mladé generaci výborné následovníky. 

Jaderná maturita také měla vzbudit
zájem studentů o jádro?
Určitě a věřím, že vzbudila, a to nejen u pří-
mých účastníků vlastní akce. Nejvíce stu-
denty zaujaly přednášky ředitele divize
Výroby Vladimíra Hlavinky, předsedkyně
SÚJB Dany Drábové, ředitele Temelína Mi-
loše Štěpanovského či „jihočeského taťky“

To, že je málo mladých techniků, je 
určitě špatnou zprávou pro průmysl.
Máte pravdu. Technické obory vysokých
škol se stále ještě netěší přízni studentů,
která by odpovídala české tradici, součas-
nému a budoucímu rozvoji průmyslu.
Techniků je všeobecně málo. Ale myslím,
že se blýská na lepší časy. Studenti si po-
malu začínají uvědomovat, že přetlak eko-
nomů či  obchodníků na trhu práce začíná
být problémem pro jejich budoucí uplatnění.
Stavebnictví, strojírenství či energetika na-
opak nabízí velmi zajímavé pracovní uplat-
nění. Bude však trvat ještě několik let, než
se z nedostatku techniků dostane stav do
normálu. Zatím je potřeba v „technických
vodách“ šikovné a pro obor nadšené stu-
denty pečlivě vyhledávat.

Jak postupujete?
Na elektrárně Temelín každý rok doplňuje-
me počty operátorů bloků. Přímo spolu-
pracujeme s českými vysokými školami,
kde vhodnými způsoby pro toto prestižní
povolání studenty vyhledáváme. Třetí rok
již přímo na Temelíně pořádáme Letní uni-
verzitu. To je dvoutýdenní řízená odborná
stáž vysokoškoláků přímo v provozu elekt-
rárny. Přijíždějí ti, kteří mají o jadernou ener-
getiku opravdu zájem a následně jsou zá-
kladem našeho náboru. 

Spolupracujete i se středními školami?
Ano, tato spolupráce je nezbytná. Loni jsme
své aktivity rozšířili o osm vybraných střed-
ních škol z jižních Čech, protože tam nám
„sedí“ ve třetích a čtvrtých ročnících studen-
ti, kteří mohou za sedm let usednout na-
příklad na blokovou dozornu elektrárny.
Jak vidíte, je to běh na dlouhou trať. V této
první fázi představujeme školám a studen-
tům ČEZ a elektrárnu jako silného a per-
spektivního zaměstnavatele. 

Do těchto aktivit tedy zapadá i letošní
podpora celostátního finále Matema-
tické olympiády či první ročník Jaderné
maturity?
Ano, určitě. Jsem rád, že se nám podařilo
s pořadateli Matematické olympiády z Gy-
mnázia Jírovcova připravit pro padesát fina-
listů návštěvu Temelína. Právě mladí mate-
matici mají potenciál pokračovat ve vzdělá-

ní na technických vysokých školách, ze
kterých naše elektrárna čerpá nové odbor-
níky. Velmi nás potěšil živý zájem studentů
o možnost uplatnění se v energetice. Právě
tito středoškoláci jsou těmi, kteří mohou pro-
vozovat Temelín někdy po roce 2015 a být
u renesance jaderné energetiky v Čechách. 

Co Jaderná maturita 2008?
Premiérový projekt Jaderné maturity umož-
nil v dubnu čtyřiceti studentům z osmi jiho-
českých středních škol s vážným zájmem
o energetiku třídenní stáž na elektrárně Te-
melín. Na studentech bylo znát, že se do
projektu zapojili ti, kteří mají zájem se tech-

„Přítomnost a tím více i budoucnost české jaderné energetiky je spojena se vzdělanými 
a vysoce kvalifikovanými lidmi. Jaderná elektrárna vybavená moderní technologií potřebuje
špičkové odborníky. Získat vhodné absolventy technických oborů vysokých škol však není
jednoduché,“ říká vedoucí personálního útvaru elektrárny Temelín Pavel Šimák. 

ŠIKOVNÉ A NADŠENÉ 
TECHNIKY MUSÍME HLEDAT

Ing. Pavel Šimák (1960, Tábor)
Po ukončení gymnázia absolvoval vysokou školu v oboru ekonomika a řízení. Po škole
nastoupil jako ekonom a následně jako vedoucí vnitřní kontroly v podniku s pěti tisíci
zaměstnanci. Následovalo šestileté působení ve funkci vedoucího kontrolního oddě-
lení finančního úřadu. Poté působil sedm let jako personální ředitel ve středně velké
společnosti. Od 17. července 2000 pracuje jako personalista na Jaderné elektrárně
Temelín. 
Bydlí v Soběslavi, je ženatý a má dvě děti. Syn nyní studuje ČVUT FEL v Praze, dcera
letos maturovala a kam dál zrovna aktuálně řeší. Koníčky - práce, potápění, fotografo-
vání, kolo, lyže.

(Dokončení na straně 7)
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Jiřího Tyce. Ti všichni si našli na studenty
čas a v rámci besed odpovídali  na množ-
ství zajímavých dotazů. Bylo vidět, že i tito
odborníci si besedy se studenty lidsky uži-
li. Skvělou práci odvedli i další přednášející,
kolegové ze školicího střediska, především
František Krejčí, Ladislav Kramer a Michal
Pancíř. 

Zmínil jste se o renesanci jaderné ener-
getiky v Čechách. Kolik lidí by našlo 
uplatnění, kdyby se na Temelíně stavěly
nové bloky?
Dá se předpokládat, že po dobu výstavby
by získalo na Temelíně dobrou pracovní
příležitost okolo 3000 lidí. Dalších zhruba
500 lidí bychom průběžně přijímali a při-
pravovali pro vlastní provoz nových bloků.
Tedy s perspektivou zajímavé práce po do-
bu minimálně 40 let. Výstavba elektrárny
a provozování dalších bloků by řadou dal-
ších synergických efektů významně pomo-
hly i celému regionu. 

Pane inženýre, co preferují absolventi
vysokých škol, když si vybírají zaměst-
navatele. Peníze?
Dnešní absolventi nejsou krátkozrací. Pení-
ze jsou důležité, ale v motivačních faktorech
jsou u absolventů až někde na čtvrtém
místě. Před penězi je preferována možnost
osobního růstu, kariérní postup, tedy pocit
toho, že když bude člověk dobře pracovat,
tak půjde výše. Absolventi dále chtějí vidět
smysl vykonávané práce a taktéž chtějí pra-
covat s moderní technologií. Velmi citlivě
vnímají kulturu firmy a vztahů na svém no-
vém potenciálním pracovišti. Jako ČEZ roz-
hodně máme co nabídnout a jsme pro ab-
solventy velmi zajímavým zaměstnavatelem. 

Opusťme vody personální a spusťme
se pod vodní hladinu. Vím, že vaším
koníčkem je podvodní fotografie. Kdy
a proč jste v sobě objevil touhu spustit
se pod vodu?
Už jako dítě, když jsem se naučil trochu
plavat, tak mě zajímalo, co je pod hladinou.

Jsme pořád kluci, takže následně přispěla
touha po dobrodružství a touha objevovat.
Zážitky z podvodního světa jsou unikátní
a neuvěřitelné.

Jak a kde jste začínal?
Začínali jsme na zaplavených lomech. Kom-
fort ponorů je sice omezen nižší viditelností,
chladnější vodou, ale možnost pozorovat
majestátního sumce či kapitální štiku má
své kouzlo. Po otevření hranic následovalo
Chorvatsko a Rudé moře. 

Jaký byl váš nejhlubší ponor?
Zrovna o tomhle potápění není. Asi před
deseti lety jsem se směsí plynů dosáhl 94
metrů. Rád se dívám na pěkné věci. Nejvíce
světla a barev je ve významně menších
hloubkách. Profil ponorů se vzduchem je
zapotřebí organizovat tak, aby nebyla pře-
kročena hranice 40 metrů.  

Tedy ideální podmínky pro vašeho dru-
hého koníčka - podvodní fotografování?
Ano, určitě. Když jsem se poprvé ponořil,
tak mi bylo líto nezaznamenat nádherné
okamžiky a nepřinést ty krásné obrazy 

s sebou na hladinu. Logickým vyústěním
byl fotoaparát.  

Vzpomenete si na ponor, který byl 
vaším nej… zážitkem?
Byl v roce 2003 na Big Brother, když se 
o nás při ponoru začala zajímat skupina
třímetrových žraloků dlouhoploutvých.
Byla to moje první zkušenost s nimi a měl
jsem načtenou pouze teorii chování. Bylo
to na konci ponoru, téměř u lodě, pod námi
300 metrů vody, vyčkávali jsme, a když
jsme se dostali na bezpečnostní limit se
vzduchem, museli jsme skrz hejno na hla-
dinu. Na to se nezapomíná. Tenkrát převlá-
dal strach. Moci pozorovat tuto krásnou
parybu je unikátní a vyhledávaný zážitek
a při plachosti žraloka patří tato setkání 
k neobvyklému štěstí. 

Fotografování pod vodou je zajímavou,
ale náročnou disciplínou. V čem je od-
lišné od fotografování na pevnině?
Primárně je potřeba zajistit techniku proti
vodě a mít dostatečný zdroj světla. Kameru
dávám do speciálního pouzdra a „svítím“
UW blesky. Vodní sloupec je velmi účinný
barevný filtr. Se vzrůstající hloubkou postup-
ně mizí červená, žlutá,… až v cca dvaceti
metrech je vše šedomodré. 

Vím, že jste i cyklistou. Jak jste na tom
kolo a vy v letošním roce?
Když je volněji, tak se rád projedu. V po-
sledních letech preferuji horské kolo, je
pohodlnější a člověk se nemusí bát vjet 
i do komplikovanějšího terénu. 

Nejoblíbenější trasa?
Asi mezi rybníky kolem domácí Soběslavi,
Veselí nad Lužnicí, J. Hradce a Třeboně.
Tam to s rodinou a přáteli máme rádi. Snad
je to i tím, že jezdíme u vody, která je naší
velkou vášní. 

Václav Brom

Pavel Šimák na podmořském fotografickém lovu

(Pokračování ze strany 6)



lením prvního roku této spolupráce. Na zá-
jmu studentů bylo znát, že se do projektu
zapojili z vlastního zájmu,“ říká vedoucí
personálního oddělení elektrárny Pavel Ši-
mák, který byl hlavním organizátorem pro-
jektu JADERNÁ MATURITA 2008. 
„První ročník JADERNÉ MATURITY byl i pro
nás, jako její pořadatele, cennou zkušeností.
Na podzim se sejdeme se zástupci zúčast-
něných škol, provedeme zhodnocení pro-
jektu a pokud bude ze stran škol zájem,
začneme připravovat druhý ročník na rok
2009. Již v srpnu na elektrárně proběhne
další ročník tzv. Letní univerzity, při které
absolvují dvoutýdenní stáž na Temelíně
studenti vysokých škol s technickým zamě-
řením. To jsou již lidé, kteří vážně uvažují
o svém dalším profesním uplatnění v ener-
getice,“ doplňnuje Pavel Šimák.
Díky JADERNÉ MATURITĚ si studenti pro-
hlédli i nejdůležitější objekty elektrárny Te-
melín a po dva dny absolvovali odborné
přednášky. Během nich se setkali i s čle-
nem představenstva ČEZ, a. s., Vladimírem
Hlavinkou a vedoucím správy zařízení Jiřím
Tycem. Druhý den pak s předsedkyní SÚJB
Danou Drábovou a ředitelem elektrárny Mi-
lošem Štěpanovským. Ti společně s Hanou
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Tečkou za premiérovým třídenním seminá-
řem na temelínské elektrárně, který se jme-
noval JADERNÁ MATURITA 2008, byl zá-
věrečný test. Nejdříve studenti museli od-
povědět na dvacet otázek s tématem jader-
ná, nejaderná a elektrická část Temelína.
„Výsledky nám ukázaly, že studenti při před-
náškách i prohlídce elektrárny dávali pozor,
protože 17 z nich odpovědělo správně na
všechny otázky. Dvanáct se zmýlilo pouze
jednou. Takže 29 studentů absolvovalo
JADERNOU MATURITU 2008 s vyzname-
náním. Třináct studentů udělalo dvě až tři
chyby. Tato skupina tak absolvovala matu-
ritu na Temelíně velmi dobře. Z výsledků
testu je zřejmé, že skupina studentů nečer-
pala znalosti pouze z přednášek, ale o elek-
trárnu mají zájem již déle,“ shrnul výsledky
závěrečné zkoušky tiskový mluvčí elektrárny
Temelín Marek Sviták. 
Na JADERNOU MATURITU 2008 přijeli stu-
denti z osmi jihočeských středních škol
(SOŠE Hluboká, Gymnázium Pierra de Cou-
bertina Tábor, SPŠSE České Budějovice,
Gymnázium Týn, SPŠ strojní a stavební Tá-
bor, Gymnázium Soběslav, SPŠ a VOŠ Pí-
sek a Gymnázium Jírovcova České Budějo-
vice). Spolu s Jihočechy absolvovala ma-
turitu i pětice studentů Gymnázia Karla Slad-

kovského z Prahy. „S těmito školami jsme
v loňském roce navázali úzkou spolupráci
a JADERNÁ MATURITA 2008 byla vyvrcho-

Část z účastníků Jaderné maturity 2008 při prohlídce prvního bloku elektrárny Temelín u kondenzátoru

Maturity na středních školách každoročně vrcholí v květnu a červnu. Oproti tomu JADERNOU
MATURITU 2008 na elektrárně Temelín letos úspěšně složilo 42 studentů z devíti středních
škol Jihočeského kraje a Prahy již 25. dubna.

STUDENTI ÚSPĚŠNĚ UKONČILI
JADERNOU MATURITU 

Jednu z přednášek pro studenty s tématem Černobyl měla předsedkyně SÚJB Dana Drábová.
(Dokončení na straně 9)



9JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍNwww.cez.cz

Šímovou z odboru školství krajského úřadu
předali studentům diplomy o absolvování
JADERNÉ MATURITY 2008. Kromě vědo-
mostního testu studenti absolvovali i literár-
ně výtvarnou část JADERNÉ MATURITY
2008, kde měli prostor nakreslit nebo po-
psat svůj postřeh či zajímavý poznatek ze
tří dnů na elektrárně. 

A co na Jadernou maturitu 
říkají studenti?
„Po dva dny jsme měli úžasné přednášky.
Nejvíce mě překvapilo, s jakou vervou a

V anketě odpovědělo celkem 625 chlapců a děvčat,
kteří o českých energetických vyhlídkách debatovali
s pedagogy z ČVUT a odborníky. Pro další rozvoj
tohoto druhu energetiky se vyslovilo 404, pro její 
využívání bez dalšího rozvíjení 203 a pro okamžité
zrušení pouze 18 mladých ve věku od 14 do 19 let.
Mezi respondenty převažovali v poměru sedm ku
čtyřem chlapci. Třetina školáků, chlapci a děvčata
napůl, by nechala současné jaderné elektrárny do-
sloužit, avšak nové si nepřejí. 

Markéta Mikešová

nadšením šli přednášející do svých výkladů
a jak vše, ač v krátkém časovém období,
dokázali vysvětlit. Velmi dobré byly i jejich
odpovědi na často kladené otázky. Bylo
vidět, že na Temelíně pracují skuteční od-
borníci, kteří svému oboru rozumí,“ shrnul
svůj postřeh student SPŠSE České Budě-
jovice Ondřej Plojhar.
„Zřejmě naivně jsem si doposud myslela,
že z elektrárny Temelín uniká radioaktivita
a jsem ráda, že jste mi můj názor vyvrátili.
Díky třem dnům na elektrárně jsem si utvo-
řila celistvý názor na elektrárnu. Jsem ráda,

že jsem mohla Jadernou maturitu absolvo-
vat a přála bych to i dalším studentům,“ 
uvedla svůj názor Šárka Kubátová z Gymná-
zia Týn nad Vltavou.
„Když se řekne Temelín, tak se mi vybaví
čtyři kouřící věže, které vidím i z domova
a pozoruji je docela rád. Po třech dnech
na elektrárně se mi nyní vybaví i někteří
zaměstnanci, hlavně díky jejich pozitivnímu
přístupu k práci,“ napsal svůj poznatek 
z maturity student Gymnázia Soběslav Jiří
Korbel.

Václav Brom

(Pokračování ze strany 8)

Výsledky ankety mezi žáky a studenty českých škol 
(údaje v procentech)

Zdroj grafu: Technický týdeník, červen 2008

Jaderná energetika by se v České republice měla dále rozvíjet. To si myslí dvě třetiny žáků a stu−
dentů našich škol. Tuto variantu zvolili v anonymní anketě, o které informovaly Technické noviny 
v červnu 2008, uskutečněné během besed o energetické budoucnosti, konaných od začátku března
do května 2008. Výstavbu nových jaderných zdrojů podpořila polovina dotázaných dívek a téměř
tři čtvrtiny oslovených chlapců, kteří jsou jaderné energii více nakloněni.

MLADÍ ČEŠI ŘÍKAJÍ 
JADERNÉ ENERGII SVÉ ANO

A PROČ JENOM DVA?
Práce studenta třetího ročníku Gymnázia Jírovcova České Budějovice Miroslava Veselého

Hukot. Všude řvou stroje. Klapky, táhla, ventily… Všechno klape
jako hodinky. Sykot páry. Stojím na mříži. Podívám se pod sebe
do oranžovo-červeného světla. „Peklo“ napadá mě. Ale spíš je
to ráj. Jak to tu všechno funguje. Je vidět poctivá lidská práce.
A práce páry. Ta je! Nemohu tomu uvěřit. Jak mohl „obyčejný
člověk“ vymyslet tak složitou a dokonalou věc? Nechápu. Turbína
se točí v šílených otáčkách. Tři tisíce za minutu … Snažím se
představit si, jak bych se jako turbína cítil. Až se mi zatočila hlava.
A ten nový rotor na prvním bloku. Stojí tam a čeká. Nablýskaný
kus jako slečna před maturitním plesem. Těší se, až se bude točit
v kole. Čeká s nadšením, že bude oslňovat další a další lidi a že
jim za čas bude dělat radost svými otáčkami. 
A ta turbína na druhém bloku? Ta se tváří jako již starší dáma.
Ne však jako by čekala na smrt - tak sklesle, ale jako by byla hrdá
na to, co již za svůj život udělala. Té práce. Kolika lidem již udělala
radost? Odcházím ze strojovny plný dojmů. V hlavě mi uvízla ta
majestátnost a velkolepost. Ten řev. Napadá mě myšlenka: 
„Ale proč jenom dva? Jen dva bloky? Není všem dnům konec.
Jednou se bude zase stavět. Jako bych si tím byl jist. A jako bych
si byl jist i tím, že u toho budu přítomen.“

Při letošní odstávce druhého bloku elektrárny Temelín byla provedena i kon-
trola separátoru u turbogenerátoru.



sou. „Chtěli jsme lidem říci, jaké jsou její
výhody," upřesnila Kratochvílová. Biomasa
byla na pořadu ve dvou blocích po celý den
a zvláště dopoledne bylo v přednáškovém
sále nabito.
Lidé se tak mohli dozvědět, že biomasa se
rozděluje na tři druhy: suchou, mokrou a
speciální. Vyrábí se z nejrůznějších odpadů,
ze dřeva, slámy, ze zbytků zemědělských
plodin, z kejdy, hnoje, škrobových a cuker-
natých plodin. V poslední době její význam
vzrostl i tím, že se přidává do bionafty.
Výhodou biomasy tedy je, že se vyrábí ze
surovin, které by jinak skončily na sklád-
kách, ve spalovnách apod. bez užitku. 
Biomasa může sloužit i ke společné výrobě
energie, tepla a zároveň i elektřiny. Tato
kombinace je vhodná především pro menší
objekty. Využívá se k vytápění a ohřevu vo-
dy pro domácnosti v jednotlivých domech
nebo pro skupinu domů. Přebytečnou elek-
třinu, kterou domácnosti nebo domy nespo-
třebují, je možné prodávat do veřejné sítě.
Energetické využití biomasy na celém světě
stále vzrůstá. Ta v současnosti kryje 14 %
světové spotřeby. Biomasa se sice používá
hlavně v rozvojovém světě, ale poptávka
po jejim využití je na vzestupu i v hospodář-
sky vyspělých zemích.
Záštitu nad touto akcí převzal jihočeský hejt-
man Jan Zahradník (ODS), a ten také uzná-

vá, že biomasa je k dispozici ve velkém
objemu a má značné možnosti v rámci vy-
užívání energií. „Ovšem systém jejího zužit-
kování musí být výhodný. Dále bude nutné
vyřešit některé problémy, například se skla-
dováním,“ upozorňuje hejtman.
Jihočeský kraj se podle něj obnovitelným
zdrojům energie nebrání. „V kraji ale určitě
nechceme obří větrníky, které vyrábí elek-
třinu. Na druhé straně už tady fungují slu-
neční elektrárny a těm my se nebráníme.
Vím, že je zájem o jejich postavení na místě
bývalého úložiště odpadů po zpracování
uranové rudy v Mydlovarech a já říkám,
proč ne,“ míní Zahradník.
Jihočeský poslanec a předseda sněmovního
podvýboru pro energetiku Jan Špika uvedl,
že obnovitelné zdroje mají v energetickém
mixu svoje místo. „Ale jenom jako doplněk,
nikdy nemohou nahradit tzv. velkou energe-
tiku,“ zdůraznil Špika.
S ním souhlasí i hejtman, který klade důraz
na to, aby Česká republika i v budoucnu
byla ve výrobě elektrické energie soběstač-
ná. „Cestou je například rozvoj jaderné 
energetiky. Současná vláda tuto cestu kvůli
ohledu na jednu z koaličních stran zatím
neumožňuje,“ řekl Zahradník.

Pavel Hlouch

10 ZELENÁ ENERGIE

Jejich stánek se nacházel v příjemném
chládku podloubí hlavního českobudějo-
vického náměstí a lidé k němu mohli při-
cházet a ptát se na cokoliv z energetické
problematiky. „Asi nejvíce se lidé zajímají
o to, jak si pořídit fotovoltaickou (sluneční)
elektrárnu. To jsou ale trochu naivní před-
stavy o rychlém zbohatnutí. Je sice prav-
dou, že stát z těchto elektráren vykupuje
elektřinu za solidní cenu, kterou pak do sítě
prodává jako dotovanou, ovšem náklady
na postavení takové elektrárny nejsou malé
a letos už stát na ně žádné dotace nedá,
protože jsou vyčerpané,“ řekl spolupracov-
ník centra, který měl stánek na starosti.
Kromě toho je však Energy centre také
schopno lidem zdarma například poradit,
jak si postavit domy s malou spotřebou 
energie, jak si nejlépe nechat opravit stáva-
jící objekt, jak revitalizovat panelový dům,
pomoci s návrhy na co nejvýhodnější vytá-
pění a rovněž zájemcům sdělit ceny paliv
a energií.
„Dále se k nám lidé mohou přijít zeptat na
to, jak využívat biomasu, tepelná čerpadla,
jaké mohou získat dotace a podobně,“ 
uvedla projektová manažerka centra Jana
Kratochvílová.
Na Dnu pro obnovitelné zdroje se podílel
i Jihočeský kraj. Právě v prostorách jeho
sídla se konal seminář o vytápění bioma-

Jak ušetřit při vytápění svých rodinných domů, jak co nejvýhodněji získat elektrickou 
energii, i na tyto otázky dal odpověď jihočeský Den pro obnovitelné zdroje energie. Této
akce se zúčastnilo jedenáct organizací, mezi nimi i Energy centre v Českých Budějovicích,
společná to instituce Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousy.

SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY ANO,
VĚTRNÍKY JIHOČEŠI ODMÍTAJÍ

Relativně nejslabší požadavek na suverenitu v energetické oblasti
je mezi příznivci Strany zelených, ale i z nich 73 % požaduje, aby
o své energetické politice rozhodovaly jednotlivé země EU

Markéta Mikešová

V Evropě existují představy, že oblast energetiky
by měla být regulována či alespoň koordinována
v rámci celé Evropské unie. Češi tyto myšlenky
o „společné evropské energetické koncepci“
silně odmítají. Zhruba 80 % lidí, podle dubnového
výzkumu STEM, trvá na tom, aby rozhodování 
o energetické koncepci zůstávalo výhradně 
v kompetenci jednotlivých členských zemí.

AŤ O ENERGETICE ROZHODUJE
KAŽDÝ STÁT SÁM, ŘÍKAJÍ ČEŠI 

Myslíte si, že rozhodování o energetické 
koncepci by mělo zůstat výhradně 
v kompetenci jednotlivých zemí EU?

Zdroj grafu:
Výzkum STEM, Trendy 4/2008, 1341 respondentů starších 18 let



odborníky poradit ohledně úspor energie. 
„K 9. červnu naše informačně vzdělávací
kampaň „Posviťte si na úspory aneb šetřit
se dá každý den“ již proběhla ve dvaceti
městech. Mobilní zákaznickou kancelář
zatím navštívilo na 800 zákazníků a bylo
provedeno na 570 nových aktivací služeb.
Nejčastěji si zákazníci aktivovali službu - vir-
tuální obchodní kancelář. Návštěvníci si ta-
ké za dvacet dní vysoutěžili 2300 úsporných
zářivek,“ uvedla v bilanci k polovině kam-
paně tisková mluvčí ČEZ Ivana Vejvodová.
Každý, kdo si aktivuje některou z nabíze-
ných služeb či produktů, se může zúčastnit
soutěže o ceny v podobě energeticky úspor-
ných spotřebičů. 
Více informací o celém turné naleznete
na www.posvittesinauspory.cz 
nebo na www.cez.cz.

Marek Sviták

www.cez.cz

Již ráno se vltavotýnské děti z Mateřské
školky Dewetterova vydaly prostřednictvím
divadelního představení spolu se zvířátky
za tajemstvím světla a tepla, aby ochránily
nejcennější zdroje energie. „Touto zábavnou
formou chceme ukázat, proč je třeba ener-
giemi šetřit, a že i děti, ač jsou ještě malé,
mohou být v leckterých věcech nápomoc-
ny,“ uvádí Alan Svoboda, ředitel divize Ob-
chod ČEZ, a. s.
Odpoledne pak na vltavotýnském náměstí
Míru byla návštěvníkům k dispozici inter-
aktivní expozice ukazující provoz vzorové
domácnosti vybavené úspornými spotřebiči.
Nechyběla v ní ani „rodinka“, která z pohle-
du jednotlivých rodinných příslušníků for-
mou krátkých scének představila základní
zásady úsporného chování. „Cenu elektřiny
ovlivnit nemůžeme, můžeme však zákazní-
kům poradit, jak neplatit za energii více, než
je nutné. Jedním ze způsobů je poskytnout
jim dostatek informací o úsporách a poradit
jim s výběrem energeticky úsporného spo-
třebiče,“ dodává Svoboda.
„Ušetřit se dá i výběrem našich vhodných
služeb, mezi které patří například virtuální
obchodní kancelář na internetových strán-
kách Skupiny ČEZ, elektronická fakturace
nebo inkasní platby. Pro ty, kteří si například
staví nové bydlení, může být velice přínosné
specializované poradenství poskytované

v rámci produktové řady Exklusive,“ dopl-
ňuje Bohumil Mazač, generální ředitel ČEZ
Prodej, s. r. o.
V mobilním zákaznickém centru si návštěv-
níci mohli aktivovat či změnit energetické
produkty a služby, nebo se s přítomnými

Během května a června proběhla v 36 českých a morav−
ských městech informačně vzdělávací kampaň Skupiny
ČEZ „Posviťte si na úspory aneb šetřit se dá každý den“.
Jedinou jihočeskou zastávkou turné se stal v květnu Týn
nad Vltavou.

V TÝNĚ SI POSVÍTILI
NA ÚSPORY

Pohled do vzorové domácnosti virtuální rodiny

NĚCO O ÚSPORÁCH V DOMÁCNOSTI ANEB VÍTE, ŽE...
� Cena elektřiny v posledních letech roste pomaleji, než je tomu u jiných energií
a služeb?
Podle údajů Českého statistického úřadu došlo mezi lety 2001 a 2006 ke zdražení
zemního plynu o 31 %, vodného a stočného o 32 % a hnědého uhlí dokonce o 34 %.
V případě elektřiny přitom činilo zvýšení ceny ve stejném období jen necelých 13 %.

� Například chladnička je v běžné domácnosti v permanentním provozu, roz-
hodně se tedy u ní vyplatí dbát na co nejnižší spotřebu?
Chladnička s mrazákem běžné velikosti (celkový objem 260 l) energetické třídy C
spotřebuje ročně elektřinu za 1669 korun. Stejná chladnička třídy A+ jen 779 korun,
a úspora tak činí 890 korun ročně. 

� Pokud máte v bytě osm stowattových žárovek, které svítí průměrně hodinu
denně, prosvítíte ročně 1192 korun?
Když je nahradíte dvacetiwattovými úspornými zářivkami se stejnou intenzitou světla,
zaplatíte za elektřinu na svícení 238 korun a dosáhnete tak úspory 954 Kč ročně. Při
delším svícení bude úspora ještě vyšší.

� Televize staršího data výroby má ve stand-by režimu příkon až 6 W?
Bude-li každý den v provozu průměrně čtyři hodiny, je dvacet hodin denně v režimu
stand-by a ročně spotřebuje 43,8 kWh elektřiny. To ve finančním vyjádření znamená
zbytečně utracených 178,70 Kč.



ČERVENEC
n 2. - 5.7. Cyrano - Otáčivé hlediště, Týn nad Vltavou;
n 4.7. Triatlon Tálín - 14. ročník, Tálín; 
n 4.7. 36. ročník Vltavotýnských letních koncertů 

- Edita Keglerová, Týn nad Vltavou;
n 5.7. Promenádní koncert - Rozmarýnka, Týn nad Vltavou;
n 5.7. Den dětí, Dobšice;
n 5.7. 110. výročí SDH Bohunice, Hodonice;
n 5.7. Tradiční fotbalový turnaj, Všemyslice;
n 5.7. Pořežany cup, Žimutice;
n 5.7. Klavírní koncert Martin Kasík, Týn nad Vltavou;
n 6.7. Setkání rodáků ze Křtěnova a okolí, Všemyslice;
n 8.-16.7. Radúz a Mahulena - Otáčivé hlediště,

Týn nad Vltavou;
n 12.7. Světový pohát v kvadriatlionu, Týn nad Vltavou;
n 12.7. Týn beach I., Týn nad Vltavou;
n 12.7. Promenádní koncert - Prima Quintet, 

Týn nad Vltavou;
n 12.7. 36. ročník Vltavotýnských letních koncertů 

- Gentemen Singers, Týn nad Vltavou;
n 12.7. Memoriál pana Vaněčka, Březnice; 
n 12.7. Výročí založení SDH Doubravka, Chrášťany;
n 12.7. Klavírní koncert Ivan Klánský, Týn nad Vltavou;
n 13.7. Návštěva hradu Rožmberk, zámku Č. Krumlov 

a představení na otáčivém hledišti, Všemyslice;
n 18.-30.7. Skapinova šibalství - Otáčivé hlediště,

Týn nad Vltavou;
n 19.7. Promenádní koncert - Temelínská kapela,

Týn nad Vltavou;
n 19.7. Klavírní koncert Markéta Vejvodová, Týn nad Vltavou;
n 19.7. Pouť Dříteň, Dříteň;

n 25.7. 3. Vltavotýnské letní slavnosti, Týn nad Vltavou;
- „ZTUHA“, koncert bluegrassové kapely,
- „EPY DE MIE“, koncert folkové kapely, 
- „SEM TAM“, koncert country kapely,
- „HOP TROP“, koncert folkové kapely,
- „MARTHA A TENA Elefteriadu“, řecké písně,

n 26.7. - Rozhlasový a swingový orchestr 
České Budějovice,

- LAĎA KERNDL, král českého swingu,  
- Miroslav Surka, nejlepší trumpetista ČR, 
- Slavnostní průvod ke 130. výročí založení 

spolku „Veteráni - spolek bývalých vojáků 
v Týně nad Vltavou“,

- Prezentace MěDDM,
- Odpoledne s pohádkami, kejklíři, tanečnicemi,

šermíři a stylovou hudbou,
- „YAMAHA IN CONCERT“,
- „SON CALIENTE“, kubánská kapela 

a žhavé latinsko-americké rytmy,
- Velkolepý ohňostroj komponovaný s hudbou,

ORANŽOVÝ ROK 2008

Nejvíce turistů již tradičně vyrazilo na nejkratší desetikilometrovou
trasu, která směřovala na Semenec a přes stanici Pomoc přírodě.
„Tato nejkratší trasa je zpestřena řadou soutěží, takže je ideální
pro rodiny s dětmi či skupiny dětí. Díky krásnému počasí se na ni
letos vydalo 282 turistů. Nejvíce lidí lákala i nejkratší 40kilometrová
cyklotrasa, kterou absolvovalo 59 cyklistů. Na nejdelší stovku si
troufl letos jediný cyklista,“ bilancuje účast turistů Petr Cícha, kte-
rý již léta patří k hlavním organizátorům Vorařské padesátky.

Václav Brom

Svátek 8. května byl termínem pro uskuteč−
nění 31. Vorařské padesátky, která byla sou−
částí turistické části programu Vltavotýnský
Oranžový rok 2008. Pro turisty bylo připrave−
no šest tras v délce od 10 do 100 kilometrů.
A protože přálo počasí, tak na ně vyrazilo
422 milovníků přírody, ze kterých bylo 87
cyklistů. Organizace akce se tradičně 
chopili týnští Junáci, město Týn nad Vltavou,
Rumpold−T a hlavním partnerem byla Jader−
ná elektrárna Temelín. 

DO TERÉNU 
VYRAZILO
422 TURISTŮ
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n 26.7. Koloběžková Grand Prix Bechyně, Bechyně;
n 26.7. Výstava práce včelařů, Týn nad Vltavou;
n 26.7. Dětský tábor Lipno, Dříteň;
n 26.7. Svatoanenská veselice, Hosty; 
n 26.7. Sportovní fotbalový turnaj, Protivín;
n 26.7. Fotbalový turnaj „O pohár starosty obce“, 

Žimutice;
n 26.7. Ukázka juda a sebeobrany, Týn nad Vltavou;
n 26.7. Volejbalový turnaj smíšených šestek, 

Týn nad Vltavou;
n 26.7. Prezentace šachového klubu, Týn nad Vltavou;
n 26.7. 34. ročník Memoriálu Ladislava Světela, 

Týn nad Vltavou;

SRPEN
n 1.-20.8. Postřižiny - Otáčivé hlediště, Týn nad Vltavou;
n 2.8. 32. výročí otevření hasičské zbrojnice, 

Albrechtice nad Vltavou;
n 2.8. Žimutické slavnosti, Žimutice;
n 9.8. Memoriál Václava Kuráže, Dívčice;
n 9.8. Fotbalový memoriál Ládi Ryby, Zahájí;
n 9.8. Týn beach II., Týn nad Vltavou;
n 10.8. Bechyňský festival dechových hudeb, Bechyně;
n 16.8. Výročí založení SDH Koloměřice, Chrášťany;
n 16.8. Fotbalový turnaj o pohár starosty obce, 

Všemyslice;
n 17.8. Výlet parníkem za krásami Vltavotýnska,

Týn nad Vltavou;
n 23.8. Svatobartolomějská pouť, Chrášťany;
n 23.8. Noční hasičská soutěž, Mydlovary;
n 23.8. Letní turnaj v nohejbale, Týn nad Vltavou;
n 23.-30.8. Maryša - Otáčivé hlediště, Týn nad Vltavou;
n 29.-30.8. Celostátní turnaj žáků a žákyň - tenis,

Týn nad Vltavou;
n 30.8. Cabrov Freefest rockový festival, Týn nad Vltavou;
n 30.8. Loučení s létem Předčice, Týn nad Vltavou;

n 30.8. Memoriál Josefa Mikšovského, Žimutice;
n 30.8. Setkání rodáků, Žimutice;
n 31.8. Oranžové loučení s prázdninami, Nákří;

„Lidi si potřebujou popovídat. Jsem rád, že se můžou pobavit,“
usmíval se, když v sále kulturního domu publikum tleskalo ochotní-
kům z Týna nad Vltavou. Ti imitovali populární osobnosti, a tak
díky nim v Horních Kněžekladech zazpíval třeba Karel Gott, Ivan
Mládek vyslal na jeviště své půvabné kolegyně, na růžové housle
zahrál Pavel Šporcl a vrcholem se stala exhibice Africa Simona 
a jeho tanečníků. 

Dobře se při ní bavil i nejstarší občan, 94letý Josef Vach.
„Rád se ještě v těchhle letech na takový kabaret podívám. Dřív tady
tenhle kulturní dům nebýval, na zábavy se chodilo po okolních
vsích. Do města mě to netáhlo, nejradši jsem se procházel po lese.
Teď mě už bolej nohy, jinak mám zdraví dobrý,“ rozpovídal se bývalý
cestář a dárkový koš, který dostal od představitelů obce, zhodnotil
naprosto pragmaticky, „nemám žádnou dietu, všecko můžu sníst.“
Všímaví návštěvníci ocenili květinovou výzdobu. Vytvořila ji Jana
Kloudová, která na setkání přijela s maminkou Martou Faktorovou
z Českých Budějovic. „Tohle je pro mě rodná obec a v životě žádná
jiná nebude. Je to pro mě opravdu srdeční záležitost,“ prohlásila
s dojetím. 
A kam by rodáci z Horních Kněžeklad pozvali čtenáře Temelínek?
Do okolních lesů na houby, do nedaleké obce se zajímavým názvem
Bzí, kde najdou polorozpadlý statek, v němž se natáčel film Zlatí
úhoři, nebo do Modré Hůrky, odkud pochází Jana Boučková: „Je
tam opravená škola a dobrá hospoda, hezký kostelíček. Jak říká
režisér Troška, naše vesničky jsou jedny z nejkrásnějších míst na
světě. Není třeba jezdit nikam k moři.“

VaM

Po deseti letech se v Horních Kněžekladech
setkali rodáci a připomněli si 690 let obce.
Starosta Václav Nekola pozvánkami obeslal
také rodáky z okolních osad − Dolních Kněže−
klad, Ovčína a Štipoklas. Účast více než 220
hostů ho potěšila. 

690 LET
HORNÍCH
KNĚŽEKLAD
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„V našem městě máme tři velká sídliště,
kde žije hodně rodin s dětmi. I formou no-
vých hřišť se snažíme na sídlištích vytvořit
příjemné podmínky pro děti i jejich rodiče,
kde mohou trávit svůj volný čas. Do budouc-
na plánujeme vybudovat hřiště také na síd-
lišti Písecká, zatím však městu chybí finanč-
ní prostředky na jeho realizaci,“ uvedl sta-
rosta města Bechyně Jaroslav Matějka. 
Nové bechyňské Oranžové hřiště vyrostlo
na místě, kde bylo dříve staré a nepříliš
používané pískoviště bez dalších atrakcí.
Nyní zde mohou bechyňské děti využít
například houpačky, vozit se na kolotoči,
lézt na věž se dvěmi skluzavkami a hrát si
na pískovišti. Všechny hrací prvky splňují
náročná kritéria Evropské unie na bezpeč-
nost a hygienu. Hřiště budou nejvíce vyu-
žívat děti ze zdejšího sídliště a jeho blíz-
kého okolí. Pro větší bezpečnost je plocha
chráněna dřevěným plotem se dvěma uza-
mykatelnými brankami. O pořádek na hřišti

bude pečovat firma zajišťující technické
služby městu.
„Bechyňské hřiště je v pořadí vůbec prvním
Oranžovým hřištěm, které bylo v letošním
roce slavnostně otevřeno,“ vyjádřil se ko-
ordinátor projektu Oranžová hřiště Jan Vy-
skočil z Nadace ČEZ. 
„Jihočeským městům se v grantovém řízení
Nadace ČEZ na Oranžová hřiště letos daři-
lo. Ještě v průběhu roku budou otevřena
nová Oranžová hřiště v Ledenicích, Čes-
kém Krumlově, Českých Budějovicích, Pra-
chaticích, Protivíně a Horní Stropnici.
Na konci letošní roku si tak budou moci ji-
hočeské děti hrát již na 19 hřištích Nadace
ČEZ. Je vidět, že projekt Oranžové hřiště
představuje pro města vítanou možnost,
jak zlepšit podmínky pro volnočasové akti-
vity dětí a mládeže, protože vlastní finanční
prostředky jsou v této oblasti omezené,“
vysvětluje Marek Sviták, tiskový mluvčí Ja-
derné elektrárny Temelín. 

Václav Brom
Dětské Oranžové hřiště si děti z bechyňského 
sídliště ihned oblíbily.

Dětské Oranžové hřiště bylo koncem dubna otevřeno na
sídlišti Obránců míru v Bechyni. Náklady na jeho výstavbu
činily 800 tisíc korun. Téměř 90 procent bylo pokryto darem
Nadace ČEZ ve výši 700 tisíc korun. Zbylých 100 tisíc dopl−
nilo město Bechyně z vlastních zdrojů. 

DĚTI Z BECHYNĚ SI HRAJÍ 
NA ORANŽOVÉM HŘIŠTI

Zlepšení vztahů s obyvateli regionu kolem elektrárny je jedním 
z cílů týmu komunikace v rámci projektu BEZPEČNĚ 15TERA.
Z hlediska vzájemného soužití Temelína a obyvatel v okolí je velmi
významné, jak dobře spolu vedení elektrárny a lidé z vesnic a měst
poblíž elektrárny vycházejí. „Aktuální průzkum STEM z letošního
dubna ukázal, že vztahy se za poslední dva roky výrazně zlepšily
- v současnosti skoro tři pětiny obyvatel okolí elektrárny uznávají,
že představitelé elektrárny s nimi jednají otevřeně. Je to dobrý
signál o tom, že současná komunikační strategie elektrárny a spo-
lečnosti ČEZ jde správným směrem,“ říká v souvislosti s výsled-
kem výzkumu STEM vedoucí oddělení komunikace elektrárny
Milan Mušák. 

Markéta Mikešová

Letos v dubnu provedla agentura STEM průzkum veřejného mínění. Jedna z otázek, která je sledována
od roku 2000, se ptá, jak se lidé z okolí elektrárny dívají na otevřenost vedení ve vztahu k veřejnosti.
V letošním roce vidí Temelín jako informačně otevřený 57 % dotázaných, což je o 14 % více než 
v roce 2006. 

TEMELÍN SE CHOVÁ OTEVŘENĚ, 
UVEDLO 57 % LIDÍ Z REGIONU

Graf „Jaderná elektrárna Temelín se vůči 
veřejnosti chová otevřeně“ (údaje v procentech)

Zdroj grafu: STEM, Reg. výzkumy 2000, 2004, 2005, 2006, 2008
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hor. „Silný proud vody vytváří na hladině
až metrový kopeček a v místech, kde se
studená sladká voda mísí s teplejší moř-
skou, se vytvořil naprosto unikátní ekosys-
tém. Navíc při zpáteční plavbě naši loď do-
provázelo v těsné blízkosti hejno středomoř-
ských delfínů,“ doplňuje Pavel Vondrouš.
„Čištění Malše vnímáme jako velmi zajíma-
vou ekologickou akci. Vyčištění této rekre-
ačně využívané části Malše určitě povede
ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků v této
oblasti,“ zhodnotil přínos akce čištění Malše
tiskový mluvčí elektrárny Temelín Marek
Sviták. 

Václav Brom

Pod hladinu se ponořilo osm potápěčů 
a další desítka dobrovolníků pomáhala na
březích, především při vytahování těžkých
předmětů z vody. Řeku budějovičtí potápě-
či čistili poprvé, inspiroval je k tomu nápad
chorvatských kolegů, jimž spolu s dalšími
potápěči z celé Evropy pomáhali čistit moře.
„Určitě se na Malši vrátíme, možná k dalším
jezům, nebo si vybereme jinou řeku. Stej-
nou péči by ale potřebovaly i lomy a pře-
hrady,“ poznamenal Exl.
Jedním z potápěčů byl i Pavel Vondrouš,
který pracuje v oddělení zpracování doku-
mentace a technologických schémat na JE
Temelín. „Po předchozích deštích byla voda
v Malši hodně zakalená a viditelnost se po-
hybovala mezi 25 až 50 cm. Čištění dna
jsme tak prováděli spíš systematickým prů-
zkumem po hmatu. Přesto se nám podaři-
lo nalézt mimo jiné několik pneumatik, dvě
starší jízdní kola, starý výfuk od auta a větší
železný rám s mohutným článkovým řetě-
zem. Do sběrného dvora jsme odvezli plný
automobilový vozík šrotu a jiného odpadu,“
říká Pavel Vondrouš. Ten si svůj první potá-
pěčský kurz udělal během studia na Mos-
kevském energetickém institutu, kde stu-
doval v letech 1984 - 1990 obor jaderné
elektrárny a zařízení. „V Čechách jsem kurz
potápění využil již na jaře 1990, kdy jsem
se s třeboňskými svazarmovskými potápěči
a profesionálními potápěči z Povodí Vltavy
podílel na likvidaci části „železné opony“ -
ocelových mříží zabudovaných pod vodou

v šíji Staňkovského rybníka,“ uvedl jedno ze
zajímavých využití znalostí potápění Pavel
Vondrouš. Podle Pavla Vondrouše je každý
ponor svým způsobem jedinečný a neo-
pakovatelný. „V Čechách rád vzpomínám
na jedinečné potápění mezi dvoumetrovými
sumci u římovské přehrady nebo na setkání
s metr a půl velkou štikou na lomu Leštinka.
Pro potápěče je atraktivní i potápění v lomu
Borek, ve kterém je umístěn například starší
policejní vrtulník nebo kloubový autobus
Ikarus, ve kterém je možné dobře trénovat
potápění na vracích,“ říká Vondrouš. Ze
svých ponorů v moři velmi rád vzpomíná
na naprosto unikátní potápění v chorvatské
lokalitě Vrulja v místě, kde 20 m pod moř-
skou hladinou z jeskynního tunelu dravě
vtéká do moře studená říčka z Dalmatských

Zhruba tři metráky železného šrotu a dva centy dřeva vylo−
vili v závěru května potápěči z českobudějovického Octopus
clubu ze dna řeky Malše u Malého jezu. Ekologická akce
čištění Malše se uskutečnila s podporou Jaderné elektrárny
Temelín. „Vybrali jsme si Malý jez proto, že je to oblíbené
přírodní koupaliště, které přes léto denně využívají ke kou−
pání stovky obyvatel Českých Budějovic. Překvapilo nás, ko−
lik odpadu v řece bylo,“ uvedl instruktor potápění z Octopus
clubu Karel Exl.

POTÁPĚČI VYTÁHLI Z MALŠE
HROMADU ŠROTU  

Pavel Vondrouš pomáhá s úpravou výstroje jediné
ženě, která se zúčastnila akce „Čištění Malše“. 
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Přípravy na tuto každoročně největší výsta-
vu vrcholí. Galeristka Marie Hanušová do-
končuje katalog a poslední úpravy scénáře
zahájení. Finišuje se však i na rekonstrukci
dvorku u galerie. „Dlažba je hotová, sanační
omítky těsně před dokončením, probíhá
osazení montážních prvků pro stříšky na
zdech. Před dokončením je i ozvučení
dvorku a vnitřních prostor galerie. Letošní
dvorky budou, po loňském otevření vnitřních
prostor, tedy i tečkou za celkovou rekon-
strukcí Městské galerie U Zlatého slunce.
Bude to určitě velká událost a již se na ni
těším,“ říká starosta města Karel Hájek,
který při vernisáži kontroloval i postup sta-
vební rekonstrukce venkovního dvorku.
Jaderná elektrárna Temelín spojuje své jmé-
no s týnskou městskou galerií již řadu let.

Třetím rokem, v rámci projektu Oranžový
rok, je jejím generálním partnerem. „Finanč-
ně jsme se podíleli na rekonstrukci domu
U Zlatého slunce i dokončení venkovního
dvorku, kterým byla završena rekonstrukce
galerie. Za uplynulých třináct let si soubor-
ná výstava Vltavotýnské výtvarné dvorky
získala velké jméno v uměleckých kruzích.
A to nejen zde na jihu Čech, ale je vyhledá-
vána milovníky umění z celé České repub-
liky i ze zahraničí. Věřím, že se i letos gale-
ristce Marii Hanušové podaří do krásných
prostor zasadit skvělou výstavu, která v let-
ních měsících přiláká do Týna tisíce ná-
vštěvníků,“ přeje si ředitel elektrárny Teme-
lín Miloš Štěpanovský.

Václav Brom

V sobotu 28. června proběhne vernisáž XIV. ročníku Vltavo−
týnských výtvarných dvorků, které budou již 177 výtvarnou
výstavou pořádanou Městskou galerií v Týně nad Vltavou. 

Do konce června si návštěvníci Městské galerie 
U Zlatého slunce mohli prohlédnout výstavu Pivo
ve fotografiích, kterou připravili vynikající čeští 
fotografové Herbert Slavík a Tono Stano.

Co vás vedlo k rozhodnutí zapojit se
jako sponzor do kulturního dění 
v regionu jižních Čech?
Společnost TVEL aktivně vyhledává mož-
nosti podpořit nejrůznější významné pro-
jekty nejen v Rusku, ale i v dalších zemích,
kde působíme. Zaměřujeme se především
na rozvoj kultury, dětského a mládežnické-
ho sportu a také na podporu talentovaných
umělců.  Bereme to jako přirozenou sou-
část naší společenské zodpovědnosti. 
V České republice již několik let podpo-
rujeme projekt Dny ruské kultury, který
probíhá v Brně a v Praze. V rámci tohoto
festivalu představujeme českému publiku
nejvýraznější současné ruské umělce.
Po vítězství v tendru na dodávky paliva pro
elektrárnu Temelín jsme se začali poohlížet
i po sponzorských příležitostech v regionu
této elektrárny. 
Letos podporujete tři akce: výstavu
Vltavotýnské výtvarné dvorky, multime-
diální představení Múzy na vodě v Čes-
kých Budějovicích a festival Hudební
slavnosti Emmy Destinnové. Proč jste
se rozhodli právě pro tyto projekty?

Podpora kultury je jednou z naších priorit.
Proto jsme se v pilotním roce soustředili
právě na tuto oblast. Všechny tři projekty
podporujeme společně s naším partne-
rem, Skupinou ČEZ, s níž nás pojí dlou-
holetá vzájemná spolupráce a přátelství.
Skupina ČEZ totiž stejně jako TVEL klade
důraz na podporu kulturního rozvoje re-
gionů. Hlavním kritériem výběru byla ale
samozřejmě i kvalita projektů a také to,
aby oslovily co nejširší skupinu jihočeských
obyvatel. 

A jaké máte plány do budoucna? Hod-
láte region podporovat dlouhodobě?
Pevně doufám, že letošní pilotní ročník je
zahájením dlouhodobé spolupráce s regi-
onem, a to nejen v oblasti kultury. TVEL 
v mnoha zemích podporuje např. sportovní
akce s účastí ruských sportovců nebo
vzdělávání. Jsme otevřená, moderní spo-
lečnost, která vyrábí špičkovou, bezpečnou
technologii a rádi to všem ukážeme. Chce-
me, aby lidé o rozvoji jaderných techno-
logiích přemýšleli pozitivně.

Václav Brom

Ruská společnost TVEL, která již řadu let zásobuje palivem JE Dukovany, začne od roku 2010 
dodávat jaderné palivo i do elektrárny Temelín. Stejně jako v řadě jiných zemí i v České republice
chce TVEL kromě obchodních vztahů rozvíjet a podporovat také ty kulturní a společenské. Letos
poprvé se proto jako generální partner zapojuje hned do tří významných kulturních akcí v Jihočes−
kém kraji. Na podrobnosti jsme se ptali viceprezidenta TVEL Konstantina Sokolova.

TVEL PODPORUJE KULTURU NA JIHU

DVORKY LETOS 
JIŽ NA DVORKU
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„Měsíc květen je již tradičně měsícem s největší návštěvností.
Podílí se na tom především výlety škol v závěru školního roku.
Vzrostl i počet cyklistů a individuálních návštěvníků. Je to i tím,
že o jaderné energetice se v poslední době hodně mluví v médiích
v souvislostí se situací v energetice a cenách energií. Velký zájem
veřejnosti totiž zaznamenalo i Informační centrum JE Dukovany.
To v květnu navštívil rekordní počet 3 728 lidí, což i pro Dukovany
znamená rekord kalendářního měsíce. V květnu tak zájem o ja-
dernou energetiku projevilo rekordních 7 346 lidí,“ vysvětluje pří-
činu nárůstu návštěvníků na jaderných informačních centrech
tiskový mluvčí elektrárny Temelín Marek Sviták, který zájemce 
o návštěvu Temelína upozorňuje na prázdninovou změnu provozní
doby Informačního centra JE Temelín. „V měsících červenec a
srpen prodlužuje naše informační centrum odpolední provozní
dobu o 1,5 hodiny. Otevřeno tak bude denně od 9 do 17:30 hodin,
což podle našich zkušeností především vítají individuální návštěv-
níci a cyklisté,“ říká Marek Sviták.

Markéta Mikešová

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

V ČERVENCI A SRPNU OTEVŘENO OD 9 DO 17:30 HODIN.

Graf návštěvnosti IC v letech 2004 − 2008
(srovnávané období leden - květen)

Zdroj grafu: databáze Informačního centra JE Temelín

Za pět měsíců letošního roku přijelo na Informační centrum elektrárny Temelín rekordních 11 681
lidí. Je to o 14 % více než loni. Jenom za květen přijelo na Temelín 3 618 lidí, což je nejvyšší měsíční
návštěva v historii. Od roku 1991 navštívilo Informační centrum JE Temelín již 315 290 návštěvníků,
ze kterých bylo 19 446 (6,16 %) zahraničních.

O IC TEMELÍN JE ZÁJEM I LETOS 

„Park u zámečku Vysoký Hrádek jsme si
vybrali jako místo s krásnou přírodou, kte-
rou máme oba rádi. Vždy, když jsme probí-
rali místa pro naši svatbu, tak se nám stís-
něné prostory obřadních síní nezamlouvaly.
Naši představu o svatbě ve volné přírodě
splňuje tento zajímavý zámecký park. Ten
nám učaroval a jsme rádi, že elektrárna Te-
melín nám zde svatební obřad umožnila,“
shodují se na výběru místa nevěsta Ivana
Kolářová se ženichem Miroslavem Kleinem,
kteří oba pracují u dodavatelských firem na
elektrárně Temelín. 
„V dnešní době snoubenci hledají pro vstup
na cestu společným životem netradiční
prostředí a obřadní místnosti je tak nelá-
kají. A rekonstruovaný park kolem zámeč-
ku Vysoký Hrádek již patří mezi zajímavá
místa, která si mladí lidé oblíbili. 

Důkazem je to, že dubnová svatba je v tom-
to místě již třetí a na obecním úřadě evidu-
jeme další dva páry, které se zde chtějí vzít
v létě,“ říká starosta obce Temelín Stanislav
Helige, který bude novomanžele oddávat.
„Jsme rádi, že se z chátrajícího objektu,
kterými zámeček i park v devadesátých
letech byly, podařilo udělat známé návštěvní
místo jižních Čech. A těší nás i jeho vzrů-
stající oblíbenost u snoubenců pro jejich
svatbu. Mladý vltavotýnský pár je tak již
třetí svatbou od roku 2006. Devátého srpna
nás u zámečku Vysoký Hrádek čeká další
svatební den. Ten bude netradiční tím, že
své ANO si ve stejný den řeknou hned dva
páry, a 30. září bude v parku další svatba,“
říká tiskový mluvčí elektrárny Temelín Ma-
rek Sviták.

Václav Brom

Již potřetí zaznělo zámeckým parkem Informačního centra
elektrárny Temelín novomanželské ANO. Do manželství, na
ostrůvku rybníčku v parku pod zámečkem Vysoký Hrádek,
vstoupili vltavotýnští snoubenci − slečna Ivana Kolářová (23)
s panem Miroslavem Kleinem (32). 

TŘETÍ NOVOMANŽELSKÉ 
ANO ZAZNĚLO 
U ELEKTRÁRNY 
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V této sezoně také lidé zaplatí za dopravu
svých kol dvacet korun namísto loňských
deseti. To však šéf nadace obhajuje, podle
něj to není pouhé zdražení. „Tato jízdenka
na kolo platí i pro cestu zpět z jakéhokoliv
místa linek Cyklotransu. Nám se jedná o to,
aby se našimi autobusy cyklisté i vraceli 
a nevyužívali nás jenom k cestě tam,“ ob-
jasnil. V praxi to znamená, že třeba cyklista
pojede autobusem do Znojma, sedne na
kolo, dojede do Slavonic a odtud zpátky
autobusem do Českých Budějovic, ale jíz-
denka na kolo mu stále platí. Dokonce se
dají kombinovat i jednotlivé trasy. Takže se
třeba cyklista vydá autobusem po modré
do Vimperka, odtud pojede na kole do
Písku a autobusem žluté trasy se vrátí do
Českých Budějovic. I v takovém případě
mu pro obě jízdy stále platí dvacetikoruno-
vý lístek za kolo.
Všechny důležité informace zájemci najdou
na webové adrese www.jihoceske-cyklos-
tezky.cz. Cyklisté si tady mohou zjistit, jak
jim jedou spoje jednotlivých linek, kolik je
bude stát jízdenka, najdou tady také tipy
na výlety z jednotlivých míst s jejich popi-
sem (délka, stoupání, klesání apod.), do-
poručené typy kol, kde všude se mohou
najíst i ubytovat. Určitě není na škodu se
třeba dozvědět, že v takovém jihomorav-
ském Novém Šaldorfu u Znojma je 180 vin-
ných sklípků.
Cyklisté si také musí dát pozor v Českých
Budějovicích. Spoje Cyklotransu neodjíždějí
tak jako většina linek ze střechy Merkury
centra, ale z nástupiště 33, které je vedle
zastávky  městské dopravy pro výstup.
„Naše poděkování patří také Jaderné elek-
trárně Temelín, která je k nám dost štědrá
a umožňuje nám tento systém financovat.
I díky ní mají jižní Čechy nejrozsáhlejší
systém cyklobusů v rámci jižních Čech,“
řekl Votřel.  

Pavel Hlouch

„Tato trasa loni končila ve Vranově nad Dyjí,
letos jsme ji tedy o něco prodloužili. Lidé,
kteří však pojedou až na konečnou do Znoj-
ma, nebudou litovat, protože se mohou vy-
dat na stezky do Podyjí a též do Rakouska,
kde jsou rovněž ideální podmínky pro cy-
klistiku,“ uvedl Vladimír Votřel, ředitel na-
dace Jihočeské cyklostezky, který je záro-
veň koordinátorem pro jízdní řády linek Cy-
klotransu, jak se tento systém nazývá. 

Dopravci připravili na letošní rok i další no-
vinky. Tou nejdůležitější je hlavně to, že ve
všedních dnech pojede u spojů šedé linky
na Kvildu dvoupatrový přívěs, do kterého
se vejde až čtyřicet kol. „Na této trase se
dříve stávalo to, že jsme museli některé
cyklisty odmítat, protože byl přívěs s koly
přeplněný. To už by se tedy stávat nemělo,“
zdůraznil Votřel.

Autobusy s přívěsy pro jízdní kola začnou v půli června,
přesně čtrnáctého, opět brázdit Jihočeský kraj po sedmi
různých trasách. Celkem tři modré, šedá a červená vedou
různými směry z Českých Budějovic na Kvildu, žlutá z Čes−
kých Budějovic do Orlíku nad Vltavou, vltavská z Českých
Budějovic přes Lipno do Horní Plané, novohradská z Českých
Budějovic na Hojnou Vodu a konečně nejdelší zelená míří 
z Českých Budějovic přes Českou Kanadu až do Znojma.

CYKLOBUSY BUDOU
JEZDIT I DO ZNOJMA

Jak dlouho už jezdíte na kole?
Tak to od té doby, kdy jsem se to jako malý
chlapec naučil. (směje se). Ale vážně, ak-
tivně po cyklotrasách v Jihočeském kraji
jezdím asi deset let.

Kolik kilometrů ročně ujedete?
Dříve to bylo tak pět až osm tisíc kilometrů,
ale od té doby co žiji na Šumavě a pořídil
jsem si kolečkové brusle, tak je to méně.
Stále se však účastním některých cyklis-
tických akcí jako například letos Vítání léta
v Netolicích.

Jaké jsou vaše oblíbené cyklotrasy 
v jižních Čechách?
Tak určitě jsou to Novohradské hory, tam
se nacházejí dosud neobjevené nádherné
trasy a myslím si, že se tam v příštích le-
tech přesune zájem jihočeských cyklistů.
Ovšem bude potřeba tam dobudovat infra-
strukturu. To znamená zřídit zázemí pro cy-
klisty, jako jsou hotely, penziony, ubytovny
či restaurace a také třeba síť půjčoven kol.

Jak pokračuje prodloužení cyklostezky
z Hluboké do Týna nad Vltavou?

To je takové moje dítě a já pracuji na tom,
aby se co nejdříve tato část dokončila.
Je však důležité se domluvit se zástupci
Lesů České republiky, přes jejichž území
vede většina trasy. Když to dobře půjde,
tak letos by se měl dokončit úsek z Hlubo-
ké nad Vltavou do Purkarce.

Jaká je podle vás podpora cyklistiky 
v Jihočeském kraji z hlediska sponzorů
či krajských a obecních úřadů?
Určitě je nejlepší v rámci celé České re-
publiky. Důkazem toho je i rozvinutá síť 
linek cyklobusů, tedy autobusů, které 
v přívěsech zároveň vozí i kola. Je tady
také nejvíc cyklistických tras v rámci celé
země. Poděkování si určitě zaslouží hejt-
man Jan Zahradník, který je sám náruži-
vým cyklistou, krajský radní pro kulturu 
a cestovní ruch František Štangl a starosta
Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa. Na
rozvoji cyklistiky v jižních Čechách má
velkou zásluhu také vedení Jaderné elek-
trárny Temelín, které ji štědře podporuje. 

Pavel Hlouch 

Pavel Marek kdysi vedl nadaci Jihočeské cyklostezky a ročně
najezdil pět až osm tisíc kilometrů na kole. Ač je mu už čtyřia−
šedesát let, když může, stále vyráží do šumavských kopců.

NOVOHRADSKÉ HORY 
ČEKÁ CYKLISTICKÝ BOOM
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Koláčky uvítala děvčata v krojích téměř 200 cyklistů na startu akce „Jaro na blatech“ ve Veselí nad Lužnicí.

Téměř 70 cyklistů se vypravilo na nejdelší
trasu, vedoucí přes Informační centrum 
elektrárny Temelín, sídlící v příjemném pro-
středí renesančního zámečku Vysoký Hrá-
dek. Tam bylo, stejně jako loni, nachystáno
pro všechny příjemné občerstvení a většina
cyklistů využila i možnost seznámit se 
s problematikou jaderné energetiky. 
K dalším zajímavostem na trase patřila Ná-
rodopisná expozice Blatská kovárna dopl-
něná výstavou loutek v Záluží u Vlastiboře
a Muzeum historických vozidel a staré ze-
mědělské techniky v Pořežanech. V cíli 
U Hokejky vyhrávala od odpoledních ho-
din až do půlnoci kapela Wohryzek Band.
Účastníci si na památku odnesli pamětní
list a nový propagační materiál o Blatech.
Akci podpořila již podruhé i nadace Jiho-
české cyklostezky. Veselští pořadatelé dě-
kují temelínskému informačnímu centru za
spolupráci a těší se na další ročník.

Marie Hadravová

Předposlední sobotu v květnu uspořádalo město Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s Infor−
mačním centrem Jaderné elektrárny Temelín a veselským oddílem turistiky akci pro 
cyklisty s názvem „Jaro na Blatech“. Na startu přivítala 190 účastníků děvčata v blatských
krojích svatebními koláčky. Připraveny byly tři trasy od 36 do cca 100 kilometrů. 

CYKLISTICKÉ „JARO NA BLATECH“ 
DORAZILO AŽ NA TEMELÍN

„Cyklisté tohle hodně podceňují, ale pak
se stane, že píchnou a musí vléct kolo
pěšky třeba deset kilometrů, což není nic

příjemného,“ upozorňuje. V dnešní době
podle něj také není problém nainstalovat si
na jízdní kolo nějakou brašničku s nářadím.

„Modifikací různých klíčů je celá řada a ono
je dobré být připraven na různé situace.
Třeba na to, že se uvolní řetěz, a pak si
ho umět nasadit zpátky,“ řekl Otčenášek.
Motoristé si pravidelně dávají auta do ser-
visů na technické prohlídky, a to se bere
jako samozřejmost. Ovšem podobně by
se měli chovat i cyklisté, kteří bohužel
technický stav svých kol často podceňují.
Minimálně jednou ročně by měli svěřit
svá kola na kontrolu odborníkům. „V rámci
takových prohlídek zkontrolujeme pláště,
duše, brzdy a přehazování,“ upřesnil
Otčenášek.
Cyklistické přilby jsou povinné pro mládež
do osmnácti let. Ovšem v případech ne-
hod mohou zachránit život anebo zabrá-
nit vážným úrazům hlavy i u dospělých.
„Přilby jdou hodně na odbyt a kupují si
je lidé bez rozdílu věku, skutečně jsou
důležité z hlediska bezpečnosti,“ potvrdil
Otčenášek.

Pavel Hlouch 

Václav Otčenášek, majitel servisu a prodejny kol Cyklosport v Týně nad Vltavou, klade cyklistům
na srdce: Když jedete na výlet, berte si sebou vše potřebné na lepení prasklé duše anebo rovnou
náhradní duši. 

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY JSOU POTŘEBA



kde si pořádně užili adrenalinu. Pro zájem-
ce organizátoři nachystali lanové překážky,
mobilní stěny a různé soutěže. „Bylo tu su-
per, mohli jsme být jako horolezci,“ řekl
dvanáctiletý Jaroslav Vojta z Tábora.
Vodňany patří k jihočeským centrům rybář-
ství a podle toho vypadal i zdejší program
vítání léta. Zájemci se mohli zúčastnit ry-
bářských závodů na řece Blanici a také
se v rámci Dne otevřených dveří podívat
do zdejší rybářské školy.
V Českých Budějovicích pak staročeský
jarmark na Piaristickém náměstí lákal na
tradiční staročeské lidové umění, návštěvní-
ci mohli ochutnat i speciality našich předků.
V Písku se zase konala vernisáž pískových
soch na náplavce Otavy. Zároveň se zde
pořádaly i kurzy pro všechny zájemce o toto
pozoruhodné umění. Lidé tady mohli sledo-
vat tréninky jízdy na dračích lodích a také si
to na nich sami zkusit. Ti nejmenší mohli
vyrazit na pochod pohádkovým lesem. 
V jižních Čechách tak lidé dostali při vítání
nové turistické sezony opět možnost nasát
svěží atmosféru jarních měsíců a seznámit
se se zajímavostmi a zvyky, které jsou pro
jižní Čechy tak typické. A pro toho, kdo
letos Jihočeské vítání léta nestihl, existuje
jedná dobrá rada. Počkat si na příští roč-
ník a některé z mnoha zajímavých akcí se
osobně zúčastnit. Stojí to opravdu za to.

Pavel Hlouch 

V letošním roce bylo do projektu zařazeno
jedenáct akcí v termínu od konce dubna
do konce května. „Tímto projektem sledu-
jeme dva cíle, za prvé je to přilákání turistů
do Jihočeského kraje mimo hlavní sezonu,
za druhé jde o nabídku zajímavého progra-
mu pro Jihočechy,“ upřesnil Stumpf.
Letní turistická sezona byla na jihu Čech
v rámci Jihočeského vítání léta zahájena
v následujících městech: Veselí nad Lužnicí,
Český Krumlov, Netolice, Týn nad Vltavou,
Tábor, Vodňany, České Budějovice, J. Hra-
dec, Prachatice, Písek a Strakonice. 
Ve Veselí nad Lužnicí se mohli lidé vypravit
na dálkový pochod či se projet na kole.
„Takhle si po zimě vyrazit na kole, to vůbec
neškodí. Kupodivu jsem to zvládl docela
dobře, myslel jsem, že to bude horší,“ řekl
Pavel Vitouš z Tábora, který se vydal na
nejdelší stotřicetikilometrovou trasu pro cy-
klisty. Veselští také připravili pokus o svě-
tový rekord v nonstop lovu kaprů, který trval
maratónských 42,199 dne.    
V Českém Krumlově si užívaly zamilované
páry, které se líbaly pod rozkvetlým stro-
mem na náměstí lásky. Dále místní orga-
nizátoři připravili dětské čarodějnické od-
poledne. Děti se vydováděly, závodily v nej-
různějších disciplínách a samozřejmě ne-
chyběla ani soutěž o nejhezčí masku.
V Netolicích se lidé na Prvního máje dočkali
parního vlaku, který přijel z Českých Budě-

jovic. Přes den mohli cyklisté vyrazit na ně-
kolik tras po okolí, nebo ti, co dávají před-
nost umění před sportem, se mohli jít po-
dívat na zajímavou výstavu grafiky Natura
Morte do místního muzea Otakara Kudrny.
V Týně nad Vltavou v Den osvobození 8.
května, tak jako každý rok, se vydali lidé
na dálkový turistický pochod anebo na
cyklotrasy do okolí. 
Z Tábora mohli lidé jet na hrad Choustník,

„Jaderné elektrárně Temelín patří velký
dík za to, že se vítání léta daří uskuteč-
ňovat,“ uvedl projektový manažer 
z JCCR Petr Stumpf.

Nejrůznější atrakce od pokusu o rybářský rekord, přes líbací akci pod rozkvetlým stromem
až po čarodějnický rej, to všechno a mnoho dalšího nabídlo návštěvníkům letošní Jihočeské
vítání léta. Tuto velkolepou akci připravila Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR)
ve spolupráci s jihočeskými městy a Jadernou elektrárnou Temelín, která byla generálním
partnerem projektu.

JIHOČESKÉ VÍTÁNÍ LÉTA
NABÍDLO NEVŠEDNÍ ATRAKCE
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ný další problém nenastal,“ oddechl si šéf-
kuchař Jan Uhlíř. Potěšilo ho, že po nachy-
staných pokrmech se jen zaprášilo a z míry
jej nevyvedly ani rozličné dotazy přihlížejí-
cích. Trpělivě vzdoroval i pivem rozvesele-
nému pánovi, který mermomocí chtěl při-
pravovat pokrmy nikoli v troubě, ale na gri-
lu. „Jsem rád, když se lidi zajímají. Pokud
tady nic nezbylo, je to pro mě dobrá vizitka,
že jim připravená jídla chutnala,“ uzavřel
šéfkuchař nad prázdnými pekáči.
Rybářské dny kromě radosti přinesly staros-
ti vodňanským fotbalistům. „Mládežnické
týmy měly velké potíže se sestavami, pro-
tože někteří hráči dali před mistrovskými
zápasy přednost rybářským závodům na
Blanici. Asi proto, že nejsou tak často jako
fotbal,“ durdil se člen výboru FK Vodňany
Vladislav Filip. I „slepované“ mančafty mlad-
ších a starších žáků si naštěstí poradily se
slabým soupeřem z Cehnic. Ale pokud by
narazily na zdatnějšího soka, kvůli úlovkům
mohly přijít o cenné body. Program Vodňan-
ských rybářských dnů zkrátka táhne. Přes-
polní i domácí.

VaM 

Mnohé zajímavosti bylo možné najít kupří-
kladu během Dne otevřených dveří Střední
rybářské školy a vyšší odborné školy vodní-
ho hospodářství a ekologie. „Lidé se hodně
ptali na žací stroj, zajímali je bedny na pře-
pravu ryb, mechanický keser, motory do
lodí a další věcí. Přišli úplní laici, ale také ti,
kteří se budou ucházet o studium na naší
škole v příštích letech, nebo absolventi z let
minulých. Za dnešek jich mohlo být okolo
tří set,“ odhadl jeden z průvodců Jiří Štekl,
žák druhého ročníku.
Na prohlídku rybářské školy se z náměstí
vypravil i Petr Svoboda: „Vystoupení šermí-
řů a muzikantů se dětem líbila a pak jsme
se šli podívat sem. Učebny a výzdoba na
mě sice dýchly starými časy, když jsem já
chodil do školy, ale děti obdivovaly rybičky
a leguány, dívali jsme se do mikroskopu 
a na vypreparované živočichy. Do rybářské-
ho a hydrobiologického výzkumáku jsme
už nedošli. Děti jsou uťapané a hladové,
proto se vracíme. Do Vodňan jsme přijeli 
z Prahy na návštěvu. Jestli bude k obědu
vodňanský kapr? Vaří babička, ale nevíme
co. Mám ryby rád, kapra bych bral.“ Kapra mohli ochutnat ti, kteří zamířili odpo-

ledne do sportovního areálu Blanice, kde
viděli nejen ukázky kulinářské přípravy ryb,
ale také rybolovné techniky. Hned tři po-
krmy tady ukázkově připravoval člen Aso-
ciace kuchařů a cukrářů České republiky
a kapitán jihočeského kuchařského týmu
Jan Uhlíř. „Kluci z rybářské školy filetovali
kapry, a to pro mě byla základní surovina,
kterou jsem zpracovával a připravoval ve
třech podobách - kapr vařený v páře a k ně-
mu meruňková omáčka a čerstvě pečená
bagetka, dále gratinovaný kapr s brambo-
rami a zakysanou smetanou a třetí pokrm
pečený kapr se sezamovou krustou s gri-
lovanou čerstvou zeleninou. Bude léto, tak
preferuji lehká jídla, která nezaplácnou ža-
ludek,“ komentoval své počínání a zmínil,
že do poslední chvíle nevěděl, zda se ve
velkém stanu podaří zprovoznit sporák.
„Měli jsme problémy s elektřinou ohledně
nějakého jištění. Nakonec se díky šikovným
zvukařům a elektrikářům vše povedlo a ner-
vozita opadla. Pro dané prostředí jsou to
typické podmínky. Přivezl jsem si svoji tech-
nologii, věděl jsem, v čem budu vařit. Žád-

Město Vodňany si váží podpory Jaderné elektrárny Temelín, která jako generální partner
podpořila v rámci projektu Oranžový rok také letošní Vodňanské rybářské dny (15. − 17.
května). Dokládá to titulní strana květnového vydání Zpravodaje města Vodňany. Starosta
Václav Heřman v něm vyjádřil přesvědčení, že se snad organizátorům podařilo připravit
vše ke spokojenosti návštěvníků. „Vždyť jsou to největší slavnosti města v roce, a je tedy
dobře, že předmětem programu je celá řada zajímavostí,“ konstatoval vodňanský starosta.

MLADÍ FOTBALISTÉ DALI
PŘEDNOST RYBÁŘSKÝM DNŮM

Kapra vařeného, gratinovaného i pečeného předvedl návštěvníkům rybářských dnů kuchař Jan Uhlíř, 
kapitán jihočeského kuchařského týmu.



Začátek oslav patřil v Temelínské hospodě
slavnostní schůzi, při které byly rozdány
pamětní listy a ocenění. Nejvýznamnější
ocenění za dlouhodobou práci pro sbor
dobrovolných hasičů - Svatého Floriána -
získal Milan Tedla za své 41leté působení
ve sboru. Po té již následovala společná ta-
neční zábava, o kterou se postarali Fla-
mendři z Třeboně.
Program oslav pokračoval v sobotu prů-
vodem k Pomníku padlých a slavnostním
položením věnce za doprovodu dětské
kapely v čele s kapelníkem panem Košná-
řem. Po té se průvod přesunul na hřiště,
kde byla připravena přehlídka staré hasič-
ské techniky a ukázka dětí v požárním
sportu. Nejstarší vystavenou stříkačkou
byla jednoproudová páková stříkačka 
zapůjčená ze Všemyslic. 

branku, která byla vstupenkou do boje o po-
hár. Pár minut před koncem se to podařilo
lomnickému Božovskému. Po zásluze pak
trenér Lomnice odměnil své hochy kopeč-
ky zmrzliny. Za bojovný výkon a postup si
to zasloužili,“ pochválil lomnické chlapce
šéfredaktor Temelínek Václav Brom, který
na turnaji zastupoval generálního partnera
turnaje Jadernou elektrárnu Temelín.

Markéta Mikešová

Druhý kvalifikační turnaj přinesl řadu pře-
kvapení a výborných výkonů. Například ve
svém posledním zápase doslova „vybouchli“
chlapci z Týna. Ti do zápasu s SKP České
Budějovice za sebou měli pět vítězství, ale
v zápase s SKP dostali deset branek a pro-
hráli vysoko 1:10. „Nevím, co se stalo a ur-
čitě to byl náš nejhorší výkon v turnaji.
Pravdou je, že soupeř hrál výborně a bě-
hem prvních čtyř minut nám dal tři branky
a z toho jsme se již nevzpamatovali. SKP
hrál výborně a my se musíme připravit na

odvetu ve finálové skupině v září, kdy pů-
jde o pohár,“ sportovně uznal kvalitu soupe-
ře trenér domácí Olympie Zdeněk Šálený.
Skvělé výkony předvedli ve druhém turnaji
chlapci z Lomnice nad Lužnicí. Ti v prvním
turnaji získali jediný bod, ale v červnu vy-
hráli všechny tři své zápasy a nakonec se
protlačili ze čtvrtého místa do finálové čtve-
řice. „V posledním zápase hrála Lomnice
o přímý postup s budějovickou Lokomoti-
vou. Ještě pět minut před koncem to bylo
1:1 a oba týmy se snažily vstřelit vítěznou

Ve čtvrtek 12. června byl v Týně nad Vltavou sehrán druhý turnaj základní části 15. poháru
TEMELÍNEK fotbalových kadetů (hráči s rokem narození 1999 a mladší), kterého se účastní
osm mužstev. Po dvou turnajích, ve kterých každé mužstvo sehrálo šest zápasů, se tabulka
rozdělila na dvě poloviny. Do finálového turnaje, který se hraje 11. září 2008, jde z prvního
místa domácí Olympie Týn před chlapci ze Sezimova Ústí, SKP Č. Budějovice a Lomnicí na
Lužnicí. Tato čtyři mužstva budou bojovat o pohár, zbylá mužstva budou hrát o 5.−8. místo. 

DO VELKÉHO FINÁLE JDE 
Z PRVNÍHO MÍSTA OLYMPIE TÝN 

Sbor dobrovolných hasičů Temelín byl za-
ložen roku 1898 v hostinci u Petříků. Z pů-
vodních 33 členů má nyní sbor 48 dospě-
lých a 14 dětských hasičů, kteří se aktivně
podílejí při technických zásazích v obci 
a okolí. Mezi nevýznamnější akce patřila
pomoc při povodních v roce 2002, kdy 
nepřetržitě pomáhali 14 dní při odklízení
škod, které tehdy velká voda napáchala.
První zakoupenou stříkačkou byla v roce
1898 páková ruční stříkačka R.A Smékal,
která byla pořízena za 930 zlatých. V roce
1934 byla zakoupena první motorová stří-
kačka a v roce 2001 za přispění Jaderné
elektrárny Temelín zásahové vozidlo RE-
NAULT Kerax v hodnotě 6 400 000 Kč.  

Markéta Mikešová
Oslavy hasičům nepřekazil ani déšť, který se 
v odpoledních hodinách přehnal nad hřištěm.

Pátek 6. června patřil v Temelíně oslavám 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Temelín. 
Oslav, které se konaly v rámci Oranžového roku 2008, se zúčastnilo několik desítek lidí z Temelína 
i okolí a sbory dobrovolných hasičů okolních vesnic.

110 LET HASIČŮ V TEMELÍNĚ
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Škola je základem obce
Přestože do ní chodí jen 24 dětí a obec na
ni doplácí milion korun ročně, Olešničtí se
školy nevzdají. „Myslím, že to nejsou zby-
tečné peníze, protože škola a školka, kde
máme dvě třídy pro padesát šest dětí, jsou
pro obec základ - díky nim mladí lidé zůstá-
vají v obci, protože mají pro děti zázemí,“
vysvětlila starostka Olešníku Jana Píchová.
Škola navíc neslouží jen vzdělávacím úče-
lům, svou klubovnu zde mají také dobro-
volní hasiči, kteří se věnují práci s mládeží.

JJee  vviidděětt,,  žžee  nnaa  šškkoolluu  oobbeecc  ddrržžíí,,  zzvveennččíí  ii  zzee--
vvnniittřř vvyyppaaddáá  vveellmmii  nnoovvěě,,  ppaanníí  ssttaarroossttkkoo......
Poslední velkou rekonstrukci jsme proved-
li v roce 2001. V půdní vestavbě vznikly 
i tři byty pro mladé rodiny s dětmi. Takže
děti chodí do školy přes chodbu.
MMááttee  mmeezzii  žžáákkyy  ppoouuzzee  mmííssttnníí  dděěttii  nneebboo
sseemm  ddoojjíížždděějjíí  ii  zz  jjiinnýýcchh  oobbccíí  ssppaaddaajjííccíícchh
ppoodd  vváášš  úúřřaadd  --  zz  CChhlluummccee  nneebboo  NNoovvéé  VVssii??
Ne, děti z Chlumce chodí na Hlubokou 
a z Nové Vsi do Dřítně, kam to mají blíže.
Ale naopak k nám zajíždějí dvě děti z Dívčic.
OObbccee  ččaassttoo  zzááppoollíí  ss  nneeddoossttaattkkeemm  šškkoolláákkůů,,
jjaakk  jjee  ttoo  uu  vvááss?? Do takové situace se letos
dostaneme poprvé, v září nám pravděpo-
dobně budou chybět jedno dvě děti do
normativu předepsaného ministerstvem
školství. Pro nás to znamená, že budeme
muset na mzdy doplácet z obecních peněz.
Na druhou stranu ve školce je dětí dost,
takže za dva roky to zase bude v pořádku.
A vyplatí se nám po tu dobu školu udržet.
Díky ní nemusejí mít rodiče s dětmi takovou
starost, ve škola a družině jsou zaopatřené
od rána do odpoledne, nemusejí nikam
obtížně dojíždět. TToo  aassii  rrooddiiččee  oocceenníí..
Když za námi přijdou mladí lidé, že by tu
rádi bydleli, je dobré, že jim můžeme říci
ano, máme tu základní i mateřskou školu.

Markéta Mikešová 

Program zahájili pohádkou Zlatovláska
místní žáci. Jak také jinak - není to pro ně
nic výjimečného, nejrůznějším uměleckým
aktivitám se věnují po celý rok. „Škola je
bez nadsázky centrem kulturního dění v ob-
ci. Pořádá velikonoční dílny s ukázkami
zvyků a rukodělné výroby, školní akademii,
drakiádu a různá pěvecká a divadelní vy-
stoupení, letos podruhé v rámci Oranžového
roku spolupořádaného Jadernou elektrár-
nou Temelín. Škola je opravdu základem
obce, společenského a kulturního života,“
vyzdvihla význam školy starostka Olešníka
Jana Píchová.
Na malou školu je toho docela dost - když
ji navštěvuje pouhých 24 dětí, o které se
starají dvě učitelky, jedna vychovatelka 
v družině a na jednu hodinu týdně externí
učitelka hudební výchovy. 
„Máme je v pěti ročnících rozdělené do dvou
tříd. Malý počet dětí ve třídě se zdá na první
pohled jako velká výhoda, je to takové ro-
dinné prostředí, ale na druhou stranu učíte
tři spojené ročníky najednou, takže příprava
je náročnější. Děti to ale dokáží vytěžit, pro-
tože je to učí pracovat samostatně,“ přiblí-

žila Zdeňka Hucková, která na škole učí
třináct let, z nichž posledních šest je záro-
veň ředitelkou. 
Na oslavu byl připraven program na celé
odpoledne (a také spousta koláčů). Na vy-
stoupení dětí z místní školy navázali ochot-
níci z českobudějovického ochotnického
spolku J. K. Tyl s pohádkou Perníková cha-
loupka, na děti dále čekaly soutěže, na star-
ší pak hudební vystoupení - hra na pilu a du-
dácká kapela a v podvečer na úplný závěr
Duo Escalona hrající k poslechu i tanci.
Zavzpomínat na léta strávená v olešnické
škole přišli také bývalí pedagogové i žáci.
„Školu jsem navštěvoval v osmdesátých
letech, na druhý stupeň jsem potom chodil
do Dřítně. Vzpomínám na tu dobu rád, i na
spoustu věcí mimo školu. Měli jsme více
volna, než když jsem potom museli dojíž-
dět do školy jinam. Škola je teď moc hez-
ká, opravená, třídy jsou nově vybavené.
Jediné, co od naší docházky zůstalo stejné,
je tabule,“ zasmál se dvaatřicetiletý Pavel
Hajný, který přišel do školy zavzpomínat 
s manželkou a synkem v kočárku - budou-
cím žákem olešnické malotřídky.

Zlatovláska v podání žáků olešnické školy

Malá budovou i počtem dětí, ale velká významem − taková je
olešnická malotřídka, která v sobotu 14. června oslavila
50. výročí své vlastní budovy. Ta byla přestavěna na školu 
z návesního statku vedle obecního úřadu, předtím bývaly
jednotlivé třídy různě rozesety po jednotlivých staveních.
Zavzpomínat na školní léta a pobavit se odpoledním kultur−
ním programem přišlo téměř sto lidí.

OLEŠNICKÁ ŠKOLA
OSLAVILA 50 LET

Jana Píchová, starostka Olešníka



S obrázkem sedmileté Kateřiny Soukupové nám její babička
Jaroslava Píchová poslala z Vodňan i hezký dopis, ze kterého
citujeme: 

„Doufám, že nebude vadit, že je kresleno i na druhé straně
čtvrtky. Jsem totiž stará důchodkyně a z úsporných důvodů
chci, aby vnučka na čtvrtky malovala po obou stranách. Ráda
a hodně totiž maluje, a když přijede, shání se hned po papíru
nebo čtvrtce. Vnučka obrázek kreslila večer po příjezdu svého
bratránka na kole. Moc ji zajímalo osvětlení, které si na kole
vyměňoval.“

Paní Píchová, děkujeme za dopis i hezký obrázek vaší vnučky.
Té posíláme dáreček do Libějovic a vám do Vodňan posíláme
balíček se čtvrtkami a kreslícími potřebami, aby měla vnučka
na co kreslit a rozvíjet svůj malířský talent.

V tomto červnovém čísle výtvarnou soutěž nevyhlašujeme.
Přejeme našim mladým čtenářům krásné prázdniny. Další
velkou výtvarnou soutěž o zajímavé ceny vyhlásíme v srpnu. 

Daniela Helešicová (Týn nad Vltavou, 7 let) Kateřina Soukupová (Libějovice, 7 let)

Kateřina Kratochvílová (Bechyně, 5,5 roku)Michaela Šedivá (Žimutice, 7 let)

24 ČTENÍ A SOUTĚŽE PRO DĚTI

Ve druhém čísle jsme vyhlásili dětskou výtvarnou soutěž s tématem „NA KOLE“. Přišla nám asi stovka obrázků a za všechny
děkujeme. Bylo pro nás těžké nakonec vybrat čtyři obrázky, jejichž autoři budou odměněni dárečky z Jaderné elektrárny
Temelín.  

HRAJEME SI S TEMELÍNKEM

Jan Kubíček (ZŠ Zliv, 8 let)


