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Dostavba Temelína oživí hospodářství ČR
Příští rok bude zlomový, pak již bude jen lépe
Temelín s rekordem
Děti Vánoce milují
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SLOVO
ŠÉFREDAKTORA
Vážení čtenáři,
v ruce držíte poslední letošní číslo Teme-
línek v jejich 16. ročníku. Letos jsme pro
vás připravili 130 stránek informací o dě-
ní v obcích kolem elektrárny, ale i přímo
v ní. Nechyběly informace o české a za-
hraniční energetice. Věřím, že jste si každý
našel to, co vás zajímá. 
Do tohoto posledního čísla jsme zařadili
dva větší rozhovory k elektrárně Temelín,
včetně tradičního s jeho ředitelem. Najde-
te v něm i tři ankety, každá s jiným zaměře-
ním. Nezapomněli jsme na kalendárium,
které rekapituluje uplynulý rok na elekt-
rárně Temelín a v jejím okolí. 
Za pár dnů nás čekají nejkrásnější svátky
v roce - Vánoce. Věřím, že se na ně těšíte
a chcete si je užít v klidu a pohodě. Víte,
někdy zbytečně podléháme „ďáblovi kon-
zumu“ podporovanému masivní reklamou
na ty nejlepší, nejdokonalejší a in výrobky,
které, jak je nám namlouváno, musíme
mít. Věřte, nemusíme. Než stát desetime-
trové fronty u pokladen marketů, je mno-
hem příjemnější vytáhnout staré sáňky 
a bez nehody sjet kopec za barákem. 
A když s sebou k jízdě vezmete svoji 
ratolest, tak věřte, že jste její největší 
hrdina. Jak dlouho jste nepostavili sně-
huláka z klasických tří koulí, s mrkvovým
nosem, uhlím místo knoflíků na fráčku 
a kloboukem? Vím, potřebujeme k tomu
sníh, ale snad napadne. Pak i tato posled-
ní výmluva padne a bude na nás, jestli
najdeme k zimním radovánkám čas, vůli 
a sílu. 
Jménem redakce Temelínek vám přeji
veselé Vánoce, bezvadnou koulovačku
a úspěšný vstup do roku 2009. V něm
nám všem přeji pevné zdraví a hodně 
úsměvů. 

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 letošní poslední kolo FOTOPŘEHLÍDKY 2008 jsme sta-
novili téma „ZIMA A VÁNOCE“. Ukázalo se, že ve vašich 
archívech fotografie na toto téma nechybějí. Symbolicky se
nám do soutěže ozvalo ve dvanáctém měsíci roku dvanáct
autorů. Nebylo lehké vybírat, protože všechny obrázky měly
svůj příběh a svou atmosféru. Nakonec jsme pro otištění 
a odměnu vybrali šest fotografií šesti autorů. 
FOTOPŘEHLÍDKA bude pokračovat i v roce 2009. První téma
vyhlásíme v ÚNORU 2009, kdy vyjde první číslo XVII. ročníku
Temelínek. Děkujeme všem, kteří v letošním roce svými foto-
grafiemi přispěli do soutěže. 
Všem fotografům přejeme krásné Vánoce 
a bystré oko s pevnou rukou v roce 2009.

www.cez.cz

DÍKY ZA VAŠE 
VÁNOCE A ZIMU

Alena Vachušková, (42 let)
Fotografie je z loňského Štědrého 
večera. Napadlo mě k ní takové přání 
- Veselé vánoce mějte, u večeře 
nespěchejte, na kosti si pozor dejte 
a kapra si vychutnejte! 
Tak veselé Vánoce!

Pavel Koc, Protivín (33 let)
Fotografie je z našeho rodinného každoročního zvyku,
pouštění lodiček ze skořápek a svíček. Ta světýlka 
k atmosféře Vánoc patří.

Stanislav Schneedorf, (72 let)
Zimní fotografie na zámku Hluboká nad Vltavou a v parku. Byla to první námraza 
loňského roku, přesně jeden den před Štědrým dnem. 

Josef Zunt, Týn nad Vltavou (25 let)
Tento snímek jsem pořídil na adventních trzích v Norimberku. Místní ozdoby jsou
jako zrcadlo „fotogenické“ a k Vánocům patří.

Miloslav Jochmann, Zliv (51 let)
Tak tento zimní obrázek vznikl na břehu Bezdreva. 

František Bouda, 
Týn nad Vltavou (24 let)
Krásné útvary dokáže led 
vykouzlit každý rok 
na neuvěřitelných místech 
a do neuvěřitelných tvarů ... 
... i takto pak může vypadat 
informační tabule v zimě.



■ 1. 1. 2008 | Informační centrum JE Temelín loni navštívil
rekordní počet lidí | V průběhu roku 2007 přijel na Informační 
centrum JE Temelín rekordní počet 26 875 návštěvníků. Je to 
o 10 % lidí více než v roce 2006, kdy přijelo 24 402 lidí.

■ 12. 2. 2008 | V Českých Budějovicích proběhl energetický
seminář | Jeho tématem byly možnosti České republiky na 
pokrytí energetických potřeb.

■ 11. 3. 2008 | Temelín již vyrobil 70 miliard kWh elektřiny
V úterý 11. 3. dosáhla elektrárna Temelín výroby 70 miliard kWh
elektrické energie. První elektřinu vyrobil Temelín v prosinci 
2000. Vyrobená elektřina by pokryla spotřebu Jihočeského 
kraje po dobu 16 let. Hlavní město Praha by Temelínem vyro-
benou elektřinu spotřebovalo za 11 let.

■ 28. 3. 2008 | Nadace ČEZ rozdělila pět milionů pro obce
V Dřítni převzalo 30 starostů obcí z okolí Jaderné elektrárny 
Temelín symbolické šeky v souhrnné výši pět miliónů korun 
od Nadace ČEZ. Podpořeno tak bylo 30 projektů na první 
pololetí 2008. Současně byl zahájen 3. ročník projektu Oranžový
rok. Do letošního ročníku se zapojilo 31 obcí a jejich akce 
JE Temelín podpořila částkou 9,5 miliónů korun.

■ 25. 4. 2008 | Studenti ukončili Jadernou maturitu | Premié-
rový projekt JADERNÁ MATURITA 2008 proběhl na Temelíně. 
JADERNOU MATURITU 2008 na elektrárně Temelín úspěšně 
složilo 42 studentů z devíti středních škol Jihočeského kraje 
a Prahy.

■ 7. 5. 2008 | Druhý blok vstoupil do odstávky pro výměnu
paliva | Na druhém bloku byla zahájena plánovaná odstávka.
Její harmonogram zahrnoval více než šest tisíc činností, které 
provedlo tisíc pracovníků. Na odstávce se podílelo třicet do-
davatelských firem.

■ 30. 6. 2008 | Odstávka druhého bloku skončila o 68 hodin
dříve | V neděli v 01:07 hodin byl druhý blok Temelína trvale 
připojen k rozvodné síti. Délka odstávky trvala 50,17 dne, tzn. 
že byla o 2,83 dne (68 hodin) kratší, než bylo plánováno. 

■ 11. 7. 2008 | ČEZ požádal MŽP o posouzení případné 
dostavby JE Temelín (EIA) | Společnost ČEZ tak chce umožnit
komplexní posouzení vlivu případné dostavby Jaderné elektrárny
Temelín na životní prostředí.

■ 15. 8. 2008 | Temelín obhájil titul Bezpečný podnik
Tým auditorů potvrdil, že elektrárna Temelín má plně funkční 
systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jehož pravidla 
během provozu také dodržuje. Temelín tedy bude moci i příští
tři roky užívat titul Bezpečný podnik. Ocenění elektrárna získala 
poprvé v roce 2005.

■ 18. 8. 2008 | Skončila 3. Letní univerzita na Temelíně 
Dva týdny strávilo 28 vysokoškolských studentů na odborné 
stáži na JE Temelín. Temelínská Letní univerzita je jednou z dob-
rých možností, jak přitáhnout k energetice mladé a vzdělané 
lidi. Právě dostatek kvalifikovaných odborníků je nezbytnou 
podmínkou pro další rozvoj české energetiky. 

KALENDÁRIUM ROKU 2008
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■ 25. 8. 2008 | Úspěšná zkouška s maketou kontejneru 
CASTOR | Zkoušky ověřily, že s kontejnerem CASTOR bude 
možné bez problémů manipulovat v koridoru prvního bloku, 
v transportním koridoru, přímo na reaktorovém sále, dále i na 
mezistupni šachty transportního kontejneru a přímo v ní. V příštím
roce se budou stejné zkoušky provádět i na druhém bloku.

■ 1. 9. 2008 | Temelín dokončil modernizaci simulátoru 
V závěru srpna dokončili na Temelíně záměnu hardware plno-
rozsahového simulátoru. Modernizace se připravovala od 
poloviny roku 2006. Přes léto byla provedena jeho samotná 
výměna včetně odzkoušení a od září již opět simulátor slouží 
operátorům k jejich přípravě. Náklady na jeho modernizaci byly
77,5 miliónu korun.

■ 1. 9. 2008 | Začala výměna jodových tablet | Celkem 
48 867 balení jodových tablet Kalium jodid (antidot) bylo do 
konce roku distribuováno mezi 27 tisíc obyvatel ve 32 obcích 
v okolí elektrárny Temelín. Tablety se mění v pětiletých interva-
lech. První distribuce proběhla v roce 1999, další v roce 2004. 
Jde tedy o třetí výměnu tablet okolo elektrárny. Další výměna 
tak čeká obyvatele až v roce 2013.

■ 6. 9. 2008 | Bicyklem za jádrem | Tradiční cykloturistickou
akci pro veřejnost v prostorách Informačního centra JE Temelín
a zámeckého parku navštívilo 1 250 lidí. 

■ 19. 9. 2008 | Temelín ukončil modernizaci systému 
fyzické ochrany | Na Temelíně byla dokončena modernizace 
technického systému fyzické ochrany. Po deseti měsících práce
ji dokončila firma PKE ČR s.r.o. Ta systém vybavila novými ser-

very a počítači digitálního videa, moderními řídicími jednotkami
detekčních systémů a kontrol vstupů. Vylepšení původního sys-
tému, který před 10 lety dodala její mateřská společnost rakous-
ká firma PKE Elektronice AG, stálo 30 miliónů korun.

■ 1. 10. 2008 | Šestá svatba u Temelína | Netradičně v úterý
30. září v 11 hodin proběhla na ostrůvku rybníčku v zámeckém
parku Informačního centra elektrárny Temelín čtvrtá a poslední
letošní svatba. Od roku 2006, kdy se zde uskutečnil první 
svatební obřad, jde již o šestou svatbu. 

■ 8. 10. 2008 | Maketa ruského paliva zkoušena na Temelíně 
V roce 2010 začne v temelínských reaktorech výměna americ-
kého paliva za ruské od společnosti TVEL. První palivový soubor
(imitátor) byl přivezen v říjnu a na Temelíně si na něm vyzkoušeli
veškeré manipulace a seznámili se s jeho konstrukcí.

■ 20. 10. 2008 | Závada na turbíně zdržela odstávku prv-
ního bloku | Během závěrečných zkoušek turbogenerátoru 
před jeho připojením do rozvodné sítě byla zjištěna závada na 
průtočné části (rotoru) třetího nízkotlakého dílu turbíny. Rotor
byl ve Škodě POWER opraven do začátku prosince a v polo-
vině prosince byl první blok opět připojen k rozvodné síti. 

■ 9. 11. 2008 | Temelín letos podpořil jižní Čechy 55 milióny
korun | ČEZ podpořil pěti milióny korun dalších 32 projektů 
na druhé pololetí 2008, které směřovaly především k rozvoji 
infrastruktury v obcích. Jaderná elektrárna Temelín tak letos 
podpořila více než 700 projektů a akcí na jihu Čech částkou 
55 miliónů korun.

■ 11. 11. 2008 | ČEZ získal stavební povolení na stavbu 
skladu vyhořelého paliva | Ve lhůtě na odvolání podala roz-
klad proti vydání stavebního povolení některá občanské sdru-
žení. Rozhodovat bude ministr průmyslu. 

■ 14. 11. 2008 | V Horní Stropnici otevřeno letos páté 
Oranžové hřiště na jihu Čech | Nová Oranžová hřiště s pod-
porou Nadace ČEZ byla v roce 2008 otevřena v Českých Bu-
dějovicích, Českém Krumlově, Horní Stropnici, Protivíně a v Pra-
chaticích. Tím se zvýšil počet Oranžových hřišť na území jižních
Čech na sedmnáct.

■ 1. 12. 2008 | Padl historický rekord v návštěvnosti IC JE
Temelín | Za 11 měsíců roku 2008 přijelo na elektrárnu 28 086 
návštěvníků. Tím padl historický rekord z roku 2007.

■ 17. 12. 2008 | První blok v provozu | Po kontrole a opravě 
turbíny pracuje první blok na plném výkonu.



provoz by bylo potřeba získat 600 kvalifi-
kovaných odborníků. Nové bloky by prová-
zely zakázky v hodnotě desítek miliard pro
české firmy. Rozhodně se jedná o investici,
která by oživila hospodářský růst celé Čes-
ké republiky a pomohla by i jižním Čechám.

Má dostavba Temelína 
podporu veřejnosti?
Podle průzkumu společnosti STEM z dub-
na letošního roku jsou pro rozvoj jaderné
energetiky v České republice dvě třetiny
obyvatelstva. Nové bloky v Temelíně by
podpořilo 73 procent účastníků případného
referenda, což je o pětinu více než v roce
2005. Podporu má elektrárna i ve svém
blízkém okolí. Téměř 80 procent obyvatel
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česká energetika jako samostatný ostrov.
Energetické sítě jsou tak propojeny, že na-
příklad individuální cenová politika v pro-
deji elektřiny již prakticky neexistuje. Na
druhou stranu 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 budouc-
nu u nás využívat, je zejména politickou 
otázkou. Z řady odborných studií vyplývá,
že po roce 2015 přestane být Česká repub-
lika z hlediska dodávek elektřiny soběstač-
ná a bude muset zajistit její dovoz. Je však
otázkou, odkud a za jakou cenu. Situaci
musíme co nejrychleji začít řešit. 

Je řešením další rozvoj 
jaderné energetiky v ČR?
Osobně považuji rozvoj jaderné energetiky
v kombinaci s výstavbou plynových elekt-
ráren a úsporami za optimální cestu, kte-
rou by se měla česká energetika do bu-
doucna vydat. Obnovitelné zdroje budou,
i přes svůj další rozvoj, v našich podmín-
kách pouze doplňkovým zdrojem. Ano, jád-
ro je dobrou alternativou a ČEZ v polovině
července podal žádost o posouzení vlivu
případné dostavby elektrárny Temelín na
životní prostředí (EIA). 

Dočkáme se tedy v budoucnu nových
bloků zde na jihu Čech?
Doufám, že ano. Podání žádosti o EIA ještě
ale neznamená, že 3. a 4. blok na Temelíně
bude. Spíše to vypadá, že výsledky probí-
hajícího procesu budou využity pro bu-
doucí politické rozhodnutí. Každopádně 
z mého pohledu je Temelín pro nový ja-
derný zdroj jednoznačně nejvýhodnější.
Původně zde byly čtyři bloky plánovány,
nakonec ale byly realizovány pouze dva.
Proto je tady dostatek prostoru pro pří-
padné nové bloky, ale i pro dodavatelské
zázemí. Lokalita je prozkoumána z hlediska
vhodnosti pro jadernou energetiku, tech-
nicky je nejpřipravenější a především se
zde nachází kvalifikovaný personál, který
provozuje stávající dva bloky.

Výstavbu nových bloků by provázela
řada ekonomických přínosů. Je to tak? 
Určitě. Znamenala by vytvoření několika
tisíc nových pracovních míst, pro následný

Pane řediteli, Temelín řídíte od 1. pro-
since 2007. Mohl byste se krátce ohléd-
nout za svým ročním působením na
Temelíně?
Rok 2008 byl pro nás prvním rokem reali-
zace projektu „Dosažení vysoké kvality
lidského výkonu“. Zavedli jsme různé ná-
stroje a postupy, které nám pomohou vy-
hnout se lidským chybám, případně včas
je odhalit. Je to jedna z cest ke zvyšování
spolehlivosti a bezpečnosti provozu. 

Další cestou je určitě 
modernizace zařízení?
Určitě. Letos jsme modernizovali zavážecí
stroj na prvním bloku a příští rok nás to če-
ká na druhém. To nám umožní zrychlit vý-
měnu paliva a stroj bude připraven i na ma-
nipulace s palivovými soubory společnosti
TVEL, které začneme využívat v roce 2010.
Dokončili jsme modernizaci simulátoru pro
zkvalitnění výcviku personálu. Vylepšili
jsme technický systém fyzické ochrany.
Osobně mě těší, že jsme obhájili titul Bez-
pečný podnik, který potvrzuje, že systém
bezpečnosti práce na naší elektrárně je na
vysoké úrovni. 

Z pohledu provozu a výroby však rok
2008 nebude patřit k těm nejlepším.
Bohužel máte pravdu. Loni jsme moderni-
zovali vysokotlaké díly turbíny na obou
blocích. Současně jsme pro letošní rok
naplánovali rekordní výrobu ve výši 13,6
miliardy kWh elektřiny. Nyní již víme, že
plán nesplníme. Při závěrečných testech
turbíny po odstávce před připojením první-
ho bloku k rozvodné síti došlo k poruše na
nízkotlakém dílu turbíny. Oprava a kontroly
turbíny nám prodloužily odstávku až do po-
loviny prosince. To je výpadek, který již ne-
jsme schopni nahradit. Na druhou stranu
se po technickém vyřešení nízkotlakých
rotorů dostaneme zase o krok dál. Stále
platí náš dlouhodobý cíl. Do roku 2012 roč-
ně vyrobit 15 miliard kWh elektrické energie
a dlouhodobě tuto výrobu dosahovat. Cíl
je to bezesporu ambiciózní, ale také reálný. 

Opusťme na chvíli Temelín. Jaký je váš
názor na další vývoj energetiky v ČR?
To je poměrně široká otázka. Je potřeba si
uvědomit, že v dnešní Evropě neexistuje

Jaderná energetika je poslední dobou často diskutovaným tématem v České republice.
Podstatnou roli v jejím dalším rozvoji může sehrát Jaderná elektrárna Temelín. Na to 
jakou, ale i na další témata, jsme se zeptali ředitele největší české elektrárny Miloše 
Štěpanovského.

DOSTAVBA TEMELÍNA OŽIVÍ
HOSPODÁŘSTVÍ ČR
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považuje Temelín za pevnou součást Jiho-
českého kraje. My si této podpory vážíme
a bezpečným a spolehlivým provozem, vzá-
jemnou komunikací a spoluprací chceme dál
zlepšovat naše vztahy s okolím elektrárny.

Pane řediteli, jak prožijete 
závěr letošního roku?

Podle původních plánů měl být mnohem
klidnější, ale díky zmíněným potížím na tur-
bíně prvního bloku budeme v polovině
prosince tento blok teprve spouštět. Proto
bude závěr roku pracovně náročnější, než
jsme na Temelíně chtěli. Věřím, že o Váno-
cích budeme mít oba bloky v plném pro-
vozu a bude čas prožít tyto nejkrásnější

svátky roku v klidu s rodinou. To samé pře-
ji i všem čtenářům Temelínek. Klidné a po-
hodové Vánoce, ve-selý a úspěšný vstup
do roku 2009. V něm vám přeji pevné
zdraví, hodně úspěchů v práci a rodinnou
pohodu. 

Václav Brom

na jadernou expanzi francouzské elektrá-
renské společnosti EdF, která provozuje
nejvíce jaderných elektráren na světě (jen
ve Francii 58). Nedávno získala celkem
45% podíl na britském energetickém trhu.
Velká Británie totiž čelí se svými zastara-
lými uhelnými elektrárnami energetické
krizi a EdF tam hodlá v brzké době vybudo-
vat čtyři nové jaderné bloky po 1600 MW.
Francie (EdF) chce vybudovat v deseti růz-
ných zemích do roku 2020 cca deset ev-
ropských tlakovodních reaktorů. V Němec-
ku není boj mezi odpůrci a příznivci jádra
dosud definitivně rozhodnut. Po plánova-
ném odstavení jaderných elektráren do
roku 2020, které zatím platí, neexistuje
totiž reálná možnost tyto kapacity jinak
nahradit. Pokud by se tento záměr přesto
realizoval, znamenalo by to i nebezpečí,
že by Německo hospodářsky kleslo do
skupiny druhořadých průmyslových zemí…

Zdroj: Časopis ZEITBÜHNE 5/2008

Podle Windtnera dnes Rakousko dováží
asi 32 % celkové spotřeby elektřiny ze za-
hraničí. Windtner přímo říká, že politici 
i média v Rakousku rozšiřují lživé tvrzení,
že v celém rakouském dovozu je pouze
5 % elektřiny, která pochází z jaderných
elektráren. Hlavními dodavateli elektřiny
do Rakouska jsou totiž Německo s podí-
lem jádra 30 % a Francie s podílem jader-
né elektřiny 80 %. Evropská energetická
síť je společná a propojená, jinak by ne-
mohla fungovat. Ani v Rakousku tak nelze
říci, zda elektřina v zásuvce pochází z ja-
derných či klasických elektráren. Musíme
vždy počítat s mixem a skutečností je, že 
v Rakousku má 50 % z dovážené elektřiny
svůj původ v jaderných elektrárnách.

Obnovitelné zdroje ANO, ale…
Tvrzením, že používáme v Rakousku pou-
ze 5 % elektřiny z jádra, chtějí politici ve-
řejnosti namluvit, že je možné toto opticky
údajně „malé“ množství elektřiny nahradit
sluneční a větrnou energií či biomasou.
Vítr a slunce však nenahradí vůbec žád-
nou elektrárnu, jelikož při jejich výpadku
(není vítr či nesvítí slunce) musí být vždy
připravena v pohotovosti plynová elektrár-
na, která jejich výpadek nahradí a jejíž ná-
razový přerušovaný provoz její vlastní ži-
votnost drasticky zkracuje. 
Nejvhodnějším záskokem za vítr a slunce
by byly akumulační vodní elektrárny, je-
jichž výstavbu ale politici již po několik de-
setiletí brzdí. Elektřina vyrobená z obnovi-
telných zdrojů jako je vítr, slunce, biomasa,
není i podle příznivců těchto zdrojů přitom
nikdy rentabilní. Kompenzuje se to buď
subvencemi nebo daněmi, které cenu 
elektřiny stále navyšují. 

K odmítání jádra
V Rakousku panuje podle Windtnera anti-

jaderná hysterie. Militantní odpůrci jádra
jsou sice v řadě zemí, ale ne všude. Sku-
tečnost, že šířený strach z jádra v Rakous-
ku bez přístupnosti k věcným argumentům
zachvátil široké masy Rakušanů, lze prý
označit za národní nemoc. 
Horní Rakousko mrhá v této souvislosti 
s miliony získanými od daňových poplatní-
ků, jeden milion euro investovalo jenom do
podpory protitemelínské kampaně v ČR.
K tomu všemu je nutné ještě přičíst náklady
na pověřence země HR pro protijaderné
otázky Radka Pavlovce a jeho dvě stálé
kanceláře v Linci a v Praze.
Hornorakouská zemská vláda zakázala i do-
voz levné elektřiny z jádra. Je známé, že
koncern Energie AG Oberösterreich měl
svoje kapitálové podíly v ČR také ve firmě
ČEZ a nepřímo tak na elektrárně Temelín
a dostal i nabídku na dodávku levné elek-
třiny v ceně dva centy za kWh.
Hornorakouská vláda nám ale zakázala tuto
nabídku přijmout, říká Windtner. 
Windtner ke konci svého článku poukazuje

Generální ředitel energetického koncernu EAG Oberösterreich Leo Windtner říká v člán−
ku časopisu "Zeitbühne", že 50 % elektřiny, které Rakousko dováží, pochází z jaderných 
elektráren. A protože jde o článek se zajímavými informacemi k energetice našich jižních
sousedů, seznamujeme s nimi i čtenáře Temelínek.

RAKOUSKO - POLOVINA 
DOVOZU ELEKTŘINY Z „JÁDRA“

(Pokračování ze strany 6)
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Ulomená lopatka. Je to ve světě ener-
getiky něco výjimečného?
Výjimečné to není. Víme o lopatkách vel-
kých turbín renomovaných firem. Lopatky
v minulosti také padaly na našich klasic-
kých elektrárnách i na turbíně v Dukova-
nech. Větší „průšvih“ byl, když nedávno 
v Kanadě spadl do moře celý rotor při na-
kládání na loď.
Někdo si může říct, jak je možné, že na tak
velké turbíně upadne lopatka? Nechci brá-
nit výrobce, je třeba si ale uvědomit, že pár
let před tím, než byla projektována naše
turbína, se používalo logaritmické pravítko.
A při projektování naší tisícovky to už bylo
lepší a kromě rýsovacího prkna měli pro-
jektanti k dispozici i kalkulačku Texas In-
strumental. Z dnešního hlediska je to ale
pravěk…

V minulých letech musel Temelín řešit
i problém s vysokotlakým rotorem tur-
bíny, který bylo potřeba vyměnit.
Předpokládáte i výměnu nízkotlakých
rotorů?
Výměnou vysokotlakých rotorů jsme od-
stranili rezonance a zvýšili výkon stroje na

Pane inženýre, loni jste ještě sloužil 
jako směnový inženýr a požadoval 
na správě, aby byly bloky v pořádku.
Dnes šéfujete právě správě zařízení.
Jak nyní vnímáte požadavky provozní-
ho personálu?
Již před lety, když jsem sloužil jako operátor
v Dukovanech, se říkalo, že ten, kdo odejde
z blokové dozorny a dostane práci „na rá-
no“, tak přejde MOST ZAPOMNĚNÍ...
Prostě za pár měsíců přijde na návštěvu na
blokovou dozornu a mluví jinak než operá-
tor, má jiné názory než operátor a hájí jiná
stanoviska než operátor.
Tak to prostě je, ať přecházíte odkudkoliv
kamkoliv… I mě to postihlo. Když jsem pře-
šel na správu a viděl „o čem to je“, změnil
jsem samozřejmě trochu názor „provozáka“.
Zároveň jsem však nezapomněl, že jsem

na provozu strávil řadu let s tak skvělou
partou lidí, jakou je modrá směna.
Jsem profesionál a dnes hájím stoprocent-
ně zájmy svých kluků a děvčat na správě.
Současně se snažím chápat názory a pro-
blémy ostatních. Zjistil jsem jednu důleži-
tou věc. Totiž, že každý, kdo přejde „most
zapomnění“, se i potom chová v souladu se
svojí povahou. Jestli tedy někdo nadával
na všechny okolo, bude stejně nadávat 
i v nové funkci. Já nenadávám.

Letošní rok byl asi náročný. Museli jste
řešit mimořádnou odstávku 1. bloku na
jaře a řádnou odstávku protáhl problém
s turbínou. 
Ano, upadla lopatka… Nestačí? Tak tedy.
Upadla lopatka ze třetího oběžného kola
třetího nízkotlakého dílu první turbíny. Po-
drobnou kontrolou všech nízkotlakých ro-
torů jsme zjistili i několik dalších poškoze-
ných lopatek. Docenti Janovec a Siegl 
z ČVUT - materiáloví specialisti - zjistili mno-
ho podrobností. Z  lomu například došli 
k závěru, že rozvoj mikrotrhlinky na lopat-
ce se datuje k roku 2005 a její vznik ještě 
o pár let dozadu. 

Jiří Tyc je na Temelíně vedoucím odboru Péče o zařízení a naši čtenáři jej určitě znají jako
šéfa Jihočeských taťků. „Letos jsem profesně prožil svůj bezesporu nejtěžší rok. Můj odbor
se jmenuje Péče o zařízení a pečovat o Temelín není nic jednoduchého,“ říká Jiří Tyc, který
věří, že od roku 2010 bude Temelín pracovat stále lépe. Rozhovor, který jsme s Jiřím Tycem
vedli, je zajímavý a rozsáhlý. Proto jsme se dohodli, že v prosinci otiskneme část k elekt−
rárně Temelín a druhou část k české energetice uveřejníme v únoru 2009.

PŘÍŠTÍ ROK BUDE ZLOMOVÝ, 
PAK JIŽ BUDE JEN LÉPE

Pracovníci ČEZ ENERGOSERVIS dokončují montáž turbíny na prvním bloku po ukončení kontrol a opravy
nízkotlakých rotorů.

(Dokončení na straně 9)
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EVROPSKÁ UNIE
JADERNÁ ENERGETIKA ZAJISTÍ 
ENERGETICKOU BEZPEČNOST EVROPY
Do konce roku 2008 Evropská komise předloží návrh nové Direk-
tivy na jadernou bezpečnost. Informoval o tom komisař EU pro
energetiku Andris Piebalgs na konferenci ENEF v Bratislavě v li-
stopadu 2008. Účastníci bratislavského jaderného fóra dali jasně
najevo, že očekávají, že nový návrh EK bude vycházet z již existu-
jících principů formulovaných agenturou MAAE. 
Andris Piebalgs sice nebyl osobně v Bratislavě přítomen, ale vy-
jádřil se v písemné zprávě, kterou adresoval tomuto fóru a kde
mimo jiné řekl: „Více než 50 % evropských zdrojů elektřiny musí
být do roku 2030 zaměněno za nové, což představuje potenciální
investice v hodnotě 900 miliard EUR. V této souvislosti je jaderná
energetika jasnou alternativou, protože neprodukuje téměř žádný
CO2, je méně zranitelná při změnách cen a pomáhá EU zajistit
energetickou bezpečnost. Kromě toho jádro poskytuje elektřinu
pro základní zatížení sítě, za konstantní ceny a trvale po celý rok.“
Podle Piebalgse musí EU vypracovat společné legislativní stan-
dardy na bezpečnost jaderných zařízení a na nakládání s odpady.
V souladu s pravidly Euratom Treaty Evropská rada ministrů bude
schvalovat text této Direktivy a Evropský parlament se bude pouze
konzultativně vyjadřovat. 
Zdroj: Eurelectric, Daily News, listopad 2008

ČR, SLOVENSKO
ŠKODA POMŮŽE DOKONČIT JE MOCHOVCE
Společnost Škoda oznámila, že bude klíčovým dodavatelem v pro-

jektu dokončení výstavby 3. a 4.bloku JE Mochovce. V listopadu
2008 se Škoda předběžně dohodla se společností Slovenské 
elektrárne na dodávce většiny zařízení I. části, ačkoliv přesná výše
kontraktu ještě nebyla stanovena. Upřesnění kontraktu se oče-
kává do konce roku 2008. Škoda nazývá tuto smlouvu „mobili-
zační dohodou“, která jim umožňuje okamžitě začít s přípravou
infrastruktury na lokalitě a s inženýrskými činnostmi. Slovenské
elektrárne se chystají investovat do dokončení EMO částku 2,75
miliard EUR a kromě toho vlastník SE společnost ENEL počítá
ještě s další investicí do modernizace a zvýšení výkonu stávajících
dvou bloků EMO 1 a 2. 
Zdroj: NucNet7, listopad 2008

ZAHRANIČNÍ 
ENERGETIKA

1013 MWe. Také s výměnou nízkotlakých
rotorů jsme do budoucna počítali. Máme
již nějakou předběžnou nabídku od Škody
Power, kde se říká, že bychom mohli s no-
vými nízkotlakými průtočnými částmi dostat
z každého ze tří dílů až 10 MW navíc. A to
stojí za to! Jaderná elektrárna je dnes po-
važována za ekologický zdroj a elektřina
vyráběná bez emisí je ve světě vysoce 
ceněná. 
Takže výměna nízkotlakých průtočných čás-
tí temelínských turbín je předběžně pláno-
vána na roky 2014-15. Osobně bych rád
tento termín tlačil „doleva“. Rok 2013 by se
mi líbil. Zároveň bychom rádi vyměnili i vnitř-
ní vestavby separátorů. Mohlo by to přinést
dalších asi 8 MW na jeden blok.

Dalo se poškození rotoru předejít jeho
lepší kontrolou?
Teď již víme, že je to možné. Výrobcem jsme
neměli předepsány žádné kontroly na spod-
ní části uchycení lopatek. Až do ulomení
lopatky výrobce říkal, že nikdy neměli pro-
blém v této části rotorů, a proto ani nevidě-
li důvod k speciální kontrole.
Dnešní KDYBY tak už nemá moc smysl.
Vlastně má! Poučení pro budoucnost. Dnes
již používáme speciální ultrazvukovou me-
todu, kterou můžeme najít i malé praskliny

bez toho, aniž bychom museli lopatky sní-
mat z rotoru. A to je v kontrole určitě posun.
Tady je jaderný průmysl špičkou - totiž z prů-
švihů se umí učit. 

Kdy 1. blok opět začne vyrábět elektřinu?
V tuto chvíli (pozn. autora - rozhovor vzni-
kl 4.12.) nám fázování vychází na 13. pro-
since. Věřím, že tedy na Vánoce bude klid
a na Temelíně poběží oba bloky naplno.

Končí rok 2008. Jak jste s ním spoko-
jen, a to jak z pohledu osobního, tak
profesního života?
Začnu tím složitějším. V profesním životě -
a to už dnes mohu říci zcela zodpovědně
- jsem prožil svůj bezesporu nejtěžší rok.
Můj odbor se jmenuje Péče o zařízení a pe-
čovat o Temelín není nic jednoduchého.
Mám však štěstí na to, že kolem sebe mám
řadu šikovných lidí, kteří jsou schopni po-
tíže Temelína léčit a vyléčit. Letos si někteří
moji kluci sáhli až na dno svých sil. Nerad
bych mluvil o konkrétních jménech, podě-
kování patří všem, ale přesto si dovolím
jednoho „človíčka“ vyzdvihnout. Jarda Jaroš.
Skvěle se zapracoval jako vedoucí oddě-
lení sekundáru. Krátce potom, co se s klu-
ky úspěšně „popral“ s porouchaným die-
selgenerátorem, nám upadla lopatka tur-

bíny. Rok 2008 je v péči o zařízení určitě
Jardův rok!
A teď to méně složitější a mnohem důleži-
tější. Osobní život. Před několika lety jsem
se podruhé oženil. Naší Adélce (dohroma-
dy s mojí ženou máme pět dětí a už kon-
číme!) jsou tři roky a dělá nám velkou ra-
dost. Všichni jsme zdraví a když vyrazíme
na výlet nebo dovolenou, je nás jak kobylek.

Za pár dnů vstoupíme do roku 2009.
S jakými cíli do něho vstoupí Jiří Tyc? 
V osobním životě chci dělat radost své že-
ně, i když je to někdy velmi těžké. A chci
si chránit víkendy pro svoji rodinu. A na
Temelíně? Konečně dosáhnout toho, co
svým lidem již více jak rok slibuji - stabili-
zaci kádru i pracovní náplně našeho týmu.
Osobně věřím, že příští rok bude pro Teme-
lín zlomový a od roku 2010 bude již jenom
lépe.
Benjamin Franklin, muž který zdobí americ-
kou stodolarovku, jednou řekl, že nejsou
problémy, že jsou jen úkoly. A rok 2009 bu-
de úkolů plný a když vím, že doma i v práci
se mám o koho opřít, tak věřím, že vše
zvládneme. Hezké Vánoce a úspěšný rok
2009.  

Václav Brom

(Pokračování ze strany 8)



turního, sportovního a společenského vy-
žití našich občanů. Naší prioritou však je
získat dotaci na výstavbu kanalizace a čis-
tírny odpadních vod, neboť obecní rozpočet
na to nestačí a bez nich nemůžeme v Dívči-
cích zahájit výstavbu rodinných domků ze-
jména pro mladé rodiny, aby se obec ne-
vylidňovala. 

Dolní Bukovsko
starosta František Mazanec
1. Letošní ročník projektu Oranžový rok
2008 byl v naší obci velmi úspěšný. Vypo-
vídá o tom jak vysoká účast občanů na
jednotlivých akcích, tak větší počet akcí
do tohoto projektu zařazených. Některé 
z nich mají u nás již dlouholetou tradici, ale
přibyly i zcela nové, např. Den otevřených
dveří aneb netradiční oslava svátku sv. Flo-
riána (patrona hasičů), fotbalový turnaj, te-
nisový turnaj pro dospělé a zvláště pak 
oslavy 60. výročí založení mateřské školy.
Součástí Oranžového roku 2008 byly i akce
v některých našich osadách, které si připra-
vili jejich občané sami a zaslouží si za svou
iniciativu ocenění. V rámci Oranžového roku
2008 se náš partner - JE Temelín - podílel
v Dolním Bukovsku finančně  na čtyřech
akcích kulturních a šestnácti sportovních.
Naši občané jsou o partnertsví a sponzor-
ství elektrárny dobře informováni a jejího
přístupu si velmi váží.
2. V následujícím roce se budeme snažit
pokračovat v těch akcích, které se tradičně
těší velkému zájmu občanů, a budeme pod-
porovat i místní akce v osadách. Stěžejní
akcí pro nás bude oslava 100. výročí zalo-
žení Tělovýchovné jednoty Dolní Bukovsko.
Těšíme se na další plodnou spolupráci 
s JE Temelín a věříme, že Oranžový rok
2009 bude stejně úspěšný jako tři před-
cházející ročníky.

zajímavého pro spoluobčany vymyslet a zor-
ganizovat. Do akcí Oranžového roku 2009
opět zařadíme např. setkání seniorů.
Budeme se snažit o to, aby všechny akce
v Číčenicích proběhly k všeobecné spoko-
jenosti a utužily společenský život v obci.

Dívčice
starostka Milada Pokorná
1. Stejně jako Oranžový rok 2007 i ten le-
tošní se setkal s velkým zájmem našich
občanů. Největší ohlas mělo setkání rodáků
při příležitosti 650. výročí založení Dívčic.
Oslavy byly spojeny s vysvěcením praporu
a znaku obce. Ještě nikdy se u nás setkání
rodáků neuskutečnilo, a tak nás obrovský
zájem účastníků (asi 450) a jejich přání
„uspořádejte setkání zase brzy, rádi přijede-
me“ velice těší.  
2. Do projektu Oranžový rok 2009 plánu-
jeme zařadit osvědčené akce z oblasti kul-

Číčenice
starosta Milan Holeček
1. Projekt Oranžový rok 2008 byl pro naši
obec velkým přínosem. Díky němu můžeme
pořádat různě zaměřené akce pro naše
občany, dospělé, mládež a děti. Jmenujme
např. maškarní karneval, oslavu MDŽ, turnaj
v šipkách, turistický pochod, pálení čaroděj-
nic, vítání léta, dětský den, výstavu automo-
bilových veteránů, sraz naplavenin a sraz
rodáků nebo mikulášskou nadílku. Všech-
ny akce se těšily velkému zájmu občanů
a lze je hodnotit jako opravdu vydařené.
Z našeho obecního rozpočtu bychom tolik
akcí v jednom roce rozhodně uspořádat
nemohli.   
2. I v příštím roce hodláme rozvíjet spole-
čenské dění v obci. Naší prioritou je pod-
pořit ty, kdo mají dobrý nápad a chuť něco
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Projektem Oranžový rok podporuje JE Temelín ze Skupiny ČEZ zajímavé kulturní, společenské a sportovní aktivity v obcích ve svém
okolí. Zájem o projekt, a tím možnost uspořádat takové akce, na které by se v obecním rozpočtu jen těžko hledaly peníze, rok od roku
stoupá. Premiérový ročník v roce 2006 proběhl ve 22 obcích, o rok později se přidalo dalších šest a Oranžový rok 2008 odstartoval
letos na jaře již v jedenatřiceti obcích.
„Během tří let v obcích kolem temelínské elektrárny tak díky jejímu partnerství a finanční podpoře proběhlo téměř dva tisíce velice
zdařilých a zajímavých kulturních, sportovních a společenských akcí, na které elektrárna přispěla celkovou částkou 28,5 milionu korun, 
z toho na letošní ročník připadlo 9,5 milionu Kč,“ uvedl k projektu Oranžový rok ředitel JE Temelín Miloš Štěpanovský. „Obyvatelé 
regionu kolem Temelína a starostové obcí vzali projekt Oranžový rok za svůj a považují jej za významný přínos pro rozvoj činnosti 
různých spolků a společenského života v obcích,“ dodává Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín.
Stejně jako v předcházejících letech i letos se v závěru roku uskutečnila anketa určená obcím zapojeným do Oranžového roku 2008.
Jejím cílem bylo zhodnotit právě uplynulý 3. ročník tohoto projektu. Starostové odpověděli na dvě otázky:

1. Jak se ve vaší obci podařil Oranžový rok 2008?
2. Co je ve vaší obci nejvyšší prioritou roku 2009?

Oranžová je firemní barvou Skupiny ČEZ, proto některé projekty, které ČEZ podporuje a finančně na ně
Oranžový rok. Projekt Oranžový rok je úzce spojen s elektrárnou Temelín, která chce být obcím a mě
jí daří tento záměr úspěšně naplňovat, je již třetí ročník Oranžového roku, který se v těchto dnech uz

ORANŽOVÝ ROK 2008 BY
ELEKTRÁRNA A REGION

Milan Holeček

Milada Pokorná



akce, jimiž chceme oslovit všechny naše
občany, od těch nejmladších až po ty dříve
narozené.
2. Co se týká priorit Všemyslických pro rok
2009, bezesporu je to výstavba infrastruk-
tury pro volnočasové aktivity v Bohunicích,
zahájení stavby ČOV v Neznašově, oprava
budovy školy ve Všeteči a výstavba nových
chodníků. 

Týn nad Vltavou
starosta Karel Hájek
1. Vltavotýnský Oranžový rok 2008 se mohl
v takovém rozsahu uskutečnit jen díky vy-
datné finanční podpoře společnosti ČEZ.
Většina kulturních a sportovních akcí spl-
nila mé očekávání, neboť byly dobře při-
praveny, obohatily život týnských občanů
a turistům umožnily příjemně a zajímavě
strávit  návštěvu našeho města.
Vzhledem k velkému počtu zdařilých akcí
je velmi obtížné vyzvednout jen některé 
z nich. Rozhodně však nelze nevzpome-
nout na tradičně zdařilé Vltavotýnské vý-
tvarné dvorky a Vltavotýnské letní slavnosti.
Ve sportovních akcí šlo letos o podporu
Mistrovství světa v kanoistickém marató-
nu. Věřím, že s podobnou podporou čin-
nosti různých týnských spolků ze strany
ČEZ - JE Temelín můžeme počítat i v příš-
tím roce. 
2. Na Vltavotýnský Oranžový rok 2009 se
všichni, kdo se rádi baví a sdružují, velmi
těší. Nejvýznamnější akcí VOR 2009 bu-
dou zcela jistě městské oslavy 780 let do-
chované první písemné zmínky o našem
městě a 400. výročí povýšení Týna na
město královské císařem Rudolfem II.

Jak je z odpovědí starostů zřejmé, 
projekt Oranžový rok si v obcích kolem 
elektrárny Temelín vydobyl za tři roky
své místo. S finanční podporou elektrár-
ny Temelín mohou obce realizovat
spoustu významných a zajímavých 
akcí, které zpříjemňují život lidem 
žijícím v její blízkosti.

Mirka Lednická

Dříteň
starosta Karel Lukáš 
1. Oranžový rok 2008 ve Dřítni zahrnoval
třináct hlavních akcí a dalších 29 akcí, které
připravili organizátoři a jednotlivé složky 
v obci. Podle zájmu, účasti a ohlasu obča-
nů lze naprostou většinu akcí hodnotit jako
velmi zdařilé. Je těžké vybrat ty nejlepší, ale
určitě se nemýlím, když připomenu 85. vý-
ročí založení Sboru dobrovolných hasičů
a setkání rodáků obce Velice. Účast byla
obrovská a setkání bývalých občanů s těmi
současnými byla velmi srdečná až dojemná.
Příjemnou atmosféru navíc zpestřila přehlíd-
ka historických vozidel. 
2. I v příštím roce se chceme k projektu
Oranžový rok opět přihlásit, neboť podporu-
je společenský život a sportovní dění v obci.
K našim prioritám však patří rozšíření a zvý-
šení kapacity kotelny na spalování biomasy
a výstavba teplovodních rozvodů pro novou
zástavbu, zahájení výstavby ČOV a zajištění
technické infrastruktury pro výstavbu rodin-
ných domků.  

Mydlovary
starosta Petr Ciglbauer
1. Oranžový rok 2008 se u nás v Mydlo-
varech rozhodně vydařil. Lze jej hodnotit
ze dvou pohledů. Na jedné straně nabízí
našim občanům pestřejší vyžití přímo v obci,
na druhé straně, a to považuji za důležitější,
vybízí občany k větší aktivitě a podílu na
uspořádání jednotlivých akcí. Mydlovarští

se snaží tyto události obohatit novými nápa-
dy, neváhají přiložit ruku k dílu a nečekají
jen pasivně na to, co pro ně obec připraví.
Hlavními organizátory různých akcí Oranžo-
vého roku jsou především SDH a mydlo-
varské ženy. Oceňuji, že se nám daří vytvá-
řet skladbu pořadů k uspokojení zájmů
všech vrstev obyvatel.
2. Vždy ke konci kalendářního roku zvažu-
jeme v zastupitelstvu i s občany, jak oboha-
tit společenský život v naší obci. Některé
tradiční akce, jako jsou plesy, pouť a posví-
cení, hasičské soutěže a dětský den, mají
své pevné místo v mydlovarském kulturním
kalendáři a termín konání je známý dlouho
dopředu. Určitě nebudou chybět v plánu
akcí Oranžového roku 2009. Obec by se
ráda po roce přihlásila do soutěže Vesnice
roku 2009 a  prezentovala tak spolupráci
s JE Temelín širší veřejnosti. To považujeme
za jednu z priorit příštího roku. Další je ná-
vrat skupiny Tři sestry do Mydlovar (v listo-
padu 2007 u nás tato skupina úspěšně po-
křtila vlastní CD s názvem Mydlovary).
Nejen pro Mydlovary, ale i pro ostatní obce
v okolí Temelína je důležité, aby elektrárna
svou aktivní podporou obcí pozitivně ovliv-
ňovala povědomí lidí o významu a přínosu
jaderné energetiky pro budoucnost.

Temelín
starosta Petr Macháček
1. Akce Oranžového roku patří u nás k ob-
líbeným a hojně navštěvovaným. Za zvláště
úspěšné lze považovat taneční soutěž v Te-
melíně, 110. výročí SDH Temelín, 85. výročí
SDH Litoradlice a sportovní den v Kočíně.
Ovšem i ostatní akce se setkaly s kladným
ohlasem především ze strany mladé gene-
race. 
2. Do Oranžového roku 2009 chceme za-
řadit více akcí pro starší občany. Naší pri-
oritou je udržet množství a kvalitu akcí na
stejné úrovni jako v minulých letech. A laťku
máme nastavenou hodně vysoko. 

Všemyslice
starosta Jan Číhovský
1. Třetí ročník projektu Oranžový rok spěje,
stejně jako kalendářní rok 2008, ke svému
závěru. Většina akcí, které se v naší obci
uskutečnily, byla hodnocena občany pozi-
tivně. Obohatily jejich všední život o řadu
kulturních a sportovních zážitků i spole-
čenských událostí. I v příštím roce se do
projektu Oranžový rok 2009 zapojíme a bu-
deme se snažit zařadit kvalitně připravené

www.cez.cz

ě přispívá, dostaly do svého názvu „oranžovou“, např. Oranžová hřiště,
ěstům ve svém blízkém okolí dobrým partnerem. Důkazem toho, že se
zavírá.

YL OPĚT ÚSPĚŠNÝ

Petr Ciglbauer

Jan Čihovský
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Hana Marečková (na fotografii)
Zájem o Temelín může spočívat v době, ve
které žijeme. Náročnost na množství ener-
gie pro každého z nás vzrůstá i přesto, že
elektrospotřebiče mají menší spotřebu. Ně-
kterým lidem také není lhostejné, odkud
energii získáme v budoucnosti. I z těchto
důvodů do našeho IC zavítá mnoho ná-
vštěvníků, aby se ujistili, zda jaderná ener-
gie je ta správná cesta.

Jana Sikorová
Jako jeden z důvodů zvýšeného zájmu vi-
dím zvažovanou dostavbu třetího a čtvrtého
bloku. Většina návštěvníků se o toto téma
velmi zajímá a bude zajímavé i dále. Dalším
důvodem je, že máme možnost lidi pětkrát
týdně vzít do provozu, tedy na blok. Zjistila
jsem, že k nám začaly jezdit i školy, které

Již za listopad dosáhlo Informační centrum JE Temelín historicky rekordní návštěvnosti.
Velký podíl na takovém výsledku měly bezesporu průvodkyně, které se o všechny návštěv−
níky pečlivě starají. Otázky: „Informační centrum JE Temelín dosáhlo již za 11 měsíců roku
2008 historicky rekordní návštěvnosti 28 086 lidí. Co je podle vás důvodem nárůstu návštěv−
níků, který pokračuje již šest let? Myslíte si, že zájem lidí o návštěvu Temelína potrvá 
i v roce 2009 a proč?“, proto směřovaly právě na ně. 

ZA REKORDEM JE ZÁJEM 
O ROZŠÍŘENÍ TEMELÍNA

„Podle zkušeností z minulých let očekáváme, že v prosinci by k nám
na informační centrum mohla přijet ještě tisícovka lidí. Je tedy
možné, že prolomíme i další hranici, kterou je 29 tisíc návštěvníků
za rok. Jsme rádi, že se Temelín stal vyhledávaným místem pro
návštěvníky jižních Čech. Současně informační centrum významně
přispívá ke zvýšení povědomí lidí o energetice, jaderné energetice
a samozřejmě Temelínu. V souvislosti se současnou diskuzí o jeho
možném rozšíření předpokládáme, že zájem veřejnosti potrvá,“
doplňuje Marek Sviták. 
Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín začalo fungovat
v roce 1991. V prvním roce své existence přivítalo na elektrárně
2 802 lidí, tedy desetkrát méně než letos. Předtím nejvíce návštěv-
níků přijelo na Temelín loni - 26 875, přičemž od roku 2003 má
počet návštěvníků stále vzrůstající trend. 

Markéta Mikešová

Graf návštěvnosti IC JE Temelín 2004−2008 
(srovnávané období leden - listopad)

Zdroj grafu: databáze návštěvníků Informačního centra 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.

Za jedenáct měsíců letošního roku dosáhlo Informační centrum elektrárny Temelín histo−
ricky rekordní návštěvnosti 28 086 lidí. „Poprvé byla prolomena hranice 28 tisíc návštěvníků
během roku a je to víc o 1 200 lidí než v loňském roce. Rekord jsme zaznamenali i v počtu
zahraničních návštěvníků. Těch na Temelín letos přijelo 2 085 a to je o 83 více než v roce
2006,“ rekapituluje návštěvnicky veleúspěšný rok tiskový mluvčí JE Temelín Marek Sviták.

TEMELÍN S REKORDEM
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mají blíž Dukovany. Pochopitelně jsem se
jich ptala, co je k nám přivedlo a odpověď
byla jednoznačná. V Dukovanech mají mož-
nost vidět jen informační centrum a u nás
mohou i dovnitř elektrárny.

Jana Provodová
Hlavním důvodem je podle mého názoru
vzrůstající zájem o informace k jaderné 
energetice. Téměř každou exkurzi zodpo-
vídám dotazy týkající se plánované dostavby
třetího a čtvrtého bloku elektrárny. Dobrou
vizitkou našeho informačního centra je také
to, že k nám mnoho návštěvníků přichází
znovu, aby získali stále novější a novější
informace.

Amalie Pavlovská
Dobře funguje vzájemná spolupráce nás
na informačním centru s oddělením komu-
nikace. Elektrárna je i zázemím odborníků,
kteří se do exkurzí aktivně zapojují. A když
přičteme příjemné prostředí informačního
centra, otevřenost a ochotu všech, kteří se
o návštěvníky starají, tak i tady najdeme
důvody zvyšujícího se zájmu návštěvníků.
Ti své dojmy předávají dál a často a rádi se
sami vracejí. Spolu s atraktivitou prostředí
roste zájem veřejnosti o informace z oblasti
jaderné energetiky a my za tuto přízeň v ro-
ce 2008 děkujeme.

Šárka Molnárová
Podle mého názoru roste návštěvnost díky
vzrůstající mediální publicitě spojené s mož-
nou dostavbou výrobních bloků. Přispívají
i kladné ohlasy na proběhlé exkurze, které
návštěvníci dále sdělují.
Návštěvnost během posledních let neustále
stoupá i tím, že k pravidelně se vracejícím
školám či organizacím přibývají noví ná-
vštěvníci. Věřím, že můžeme i v příštím 
roce překonat letošní rekord návštěvnosti,
ale již se blížíme ke stropu kapacity IC.

Jana Gribbinová (vedoucí
Informačního centra JE Temelín)
Těší nás, že zájem o naše informační cent-
rum roste nejen ze stran škol, ale i u široké

veřejnosti. Informační centrum leží na cyk-
lostezce Týn nad Vltavou - České Budějo-
vice, a proto již několik let spolupracujeme
i s Nadací Jihočeské cyklostezky a Jiho-
českou centrálou cestovního ruchu. S jejich
podporou jsme v září uspořádali již 3. ročník
cykloturistické akce Bicyklem za jádrem.
Účast více než 1000 lidí nás také přesvěd-
čila o tom, že o naše centrum je zájem a že
jdeme správným směrem. Za úspěšný rok
2008 patří poděkování Marcele Šimákové,
která návštěvy a exkurze organizačně zajiš-
ťuje, a samozřejmě našim pěti průvodky-
ním, které vždy profesionálně a s úsmě-
vem návštěvníky zasvětí do tajů jaderné 
energetiky.

Václav Brom

Výročí deset let existence IC JE Temelín v zámečku Vysoký Hrádek přijel oslavit i rod Malovců.

Ledovou plochu o rozměrech 20x30 metrů
podporuje ČEZ, který na její vybudování
městu věnoval 1,5 milionu korun. Zhruba
další milion na provoz uhradí město. Bruslit
na ploše může najednou až 70 bruslařů.
Lešení s kluzištěm unese i čtyřtunovou
rolbu, která pravidelně upravuje led.
Bruslení je zdarma a díky kulisám, tvoře-
ným historickými domy s podloubím, vá-
nočním stromem a vánočním osvětlením,
má neopakovatelnou atmosféru. „Má to
opravdu své kouzlo - vyrazit do města tře-
ba na nákupy, zastavit se jen tak na ná-
městí na punč a ještě se přitom vyřádit na
bruslích. Je to i důvod, proč na náměstí
jít. Pro mě to byla i motivace zkusit si po
letech, jestli se na bruslích ještě udržím.
Je to moc pěkný nápad, náměstí oživil,“
chválí si kluziště jedna z jeho návštěvnic,
vysokoškolačka Adéla Staňková, která na
brusle vyrazila se spolužáky.
„Kluziště na náměstí je atraktivním dárkem
pro obyvatele i návštěvníky Českých Bu-
dějovic a dokazuje, že ČEZ není jen pro-
vozovatelem nedaleké Jaderné elektrárny
Temelín, ale také dobrým partnerem, kte-

rý umí obohatit život v regionu. Jsme rádi,
že díky kluzišti jsou advent a Vánoce v na-
šem městě zajímavější a bohatší,“ uvedl pri-
mátor Českých Budějovic Juraj Thoma.
Loni si na ledové ploše za měsíc provozu
zabruslilo odhadem 10 000 lidí. I tuto zimu

se bude na budějovickém náměstí bruslit
do Tří králů, tedy do 6. ledna 2009. Bruslí
se každý den od 10:00 do 21:30 hodin, na
Štědrý den a na Silvestra pouze do 15:00
hodin.

Markéta Mikešová

O letošním adventu mají obyvatelé a návštěvníci Českých Budějovic opět možnost zabruslit
si přímo v centru města. Stačí jen nazout brusle, a ty si lze půjčit u kluziště na náměstí
Přemysla Otakara II. To první bruslaře přivítalo 5. prosince.

ČEZ DAROVAL BUDĚJOVICÍM KLUZIŠTĚ

(Pokračování ze strany 12)
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Tradičním aktivním účastníkem sedmiboje
je i starosta Týna nad Vltavou Karel Hájek.
„Poprvé jsem sedmiboj absolvoval v roce
2005. Tam jsem poznal, že musím něco
začít dělat se svojí kondicí, a tak se pro mě
týnský sedmiboj stal indikátorem fyzičky.
Letos jsem vzal přípravu opravdu odpověd-
ně, pravidelně cvičím, dostal jsem se i na
kolo a projevilo se to. Téměř se nám poda-
řilo dosáhnout hranice 100 bodů a přede-
vším mě sedm disciplín fyzicky nezničilo
jako v minulých letech,“ říká starosta, kte-
rému sedí technické disciplíny, jako golf 
a basketbal, ve kterých s partnerkou patřili
k nejlepším. 
„Osmý ČEZ - Vltavotýnský sedmiboj mixů
se uskuteční 12. 12. 2009 a věřím, že i pro
tento ročník se ho podaří zařadit do Vltavo-
týnského Oranžového roku a získáme fi-
nanční podporu Jaderné elektrárny Teme-
lín, jako tomu bylo v minulých letech. Bez
této podpory a podpory města Týn nad
Vltavou bychom tuto velkou akci jen těžko
dokázali realizovat,“ říká závěrem Václav
Brom.

Markéta Mikešová  

Vítězná dvojice nasbírala 177 bodů a to bylo
pouze o dva body více než druhá dvojice
v pořadí Monika Hronková (ta již týnský
sedmiboj vyhrála čtyřikrát), Jan Černý. Roz-
hodnutí přinesla až poslední disciplína - flor-
bal. Před ní vedla Hronková s Černým o dva
body, ale v přímém souboji prohrála o tři
vteřiny, které představovaly čtyři body navíc
pro celkové vítěze. „Tady stačilo, kdyby je-
den z dvojice trefil florbalovou branku a při-
nesl bonus pět vteřin pro tým. Rozdíl dvou
bodů je nejtěsnějším rozdílem v dosavadní

historii sedmiboje,“ říká předseda SQUASH
klubu Týn. 
„Připadáme si jak archivní víno. Čím jsme
starší, tím jsme lepší,“ žertuje ženská polo-
vina vítězné dvojice Dáša Tycová. „Jsme tu
spolu pošesté, takže víme, co nás ve které
disciplíně čeká. Tato zkušenost se letos pro-
jevila. Víte, každoročně dosahujeme bodo-
vého zisku mezi 160 - 180 body. Letos se
startovní pole hodně vyrovnalo a 177 bodů
nám přineslo pohár, když v minulých letech
byl k vítězství potřeba více jak 200bodový
zisk,“ doplňuje Radim Fedorko.
Václav Brom byl spokojen i se svým umís-
těním, když s partnerkou Marii Hájíčkovou
(tato dvojice byla nejzkušenější se součtem
věku 103 let) se v celkovém pořadí dělili 
o třetí místo s párem Lenka Hovorková -
Marek Sviták, když oba dosáhly 168 bodů. 
Juniorský titul v párech, jejichž součet věku
je nižší jak 51 let, obhájila týnská dvojice
Markéta Fialová, Ladislav Sochor, která
získala 165 bodů a o celkové páté místo
se dělila s dalšími týnskými juniory Deni-
sou Martykánovou a Pavlem Ťápalem.

Již posedmé se 6. prosince sešly v Týně sportovní páry, aby se utkaly o putovní pohár 
v ČEZ − Vltavotýnském sedmiboji mixů s disciplínami: fotbal, squash, tenis, frisbee, basket−
bal, tenis a florbal. „Letos přijelo 22 párů a výsledky ovládla zkušenost. Pohár si odvezla
českobudějovická dvojice Dáša Tycová, Radim Fedorko (součet věku 92 let), která spolu
v Týně absolvovala sedmiboj již pošesté, ale poprvé vyhrála,“ říká předseda pořádajícího
SQUASH klubu Týn Václav Brom, který tradici založil v roce 2001 a je i hlavním organizá−
torem akce.

SEDMÝ SEDMIBOJ 
OVLÁDLA ZKUŠENOST

Florbalový slalom v podání Jany Kořánové

Vítězové. Radim Fedorko a Dáša Tycová 
se synem Matějem, který jako pomocník 
a rozhodčí již také absolvoval šest ročníků.
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ale především našim občanům chceme na-
bídnout co nejlepší podmínky ke kvalitní-
mu využití volného času. Dalším krokem 
k dosažení našeho cíle je díky spolupráci
s Nadací ČEZ právě dnes otevírané Oran-
žové hřiště,“ dodává starosta Horní Strop-
nice Václav Kučera.

Václav Brom

„Jihočeským městům se v grantovém řízení
Nadace ČEZ na Oranžová hřiště letos da-
řilo. V průběhu roku byla otevřena nová
Oranžová hřiště v Ledenicích, Českém Kru-
mlově, Českých Budějovicích, Prachaticích,
Protivíně a Horní Stropnici. Je vidět, že pro-
jekt Oranžové hřiště představuje pro města
vítanou možnost, jak zlepšit podmínky pro
volnočasové aktivity dětí a mládeže, pro-
tože vlastní finanční prostředky obcí jsou
v této oblasti omezené,“ říká zástupce ře-
ditele JE Temelín Antonín Ješátko. 

Protivín. Tři Oranžová hřiště
Protivín otevřel hned tři dětská Oranžová
hřiště. Na jejich realizaci přispěla Nadace
ČEZ částkou jeden milion korun a město
přidalo dalších 500 tisíc. Protivínské děti
tak mohou od začátku listopadu dovádět
na hřištích v lokalitě Na Hrádku, Libochov
a u Sv. Anny. 
„V našem městě v minulosti již hřiště byla,
avšak v naprosto nevyhovující podobě. Rádi
jsme tedy využili programu Nadace ČEZ
a vybudovali hned tři dětská hřiště. Všechna
se nacházejí ve frekventovaných a hodně
obydlených lokalitách, kde žije řada rodin
s dětmi ve věku od 4 do 14 let. Nyní jim
můžeme nabídnout kvalitní možnosti vyu-
žití jejich volného času,“ řekl u příležitosti
otevření hřišť v Protivíně starosta města
Jaromír Hlaváč. 
„Je skvělé vidět, že pro řadu měst a obcí
jsou děti a mládež významnou a důležitou
skupinou a snaží se pro ně vytvářet co mož-
ná nejlepší podmínky,“ chválí Protivínské
František Lust, člen správní rady Nadace
ČEZ.
Všechna nová dětská hřiště v Protivíně bu-
dou pro veřejnost otevřena v letních měsí-
cích od 8 hodin ráno do 20 hodin večer 
a v zimě do 17 hodin.

Horní Stropnice 
myslela na sportovce
Především sportovcům je určeno víceúče-
lové sportovní hřiště o rozloze 18x36 metrů,
které vyrostlo v Horní Stropnici. Také na je-
ho realizaci přispěla Nadace ČEZ finanč-
ním darem ve výši jeden milion korun.
Nové hřiště je určeno všem zájemcům, kteří
dávají přednost aktivnímu odpočinku. Po
jeho výstavbě volali s místními občany i re-
kreanti, kteří do Novohradských hor přijíž-
dějí trávit svou dovolenou. Nové Oranžové
hřiště budou moci využívat i sportovní or-
ganizace z celé republiky, které sem pra-
videlně jezdí na sportovní soustředění.
„V současné době se obec Horní Stropnice
stává sportovně kulturním centrem Novo-
hradských hor. Celoročně k nám přijíždějí
nejen stálí rekreanti, ale svá sportovní sou-
středění u nás díky moderní hale pořádají
i sportovní kluby a taneční škola. Nejen jim, Děti si hrají na novém Oranžovém hrišti v Protivíně.

František Lust, člen správní rady Nadace ČEZ 
a starosta Horní Stropnice Václav Kučera otevírají
sportovní Oranžové hriště v Horní Stropnici.

Celkově sté Oranžové hřiště v ČR otevřel v říjnu Český Krumlov. Následovaly Prachatice,
které otevřely integrované hřiště vhodné i pro děti s handicapem. V listopadu následovala
Oranžová hřišťě v Protivíně, zprovozněno bylo i sportovní hřiště v Horní Stropnici. V jižních
Čechách si tak nyní děti hrají nebo sportují již na devatenácti Oranžových hřištích, jejichž
vznik podpořila Nadace ČEZ.

S ORANŽOVÝMI HŘIŠTI 
SE LETOS ROZTRHL PYTEL

www.nadacecez.cz
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adventu k návštěvě týnského muzea a urči-
tě nevynechejte Pokoukáníčko, které nám
letos připravili týnští předškoláci,“ láká na
návštěvu muzea i výstavu dětí starosta
města Karel Hájek.

Václav Brom  

Dětské práce jsou uspořádány k jednotli-
vým ročním obdobím. Ta děti ztvárnily nej-
různějšími výtvarnými technikami. „Věřím,
že se výstava bude návštěvníkům muzea
líbit a my tady budeme moci vystavovat 
i v dalších letech,“ přeje si Jana Pixová.
Pětiletý Jakub Kyrián pro výstavu vyrobil
model nákladního zásobovacího automo-
bilu. „Na auto jsem použil krabičky od čaje
a kola jsem udělal z víček lahví. Lepil jsem
to izolepou a maloval fixou. Nejdřív jsem
slepil čaje, abych měl auto, a potom jsem
přidal kola. A je to auto, které vozí sušenky
a cukroví na Vánoce,“ vysvětluje vznik své-
ho dílka Jakub.
Pětileté Markétka Jindřichová s kamarád-
kou Bárou Rutovou nakreslily několik pa-
noramatických zimních vánočních měst.
„Nejdříve jsme nakreslily fixou všechny ty
baráky a potom jsme vybarvily oblohu vo-
dovkama. To bylo docela těžké, protože
jsme nechtěly zamazat i domky,“ říkají
děvčata. 
Plakát na celou výstavu POKOUKÁNÍČKO
využil motiv podzimního obrázku pětileté
Lucinky Chaloupkové. „Mám tolik roků jako
jedna celá ruka,“ říká ke svému věku Lucin-
ka a doplňuje, „na obrázku jsem nakreslila
draka, kterého pouští kluk. Je tam i šnek,
který se mi dobře maloval, a ježek, protože
mám ráda zvířátka. Podzim je barevný, ale
já mám radši zimu s Vánocemi.“ 
„V Městském muzeu, i v rámci Oranžového
roku s podporou elektrárny Temelín, probí-

há celá řada krásných akcí. Výstava prací
dětí mateřské školky nám letos rozsvítila
část expozice muzea. Pestrobarevné zo-
brazení různých motivů nám dospělým 
umožní vrátit se do dětství a alespoň chvíli
vnímat svět kolem nás bezstarostnýma
dětskýma očima. Najděte si chvilku v čase

Až do 6. ledna 2009 je v Městském muzeu v Týně k vidění výstava výtvarných prací dětí 
z Mateřské školky Týn − Hlinecká. „Výstavu jsme pojmenovali POKOUKÁNÍČKO a na její 
přípravě se podílelo 150 dětí ve věku 3−6 let,“ říká ředitelka MŠ Jana Pixová.

VÁNOČNÍ POKOUKÁNÍČKO 

Děti z MŠ Týn - Hlinecká připravily výstavu POKOUKÁNÍČKO a jak samy říkají: „Moc se nám líbí.“
Mně se líbila také. 

Adélka Švermová 
Na Vánoce se nejvíce těším, až Ježíšek přinese ozdobený stromek
a na dárečky. Napsala jsem si o kytaru, kterou mi loni Ježíšek
nepřinesl.
Natálka Janišová
Těším se, že mi Ježíšek přinese kolečkové brusle a k tomu závod-
ní tričko a závodní kalhoty. A nejvíc se mi líbí stromeček a když
zazvoní zvonek a můžeme jít k němu.
Kryštof Vaith
Těším se na dárky, o které jsme si psali u nás ve školce, když
jsme kreslili obrázky.

Honzík Novotný
Letos jsem si psal o elektrického papouška na ovládání, co umí
mluvit. Snad ho Ježíšek sežene. Vždycky se mi líbí, když jdeme
s taťkou vybírat stromeček. Chodím s ním, ale zatím vybírá spíše
taťka, protože já ještě nevím, který je nejhezčí.

Honzík Hrůza
Doma jsem si ještě nenapsal o nic, ale ve školce již ano a to taky
platí. Těším se na Ježíška a já jsem ho už viděl. Nemá žádné
oblečení a je mladej, aby stačil roznést všechny dárky.

Václav Brom  

Vánoce. Čas, který by měl přinést zastavení, klid, rozjímání a pohodu. Pravdou je, že pro nás dospělé
je to často doba stresů, nervozity, což jak sami později uznáme, bylo zbytečné. Bohužel to často patří
k Vánocům nás „dospěláků“. 
Snad i proto jsem se chtěl podívat na čas vánoční dětskýma očima a udělal jsem krátkou anketu
mezi pětiletými předškoláky v Týně nad Vltavou. Jejich bezprostřední odpovědi na otázky: „Na co
se při Vánocích těšíš a co máš na Vánocích nejraději?“ mě přesvědčily, že děti Vánoce prostě milují
a již se moc těší na dárečky pod stromečkem.

DĚTI VÁNOCE MILUJÍ



do Středoevropského poháru, a tak budou
reprezentovat Týn na mezinárodním fóru. 
„Máte-li rádi automobilový sport, tak vám
rádi ukážeme naší improvizovanou „stáj zá-
vodních vozů“ v Týně nad Vltavou v prosto-
rách bývalého Svazarmu,“ zve závěrem Ja-
roslav Fikota starší a doporučuje k nahléd-
nutí i speciální internetové stránky věnova-
né závodům do vrchu: www.berg-trophy.cz
nebo www.dovrchu.cz.

Markéta Mikešová

vodníci sbírali úspěch za úspěchem. V se-
riálu KWBT regionál West oba vyhráli svou
kategorii, v seriálu Internacionál byl junior
třetí a senior pátý. Navíc v pohárovém se-
riálu Honda Cup byl Fikota junior celkově
druhý. „Letos se nám podařilo zúročit ne-
konečné hodiny přípravy aut. Lví podíl na
přípravě vozů má náš kamarád a dvorní
mechanik David Slepička, který ve své au-
todílně léčí šrámy na autech, o které občas
není nouze,“ doplňuje k hodnocení závod-
ní sezony Fikota senior, který velmi vyzdvihl
pomoc jediného sponzora, kterým byla fir-
ma Rivetec z Albrechtic nad Vltavou. „Velmi
nám pomohli a bez této pomoci bychom
tak pěkných úspěchů nedosáhli. Víte, jez-
dit sice může téměř každý, ale výsledky
se odvíjí od techniky, kterou máte k dispo-
zici. To, že jsme se dostali na dnešní úroveň,
nás stálo hodně úsilí i peněz do přípravy
závodních vozů a závodů. Někdo chová
koně a my ošetřujeme koně pod kapotou.
Oba koníčky vyžadují čas, prostředky a vel-
ké nadšení,“ říká Jaroslav Fikota starší, kte-
rý se chystá se synem v roce 2009 vstoupit
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Oba v disciplíně závodů do vrchu úspěšně
reprezentují Týn nad Vltavou po celé repub-
lice i v zahraničí. Jaroslav Fikota junior má
za sebou již pátou závodní sezonu a téměř
vždy byl při hodnocení celého ročníku „na
bedně“. Jaroslav Fikota starší jezdí o rok
méně a jak sám skromně říká: „Sem tam
nějaký ten pohár také přivezu.“
Od „pionýrských dob“ vrchařských závodů
v Týně se mnohé změnilo. „Technika šla
dopředu a je k dostání, takže možnost 
okusit atmosféru skutečných závodů na
vlastní kůži má dnes mnohem větší množ-
ství automobilových fandů, než tomu bylo
dříve. Potřebujete čas a peníze, protože
připravit závodní stroj dá hodně práce,“ 
říká Fikota starší. Ten v minulosti do kopce
hnal Opel Corsa. Letos jezdí s Hondou
Civic Vti 1,6 a účastní se v kategorii sério-
vých vozů. Fikota junior letos jezdí se zá-
vodním speciálem Honda Civic CRX 1,6.
„Jen pro zajímavost, tento vůz je při hmot-
nosti 850 kilogramů do kopce poháněn
silou 190 koní,“ doplňuje technickou zají-
mavost Fikota starší. A letos oba týnští zá-

Závody automobilů do vrchu patřily na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let ke spor−
tovnímu dění v Týně nad Vltavou. Jistě se stále najdou pamětníci, kteří si vzpomenou, jak
Škodovky, Trabanty, ale i závodní speciály šplhaly od hněvkovického učiliště k Horním
Kněžekladům. Přestože se dnes tyto závody v Týně již nekonají, přežívají v nadšených 
závodnících, jakými jsou i Jaroslavové Fikotové, senior a junior, otec a syn. 

AUTOMOTOSPORT V TÝNĚ ŽIJE

Jaroslav Fikota na trati se svojí upravenou
Hondou Civic CRX 1,6 

Pozoruhodná byla určitě výstavka betlémů
s jedním opravdovým unikátem, a to pa-
pírovými jesličkami starými dvě stě let,
které na výstavu zapůjčila Bohumila Grü-
nerová. Právě papírové betlémy, včetně
toho klasického od Josefa Lady, převa-
žovaly, ale lidé mohli vidět i díla ze slámy
a z moduritu.
K Vánocům našich předků patřil i sváteční
stůl, na kterém však nebývalo maso, a to

z toho důvodu, že podle zvyklostí katolické
církve panoval na Štedrý večer půst, který
skončil teprve o půlnoci na pětadvacátého
prosince. A co si tedy lidé v dobách dří-
vějších dopřávali? Na stole ve většině do-
mácností nesměl chybět kuba. Toto jídlo
se vařilo z krup, hub a ochucené bylo čes-
nekem. Jeho chuť je výborná, což mohu
osobně potvrdit. Mezi vystavenými dobro-
tami návštěvníci dále najdou sušené kříža-

ly (sušená jablka), švestky a oříšky.
Eliška Hrbáčková tady pletla různé věci
na panenky, dečky, bačkory a podobně.
Paličkování bylo pro změnu doménou Ka-
rolíny Hamanové. A co by to bylo za Vá-
noce bez cukroví? To, jak  krásně nazdo-
bit vánoční perníčky, předváděla Jaroslava
Nováková. „Věnuji se tomu už asi čtyři roky,
ale moje sestra, ta je učiněný mistr,“ řekla.
Po rychtě se také procházel ponocný,
který kdysi v noci oznamoval lidem čas.
Návštěvníkům, převážně z týnských škol,
se věnovaly i členky spolku ve starobylých
lidových krojích. „Pozvali jsme je sem pro-
to, aby děti věděly, jak se dříve žilo,“ řekla
syndička Baráčníků Jaroslava Svobodová.
„Žákům jsme také četli úryvek z dětské
Bible, aby věděli, proč vlastně Vánoce sla-
víme, že jsou to v křesťanském podání 
oslavy božího narození,“ doplnila vzděla-
vatelka spolku Jaroslava Fialová.

Pavel Hlouch 

Staročeské Vánoce se rozhodla přiblížit lidem Sdružená Obec baráčníků Vitoraz v Týně nad Vltavou.
Po dva dny se mohli návštěvníci předvánoční výstavy Ruční práce našich babiček a Staročeský 
vánoční stůl seznámit se spoustou zajímavých exponátů. 

BARÁČNÍCI PŘIBLÍŽILI DÁVNÉ VÁNOCE 



doma je kromě tradičního vánočního kapra
i babiččin bramborový salát. „Prostě u nás
doma se všichni těší na tento salát, jiný by
nám nechutnal,“ řekla s úsměvem.
„Všem čtenářům Temelínek přeji příjemné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce,“ doda-
la starostka Píchová.            Pavel Hlouch

18 ELEKTRÁRNA A REGION

Jednou z největších zdejších akcí byly osla-
vy padesátého výročí založení zdejší školy,
do které dochází žáci prvních až pátých
tříd. Přijelo na sto padesát zdejších absol-
ventů. „Asi nejznámější osobností, která kdy
chodila do naší školy, je fotbalista David La-
fata, jenž nastoupil i v české reprezentaci.
Ten však kvůli vytíženosti nemohl přijet,“
říká starostka Píchová.
Úspěšné bylo i tradiční posezení s dechov-
kou v místní osadě Chlumci, kam už tradič-
ně přijíždějí rodáci z blízka i z daleka a po-
vedlo se i historicky první setkání rodáků
v další místní části Olešníku Nové Vsi. „Bylo
tady asi dvě stě lidí,“ upřesnila starostka.
Pravidelně se také v létě sjíždějí do obce
mladí hasiči z českobudějovického okresu
na Dětskou soutěž mladých hasičů. Letos
se jí zúčastnilo přes dvě stě dětí.
Hodně navštěvovanou akcí je i setkání se-
niorů a místní chlapci a děvčata se pochlu-
bili velkou výstavou vlastnoručně vyrobe-
ných draků v budově školy.
Velmi populární je i rozsvěcování vánočního
stromku v sobotu před první adventní ne-
dělí. „Pravidelně zdobíme vzrostlý stříbrný
smrk na návsi u kapličky. Máme na něm
129 velkých a hodně malých žárovek. 

Potom, jak zazáří, u něj zpíváme koledy 
a přítomným se rozlévá punč a čaj,“ řekla
Píchová.
Poslední letošní akcí Oranžového roku 
v Olešníku bude Vánoční akademie, což
budou ukázky vánočních zvyků v podání
zdejších žáků základní a mateřské školy.
Sama starostka Píchová stráví letošní Vá-
noce v kruhu rodinném. Specialitou u nich

Půl milionu korun, které Olešník v letošním roce dostal od temelínské elektrárny v rámci
Oranžového roku, zajistilo obci bohatý společenský život. „Díky tomu jsme mohli uspořádat
velké množství kulturních a sportovních akcí. Bez těchto peněz bychom si to dovolit 
nemohli,“ potvrdila starostka Jana Píchová. A v Olešníku to opravdu žije. 

V OLEŠNÍKU TO DÍKY
ORANŽOVÉMU ROKU ŽIJE

„Od elektrárny jsme v rámci Oranžového
roku dostali deset tisíc korun. Za ty jsme
dětem nakoupili balíčky se sladkostmi 
a ovocem,“ uvedla předsedkyně Číčenic-
kého klubu Marie Petržílková. Mikulášská
nadílka trvá už v obci několik let a děti si
vždy přijdou na své.
V sále místní obecní restaurace bývá pro
děti připraven vždy zajímavý program.
„Nyní jsme tady měli kouzelnici z Divadél-
ka kouzel a soutěže z Protivína, minulý rok
se tady hrálo loutkové divadlo,“ přiblížila

předsedkyně klubu, který se v Číčenicích
stará o bohatý kulturní program po celý rok.
Letos přišlo na Mikuláše s dvěma čerty 
a andělem asi padesát dětí, avšak ani ty,
co se nemohly dostavit, nepřijdou zkrátka.
Mikulášské balíčky dostanou později. 
A pokud do obce přicestují ti nejmenší 
z jiných míst za babičkou nebo dědečkem,
nemusí mít strach, že je Mikuláš odmítne.
„To my nerozlišujeme, jestliže zkrátka při-
jde nějaké dítě, tak dostane balíček,“ zdů-
raznila Petržílková.

Převlečena za pohádkové bytosti bývá vždy
místní mládež, která většinou dříve sama
bývala v roli obdarovaných.
Kouzelnické vystoupení, které mělo u dětí
velký úspěch, skončilo, a na řadu už přišla
zdejší čtveřice. Zatímco starší děti se usmí-
valy, ty mladší měly v očích i slzy, protože
se bály čerta. S maminkou a babičkou se
přišel na Mikuláše a jeho družinu podívat 
i čtyřapůlletý Matěj Ševčík. „Od Mikuláše
jsem dostal kalendář a nejvíce se mi
dneska líbila kouzelnice,“ pochlubil se.

Proslulé trio Mikuláš, anděl a čert patří začátkem každého prosince k neodmyslitelnému
koloritu našich obcí a měst. Bohatší mikulášskou nadílku měly zásluhou temelínské elek−
trárny i děti v okolí Temelína, mimo jiné i v Číčenicích a Dívčicích. 

DĚTI DOSTALY MIKULÁŠSKÉ DÁRKY 
I ZÁSLUHOU TEMELÍNA

Starostka Olešníku Jan Píchová
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Ovšem nejvíce senátor Jirsa zabodoval
svým hlavolamem zvaným Čertovské dřívko,
což je provázek s kouskem dřeva. To po-
stupně navlékl všem přítomným mužům
do knoflíkové dírky u saka a vybídl je, aby
se z toho dostali. „Ten, komu se to podaří
jako prvnímu, půjde se mnou na Hluboké
na večeři do nějaké pěkné místní restau-
race,“ pobuzoval soutěžící.
Dlouhé minuty však trvalo marné zápolení
s původně zdánlivě jednoduchým řešením.
Nakonec se to jednomu z přítomných asi
po hodině podařilo. 
Ovšem Zahájí nežije pouze příležitostnými
akcemi, ale panuje v něm slušný spolkový
život. „Aktivní jsou u nás hasiči, včelaři a
fotbalisté. A zaplať pánbůh za to, že se tady
něco děje“ řekl starosta.
Mezi největší úspěchy obce v minulých
letech patří prodej parcel za slušné ceny
na pětadvacet rodinných domů, které si ta-
dy postavily převážně mladé rodiny s dětmi.
Výhodou Zahájí je, že se odtud dá snadno
dojíždět do Českých Budějovic za prací.
V obci se také připravuje stavba víceúče-
lového tenisového kurtu. „Zásluhu na tom,
že se můžeme rozvíjet, má i Jaderná elek-
trárna Temelín, která nám přispívá penězi
na různé akce,“ zdůraznil Novák

Pavel Hlouch

Ovšem dříve se v něm konala jedna akce
za druhou. „Tady bývalo za sezonu i třináct
plesů. Jednou na ples včelařů dokonce
přišlo devět set lidí, což je stále platný re-
kord. V současnosti tady bývají tak tři plesy
za zimu. Snažíme se proto nabízet sál k pro-
nájmu na různé akce,“ řekl starosta.
Místní zastupitelstvo se ale o svoji obecní
pýchu stará vzorně. „Do sálu jsme investo-
vali velké peníze, zavedli topení na plyn
a opravili střechu,“ objasnil Novák.    
Onoho listopadového mírně zasněženého
odpoledne však panovala ve vytopeném
sále vlídná atmosféra. „Přijela jsem se po
několika letech podívat z Plzně na to, co
se všechno v Zahájí zase změnilo. Mám
za to, že obec je čím dál tím krásnější.
Také jsem se těšila na to, že tady potkám
staré známé a spolužáky ze školy. Budeme
si mít určitě o čem povídat,“ řekla paní Pavla,
která si své příjmení ponechala pro sebe.
Setkání zahájila taneční a pěvecká vystou-
pení dětí ze zdejší mateřské školy a základ-
ní školy, které jejich rodiče (a nejen oni)
odměnili zaslouženým potleskem. 
Asi největší rozruch vzbudila návštěva sta-
rosty sousední Hluboké a senátora Tomáše

Jirsy. „Na Zahájí mám jenom ty nejlepší
vzpomínky. Za mlada, když jsem býval u pra-
dědečka na Hluboké na prázdninách, jsem
tady chodil do zdejšího vyhlášeného kultur-
ního domu na čaje,“ řekl v projevu k přítom-
ným rodákům.

Setkání zahájila taneční a pěvecká vystoupení dětí z Mateřské školy a Základní školy v Zahájí.

Setkání rodáků, to bývá příležitost, kdy se sjedou lidé ze všech možných koutů, kteří se léta
neviděli. Na akci panuje radostná atmosféra a nejinak tomu bylo i v Zahájí. V této obci
využili setkání ještě k jedné oslavě. „Připomínáme si také padesáté výročí slavnostního 
otevření zdejšího kulturního domu, který tenkrát patřil ke špičkovým zařízením svého 
druhu v celé zemi,“ uvedl starosta Zahájí Jiří Novák. 

SRAZ ZAHÁJSKÝCH RODÁKŮ
ZPESTŘIL HLAVOLAM

Povedené mikulášské sobotní od-
poledne pak v Číčenicích zakon-
čila dětská diskotéka.

Dívčická starostka Milada Pokorná
uvedla, že kromě tradiční nadílky
děti hrály i různé hry a navečer
měly rovněž svoji diskotéku.
„Jinak to tady vypadalo asi jako
všude. Měli jsme tu Mikuláše, čer-
ta a anděla, některé děti jim třeba
odvážně zarecitovaly básničku a
jiné, ty menší, se naproti tomu bály
k Mikuláši přijít,“ řekla s úsměvem.  

V Dívčicích přišla na Mikulášskou
nadílku i jedenáctiletá Iva Ziková.
„Dostala jsme klasickou nadílku
a těším se na to, až budou různé
hry, má  tu být například fidlovaná,“
přiblížila své zážitky Iva, která se
už čerta nebojí. „Daleko větší
strach mívám ve škole,“ přiznala.

Pavel Hlouch 



Kristina Krátká (9 let, Neznašov) Michaela Peterková (12 let, Dubné)

Petr Zeman (10 let, ZŠ Žimutice)Daniela Helešicová (8 let, Týn nad Vltavou)
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Redakce Temelínek vyhlásila v pátém čísle poslední letošní kolo dětské 
výtvarné soutěže. Jako téma pro vaše obrázky jsme zvolili: ZIMA A VÁNOCE. 
V závěru listopadu a na začátku prosince nás zavalilo na 200 krásných 
zimních a vánočních obrázků. 

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA

SOUTĚŽENÍ 
S TEMELÍNKEM

Vojta Vaněček (4 roky, Týn nad Vltavou)

Adélka Valdová (8 let, ZŠ logopedická Týn nad Vltavou)

Redakce Temelínek děkuje všem dětem, které se během
roku 2008 zúčastnily našich výtvarných soutěží. Z krásných
obrázků máme vždycky radost a znovu a znovu si říkáme,
jak jsou jihočeské děti šikovné. Všem malým „malířům 
a malířkám“ přejeme krásné a na dárky bohaté Vánoce. 
V prvních Temelínkách roku 2009, které vyjdou v únoru,
vyhlásíme i novou soutěž. Věříme, že se na ni budete těšit
tak, jako se my těšíme na vaše obrázky. 

Václav Brom, šéfredaktor Temelínek


