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SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
Jaderná elektrárna Temelín má za sebou první
čtyři měsíce provozu. Oba bloky pracovaly spo-
lehlivě na plánovaném výkonu bez bezpečnost-
ních problémů. Plán výroby plníme na 102 %,
takže máme dvoudenní výrobní rezervu. I to je
znak toho, že Temelín se provozně usazuje.
Ovšem to, jak se nám podaří splnit plán 2009,
se ukáže teprve v následujících měsících. Čekají
nás odstávky bloků, které jsme minulý rok kvůli
problémům s turbínou prvního bloku natáhly.
Letos je chceme zvládnout bezpečně, kvalitně 
a v plánovaném čase. Odstávka pro výměnu
paliva na druhém bloku začala 25. dubna a po-
trvá 82 dnů. Na prvním bloku začneme 1. srpna
a všechny práce chceme stihnout za 71 dnů.
Svět v současnosti řeší dopady krize a udržení
zaměstnanosti. S tím se musí vyrovnávat i Jiho-
český kraj. Jedním z příspěvků ke zmírnění do-
padů těchto problémů na kraj se může stát stav-
ba bloků v lokalitě Temelín. Právě podpora in-
vestorů a oživení investic je cestou, kterou se 
7. dubna vydalo zastupitelstvo Jihočeského kraje,
když přehodnotilo usnesení z roku 2004, ve kte-
rém nesouhlasilo s dostavbou JE Temelín na 
území kraje. Díky tomu může společnost ČEZ
pokračovat v přípravě stavby.
Tato budoucí investice nabídne celou řadu no-
vých pracovních míst. Vždyť přímo na výstavbě
bloků by pracovalo 3000 lidí. Pro vlastní provoz
elektrárna zaměstná dalších 600 vysoce kvalifi-
kovaných odborníků. Přitom jde o dlouhodobou,
tedy velmi perspektivní zaměstnanost.
Například provoz nových bloků je plánován mi-
nimálně na 60 let. Po celou tuto dobu Temelín
zaměstná i stovky dalších odborníků v dodava-
telských firmách, na údržbu bloků i služby spoje-
né s provozem. Další pracovní příležitosti vznik-
nou při realizaci řady investic ještě před vlastní
výstavbou. A právě dostatek práce pro lidi, zde
na jihu Čech, je určitě tím nejlepším lékem na
hospodářskou krizi. Pouze tak slovo „krize“ začne
mizet z novinových článků a televizních reportáží
a přestane nás strašit i v našich životech.
Elektrárna Temelín k tomu přispívá již nyní a s vý-
stavbou nových bloků by její příspěvek ještě vý-
znamně vzrostl.   

Miloš Štěpanovský, ředitel JE Temelín
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Václav Brom, šéfredaktor TEMELÍNEK



Pro první kolo naší FOTOPŘEHLÍDKY 2009 jsme se rozhodli
vyhlásit: „PŘEKVAPENÍ, ANEB TO JSEM NEČEKAL(A)“. Ani
tentokrát jste nezklamali a při prohlídce svých archivů našli celou
řadu zajímavých obrázků. Za všechny děkujeme a pěti z vás posí-
láme drobné dárky. 
Pro druhé letošní kolo vyhlašujeme téma: 
„NENÍ NIC KRÁSNĚJŠÍHO NEŽ JARO“. Myslím, že každý z fo-
tografů jaro miluje. Po dlouhé zimě se příroda, ale i lidé probouzejí
k aktivitě. Věříme, že i vy jste nějaký zrod nového života vyfotili.
Již se na vaše obrázky těšíme.
Každý z autorů může poslat jako přílohu mailu maximálně dvě fo-
tografie 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 drobnými
dárky. Uzávěrka je 1. června 2009 a foto posílejte na adresu:
vaclav.brom@cez.cz.
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TÉMA 2 
„NENÍ NIC KRÁSNĚJŠÍHO NEŽ JARO“

FOTOPŘEHLÍDKA 2009

Lukáš Hradecký, Zliv (10 let) 
Fotografii svého syna nám poslal otec Roman Hradecký s textem: „Fotit klauna v akváriu plzeňské
ZOO určitě není jednoduché a sám jsem to ani nezkoušel. O to větší bylo mé překvapení, jak se to
povedlo tehdy desetiletému synovi Lukášovi.“

Zdenek Bárta, Dobrá Voda (58 let)
Že se za příznivých atmosférických podmínek tvoří v zimě fotogenická námraza, není nic tak ne-
obvyklého, přesto jsem byl překvapen, co dokáže „designer mráz“ s obyčejným jízdním kolem...

Markéta Jeřábková, Zliv (57 let)
Na rybníku Pacák jsem potkala bílou volavku. Když jsem si ji chtěla vyfotit, zvedla se a uletěla.
Teprve doma, když jsem si prohlížela fotky, jsem byla překvapená, že na snímku je.

Petr Buneš, Vesce (30 let)
Jsem rád, že i nadále pokračujete s vaší fotosoutěží. Posílám dvě své fotografie, které mne při
svém zrodu překvapily. Na fotografii jsem zachytil obyčejné orosené okno u nás doma. Abych 
dosáhl nějaké barevnosti, položil jsem za okno barevné poštovní letáky, které jsem přinesl 
ze schránky. Vůbec jsem netušil, že z této situace vzniknou snímky plné barev a abstrakce.

Miloslav Jochman, Zliv (51 let)
Racek při západu slunce - během focení vodního ptactva na rybníku u Zlivi jsem měl foťák nasta-
vený na krajinný detail a pomalu jsem se chystal k návratu domů. V jeden okamžik jsem náhodně
a nechtěně zmáčkl spoušť a při kontrole na displeji jsem chtěl foto vymazat. Teprve doma jsem si
všiml, že racek má v zobáku rybičku, kompozičně i světlem je fotka v pořádku a díky focení do
formátu RAW se podařil zdařilý snímek. Dokonce jej mám zvětšený na formát A3.
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„Na revokaci usnesení se shodli předsta-
vitelé všech politických stran, které mají
zastoupení v jihočeském zastupitelstvu. Se
společností ČEZ jsme chtěli vyjednat pro
Jihočechy co nejlepší podmínky, a to se
povedlo,“ řekl při tiskové konferenci před
podpisem smlouvy Jiří Zimola. Pro uvol-
nění atmosféry dodal: „Před lety jsme do-
stali nevěstu a nyní jsme si řekli o věno.“
Během následujících deseti let se ČEZ
zavázal rozvoj Jihočeského kraje podpořit
částkou 3,7 miliardy korun. Podle jihočes-
kého hetmana tím kraj vyslal i impulz vládě,
aby konečně rozhodla, jak dál v oblasti ja-
derné energetiky.
Daniel Beneš k podpisu smlouvy uvedl:
„Svoji největší elektrárnu provozujeme prá-
vě v Jihočeském kraji. Proto region dlouho-
době podporujeme. Na výstavbu 3. a 4.
bloku Temelína jsme připraveni a budeme
o ni usilovat. Jednou z důležitých podmínek
je její akceptování přímo v regionu elektrár-
ny. Proto jsme se rozhodli s Jihočeským
krajem, ale i nejbližšími obcemi uzavřít 
tuto smlouvu o dlouhodobé spolupráci.“

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a první místopředseda představenstva a výkonný
ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš podepsali v dubnu rámcovou smlouvu o desetileté
spolupráci. Podpisu smlouvy předcházelo zrušení pět let starého usnesení, kterým vyslo−
vilo zastupitelstvo Jihočeského kraje nesouhlas dostavbě elektrárny Temelín. Současní
zastupitelé naopak s dostavbou souhlasí, a tak byla mezi Jihočeským krajem a společností
ČEZ podepsána Rámcová smlouva o spolupráci s výhledem do roku 2018.

SMLOUVA S JIHOČESKÝM 
KRAJEM PODEPSÁNA

Místopředseda představenstva ČEZ, a. s., Daniel Beneš předává podepsanou smlouvu hejtmanovi
Jihočeského kraje Jiřímu Zimolovi. Vlevo člen představenstva ČEZ, a. s., Vladimír Hlavinka.

Měla by Česká republika budovat nové jaderné kapacity?
V roce 2007 odpovědělo na otázku „Myslíte si, že v naší zemi
by bylo dobré postavit novou, moderní jadernou elektrárnu?“
kladně 46 % lidí, o rok později už nadpoloviční většina (54 %). 

V aktuálním průzkumu 2009 byla otázka mírně modifikována.
Respondenti se vyjadřovali konkrétně k dostavbě nových, mo-
derních jaderných bloků. Souhlas se v této otázce pohybuje na
stejné úrovni jako celková podpora jaderné energetiky u nás, 
tedy nad 70 %. Pouze každý 10. Čech říká stavbě nových bloků
v ČR jednoznačné ne. 

Václav Brom

Otázka STEM: „Myslíte si, že v naší zemi by bylo
dobré dostavět nové, moderní jaderné bloky 
v Temelíně nebo Dukovanech?“

Zdroj grafu: celostátní výzkum STEM,  březen 2009

TŘI ČTVRTINY ČECHŮ DÁVAJÍ 
STAVBĚ NOVÝCH BLOKŮ ZELENOU

(Dokončení na straně 5)



druhý blok. Poslední dodávka Westing-
house bude určena pro odstávku druhého
bloku v roce 2010. 

Václav Brom

Popiska k fotografii:
V loňském roce si již pracovníci elektrárny ve
skladu čerstvého paliva vyzkoušeli manipulaci 
s maketou palivového souboru vyrobenou firmou
TVEL. 

V březnu do skladu čerstvého paliva elek-
trárny Temelín dorazilo šestnáct transport-
ních kontejnerů s 31 palivovými soubory.
Ty jsou určeny pro první blok a do reaktoru
budou zavezeny během odstávky, která za-
číná 1. srpna 2009. 
V současné době tak je ve skladu čerstvé-
ho paliva připraveno palivo pro obě letošní
odstávky bloků. V lednu letošního roku
bylo přivezeno 42 palivových souborů pro

V závěru března přijel na Temelín transport čerstvého jaderného
paliva od Westinghouse. Tato dodávka paliva je pro elektrárnu
předposlední od tohoto výrobce. V příštím roce začne dodávat 
paliva pro Temelín ruská firma TVEL. To bude poprvé zavezeno 
do reaktoru prvního bloku při letní odstávce v roce 2010.
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Podle Vladimíra Hlavinky, člena představen-
stva a ředitele Divize výroba společnosti
ČEZ nechce vedení společnosti opakovat
situaci z 80. let. „Jihočeský kraj a okolní
obce jsou našimi významnými partnery, se
kterými chceme budovat dlouhodobé part-
nerství. Smlouva je transparentní a jasně
stanovuje pravidla hry. Vedle toho budeme
i nadále pokračovat v otevřené komunikač-
ní politice, kde budou hrát kraj i obce vý-
znamnou roli,“ vysvětlil Vladimír Hlavinka.

Starostové 
dlouhodobou jistotu vítají
Peníze budou směrovány například do opra-
vy komunikací či rozšíření ubytovacích ka-

pacit pro výstavbové a provozní pracovníky,
ale i do podpory kulturních a sportovních
akcí.
Uzavření smlouvy se společností ČEZ vítají
i starostové okolních obcí, pro které bude
znamenat minimálně trojnásobně vyšší fi-
nanční podporu než v uplynulých letech, 
a to s garancí na deset let. Starosta města
Týn nad Vltavou Karel Hájek považuje ČEZ
a elektrárnu Temelín za korektního partne-
ra. „Jsme rádi, že ČEZ působí v našem
sousedství. Jadernou energetiku považuji
v současné době za optimální způsob vý-
roby elektrické energie. Než bude nový
zdroj postaven, tak budeme chtít od in-
vestora informace o bezpečnosti, vlivech

na životní prostředí a stavu přípravy,“ uvedl
Karel Hajek.
Důležitost vztahů s okolím vyzdvihl také
ředitel Jaderné elektrárny Temelín Miloš
Štěpanovský: „Od uvedení do provozu 
v prosinci 2000 vyrobila elektrárna Temelín
84 TWh elektrické energie. To je mnohem
více než roční spotřeba elektřiny celé Čes-
ké republiky. Význam stávajících bloků na-
ší elektrárny v české energetice je tedy
patrný. Pokud přibudou na Temelíně další
dva, bude jeho postavení ještě významněj-
ší. I proto jsou, vedle bezpečného a spo-
lehlivého provozu, dobré vztahy s okolím
jedním z pilířů k provozování elektrárny.“

Marek Sviták

Jedním z důvodů je i to, že v posledních
dvou, třech letech mírně opadla vlna zá-
jmu o obnovitelné zdroje. V praxi se uka-
zuje, že zatím ještě plného významu „ne-
dorostly“. Výroba energie je v nich příliš
drahá, málo efektivní, jsou limitované 
kapacitně. Vyspělé země Evropské unie 
i státy mimo Evropu se opět obracejí 
k jádru jako nejperspektivnějšímu zdroji
a podpora jaderné energie roste i u nás.

Václav Brom

Od roku 1994 se STEM ptá české veřejnosti na její názor k dalšímu rozvoji jaderné energetiky v ČR.
V březnu 2009 dosáhla podpora dalšího rozvoje „jádra“ v Čechách nejvyšší míry. Jeho další rozvoj
u nás podporuje 71 % lidí. Roste i podíl jednoznačných stoupenců rozvoje jaderné energetiky, nyní
tvoří 30 % dospělé populace, což je dvojnásobek proti roku 2006.

JADERNÁ ENERGETIKA 
SE TĚŠÍ REKORDNÍ PŘÍZNI 

Otázka STEM: „Jste vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky 
v naší republice?“ (v grafu Určitě ANO + Spíše ANO pro rozvoj jaderné energetiky)

Zdroj grafu: celostátní výzkum STEM, Trendy 1994 - 2009

PALIVO PRO TEMELÍN 

PŘÍŠTÍ ROK Z RUSKA

(Pokračování ze strany 4)
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lína v rámci takzvaného Oranžového roku,
potečou do obecních kas i nadále. „To, co
nyní nabízíme jižním Čechám, je nástavba
k tomu, co děláme už nyní,“ zdůraznil. 
Tyto peníze jsou určeny na budování no-
vých silnic, na financování havarijního a kri-
zového plánu a také na sportovní a kulturní
akce. „To je přesně to, co potřebujeme,“
dodal první náměstek jihočeského hejtma-
na Martin Kuba.
Místopředseda představenstva společnosti
ČEZ a jeho výkonný ředitel Daniel Beneš
také upozornil na to, že už od dob výstavby
pomáhá elektrárna obcím v okolí elektrárny.
„Desítky milionů korun pomohly postavit
nové hasičské zbrojnice, nakoupit moderní
hasičská auta, zmodernizovat sportoviště
i zajistit nová dětská hřiště,“ řekl Beneš.
O užitečnosti elektrárny se zmínil i její ředitel
Miloš Štěpanovský. „Za dobu své existence
vyrobila přes 84 terrawatthodin elektřiny,
což je mnohem více než roční spotřeba
České republiky,“ upřesnil.
V současné době odborníci posuzují vliv
stavby na životní prostředí. „Předpokládá-
me, že bychom třetí a čtvrtý blok začali
stavět někdy kolem roku 2015. Jejich vý-
stavba by trvala čtyři až pět let. Bude zá-
ležet na tom, jak se budou vyrábět velké
celky, jako jsou tlakové nádoby či paroge-
nerátory,“ vysvětlil Hlavinka. 
Rozšíření temelínské elektrárny nahrávají 
i průzkumy veřejného mínění. Ty dokazují,
že podpora jaderné energetiky v Česku
trvale roste. Agentura STEM nedávno 
uvedla, že pro dostavbu Temelína je 71 %
obyvatel České republiky.

Pavel Hlouch 

Jihočeši mohou čerpat peníze prakticky
okamžitě a nemusí čekat, až stavba začne.
Navíc jak upřesnil ředitel Divize výroba
společnosti ČEZ Vladimír Hlavinka, peníze,
které dosud dostávaly obce v okolí Teme-

Vedení kraje s ČEZ podepsalo smlouvu,
která zaručí, že v následujících deseti letech
půjdou na krajské projekty až čtyři miliardy
korun z peněz společnosti. Představitelé
energetického gigantu také potvrdili, že

Když se chce, tak to jde. Těmito slovy lze charakterizovat převratnou událost v jižních Če−
chách. Krajské zastupitelstvo zrušilo své předchozí rozhodnutí a výraznou většinou hlasů
odsouhlasilo dostavbu temelínské elektrárny. Je to významná podpora pro plánované roz−
šíření elektrárny Temelín o třetí a čtvrtý blok. 

KRAJ DÁVÁ TEMELÍNU ZELENOU 

V průběhu odstávky bude vyměněno 48
palivových souborů v reaktoru.
Pracovníci letos provedou i pravidelnou
vnitřní kontrolu tlakové nádoby reaktoru.
Ta se provádí ve čtyřletých intervalech.
Jejím cílem je ověřit stav vnitřních stěn ná-
doby reaktoru. Pravidelná čtyřletá kontrola
těsnosti proběhne také na kontejnmentu
(1,2 metru silná železobetonová ochranná
obálka reaktoru). Další důležitou prací bu-

de modernizace zavážecího stroje, která
byla loni provedena na prvním bloku.
Nejdůležitější a nejnáročnější činností v ne-
jaderné části bude provedení výměny lo-
patek třetích oběžných kol u nízkotlakých
dílů turbíny. Pracovníci dodavatelů tak bu-
dou muset turbínu rozebrat a tři nízkotlaké
rotory postupně vyjmout, protože vlastní
výměna lopatek bude prováděna v závodě
Škoda POWER v Plzni.

V detailním harmonogramu odstávky je
plánováno téměř sedm tisíc činností.
Kromě 400 kmenových pracovníků elekt-
rárny Temelín se na jejím zajištění bude
podílet dalších 600 lidí ze skoro padesáti
dodavatelských firem.
Po skončení této odstávky čeká Temelín
i odstávka prvního bloku. Ta bude zahá-
jena 1. srpna a její délka je plánována na
71 dnů. Marek Sviták 

Druhý blok elektrárny Temelín byl 24. dubna odpojen od rozvodné energetické sítě. Začala pláno−
vaná rozšířená odstávka s délkou 82 dní. Znovu by tak měl blok začít vyrábět elektřinu v polovině
července.

DRUHÝ BLOK MĚNÍ PALIVO

Jaro vtrhlo i na temelínskou elektrárnu. S ním nastalo období naplánovaných odstávek pro výměnu paliva,
a to nejdříve na druhém a poté i na prvním bloku.



a to pravidelně 10 let. Obcím to tak umožní dlouhodobé plá-
nování jejich investic a také Jihočeský kraj bude moci s finanč-
ními prostředky plánovat dlouhodobě. 

n Na rozvoj havarijní připravenosti kraje, především u Krajského
hasičského záchranného sboru, přispěje ČEZ celkovou částkou
do 100 milionů korun. 

n Nepřímým účastníkem investice budou i školské a vzdělávací
instituce. Provozované jaderné bloky se bez podpory vzdělá-
vání a iniciace vyššího zájmu mládeže o technické obory 
neobejdou. Elektrárna již dlouhodobě spolupracuje s řadou 
škol na území Jihočeského kraje. Kromě uplatnění jejich ab-
solventů dojde i k některým investicím na zlepšení těchto škol. 

n Dostavba Temelína využije již existující infrastrukturu (např. 
vodní díla Hněvkovice, Kořensko) a probíhat bude na pozem-
cích v majetku ČEZ. Vyhne se tak problémům se stěhováním 
lidí, bouráním objektů - tedy negativním vlivům, které provázely
výstavbu Temelína v 80. a 90. letech minulého století. Fakticky
se pouze dokončí projekt, který s výstavbou čtyř bloků v lokalitě
Temelín počítal. Elektrárna svým provozem nezvýší emise 
v kraji.

n Nepotvrzují se ani předpoklady, že elektrárna omezí rozvoj 
turistiky v regionu. Naopak Informační centrum JE Temelín 
ročně navštíví téměř 30 000 návštěvníků z ČR i zahraničí, kteří
si většinou prohlédnou i další zajímavosti v kraji. 

n Do budoucna Temelín umožní i rozvoj teplárenství na území 
kraje s možností využití tepla z bloků. Tuto možnost zatím 
využívá pouze Týn nad Vltavou.

n Nová pracovní místa. Přímo na výstavbě - 3000 pracovníků. 
Pro vlastní provoz elektrárna zaměstná dalších 600 vysoce 
kvalifikovaných odborníků.

n Jde o dlouhodobou zaměstnanost, protože provoz nových 
bloků je investorem plánován minimálně na 60 let. 

n Stavba bloků i její příprava přinese pracovní příležitosti českým
zaměstnancům a obchodní příležitosti mnoha dodavatelským
firmám. Řada českých (i jihočeských) firem se bude po zahá-
jení výstavby podílet i na až 200miliardové investici při budoucí
výstavbě nových bloků. Z celkového rozpočtu investice budou
mít možnost získat asi polovinu finančních prostředků. 
Největší podíl by připadl firmám stavebním, které tak budou 
moci zaměstnat především místní lidi.

n Realizace souvisejících a vyvolaných investic do rozvoje kraje
a obcí v okolí elektrárny je vyčíslena na cca 2,5 miliardy korun.
Je třeba zajistit přípojky všech médií, včetně vyvedení elektric-
kého výkonu. Je nutné zlepšit i doplnit některé komunikace 
pro dopravu nadrozměrných komponent a zajistit ubytování 
výstavbových a provozních pracovníků. Řada těchto investic 
se bude odehrávat v nejbližších obcích kolem elektrárny, kterým
to pomůže zlepšit infrastrukturu. Pozitivním efektem bude i to,
že Jihočeský kraj si uvolní finanční prostředky ze svého roz-
počtu k využití pro další akce v kraji. 

n V období následujících deseti let bude ČEZ garantovat průměr-
nou roční podporu 110 milionů korun do Jihočeského kraje. 
Téměř polovina je určena na projekty obcí v zóně havarijního
plánování kolem elektrárny. Proti současnému stavu tak do 
těchto obcí poplyne minimálně trojnásobně více prostředků, 

VÝSTAVBA NOVÝCH BLOKŮ
NA TEMELÍNĚ - DESET PŘÍNOSŮ
PRO REGION JIŽNÍCH ČECH
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z hlediska radiační ochrany na regionálním
pracovišti SÚJB v Českých Budějovicích.
Poslední zkouškou byly v dubnu podnikové
zkoušky. 

Od kdy se vlastně na funkci směnového
inženýra připravujete?
Osobně to vnímám tak, že jako počátek
přípravy na funkci směnového inženýra
považuji zahájení přípravy na funkci ope-
rátora sekundárního okruhu. Myslím, že
právě dlouholetá praxe na blokové dozorně
je základem přípravy směnového inženýra
a já na blokovce pracuji od roku 1997.

Jaký největší rozdíl vidíte mezi vedoucím
reaktorového bloku a směnovým inže-
nýrem?

Je to další krok od práce technika k orga-
nizační práci, k práci vedoucího. Tedy méně
práce s železem, ale více práce s lidmi. 

Co bylo pro vás v přípravě zatím nejtěžší
a nejnáročnější?
Zatím nejnáročnější byla asi ústní státní
zkouška, při které na každého dolehne
odpovědnost, ať už ji skládá poprvé nebo
pošesté.

Jak k „mladému“ směnovému inžený-
rovi přistupují zkušení kolegové?
Tak mladý jsem skutečně už jen v uvozov-
kách. Přístup nových kolegů je skutečně
kolegiální, velice ochotně mi předávají své
zkušenosti a kdykoli se na ně mohu obrátit
s žádostí o radu.

Směnový inženýr má velkou zodpověd-
nost. Máte z něčeho obavu?
Práce je to rozhodně velmi odpovědná, ale
všichni vedoucí bloku a mistři na červené
směně jsou zkušení odborníci, takže věřím,
že nám bude spolupráce klapat a není tře-
ba mít z budoucnosti obavy.

Těšíte se na skončení své přípravy a na
najetí normálního provozního režimu?
Určitě se těším. Skončí koloběh učení 
a zkoušek a začnu dělat práci, na kterou
jsem se tak dlouho připravoval.  

Václav Brom

Co všechno vás čekalo v přípravě?
V říjnu jsem zahájil teoretickou přípravu na
státní zkoušku. Protože se rekvalifikuji z ve-
doucího reaktorového bloku na směnového
inženýra sám, tak příprava probíhala indi-
viduálně formou konzultací se specialisty
z různých odborností, např. havarijní připra-
venost, koordinace, odpady, provoz. Dále
jsem absolvoval dva týdny rekvalifikačního
výcviku na simulátoru, kde jsem procvičoval
řešení poruch z pozice směnového inžený-
ra. Tento výcvik byl ukončen praktickou částí
státní zkoušky. V únoru jsem složil i ústní
část státní zkoušky. Následovalo složení
státní zkoušky zvláštní odborné způsobilos-
ti k vykonávání činností zvláště důležitých 

Ondřej Češka (38 let) - od dubna 2009 směnový inženýr JE Temelín (červená směna)
Absolvent ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, obor technická kybernetika. Po ukon-
čení VŠ v roce 1994 nastoupil na JE Temelín jako operátor sekundárního okruhu. Od
konce roku 1997 na směnách pracoval ve směnovém provozu postupně ve funkcích
operátor sekundárního i primárního okruhu, vedoucí blokové dozorny a vedoucí reakto-
rového bloku. V dubnu 2009 začal pracovat jako směnový inženýr.

Na přelomu roků 2008 − 2009 došlo k přeřazení jednoho ze sedmi směnových inženýrů na
funkci hlavního technologa a jejich počet se snížil na šest. Tím sedmým se od dubna 2009
stal Ing. Ondřej Češka. „Od října jsem byl uvolněn z funkce vedoucího reaktorového bloku.
Prakticky po půl roku přípravy a dubnovém složení podnikových zkoušek jsem mohl nastou−
pit na první směnu jako směnový inženýr,“ říká Ondřej Češka.

UŽ SE NA NOVOU PRÁCI
TĚŠÍM, ŘÍKÁ ONDŘEJ ČEŠKA
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„V Německu stále platí usnesení o postup-
ném odklonu od jaderné energetiky. Myslí-
me si, že toto stanovisko, přijaté před lety,
by se mělo zrevidovat. I proto jsme se chtěli
seznámit s aktuální situací v České repub-
lice,“ uvedla během návštěvy Ursula Män-
nle, předsedkyně Bavorského zemského
sněmu.
Její kolega Konrad Kobler dodává: „Uvědo-
mujeme si, že bez jaderné energie se do
budoucna nemůžeme obejít a možná i Čes-
ká republika by nám mohla v této oblasti
pomoci.“
Ještě před samotnou prohlídkou provozu
diskutovali němečtí politici se zástupci 
elektrárny v informačním centru elektrárny.
„Celkem pochopitelně se debata týkala

především dostavby třetího a čtvrtého bloku.
Diskuze to byla velmi pragmatická a korekt-
ní. Ostatně i Německo je jadernou zemí.
Jejích 17 reaktorů se podílí necelou třeti-
nou na tamní produkci elektrické energie,“
zrekapituloval jednání mluvčí JE Temelín
Marek Sviták. Podle něj je elektrárna po-
dobným exkurzím otevřena. „Vážíme si kaž-
dého návštěvníka, který je ochotný naslou-
chat a věcně komunikovat,“ dodal mluvčí. 
Němci společně s Rakušany a Poláky patří
k nejčastějším zahraničním návštěvníkům
jihočeské jaderné elektrárny. Dohromady
jich loni z těchto tří států na Temelín přijela
tisícovka, tedy téměř polovina z rekordního
počtu 2 134 zahraničních návštěvníků.

Václav Brom

Elektrárnu Temelín si v polovině března prohlédla skupina
sedmi poslanců Bavorského zemského sněmu. Podle jejich
názoru by mělo Německo zrevidovat odklon od jaderné 
energetiky, který parlament odsouhlasil před řadou let.

BEZ JÁDRA TO 
NEPŮJDE, TVRDÍ 
BAVORŠTÍ POSLANCI 

Bavorští poslanci při prohlídce elektrárny

Na Informačním centru Jaderné elektrárny
Temelín model bloku, reaktoru a strojovny
převzal ředitel Úseku výstavby jaderných
elektráren Petr Závodský. „Firma Mitsubishi
je jedním z řady světových výrobců jader-
ných bloků, kteří mohou dodat blok pro
rozšíření Temelína. Typ s označením 
EU-APWR je tedy i jedním z možných typů,
které připadají v úvahu. Chci proto panu
Teradovi poděkovat za model, který oživí
novou expozici informačního centra,“ 
poděkoval zástupci firmy Mitsubishi Petr
Závodský za model. „Přivítali jsme, že nám
ČEZ umožnil na vašem informačním centru
představit model jaderného bloku, který

vyrábíme,“ ocenil tuto možnost Seiji
Terada.
„Na informačním centru se nyní tvoří i no-
vá expozice, která představí čtyři možné
dodavatele nových bloků pro Temelín.
Tento model ji bezesporu obohatí. Avšak
ještě předtím, než bude tento model do
expozice umístěn, bychom jej chtěli uká-
zat zaměstnancům elektrárny v prostorách
naší administrativní budovy,“ doplňuje
vedoucí útvaru Komunikace Pavel Foltýn.

Václav Brom

Jaderný blok Mitsubishi EU−APWR přivezli 3. dubna Japonci
na elektrárnu Temelín. Model bloku typu EU−APWR zhoto−
vený v měřítku 1:240 a model reaktoru v měřítku 1:100 při−
vezl na elektrárnu manažer pro jaderné systémy japonské
firmy Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Seiji Terada.  

MITSUBISHI PŘIVEZLA 
TEMELÍNU NOVÝ BLOK

Od Seiji Terady převzal model ředitel Úseku vý-
stavby jaderných elektráren Petr Závodský.



Ředitel elektrárny Temelín Miloš Štěpanovský předává šek na 200 tisíc korun
starostovi Zlivi Jiřímu Štabrňákovi.
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V Týně nad Vltavou se městští strážníci dočkají nového vozidla.
„Naši dva městští strážníci dosud využívají služební kolo. Ukázalo
se, že to výrazně omezuje jejich akceschopnost a mobilitu, a to
především v přidružených obcích a chatových osadách. Rovněž
po městě nejsou na místě tak rychle, jak bychom potřebovali.
Auto tak významně zvýší akceschopnost a efektivitu jejich prá-
ce,“ vysvětluje využití půl milionového daru Nadace ČEZ starosta
Týna nad Vltavou Karel Hájek. 
Obnovit lávku přes místní potok plánují v Tálíně. „Loni jsme zahájili
projekt úpravy naší rozsáhlé návsi. Opravili jsme chodníky, udělali
parkové úpravy, vybudovali cesty pro pěší, vysázeli zeleň. Středem
návsi protéká i Tálínský potok. V minulosti přes něj vedla lávka,

Na základě grantového řízení Nadace ČEZ
převzalo 30 starostů obcí z okolí Jaderné 
elektrárny Temelín symbolické šeky ve výši
pět milionů korun. Na 30 projektů obce po−
žadovaly 6,1 milionu korun. Pětimilionový
příspěvek tedy pokryje 82 % nákladů.

ENERGETICKÉ 
MILIONY 
POMOHOU 
30 OBCÍM 

KVĚTEN
n 02.05. Pohár starosty města Bechyně, Bechyně;

n 02.05. Tálínský duatlon, 8. ročník, Tálín;
n 03.05. Den otevřených dveří SDH Dolní Bukovsko,

Dolní Bukovsko;
n 08.05. Vorařská 50 - turistický a cykloturistický pochod,

Týn nad Vltavou;
n 09.05. Kočárková rallye, Číčenice;
n 09.-10.05. 8. ročník sportovních dnů, Žďár;
n 14.05. Vodňanské rybářské dny, Vodňany;
n 15.05. Přehlídka dechovek, Temelín;
n 16.05. 80. výročí založení SDH Čeňkov u Bechyně,

Čeňkov u Bechyně;
n 22.05. Oslava 100 let obecné školy, Všeteč;
n 22.05. Posezení s důchodci, Temelín;
n 23.05. Hudba stolení - koncert romantismus,

Zámecké divadlo, Týn nad Vltavou;
n 28.05. 17. ročník Poháru Temelínek kadetů malé kopané

(úvodní turnaj), Týn nad Vltavou;
n 31.05. Den dětí v parku u MěDDM , Týn nad Vltavou;

ČERVEN

n 11.06. 17. ročník Poháru Temelínek kadetů malé 
kopané, 2. turnaj, Týn nad Vltavou; 

n 13.06. Tradiční pouťová zábava, Bečice;
n 13.06. Týnfest - rockmetalový festival,otáčivé hlediště, 

Týn nad Vltavou;
n 19.06. Setkání seniorů, Dříteň;
n 20.06. 600 let obce Olešník, Olešník;
n 20.06. 100. výročí založení SDH Žimutice, Žimutice;
n 26.06. Stanislav Sem, sólista Státní opery v Praze 

a Pěvecký sbor jihočeských učitelek, 
Týn nad Vltavou;

n 27.06. Posezení s dechovkou Chlumec, Olešník;
n 27.06. 75. výročí založení SDH Dívčice, Dívčice;
n 27.06. Mistrovství ČR BUGGY 1:8 IC, Dolní Bukovsko;

ORANŽOVÝ ROK 2009

(Dokončení na straně 11)



kterou lidé hodně využívali. Proto ji chceme
obnovit. Zahradní architekt navrhl stylovou
dřevěnou lávku, kterou letos ze stotisícové-
ho příspěvku Nadace ČEZ vybudujeme. 
K ukončení celé rekonstrukce návsi ještě
potřebujeme opravit požární nádrž, na kte-
rou chceme v dalších letech získat dotaci,
protože z rozpočtu obce opravu nezvlád-
neme,“ říká k využití peněz z Nadace ČEZ
starostka obce Tálín Jana Študentová. 
„Již v před dvěma lety jsme zahájili zlep-
šování rekreační oblasti Mydlák. Předloni
byl Mydlák vybaven novými chatkami. Loni
jsme, i díky příspěvku Nadace ČEZ, mo-
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ve městě. A to je v dnešní době dobrá
zpráva.  

Pane starosto, na závěr pozvánka 
do Protivína pro čtenáře Temelínek.
Hezké město, dobré pivo, živý krokodýl 
a od září výstava Jiřího Koláře v rekonstru-
ované Kaplance. Přijeďte. 

Václav Brom

Pane starosto, Protivín dnes dostal od
Nadace ČEZ dvě stě tisíc korun. Na co
peníze využijete?
V Protivíně je krásný Švehlův park, ale má-
me potíž tam bezproblémově dostat ma-
minky s kočárkem a lidi na vozíku. Pro
přístup do parku nyní musíte zdolat pat-
náct strmých schodů. Schody nahradíme
bezbariérovou rampou, která zvýší kom-
fort přístupu a jeho bezpečnost právě pro
kočárky a vozíčky. Po provedené rekon-
strukci tak bude mít možnost do parku
přijet každý a strávit tam volný čas.

Jaká další zlepšení letos ve městě při-
pravujete?
Největší akcí letošního roku bude rekon-
strukce vozovek a spojnic mezi jednotlivý-
mi částmi města za 25 milionů korun. Za
deset milionů budeme rekonstruovat Ka-
planku. Tam vznikne nové informační cen-
trum, stálá výstava Jiřího Koláře a snad 
i ZOO, muzejní část pro exponáty pana
Procházky, který má v Protivíně krokodýlí
farmu. V plánu máme i rekonstrukci naší
obřadní síně, další opravy chodníků a míst-
ních komunikací.

V posledních letech se Protivín snaží
do města přilákat turisty. Proč?
Myslím, že to je jediná cesta jak udržet
maloobchod, tedy drobné živnostníky, při
životě. Jde o to přilákat do města turisty,
tedy lidi, kteří u nás utratí nějaké peníze.
Loni pan Procházka na své farmě otevřel

Krokodýlí ZOO, která měla právě u turistů
velký ohlas. Vždyť za čtyři měsíce ji nav-
štívilo 16 tisíc lidí, a to nikdo nečekal. Ti
samozřejmě nezůstali jenom v ZOO, ale
došli si na jídlo a utratili peníze i v obcho-
dech, a to má pro Protivín velký význam.

Po tomhle úspěchu chcete, aby letos
přijelo do Protivína 40 tisíc zvědavců.
Jak toho chcete dosáhnout?
Cílem je udělat z Protivína zajímavé místo
pro jeho návštěvu. Je však nutné nabíd-
nout něco, co jinde nemají. Kromě Kroko-
dýlí ZOO chceme právě v rekonstruované
Kaplance nabídnout stálou výstavu svě-
toznámého výtvarníka a našeho rodáka
Jiřího Koláře. Plánujeme tam i největší sou-
kromou výstavu lebek savců a ryb s více
jak 1200 exponáty, které shromáždil pan
Procházka. K tomu nabídneme i zajímavé
expozice našeho muzea. Věřím, že součet
návštěvníků na těchto čtyřech atrakcích
může dosáhnout oněch 40 tisíc lidí.

Kdy by měla být Kaplanka hotová?
Rekonstrukce Kaplanky bude hotová do
konce září letošního roku. 

Pivovar Platan má nové vlastníky. Jaká
je s nimi spolupráce?
Máte pravdu, noví vlastníci se ve městě
teprve zabydlují. Nicméně jednání, která
jsem s nimi do této doby vedl, ukázala, že
i nový vlastník počítá s produkcí piva v Pro-
tivíně, tedy se zachováním pracovních míst

Pětitisícové město Protivín bylo tentokrát hostitelem již tradiční akce předávání šeků 
Nadace ČEZ starostům obcí z okolí elektrárny Temelín. Starosta Protivína Jaromír Hlaváč
svým kolegům připravil zajímavý program s návštěvou krokodýlí farmy i Městského pivovaru
Platan. Našel si čas i na krátký rozhovor. 

DOBRÉ PIVO A ŽIVÝ KROKODÝL 
- I TO JE MĚSTO PROTIVÍN

Jaromír Hlaváč, starosta Protivína

ELEKTRÁRNA A REGION

dernizovali sociální zázemí. Letos využije-
me dvě stě tisíc korun Nadace ČEZ na re-
konstrukci kuchyňky. Celá modernizace
probíhá v jednotném dřevěném stylu, aby
do krásné a jedinečné přírody zapadla. 
V příštím roce nás čeká oprava oplocení,
osazení laviček a další doladění, takže 
v létě 2010 bude projekt kompletně dokon-
čen,“ láká milovníky přírody na Mydlák sta-
rosta Zlivi Jiří Štabrňák. 

Zahajuje i čtvrtý Oranžový rok
Také letos bude elektrárna Temelín pod-
porovat řadu sportovních, kulturních a spo-

lečenských aktivit na území okolních měst
a obcí. Patří sem i čtvrtý ročník projektu
Oranžový rok, který byl zahájen začátkem
dubna. „Je dobře, že mezi obcemi je o tuto
spolupráci stále velký zájem. O tom svědčí
i skutečnost, že se do posledních dvou
ročníků zapojilo shodně 31 ze 32 oslove-
ných obcí. Veřejnost se tak může těšit na
pestrou nabídku sportovních, kulturních 
a společenských akcí. Jejich realizaci pod-
poříme celkovou částkou 9,5 milionu ko-
run,“ odhalil letošní plány další spolupráce
s obcemi ředitel Jaderné elektrárny Teme-
lín Miloš Štěpanovský.

Václav Brom

(Pokračování ze strany 10)
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nášejícím podařilo rozprášit i mé nejmenší
obavy z jaderné elektrárny,“ uvedl Přemysl
Horáček. 
Na Jadernou maturitu 2009 přijeli studenti
z osmi jihočeských středních škol (SOŠE
Hluboká, Gymnázium Pierra de Couberti-
na Tábor, SPŠSE České Budějovice, Gym-
názium Týn, SPŠ strojní a stavební Tábor,
Gymnázium Soběslav, SPŠ a VOŠ Písek
a Gymnázium Jírovcova České Budějovice).
Spolu s Jihočechy absolvovalo maturitu 
i šestnáct studentů z pražských gymnázií
Karla Sladkovského, Christiana Dopplera,
Jižního města a studenti z Gymnázia v Čes-
ké Třebové. 

„Jaderná maturita se poprvé uskutečnila
v loňském roce. Mezi školami byl o projekt
zájem, a proto jsme rozhodli o jeho opako-
vání. Letos se zájem studentů ještě zvýšil
a na některých školách musela proběh-
nout kvalifikační kola. Také proto jsme se
rozhodli připravit dva dubnové termíny, tedy
zdvojnásobit kapacitu Jaderné maturity
2009. Těší nás, že mezi středoškoláky je
o jadernou energetiku zájem. Je to i příslib
do budoucna, protože pokud bude rozhod-
nuto o dostavbě elektrárny Temelín, bude-
me potřebovat další odborníky. Ti by mohli
vzejít právě z dnešních středoškoláků a tře-
ba i z absolventů programu Jaderné ma-
turity,“ říká vedoucí personálního oddělení
elektrárny Pavel Šimák, který je hlavním or-
ganizátorem akce.

Tradiční tečkou za třídenním maratónem
přednášek a besed na temelínské elekt-
rárně je závěrečný test. Pro studenty bylo
připraveno dvacet otázek s tématem jader-
ná, nejaderná a elektrická část Temelína.
Všichni studenti potvrdili své znalosti a s tes-
tem se vyrovnali výborně. Během testu padl
i rekord. Student Gymnázia Jírovcova v Čes-
kých Budějovicích Přemysl Horáček nejen
bezchybně zodpověděl všech 20 otázek,
ale časem 2:13 minut překonal o 24 sekund
dosavadní rekord z loňského roku. „Po třech
dnech vím, jak funguje jaderný i nejaderný
okruh Temelína. Vím i to, jak se elektrárna
při provozu sama „napájí“ elektřinou, kterou
vyrobí. Během kurzu se jednotlivým před-

Maturity na středních školách vrcholí v květnu a červnu. Pro osmdesátku studentů z deseti
středních škol Jihočeského kraje a dalších pěti z jiných částí republiky připravila elektrárna
Temelín druhý ročník JADERNÉ MATURITY již v dubnu. Všichni studenti závěrečnou zkoušku
úspěšně složili a po třech dnech přednášek a besed si z Temelína odnesli absolventský
diplom, ale především zajímavou zkušenost a řadu nových znalostí o jaderné energetice 
a o fungování elektrárny Temelín.

JADERNOU MATURITU 2009
SLOŽILO OSMDESÁT STUDENTŮ 

Předsedkyně SÚJB Dana Drábová svou přednáškou o jaderné energetice studenty zaujala.

„Rekordman“ závěrečného testu Jaderné maturity
Přemysl Horáček z Gymnázia Jírovcova (Dokončení na straně 13)



mohli jeden díl pořadu Za školu u vás na-
točit. Bojovaly zde dva nejlepší týmy z již-
ních Čech, proto bylo potřeba vybrat zají-
mavé a netradiční místo. A Temelín tato

kritéria naplnil mírou vrchovatou,“ pochva-
loval si spolupráci scénárista Radim Wolak
z Centra pro mediální studia CEMES. 

Jana Gribbinová

Štáb České televize Brno přijel na Informač-
ní centrum elektrárny Temelín v dubnu
2009. Pořad Za školu je určen středoškolá-
kům, kteří při něm rozvíjejí a testují své vě-
domosti, dovednosti, inteligenci a šikovnost.
V tomto „energetickém“ dílu čekala odveta
dva tříčlenné týmy - Veselské a Jihlaváky.
Soutěžící museli zvládnout úkoly jako roz-
svítit žárovku, zjistit, který ze tří vypínačů
patří ke 3 žárovkám ve vedlejší místnosti.
Největším oříškem však bylo „štěpení jád-
ra“, když museli pouze hlavou a zuby pras-
knout nafouknuté balónky zavěšené na pro-
vázku. A ty byly pěkně neposlušné.  
„Celý televizní štáb i soutěžící byli moc pří-
jemní a disciplinovaní lidé. Myslím, že na-
táčení proběhlo hladce a mezi připravením
jednotlivých soutěží si všichni stačili pro-
hlédnout i expozice našeho informačního
centra,“ chválila si účastníky natáčení prů-
vodkyně informačního centra Amálka Pav-
lovská, která je dostala na starost.
„Máte to tu moc pěkné. Jsem rád, že jsme
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Tak jako loni si i letos udělala pro studenty
čas předsedkyně SÚJB Dana Drábová,
která na Temelíně absolvovala přednášku
o významu a budoucnosti jaderné energe-
tiky. Podle Dany Drábové je dobře, že je
mezi studenty o aktivitu elektrárny zájem.
„Energetika obecně a jaderná energetika
speciálně perspektivu rozhodně má. Navíc
se jí postupně vrací společenská prestiž,
kterou měla před 25 lety. Studentům se

Česká televize Brno natáčela na IC JE Temelín 23. díl soutěže Za školu. Utkali se Veseláci
a Jihlaváci a bylo to jihočeské finále. A který tým vyhrál? Na to si budete muset počkat do
22. května 2009, kdy se bude v 17:00 hodin na ČT1 pořad vysílat.

JIHOČESKÉ FINÁLE STUDENTŮ
PROBĚHLO NA TEMELÍNĚ

Finálová soutěž před zámečkem Vysoký Hrádek dala všem zabrat.

snažím předat nejen své osobní zkušenosti,
ale také ukázat, že jaderná energetika
může být i velká zábava. Je však potřeba
ji brát, jako všechno v životě, s patřičným
nadhledem. Pak vás umí bavit dlouhou do-
bu. Mne už baví 25 let,“ uvedla závěrem
své přednášky Dana Drábová.
„Cílem spolupráce se středními školami je
přilákat úspěšné absolventy těchto škol na
univerzity technického zaměření. Kvalitní

odborníky totiž potřebujeme neustále a bez
ohledu na to, zda na Temelíně budou stát
další dva bloky. Bezpečný a spolehlivý pro-
voz elektrárny je záležitostí až šesti desítek
let a neobejde se bez několika generací
kvalitních profesionálů,“ říká ředitel elekt-
rárny Temelín Miloš Štěpanovský.

Václav Brom

(Pokračování ze strany 12)

Tomáš Šulc, SPŠ a VOŠ Písek
Jaderné elektrárny mají budoucnost. Ještě více však očekávám
od jaderné fúze. Jestli se vědcům podaří řídit v tokamaku reakci,
tak to bude pro lidstvo větší skok než přistání na Měsíci. Je to
sice běh na dlouhou trať, ale jaderná fúze otevře člověku nové
možnosti, tak jako to udělal vynález kola či první zažehnutí ohně.

Jan Vejvoda, Gymnázium Týn nad Vltavou
Pro využívání energie vede v současnosti cesta ve zlepšování
současných zdrojů a především v šetření s energií vůbec. Doká-
žeme si ale vůbec představit, že bychom měli užívání všech
svých domácích elektropřístrojů nějak výrazně omezit?

Martin Malachov, Gymnázium Soběslav
Jádro je relativně dobrý zdroj energie, když se s ním dobře za-
chází. Zůstává jaderný odpad, ale chystá se jeho využití. Právě
k této problematice mi chybělo při přednáškách více prostoru 
k informaci. Bohužel program byl hodně krátký a nabitý a možná
by to chtělo přidat jeden den.

Petra Kameníčková, SPŠ strojní a stavební Tábor
Moc se mi líbil přístup zaměstnanců k jejich práci. Je vidět, že
jsou to lidé na svém místě. Nejen, že mají bohaté znalosti a zku-
šenosti, ale na rozdíl od většiny populace je jejich práce baví.
Tady na Temelíně to alespoň tak vypadalo.

Kromě vědomostního testu studenti absolvovali i literárně výtvarnou část Jaderné maturity 2009, kde měli prostor nakreslit
nebo popsat svůj postřeh či zajímavý poznatek ze tří dnů na elektrárně, nebo se zamyslet nad energetikou.

S ENERGIÍ NEUMÍME ŠETŘIT, UVĚDOMUJÍ SI STUDENTI
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spalování biomasy a v kombinaci s dalšími
opatřeními počítáme do budoucna v Hodo-
níně s výrazným nárůstem výroby elektřiny
z biomasy. Cílovou metou by se zde v hori-
zontu několika let mělo stát 300 tisíc MWh
ročně,“ řekl Dušan Timko, ředitel Organi-
zační jednotky elektrárny Hodonín, Poříčí,
Tisová a Vítkovice. Následně by měly úpra-
vami projít i elektrárny v Tisové a Poříčí.
Elektrárna Hodonín je současně evropským
unikátem v dodávce přeshraničního tepla,
když z celkově ročně vyrobených 800 000
GJ tepla dodá 120 000 GJ do slovenského
města Holíč.

Martin Schreier

piny ČEZ je biomasa druhou nejvýznam-
nější položkou po vodních elektrárnách.
Nejvíce elektřiny z biomasy vyrábí v rámci
Skupiny ČEZ elektrárna Hodonín, která loni
z biomasy vyprodukovala více než 149 GWh
a meziročně zvýšila výrobu o 28,7 %. Nej-
větší meziroční nárůst zaznamenala elekt-
rárna Poříčí (o 51,7 % na více než 120 GWh).
„V případě pozitivního výsledku zkoušek
provozu po úpravách fluidního kotle na

V elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR se spálilo
více než 347 tisíc tun biomasy (vše formou
spoluspalování s hnědým uhlím). V mezi-
ročním srovnání to znamená růst spálené-
ho objemu o 43,8 %. Nejvýznamnější po-
ložkou v celkově spálené biomase v ČR
byly loni rostlinné materiály (dřevní hmota)
s více než 336 tisíci tunami, což je meziroč-
ně o 44,8 % více.
V rámci portfolia obnovitelných zdrojů Sku-

V loňském roce vyrobila Skupina ČEZ v domácích elektrár−
nách téměř 327 tisíc MWh elektřiny z biomasy, což znamená
31,2% meziroční nárůst. Zmíněná produkce by pokryla roční
spotřebu více než 93 tisíc domácností.

ČEZ VYROBIL 
Z BIOMASY 327 GWh

„Úroveň projektů se stále zvyšuje a někdy
je obtížné vybrat ty nejlepší. Růst zájmu
o granty odráží stálý zájem veřejnosti o vy-
užívání obnovitelných zdrojů energie jak
z řad jednotlivců, tak významných firem 
v České republice,“ uvedl předseda Rady
Zelené energie profesor Josef Tlustý, ve-
doucí katedry energetiky FEL ČVUT.
Největší finanční ocenění přesahující 800
tisíc Kč získal letos projekt Výstavba nové-
ho zdroje využívajícího obnovitelné zdroje
energie, který připravila Střední odborná
škola v České Lípě. Projekt navrhuje re-
konstrukci stávající kotelny vybavené kot-
lem na spalování biomasy a další stavební
úpravy vedoucí k náhradě stávajících za-
staralých, neekologických a finančně ná-

ročných technologií technologiemi moder-
ními, které se uplatní při zásobování teplem
a využití obnovitelných zdrojů v areálu školy.
Spalovat se bude kromě jiného i biomasa
z vlastní produkce. Kromě realizace stavby
považují autoři projektu i Rada Zelené ener-
gie za důležité, že se do realizace projektu
v rámci výuky aktivně zapojí i studenti.

Kdo měl šanci uspět
O finanční příspěvek z Fondu Zelené ener-
gie se mohly ucházet pouze projekty za-
měřené na financování vědy a vzdělávání
v oblasti využívání obnovitelných zdrojů,
na související výzkum a vývoj, školství, vý-
stavbu zařízení apod. Šanci měly projekty
neziskového charakteru. Výše poskytnuté

Elektrárna Poříčí - druhý největší výrobce elektřiny
z biomasy společnosti ČEZ v České republice

finanční podpory je u výzkumu a výstavby
obnovitelných zdrojů limitována částkou
1 milion korun na jeden projekt. U osvě-
tových a vzdělávacích programů poskytu-
je Rada nejvýše 500 tisíc korun na jeden
projekt. Žádost o příspěvek mohly od října
do konce loňského roku podávat vědecké
instituce, školy, neziskové organizace, ob-
čanská sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti, ústavy sociální péče, domovy
důchodců, nadace, obce nebo kraje.

Podrobnější informace jsou k dispozici
na internetové adrese: 
www.zelenaenergie.cz.

Markéta Mikešová

Ze 120 žádostí o grant na projekty využívající obnovitelné zdroje energie vybrala Rada Zelené energie
k ocenění 18 nejlepších projektů. Mezi jejich autory rozdělila celkem 8,6 milionů korun. Ve třetím
ročníku udělování grantů z Fondu Zelené energie se celkem přihlásilo 81 projektů v kategorii osvěty,
14 v oblasti výzkumu a 25 v oblasti výstavby.

RADA ZELENÉ ENERGIE 
OCENILA PROJEKTY 2008

Výroba z biomasy v elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR

Výroba 2008 Výroba 2007 Meziročně 
(MWh) (MWh) (v %)

Tisová 44 407 41 249 + 7,7

Poříčí 120 250 79 247 + 51,7

Teplárna Dvůr Králové 13 021 12 732 + 2,3

Hodonín 149 231 115 966 + 28,7

Celkem v ČR 326 910 249 239 + 31,2
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a seznámí se tak se životem před více než
100 lety. „Bylo až překvapivé, s jakým zau-
jetím žáci pracovali, že zapomněli i zlobit,“
chválí žáky i paní ředitelka Hana Šáchová.

Ivana Šulcová

Byla to změna jak pro žáky, tak pro rodiče
a učitele. V úterý 7. dubna školáci opustili
školu a například menší žáci navštívili týn-
skou rychtu. Naučili se plést pomlázky,
malovat vajíčka a poslechli si, co to vlastně
jsou velikonoční svátky a jak se slaví. Starší
žáci se vydali do přírody. Šesťáci vyrazili po

návštěvě rychty přes Semenec a Koloděje
do Koloměřic. Plnili velikonoční úkoly a opé-
kali párky. Sedmáci prozkoumali zříceninu
hradu v Dobronicích a řetězový most u Stá-
dlce. Poslední skupina osmáků se vydala
do Nepomuku na proutky. Domů se kluci
vrátili s pěknými pomlázkami.
Škaredou středu se nikdo neškaredil. Žáci
byli rozděleni do smíšených skupin. Každá
skupina během dne navštívila dvě veliko-
noční dílny, kde se naučila např. zdobit
perníčky, malovat vajíčka, vyrábět košíčky
nebo jiné velikonoční ozdoby. 
Během celého dopoledne byla škola otev-
řená pro rodiče, maminky s malými dětmi
nebo pro ty, kteří se zajímají o dění v naší
škole. A tak ve třídách pomáhaly žákům
maminky, přišly se podívat babičky, na ta-
buli si malovali dvouletí kluci a holčičky.
„Byla to pro mě zajímavá zkušenost vidět,
co se děje dopoledne ve škole, jak se děti
snaží a co vyrábějí,“ řekla maminka prvňáčka.
„Je to hrozně těžké vyrobit ten košíček, ale
zápichy jsem udělal tři,“ hlásil druhák.
V poledne se vše uklidilo a připravilo na
odpolední prodejní výstavu. Vše, co žáci
vyrobili, pak vystavili a prodávali za symbo-
lickou cenu. Získané peníze se použijí na
výlet, který se uskuteční v květnu. Žáci nav-
štíví skanzen Veselý kopec na Vysočině 

Letošní velikonoční svátky oslavila škola v Chrášťanech
poněkud netradičním způsobem. Chodilo se na výlety, ško−
láci pletli pomlázky, malovali vajíčka, pletli košíky či vyrá−
běli velikonoční ozdoby. A na závěr všechno co vyrobili,
prodali. Za utržené peníze se v květnu podívají do skanzenu
Veselý kopec na Vysočině.

SVÁTKY JARA OSLAVILI PRACÍ

Chrášťanští na řetězovém mostě u Stádlce

Vlastiboř a Záluží a vesnickou památko-
vou zónou Svinky a Borkovice. Ze zajíma-
vostí na trasách stojí za zmínku Naučná
stezka Borkovická blata, Jezdecký klub
Dolli Zálší, Národopisná expozice Blatská
kovárna doplněná výstavou loutek v Zálu-
ží u Vlastiboře, Muzeum historických vozi-
del a staré zemědělské techniky v Pořeža-
nech a samozřejmě Informační centrum
Jaderné elektrárny Temelín s občerstve-
ním,“ láká zájemce Marie Hadravová z In-
formačního centra Veselí nad Lužnicí.  
Více informací získáte na www.veseli.cz,
případně na telefonu 381 548 180.

Markéta Mikešová

Start mezi 8. až 10. hodinou od „Hokejky“
ve sportovním areálu, dojezd do 18 hodin
na místo startu. Od 15 hodin zde zahraje

„Pod pergolou“ kapela Wohryzek Band. 
Pořadatelé, kterými jsou město Veselí nad
Lužnicí, turistický oddíl TJ Lokomotiva a ba-
ráčnická obec Vitoraz, připravili pro každého
účastníka mapku tras s popisem. V cíli do-
stane každý účastník - splní-li časový limit
a bude mít potvrzení o průjezdu kontrolními
místy označenými v mapce - pamětní list.
„Děti jedou jen v doprovodu dospělých!
Vybrané trasy vedou převážně rovinatou
krajinou jen s malými převýšeními.
Občerstvit se bude možné v místě startu
a dojezdu i v hostincích na trase. Trasy ve-
dou například vesnickou památkovou re-
zervací Mažice, Zálší, Klečaty, Komárov,

Z Veselí nad Lužnicí vyrazí v sobotu 23. května účastníci jubilejní 10. cyklistické jízdy za poznáním
Veselských blat s architekturou selského baroka. Pro cykloturisty připravili pořadatelé trasy s dél−
kami 36, 61 a 107 km. Na nejdelší trase je již potřetí připraveno mezi 12. a 13. hodinou občerstvení
v Informačním centru Jaderné elektrárny Temelín.

NA BLATECH V SEDLE KOLA 
Co se vyrobilo, tak se na závěr prodalo.
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další nepřicházely, a tak po několika létech
(v roce 1964) byla školka zrušena. 
Rozhodující počet žáků ve všetečské škole
pro další její činnost nastal již v roce 1945
po vydání nového poválečného školního
zákona o povinné školní docházce do tzv.
„měšťanek“ od pátého ročníku obecných
škol. A tak Obecná škola ve Všeteči ukon-
čila svoji činnost v důsledku stárnutí oby-
vatel a také poklesu jejich počtu v obci 
v roce 1974. 
Původní třída ve školní budově slouží dnes
jako schůzovní a společenská místnost. 
V místnosti někdejší školní kuchyně je dnes
veřejná knihovna obce Všeteč, kterou v ro-
ce 1927 svým finančním darem na zakou-
pení knih pomohl založit jeden z členů
někdejší rodiny Kovaříků ve Všeteči č. 3,
která se v roce 1869 odtud vystěhovala do
Ameriky. 
Původně byt učitele v pravém křídle budo-
vy byl postupem let rekonstruován na dneš-
ní Horáckou hospůdku s pivem a občer-
stvením. A tak současný návštěvník Vše-
teče může na průčelí budovy školy dnes
číst historický již nápis: „Škola základ ži-
vota“ a nebo si před tabulí s výběrem alko
či nealko říci, že „Hospoda je jeho pokračo-
váním!“ 

František Svoboda, rodák

Historie této školy sahá do počátku minu-
lého století, přesněji do roku 1905, kdy rada
obecního úřadu rozhodla o potřebě výstav-
by školy. Následně zažádala Zemský úřad
v Praze o vyslovení souhlasu s touto akcí.
Záměr obecních radních byl Zemskou škol-
ní radou schválen a obec tak získala v roce
1908 souhlas k výstavbě jednotřídní obec-
né školy s českým vyučovacím jazykem, 
s kapacitou třídy padesát žáků. 
Pozemek byl zakoupen od místního sedlá-
ka Václava Souhrady prakticky uprostřed
obce, poblíže křižovatky silnic od Temelína
do Albrechtic, Všemyslic a Týna nad Vlta-
vou. Materiál na stavbu se vozil koňskými
potahy z okolních lesů. Z Písku dřevo, z Tý-
na cihly, případně i z místních Trůblů cihel-
ny a dalších míst. Na stavbě pracovali různí
řemeslníci místní, cizí a pomocné síly místní.
Starostou obce v této době byl místní ob-
čan František Texler. Ten vykonával součas-
ně stavební dozor a vyúčtovával náklady. 
Stavba rychle pokračovala, a tak již koncem
léta byl na průčelí budovy školy osazen štu-
kový nápis Škola základ života.
Dokončovací práce probíhaly ještě počát-
kem roku 1909, a tak k zahájení pravidel-
ného vyučování došlo sice od 1. ledna
1909, avšak prozatím v provizorním prostře-
dí - v sále hostince u Těsařů. Ze Všeteče
a sousedních Karlovů I a II se v začínající
třídě sešlo na padesát žáků ve věku šest
až čtrnáct let. 

Vyučování začalo 1. září 1909
Definitivní vyučování bylo slavnostně zahá-
jeno 1. září 1909 slavnostní mší v kostele
v Neznašově s následným průvodem druži-
ček a doprovázející je dechovou hudbou.
Mši sloužil P. Porod. 

Jako první učitel byl ustanoven Ferdinand
Stočes, do té doby učitel Obecné školy 
v nedalekém Křtěnově. Ten působil ve Vše-
teči až do roku 1928, kdy odešel do dů-
chodu. Na jeho místo řídícího učitele pak
nastoupil Bohumil Suchan, a to až do roku
1938, kdy odešel do blízkých Albrechtic na
vícetřídní obecnou školu. Jako další řídící
učitel nastoupil ve Všeteči Karel Vlastimil
Vokurka, který byl na tomto postu i během
okupace až do roku 1951. V dalších le-
tech pokračoval ve své profesi řídícího 
učitele v Čížové u Písku. Po něm na uvol-
něné místo nastoupila učitelka Marie Žáč-
ková a působila na této škole až do roku
1967. Posledním řídícím učitelem byl ve
Všeteči v létech 1971 až 1973 místní rodák
Karel Podlaha. 
Mimo zmíněných učitelů vypomáhali ve
Všeteči krátkodobě též učitelky M. Urxová,
M. Vocásková a M. Procházková. A též uči-
telé Aug. Helm a F. Krajíc - všichni z Týna
nad Vltavou - ve Všeteči suplovali. 
V budově školy byla mimo jednu třídu i tzv.
školní kuchyně, která byla využívána pro
výuku ručních prací a vaření žáky školy.
Pro značný počet malých dětí byla z této
školní kuchyně zřízena dětská školka 
k umístění dětí předškolního věku v údobí
této populační exploze. Tyto děti odrostly,

Žáci ze třídy učitele Obecné školy ve Všeteči Vlastimila Vokurky v roce 1939

V letošním roce je to 100 let, kdy se začalo vyučovat v nově postavené jednotřídní Obecné
škole ve Všeteči u Týna nad Vltavou. Oslavy stých narozenin proběhnou od 22. května. 
Na oslavu se připravují jak rodáci, tak bývalí žáci, ale i budova školy, která nyní dostává
novou fasádu.  

ŠKOLA VE VŠETEČI - 100 LET

Škola základ života. Nápis, který vítá všechny, kteří
do školní budovy ve Všeteči vstupují již celé století.
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„Přebory jsou pořádány pravidelně každý
rok. Závodníkům se snažíme nabídnout
nová, zajímavá a netradiční místa. Letos
jsme zvolili zámecký park okolo Informač-
ního centra Jaderné elektrárny Temelín.
Park je protkaný řadou cestiček, na kterých
nebyl problém vytvořit zajímavé závodní
okruhy. Navíc si závodníci mohli prohléd-
nout i moderní Informační centrum elekt-
rárny Temelín v zámečku Vysoký Hrádek,“
vysvětlil výběr místa ředitel přeborů Bohu-
slav Vít z pořádajícího SK Čtyři Dvory Čes-
ké Budějovice.
Závodilo se v kategoriích přípravka (ročník
1998 - 2000), mladší žáci a žákyně (96-97),
starší žáci a žákyně (94-95), dorostenci a
dorostenky (92-93), junioři a juniorky (90-91)
a muži a ženy. „Nejmladší závodníci běželi
kilometr, naopak nejdelší trasa dlouhá osm
kilometrů čekala muže. Vítězové se stali
přeborníky Jihočeského kraje pro rok 2009,“
dodává Bohuslav Vít. 

Ozdobou závodu byl start dvou čerstvých
mistryň ČR v přespolním běhu Lucie Kříž-
kové z Tábora a Lucie Sekanové z Českých
Budějovic. „Obě běžkyně svůj závod s pře-
hledem vyhrály. První místo v nejdelším
mužském běhu vybojoval čtvrtý běžec z mi-
strovství ČR, českobudějovický Josef Kry-
gar. Spokojenost sportovců i diváků během
závodu umocnilo jak krásné jarní počasí,
tak zajímavé a náročné tratě,“ pochvaloval
si přebor kraje Bohuslav Vít.
Rozhodnutí organizátorů uspořádat závody
„pod čtyřmi věžemi“ na Temelíně vítají. „Již
jsme u nás přivítali šest svatebních obřadů,
sraz milovníků historických vozidel, soutěže
základních škol. Tentokrát zde proběhly
první oficiální atletické závody konané pod
hlavičkou Jihočeského kraje,“ doplňuje
tiskový mluvčí JE Temelín Marek Sviták.

Václav Brom

Téměř sto závodníků ve 12 věkových kategoriích změřilo
své síly v přespolním běhu. Stalo se tak vůbec poprvé, kdy
se přebory Jihočeského kraje v uskutečnily u jaderné elekt−
rárny − v parku kolem zámečku Vysoký Hrádek.

BĚŽCI BOJOVALI U ELEKTRÁRNY
O KRAJSKÉ TITULY 

V březnu přijelo na elektrárnu rekordních 196 zahraničních ná-
vštěvníků, pro které informační centrum připravilo sedm zahranič-
ních exkurzí. „A to je na rozbíhající se období jarní sezony nety-
pické. Dvě exkurze tvořily dánští studenti, kteří se objednali ne-
závisle na sobě. Dvě skupiny přijely z Bavorska, jedna skupina
studentů z Rakouska, další z Francie. Sedmou skupinu tvořili
členové mezinárodního kurzu fyzické ochrany,“ doplňuje Brom.
Od roku 1991 navštívilo prostřednictvím Informačního centra 
JE Temelín 336 238 návštěvníků, ze kterých bylo 20 997 (6,24 %)
zahraničních. 

Markéta Mikešová

Kontakty pro objednání exkurze 
v Informačním centru elektrárny Temelín:
E-mail: infocentrum.ete@cez.cz
Telefon: 381 102 639, Fax: 381 104 900

V loňském roce navštívil Informační středisko JE Temelín v zámečku Vysoký Hrádek rekordní po−
čet 28 914 lidí. Letošní rok se rozbíhá pomaleji a za první čtvrtletí zatím přijelo na Temelín 3 715
návštěvníků, a to je téměř o tisícovku méně než loni. „Propad jsme zaznamenali v prvních dvou
zimních měsících. Ty byly letos dobré z hlediska lyžařských podmínek, takže především individuální
návštěvníci raději lyžovali, než si prohlíželi elektrárnu. V březnu se již návštěvnost vrátila na loňskou
úroveň,“ srovnává loňský a letošní rok tiskový mluvčí JE Temelín Václav Brom.

NÁVŠTĚVNICKÝ ROK 2009 
SE POMALU ROZBÍHÁ

Graf návštěvnosti v roce 2009 (po měsících)

Zdroj grafu: databáze návštěvníků Informačního centra JE Temelín
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mezi nimiž je pro ZOO hlavním partnerem
Jaderná elektrárna Temelín, ale i ostatním.
„Děkujeme všem za jakoukoliv finanční
částku, za jakýkoliv věcný dar. Vaši podpo-
ru vidím ne jako pomoc konkrétním zvířa-
tům, protože bychom je určitě nenechali
trpět hlady, ale především jako podporu
myšlenky zoologické zahrady, podporu to-
ho, co děláme pro veřejnost a pro zvířata.
Zvířata v zoologické zahradě nejsou jenom
pro naše pobavení a potěšení, ale také pro-
to, abychom se o nich i od nich něco nau-
čili a abychom je pomohli chránit,“ prone-
sl k přítomným Roman Kössl.
ZOO Ohrada v letošním roce slaví 70. vý-
ročí založení. Je pátou nejstarší v České
republice. „Zatímco řada ZOO vznikla v Če-
chách i ve světě postupně, kupříkladu ze
zookoutků, ta naše jako zookoutek hodně
dlouho vypadala, ale již od dob, kdy ji Adolf
Schwarzenberg zakládal, vždy nesla hrdý
název zoologická zahrada. Sedmdesátiny
budeme slavit 1. května, 30. května uspo-
řádáme dětský den, dále dětské divadelní
dny. Také ostatní akce se ponesou v duchu
kulatého jubilea. Těšíme se samozřejmě
na shledanou i v běžných návštěvních
dnech,“ pozval Roman Kössl.

Václav Beneda

Expozice zoologické zahrady ocenil napří-
klad Jan Kaiser, který s rodinou sponzoruje
kulíšky a výrečky: „Sovy mám strašně rád.
Míval jsem je i doma, bydlel jsem v pokoji
se sýčkem, kterého jsem jako nalezeného
vychoval.“ 
Sovy, konkrétně sovu pálenou, v ZOO Ohra-
da podporuje z naspořeného kapesného
i Sára Ciglbauerová. „Prostě se mi líbí zví-
řata,“ vyjádřila stroze, zatímco její otec se
těšil, až jí ukáže plastové nádrže a terária,
které zoologické zahradě dodává firma 
C plastik Mydlovary, taktéž jeden ze spon-
zorů. „Zatím největší je asi příbytek pro kro-
kodýly. Dodali jsme sem také izolace ryb-
níčků a dalších vodních nádrží. V našich
výrobcích hnízdí třeba bahňáci,“ doplnil
spolumajitel firmy Petr Ciglbauer.
Až z Volar na Hlubokou dorazili zástupci
tamní základní školy. „Naše škola je ado-
ptivním rodičem jeřába popelavého. První
adopce byla humánní. Adoptovali jsme
chlapce v Keni, kterému financujeme školní
docházku. Při výdělečných akcích jsme

získali více prostředků, a tak přišla myšlen-
ka na adopci nějakého živočicha v zoolo-
gické zahradě na Hluboké, protože sem
děti jezdí na výlety a exkurze. Finanční
stránku probraly děti ve školním parlamen-
tu, a protože jsme krátce předtím měli mož-
nost pozorovat jeřába popelavého na ta-
hu na Šumavě, z několika možností padla
volba právě na něj,“ zdůvodnil za čtyřčlen-
nou výpravu z Volar učitel Lumír Vozábal.
Do ZOO Ohrada jezdíval už jako kluk a
chválí její rozvoj: „Zaznamenala poslední
dobou obrovský rozkvět a modernizaci ne-
jen v samotné zoologické zahradě, ale také
co se týče přístupu ke zvířatům a veřejnosti.
Už to nejsou jenom klece, mříže a ukazo-
vání zvířat, ale také otázka záchranných
programů, které pomáhají vracet zvířata do
volné přírody.“
Jedním z takových projektů je návrat puš-
tíka bělavého na Šumavu. „Tento program
běží od roku 1992. Ještě budeme potřebo-
vat pár let, abychom populaci puštíka pod-
pořili. Podařilo se nám tato krásná zvířata
po sedmdesáti letech vrátit na Šumavu také
díky vaší podpoře, díky tomu, že věříte na-
šim záměrům,“ uvedl při setkání se sponzo-
ry zástupce ředitele ZOO Ohrada Roman
Kössl. Poděkoval nejen „velkým“ firmám,

Příjemné odpoledne prožili v ZOO Ohrada na Hluboké adoptivní rodiče zvířat a patroni 
jediné jihočeské zoologické zahrady. Za slunečného počasí si první jarní den 21. března
2009 prohlédli ZOO s odborným, ale zároveň poutavým výkladem. Dozvěděli se během něj
zajímavosti, jichž si většinou jako běžní návštěvníci nevšimnou. Nakoukli do zázemí ZOO
a jako vrchol programu je čekala ukázka dravců, kterou přímo nad jejich hlavami režírovali
chovatelé dravých ptáků.

ADOPTIVNÍM RODIČŮM 
LÉTALI NAD HLAVAMI DRAVCI

Adoptivních rodičů se sešlo první jarní den v ZOO opravdu hodně.
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Kdy se vám naposledy hodila právnická
průprava?
Ta se mi nehodila nikdy (smích)…
Právnickou fakultu jsem nedodělal, protože
jsem pochopil, že to nebude obor pro mě
a nechal jsem studia po čtvrtém ročníku.
Vystudoval jsem filozofickou fakultu, což
byl také byl důvod, proč jsem potom nedo-
dělal právnickou. Už mi  přeci jen chyběla
motivace.

Vaše nejoblíbenější roční období?
Úžasnou věcí, kterou tady u nás miluju, je
střídání ročních období. I když je fakt, že
si momentálně užíváme přechodu ze zimy
rovnou do léta a jaro nám trochu chybělo.
Doufám, že se obvyklý cyklus vrátí a otep-
lování nezlomí naše jaro-léto-podzim-zima.
Asi bych nemohl žít jinde, kde by bylo třeba
devět měsíců horko a pak tři měsíce déšť,
jako je to třeba ve Středozemí. To by mě
položilo! Proměna, která u nás pořád visí
ve vzduchu, mě zkrátka baví.

Václav Beneda

Už jste si naplánoval letošní dovolenou?
Mně naplánovala dovolenou naše dceruška
Sofie, která se narodila 17. března, takže se
vše točí, a nějaký čas bude točit, kolem ní.
Moje cesty, na které jsem se aspoň jednou
za rok vydával, třeba do Vietnamu a do po-
dobných končin, musím dočasně oželet.
Sofie nám naplánovala dovolenou na Šu-
mavě, kde máme na pomezí západních 
a jižních Čech chalupu. 

Ptal jsem se z toho důvodu, že když vy
budete mít dovolenou, bude zaručeně
hezky.
(smích) Tak to jsme u té kovářovy kobyly,
co chodí bosa… Nevěřili byste, kolikrát jsem
zmoknul, když jsem z televize šel na stopa.
Jako moderátor předpovědi počasí jsem
začínal před deseti lety, kdy jsem ještě stu-
doval. Tehdy jezdit stopem byla docela
oblíbená věc. Určitě bude hezké počasí,
vyprávěl jsem z televizní obrazovky, a pak
jsem moknul za Prahou v zatáčce na Plzeň.

Opustíme tedy raději pokus o letní
předpověď. Co si myslíte o globálním
oteplování?
Takové otázky patří odborníkům, na ně si
netroufám odpovídat. Pokud se mě ptáte
v souvislosti s počasím, nevíme s jistotou,
jak je to doopravdy, ale určitě neuškodí,
když se o planetu, na které žijeme, budeme
starat. To nám může jenom prospět. Určitě
přemýšlím „zeleně“ - v rozumné rovině. Je
správné, abychom se o své životní prostředí
starali. 

Životní prostředí patří k devizám jižních
Čech. Na které místo, pochopitelně
kromě chalupy na Šumavě, máte 
příjemné vzpomínky?
Když jsem studoval na právnické fakultě,
jezdívali jsme na kemp u hradu Landštejn
k rybníku Osika do nádherného prostředí
na pomezí Čech, Moravy a Rakouska.

To jste se mohl setkat také s česko-ra-
kouskými debatami kolem Jaderné 
elektrárny Temelín. Nahlodal Temelín

vztahy mezi Čechy a Rakušany, nebo
je to jen záležitost politická?
Mám dojem, že je to silné politikum, které
využívá kdekdo k tomu, aby prosazoval
svoje zájmy, o kterých třeba nemáme ani
zdání. Troufnu si tvrdit, že nejsem sám, kdo
to prokouknul a začíná vnímat, že temelín-
ská elektrárna neohrozila a neohrozí běžné
česko-rakouské vztahy.

Když jedete krajinou a vidíte obrovské
chladicí věže jaderné elektrárny, ruší
vás, nebo se dokonce bojíte?
Ne, určitě se nebojím. Nejsem samozřejmě
odborník, ale říkám si, že pořád je jaderná
energetika menší riziko a menší zlo, než
abychom se za čas všichni zadusili, až bu-
deme pálit všechny fosilie, které nám ještě
zbyly. Že někde někdy může bouchnout
atomová elektrárna, to se může stát, ale
riziko atomových elektráren je pořád menší
než smrt zadušením pro všechny.

Michal Jančařík při moderování MISS dětských domovů 2009 ve Strakonicích

Michal Jančařík nám z televizní obrazovky už více než deset let říká, jaké bude počasí.
Začínal v TV Prima a od roku 2000 moderuje na Nově. Plzeňský rodák vystudoval andra−
gogiku a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ke svým koníč−
ků řadí cestování. Podnikl například expedice do Peru, Mexika, Norska nebo na Ukrajinu.
Můžete se s ním potkat ale mnohem blíž. Třeba ve Strakonicích, kde v posledních letech
uvádí pivovarské slavnosti a také soutěž Miss dětských domovů.

PODLE MICHALA JANČAŘÍKA 
DOVOLENOU NEPLÁNUJTE … 



Pro 2. kolo naší soutěže HRAJEME SI S TEMELÍNKEM  jsme
zvolili téma „NENÍ NIC KRÁSNĚJŠÍHO NEŽ JARO“. Po dlouhé
zimě se příroda, ale i lidé probouzejí k aktivitě. Věříme, že 
i vy jste nějaký zrod nového života zaznamenali a podělíte
se obrázkem nebo psaným příběhem s námi i čtenáři Teme-
línek. Již se na vaše obrázky či příběhy těšíme. Nejzajíma-
vější práce budou otištěny ve třetím čísle a jejich autoři od
nás dostanou drobné odměny.
Uzávěrka je 1. června 2009. Svá dílka posílejte na adresu:
JE Temelín, Václav Brom, oddělení komunikace, 373 05
Temelín. Na obálku napište: HRAJEME SI S TEMELÍNKEM -
SOUTĚŽ 2.

20 ČTENÍ A SOUTĚŽE PRO DĚTI

V prvním letošním čísle jsme vyhlásili první LITERÁRNĚ MA-
LÍŘSKOU SOUTĚŽ. Té se může zúčastnit mládež od 3 do 18
let. Jako téma jsme zvolili: „PŘEKVAPENÍ, ANEB TO JSEM
NEČEKAL/A“. Přišla nám řada hezkých obrázků a napsali
jste nám i několik příběhů. Děkujeme. 

Výherci z 1. kola soutěže:
Lukáš Stráský (12 let) - ZŠ Dubné (povídka)
Láďa Prener (12 let) - ZŠ Dubné (povídka)
Michaela Koubková (10 let) - ZŠ Temelín (obrázek)
Eliška Kmentová (14 let) - České Budějovice (obrázek)

HRAJEME SI S TEMELÍNKEM

Ladislav Prener
Překvapilo mě, že můj model vojenské lodi opravdu plave. Nejlepší
je to jít s ním na rybník a dělat slalom mezi větvemi a řasami. 
A jednou v létě jsem šel opět pouštět loď. Dělal jsem manévry 
a dokonce rozehnal nepřátelskou flotilu - hejno kachen. Zrovna
jsem jel zneškodnit námořní miny, vlastně řasy. Najednou loď 
zakolísá a začne nabírat vodu. Rychle shodím oblečení a v plav-
kách skočím do vody. Vytáhnu loď a vidím následky - patrně po-
norky napadly úkladně mou loď. Bohužel štika si chtěla pochut-
nat… Chvíli si tedy s „vrakem“ nezaplavu, ale no co, trocha mo-
delářského tmelu to spraví.

Lukáš Stráský
Je Štědrý večer. Po večeři, když je poslední talíř prázdný, sedíme
potichu u stolu, abychom nepřeslechli cinkání zvonku. Je to tady.
Krásný stromek září prskavkami a pod ním je kopice dárků. Už
se chci na ně vrhnout, ale v tom si koutkem oka všimnu něčeho
neobvyklého. Na skříni je akvárium. Upozorním sestru a jdeme
neobvyklý dar prozkoumat. Na dně je vrstva nějakých granulí. 
V nich je zabořeno točící kolo a na druhé straně je vrstva natrha-
ného papíru. Nedočkavě odsuneme s bouchnutím víko, což vy-
děsilo i živý obsah dárku. Z chomáče papírů se najednou vyřítili
dva velice malí, ale rychlí hlodavci, o kterých jsme usoudili, že jsou
to křečci. Všichni jsme se dali do hlasitého smíchu. Oba, nebo
spíše obě křečice byly krásné. Pro mě to bylo veliké překvapení,
ze kterého mám až do teď opravdovou radost.

Eliška KmentováMichaela Koubková


