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SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
za několik dnů se rok 2009 přehoupne do své
druhé poloviny, proto je možné udělat krátké 
ohlédnutí. Plán výroby plní elektrárna Temelín
na 102 %, takže si stále držíme malou rezervu.
To je dobrý základ ke splnění plánovaného re-
kordního ročního výkonu. Důležité je, že jsme 
nemuseli řešit žádný větší technický problém,
který by nám komplikoval provoz bloků.  
Rozhodující období nás však teprve čeká. V po-
lovině července skončí odstávka pro výměnu pa-
liva na druhém bloku. Její první část probíhala
plynule, ale všichni si dobře uvědomujeme, že
„chleba se láme“ ve druhé půlce odstávky - tedy
ve dnech, kdy blok opět najíždíme do provozu.
Od poloviny července si mohou pracovníci do-
davatelských firem i zaměstnanci elektrárny dva
týdny oddychnout a třeba si vybrat dovolenou. 
Od 1. srpna nás čeká druhý letošní odstávkový
kolotoč. Začne odstávka prvního bloku, která
skončí v říjnu. S chladnějším počasím a větší
potřebou elektřiny tak bude Temelín připraven 
dodávat světlo a teplo do vašich domovů z obou
svých bloků. 
Podle průzkumu veřejného mínění společnosti
STEM je 77 procent lidí, kteří žijí v městech a ob-
cích kolem elektrárny Temelín, se svým životem
spokojeno. Pro ně, ale i ty ostatní, mám dobrou
zprávu. V květnu se počtvrté rozjel Oranžový rok.
Letos poběží v 31 obcích, kde se s podporou 
elektrárny Temelín odehrají stovky kulturních,
sportovních a společenských akcí, které zpestří
život občanů. Další dobrou zprávou je květnové
podepsání desetileté smlouvy o spolupráci mezi
společnosti ČEZ a Týnem nad Vltavou, Temelí-
nem, Dřítní, Všemyslicemi a Olešníkem. Ta při-
nese další finanční podporu ke zlepšení infra-
struktury a životního prostředí v obcích. To by
ve svém důsledku mohlo přinést lidem v regionu
další důvody ke spokojenosti s životem v obci 
a třeba i snížit počet „nespokojených“ v příštích
průzkumech STEM.
Čeká nás léto, prázdniny, tedy čas cestování 
a poznávání nových krásných míst. Jedno zajíma-
vé je i pod chladicími věžemi elektrárny Temelín
- naše informační centrum v zámečku Vysoký
Hrádek. Berte to jako tip na hezký výlet. Přeji vám
krásné prázdniny a příjemné léto. 

Miloš Štěpanovský, ředitel JE Temelín
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Pro druhé kolo naší FOTOPŘEHLÍDKY 2009 jsme se rozhodli
vyhlásit téma „NENÍ NIC KRÁSNĚJŠÍHO NEŽ JARO“. Téma 
vás zaujalo a do soutěže nám přišly tři desítky fotografií. Každá 
z nich byla něčím zajímavá a klidně mohla být otištěná a její autor
či autorka odměněni. Nakonec bylo potřeba z prostorových 
důvodů vybrat pět snímků, jejichž autorům posíláme drobné dárky. 

Pro třetí letošní kolo vyhlašujeme téma „LÉTO, PRÁZDNINY“.
Myslím, že i fotografové léto milují. Je to čas dovolené a ta samo-
zřejmě poskytuje více času na koníčky a s fotoaparátem nás za-
vede na jiná, zajímavá místa. Pochlubte se tím, jak jste si užili léto
a co zajímavého jste spatřili objektivem. 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 10. srpna 2009 a foto posílejte na adresu:
vaclav.brom@cez.cz.

www.cez.cz

TÉMA 3 „LÉTO, PRÁZDNINY“

FOTOPŘEHLÍDKA

Miloslav Jochman, Zliv (51 let) 
Zamilované labutě na rybníku u Zlivi, kdy labuťák kroužil kolem své milé tak dlouho, až spolu 
vytvořili typické srdíčko za příjemného podvečerního slunce.

Jan Polcar, Zliv (29 let) 
Fotografii jsem pořídil ve Vrábči na rozkvetlé louce před naší chatou.

Lucie Píchová, Stará Hlína (26 let) 
Takhle vypadá jaro v naší zahradě.

Lubomír Valenta, Vodňany (41 let) 
Fotografie z rozkvetlé jarní zahrady na Pražáku u Vodňan - je to pouze fascinace jarní přírodou.

Jan Milstain, Neznašov (12 let) 
S focením teprve začínám, rád fotím přírodu. První jarní květy jsem vyfotil na výletě s rodiči. 
U tulipánu jsem zkoušel, co vše můj fotoaparát dokáže.



šíme také u dalších 27 obcí, které leží v tři-
náctikilometrové zóně havarijního plánování
kolem elektrárny Temelín.

Na největší podporu se tedy může těšit
Týn nad Vltavou a obec Temelín. Proč? 
Je to celkem jednoduché a pragmatické.
Jaderná elektrárna Temelín stojí na katast-
ru obce Temelín a rovněž případné nové
bloky by se stavěly na katastru této obce.
Je to tak pro nás významný partner. Týn
nad Vltavou je největším městem a správ-
ním centrem regionu a také základnou pro
bydlení několika stovek našich zaměstnan-
ců. Proto chceme, aby se mohly i s naší
pomocí dále rozvíjet a zlepšovat prostředí
pro své občany.

Na co mohou obce tyto finanční pro-
středky využít?
Zejména na rozvoj infrastruktury. To zname-

ná, že mohou opravovat komunikace, veřej-
né osvětlení, budovat nová dětská hřiště, in-
vestovat do rekonstrukcí veřejných budov,
škol, školek. Mohou peníze využít i jako
spoluúčast pro evropské dotace a tím tyto
finanční zdroje znásobit. Každopádně by
peníze měly pomoci zlepšit vybavenost 
v okolních obcích.

Pane inženýre, závěrem. 
Co si od tohoto kroku ČEZ slibuje? 
Společnost ČEZ jižní Čechy dlouhodobě
podporuje a i vzhledem k našim dalším zá-
měrům v této lokalitě tady budeme podni-
kat další desítky let. Proto jsou Jihočeský
kraj a obce kolem elektrárny našimi význam-
nými partnery, se kterými budujeme part-
nerství. K tomu přispějí i právě uzavřené
Rámcové smlouvy o dlouhodobé spolu-
práci s krajem i obcemi.

Václav Brom
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Pane inženýre, proč společnost ČEZ
zvolila model desetileté spolupráce? 
Obce kolem elektrárny Temelín již řadu let
po nějaké dlouhodobé jistotě toku financí
do svých rozpočtů volaly. My jsme podporu
řešili vždy v rámci ročních rozpočtů, tedy
s horizontem jednoho roku, na který si obce
připravily projekt k realizaci. Desetiletý ho-
rizont umožní obcím lépe a především do-
předu plánovat své akce a jejich financo-
vání. Například si mohou lépe plánovat 
finanční spoluúčast pro evropské či státní
dotace, což je nyní nejvýznamnější zdroj 
financování investic v obcích. Díky peně-
zům naší společnosti jim to umožní tyto 
finanční zdroje ještě významně znásobit,
protože budou mít jistotu krytí své spolu-
účasti.

Kdy dojde k čerpání prvních peněz 
od vaší společnosti?
V závěru května jsme s obcemi podepsali
Rámcovou smlouvu o spolupráci. Nyní nám
obce předloží konkrétní připravené projek-
ty. Počítáme, že k prvnímu čerpání dojde
ještě v letošním roce. Důležité je, aby si
obce připravily své projekty s desetiletým
výhledem a měly tak jasno, v kterém roce
jakou částku budou potřebovat.

Znamená to, že obce nebudou muset
čerpat prostředky stejnoměrně, ale
pokud je v nějakém roce čeká větší
projekt, tak mohou v daném roce 
i více čerpat a naopak?
Ano i tento model je možný. Je však potře-
ba, abychom se o potřebě čerpání dozvě-
děli dostatečně v předstihu a bylo možné
čerpání naplánovat.

Rámcovou smlouvu jste podepsal s pěti
obcemi. Kolik peněz mají jednotlivé
obce získat?
Obec Temelín a město Týn nad Vltavou po
sto milionech korun. Obec Dříteň padesát,
obec Všemyslice čtyřicet a obec Olešník
deset milionů. Rámcová smlouva sice byla
uzavřena s těmito pěti obcemi, ale počítá-
me, že finanční podporu významně navý-

Začátkem dubna společnost ČEZ podepsala s Jihočeských krajem Rámcovou smlouvu 
o spolupráci na deset let. Během tohoto období by mělo do jižních Čech přijít až 3,7 miliardy
korun. V květnu byla tato krajská dohoda rozpracována i na pět obcí v pětikilometrovém
okruhu kolem elektrárny Temelín. „Jde také o desetiletý model spolupráce, v jejímž rámci
podpoříme Týn, Temelín, Dříteň, Všemyslice a Olešník dohromady částkou 300 milionů 
korun,“ říká na úvod rozhovoru zástupce ředitele JE Temelín Antonín Ješátko, který se
podpisu této dohody s pěti starosty na Hluboké zúčastnil.  

ČEZ - ZA 10 LET OBCÍM 
STOVKY MILIONŮ

Zástupce ředitele JE Temelín Antonín Ješátko (vpravo) při předání zásahového vozidla hasičům.
I to je cesta, kterou Temelín přispívá ke zlepšení vybavenosti obcí v nejbližším okolí elektrárny.



jasno. „Letos se lidé mohou těšit na nově
opravený padesátimetrový bazén.“

Všemyslice
Starosta Všemyslic Jan Čihovský zatím vy-
užití čtyřiceti milionů promýšlí, ale k uza-

vření desetileté Rámcové smlouvy s ČEZ
říká: „Samozřejmě vyjednávání byla tvrdá,
ale myslím si, že výsledek je pro nás velký
úspěch a pomůže nám v rozvoji obce.“

Václav Brom
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Temelín
„Chceme tyto peníze využít například na
rekonstrukci vozovek, chodníků a hlavně
kanalizací. Také máme v územním plánu
plánovanou výstavbu rodinných domků,
takže chceme vykupovat pozemky a pak
realizovat inženýrské sítě,“ říká starosta
obce Temelín Petr Macháček, jehož obec
hospodaří s rozpočtem cca 27 milionů ko-
run a 100 milionů na deset let, tak bude
významnou finanční injekcí.

Týn nad Vltavou
Také starosta Týna nad Vltavou Karel Hájek
již uvažuje, jak peníze od společnosti ČEZ
nejlépe využít. „V nejbližším horizontu chce-
me rozšířit kapacitu mateřské školy v ulici
U Lípy, pak nás čeká rekonstrukce Městské
polikliniky. Díky dlouhodobé jistotě financo-
vání bychom chtěli splnit našim obyvatelům
i to, co podle nich nejvíce v Týně chybí. To
je koupaliště. Rádi bychom v Týně postavili
menší krytý a velký venkovní vyhřívaný
bazén.“ 

Olešník
Starostka obce Olešník má pro letošní rok

Starostové Temelína, Týna nad Vltavou, Všemyslic, Dřítně i Olešníka projednali desetiletou
Rámcovou smlouvu o spolupráci s ČEZ ve svých zastupitelstvech a dostali zelenou k jejímu
podpisu. Peníze energetické společnosti jim pomohou realizovat investice, které například
dlouho odkládali, i když byly nezbytné, ale i takové, které sice nezbytné nejsou, za to třeba
zpříjemní život obyvatelům. I proto starostové desetiletou dohodu vítají a přemýšlejí, kde 
a jak peníze nejlépe využijí.

OBCE DOHODU VÍTAJÍ

Starosta Týna nad Vltavou Karel Hájek (uprostřed) otevírá historické podzemí města, na jehož rekonstrukci
významně přispěla Nadace ČEZ. V průběhu 10 let získá Týn 100 milionů korun na podobné akce.

Generálním partnerem této premiérové
fotbalové akce je Jaderná elektrárna Te-
melín, od které například všechna zúčast-
něná mužstva dostanou kompletní sadu
dresů pro svůj tým. „Na své si přijdou i fa-
noušci, kteří do Dřítně mohou přijet s celou
rodinou. Vždyť po celý den poběží projek-
ce ze zápasů na velkoplošné obrazovce.
Je připravena hudba i občerstvení. Od 13
hodin bude zahájen doprovodný program
pro děti, jako dekorativní malování na dět-
ské obličeje, skákadla 3in1, surf simulátor,
kde si mohou zažít surfování jako v moři.
Od 18 hodin začne večerní program 
s vystoupením Beatles revival, Robbie

Wiliams revival, přijede bavič Zdeněk Izer
a před ohňostrojem, který ve 22 hodin 
ENERGIE CUP 2009 ukončí, bude i video-
diskotéka,“ láká příznivce fotbalu a rodinné
zábavy do Dřítně tiskový mluvčí elektrárny
Temelín Václav Brom. 

Takže ideální tip pro příjemný výlet za
zábavou je fotbalový stadion TJ Dříteň
v sobotu od 9 hodin ráno do 22 hodin
večer. Doprovodný program pro děti
poběží od 13 hodin a velká večerní
show začne v 18 hodin a skončí ohňo-
strojem ve 22 hodin.

Markéta Malá  

Osm pozvaných fotbalových mužstev se v sobotu 27. června utká
v 1. ročníku turnaje o putovní pohár ředitele elektrárny Temelín.
V devět hodin ráno vypukne na fotbalovém stadionu ve Dřítni
ENERGIE CUP 2009. Pozvání přijala fotbalová mužstva Týna nad
Vltavou, Hluboké, Dřítně, Bavorovic, Vodňan, Protivína, Olešníku
a Bechyně. Bohatý doprovodný program bude probíhat od 13 hodin
a vyvrcholí ve 22 hodin ohňostrojem.

ENERGIE CUP 2009

Hostitelem fotbalového turnaje ENERGIE CUP
2009 bude Dříteň a její starosta Karel Lukáš.



RUSKO VÝSTAVBA PLOVOUCÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY
Rusko konečně zahájilo dlouho plánovanou výstavbu první plo-
voucí jaderné elektrárny na světě. Její název má být Mikhail Lomo-
nosov. Energoatom oficiálně zahájil v květnu v St. Petersburgu 
v jednom z doků výrobního závodu výstavbu tohoto energetic-
kého plavidla. Na palubě o délce 150 metrů a šířce 30 metrů
budou umístěny dva jaderné reaktory, které budou schopné 
dodávat elektřinu a teplo například pro celé město střední veli-
kosti. Vzhledem k její mobilitě může být elektrárna použita v oblas-
tech, které nemají žádnou centralizovanou elektrickou síť. V Rusku
to budou především oblasti na ruském pobřeží Severního ledo-
vého oceánu. Tato investice má hodnotu 30,6 miliardy dolarů. 
Zdroj: Mosnews, květen 2009
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Březnový průzkum veřejného mínění, prove-
dený agenturou STEM, potvrdil to, o čem
jsou odborníci přesvědčeni již dávno. Tra-
diční zdroje elektrické energie mají do bu-
doucna málo pevných obhájců. Většina lidí
si zjevně uvědomuje „neobnovitelnost“ a li-
mitované zásoby těchto surovin. Od roku
2006 trvale ubývá také obhájců dovozu 
elektrické energie. Jediným zdrojem, jehož
pozice se v názorech obyvatelstva na per-
spektivní energetické zdroje v porovnání
s loňským rokem posílila, je jaderná ener-
gie. S jejím významným uplatněním v bu-
doucnu počítají čtyři pětiny lidí, z toho 95 %
lidí, kteří se deklarovali jako stoupenci dal-
šího rozvoje jaderné energetiky u nás, ale
i polovina lidí, kteří rozvoj jaderné energe-
tiky v ČR nepodporují.

Markéta Malá

OBČANÉ ČR ŘÍKÁJÍ: JADERNÁ 
ENERGETIKA JE PERSPEKTIVNÍ 

Otázka STEM: „Mohou v budoucnu podle vašeho názoru následující
energetické zdroje pokrýt podstatnou část potřeby elektřiny 
v České republice?“ (součet „určitě ano“ + „spíše ano“)

Zdroj grafu: celostátní průzkum STEM, březen 2009

VELKÁ BRITÁNIE 
JADERNÁ ENERGETIKA - PILÍŘ ENERGETICKÉHO MIXU
Ambiciózní plány vlády Velké Británie na dosažení podílu 30 %
elektřiny z obnovitelných zdrojů v energetickém mixu patrně 
nebude možné splnit - říká Výzkumné centrum pro energetiku
(UKERC). UKERC dále uvádí, že britský energetický sektor je třeba
odkarbonizovat do roku 2050 a tohoto cíle musí být dosaženo 
s využitím jaderných a obnovitelných zdrojů a dále moderních
uhelných bloků se záchytem CO2 (tzv. CCS). Nicméně žádný ze
scénářů, které byly zkoumány, nezajišťuje, že obnovitelné zdroje
se budou rozvíjet tak rychle, aby mohl být splněn stanovený cíl.
Ředitel UKERC professor Jim Skea, který je také členem nezá-
vislého výboru na změny klimatu (CCC), situaci hodnotí tak, že
energetické politické cíle ve V.B. byly stanoveny mimořádně vy-
soko a mimo rámec reality. Výbor CCC navrhuje vládě, že jaderné
elektrárny musí být hlavním nosným pilířem energetického mixu,
protože z dlouhodobého hlediska jsou konkurenceschopné i se
zahrnutím nákladů na vyřazování, zvyšování ceny paliva a jejich
minimálního vlivu na životní prostředí. 
Zdroj: NucNet, květen 2009

ITÁLIE ÚVAHY O VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE 
Začátkem června italský Senát schválil návrh energetického zá-
kona, který uvažuje s výstavbou nových jaderných bloků v Itálii.
Jedná se o významnou změnu, protože před 20 lety Itálie jako
jediná z G8 odešla od využívání jaderné energetiky. Současná
vláda má obnovení jaderných elektráren v zemi jako jednu z hlavních
priorit. Podle připravovaného zákona bude mít vláda šest měsíců
na přípravu nové legislativy a na výběr lokalit pro nové jaderné
bloky. Návrh bude ještě schvalovat Parlament, ale protože v něm
má vláda velkou podporu, tak se neočekává žádné překvapení.
V dalším kroku je však čeká těžký oříšek, a to přesvědčit veřej-
nost, která není v Itálii jádru příliš nakloněna. 
Zdroj: Reuters, květen 2009

SVĚTOVÁ ENERGETIKA

Na druhém bloku elektrárny Temelín pokračuje odstávka pro výměnu čtvrtiny
paliva. Velmi důležitou prací je přelopatkování nízkotlakých dílů turbíny.
Fotografie nám ukazuje strojovnu, kde probíhají práce na úpravě turbíny.
Odstávka druhého bloku skončí v polovině července a od 1. srpna bude 
zahájena odstávka pro výměnu paliva na prvním bloku.
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v celkově spálené biomase v ČR byly loni
rostlinné materiály (dřevní hmota) s více než
336 tisíci tunami, což je meziročně o 44,8 %
více.
V rámci obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ
je biomasa druhou nejvýznamnější polož-
kou po vodních elektrárnách. Nejvíce elek-
třiny z biomasy vyrábí v rámci Skupiny ČEZ
elektrárna Hodonín, která loni z biomasy
vyprodukovala více než 149 tisíc MWh 
a meziročně zvýšila výrobu o 28,7 %. 

Eva Nováková

Energetické centrum Jindřichův Hradec
zahájilo zkušební provoz v listopadu 2008.
Nový zdroj ročně vyrobí čistým spalováním
biomasy více než 30 tisíc MWh elektřiny.
Toto množství odpovídá zhruba spotřebě
elektřiny 8 500 domácností za rok.

Energetické centrum dodává teplo horko-
vodem do centrálních rozvodů společnosti
Teplospol, a.s. a jeho výroba pokryje cca
35 % spotřeby tepla ve městě. Kromě toho
energetické centrum přímo dodává teplo
a teplou vodu přibližně dvě stě domácnos-
tem v sídlištích Jitka a Bobelovka.
Celkový objem dodávaného tepla odpoví-
dá spotřebě 3 500 jindřichohradeckých
domácností.
Skupina ČEZ je největším výrobcem elek-
třiny z obnovitelných zdrojů v ČR a jejich
dalšímu rozvoji se maximálně věnuje. Jen
v loňském roce vyrobila Skupina ČEZ v do-
mácích elektrárnách 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 loni spálil 
o 43,8 % více biomasy
Za dvanáct měsíců roku 2008 se v elekt-
rárnách Skupiny ČEZ v ČR spálilo více než
347 tisíc tun biomasy (vše formou spolu-
spalování s hnědým uhlím). V meziročním
srovnání to znamená růst spáleného obje-
mu o 43,8 %. Nejvýznamnější položkou 

Skupina ČEZ podepsala smlouvu o koupi 100 % akcií společnosti CZECH HEAT, a.s. Spo−
lečnost vlastní kombinovaný zdroj na výrobu elektřiny a tepla čistým spalováním biomasy
v Jindřichově Hradci. Vyrobené teplo je dodáváno zejména do centrálních rozvodů města.

ENERGETICKÉ CENTRUM
JINDŘICHŮV HRADEC PATŘÍ ČEZ

Elektrárna Hodonín loni z biomasy vyprodukovala více než 149 tisíc MWh a meziročně zvýšila výrobu o 28,7 %. 

Platforma by měla posílit komunikaci a spo-
lupráci mezi výrobci, provozovateli a vě-
deckými pracovišti, jež mají zájem podílet
se na zavádění nových systémů a techno-
logií do energetických sektorů České re-
publiky i Evropské unie. Společnost ČEZ
v ní reprezentuje koordinátor výzkumu 
a vývoje ČEZ Aleš Laciok a zástupce 
ředitele Divize výroba pro vědu a výzkum
František Pazdera. 
„Chceme, aby české firmy dosáhly na do-
tační tituly EU pro zavádění inovativních
energetických technologií, chceme, aby

středoevropský prostor byl významně vní-
mán v tomto kontextu a nedocházelo k jeho
diskriminaci,“ přiblížil možné aktivity Aleš
Laciok. Platforma podle něj bude chtít být
partnerem státní správy v diskuzi o budou-
cím směřování energetiky v ČR a doplňuje:
„Jen moderní technologie zajistí dostatek
energií, které společnost potřebuje. Zároveň
zajistí splnění ambiciózních cílů v oblasti
ochrany životního prostředí.“ 
Předsedou výkonného výboru platformy
se stal ředitel Divize jaderné bezpečnosti
a energetiky ÚJV Řež, a.s., Ing. Ivo Váša,

CSc. K zakládajícím členům „Technologic-
ké platformy Udržitelná energetika ČR“
se řadí Centrum výzkumu Řež, s.r.o., ČEPS,
a.s., ČEZ, a.s., ČVUT v Praze, EGÚ Brno,
a.s., SDIC, Škoda JS, a.s., Škoda Power
a.s., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., ÚJV Řež, a.s.,
VŠB -TU Ostrava, VUT v Brně. Aktivita se
současně těší podpoře Ministerstva prů-
myslu a obchodu ČR, Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a Rady vlády
pro výzkum a vývoj.

Martin Schreier

V Praze byla v květnu založena „Technologická platforma Udržitelná energetika ČR“. Ta si klade 
za cíl především aktivní českou spoluúčast na Strategickém plánu energetických technologií
Evropské komise, směřující k zavádění inovativních a čistých energetických technologií. 
Mezi jejími zakládajícími členy je také společnost ČEZ.

BYLA ZALOŽENA PLATFORMA 
UDRŽITELNÁ ENERGETIKA ČR

Technické parametry 
energetického centra J. Hradec
Instalovaný výkon turbíny 5,6 MWe
Instalovaný výkon kotle 18,5 MWt
Roční výroba elektřiny 32 300 MWh
Roční výroba  tepla - hrubá            178,5 TJ
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Největší zájem mezi Temelínskými byl o jarní úklid Jeslového a azy-
lového zařízení v Českých Budějovicích. Deset dobrovolníků po-
máhalo například vyměnit písek na místním dětském pískovišti,
natírat plot, uklízet zahradu či mýt okna. Jednou z nich byla Monika
Trösterová. „Na sídlišti Máj bydlím, takže jsem si z nabídky pro do-
brovolnictví vybrala místo, které znám. Myslím, že podobných akti-
vit by mohlo být ještě více. Paní učitelky, sestry v jeslích nemohou
mít absolutně čas a sílu na mytí oken či věšení záclon. Naopak
jejich čas je důležitější při práci s dětmi. S kolegyněmi nás čekalo
56 oken a doufám, že jsme Jeslovému a azylovému zařízení trochu
pomohly,“ říká Monika Trösterová.
Myšlenku projektu „Čas pro dobrou věc“ si pochvaluje také ředi-
telka příspěvkové organizace Jeslové a azylové zařízení České Bu-
dějovice Jiřina Dudová: „S tímto typem firemního dobrovolnictví
nyní získáváme první zkušenost. Dosud nám několikrát pomáhali
individuální dobrovolníci, především z řad studentů. Určitě je to
dobrá věc a pro některé dobrovolníky to může být začátek pravi-
delné spolupráce s naším zařízením. Dobrovolníci z Temelína nám
letos například myli okna v pavilonu jeslí. My na tuto práci máme

jednu pracovní sílu, která by na tom strávila hodně času. Pak máme
možnost objednat si odbornou úklidovou firmu. To by nás samo-
zřejmě stálo peníze, které raději vložíme do přímé práce s dětmi.“
V rámci akce „Čas pro dobrou věc“ upravovali dobrovolníci z te-
melínských řad v dětském centru Arpida výběh pro koně k hipo-
terapii, pracovali s dětmi v Dětském domově Boršov nad Vltavou,
malovali prostory ve Farní charitě v Týně nad Vltavou,  pomáhali
Sdružení Pomoc přírodě při údržbě areálu v Týně nad Vltavou a pra-
covali v keramické dílně Občanského sdružení Horizont v Písku.
Spolupráci s energetiky si chválí i ředitelka Farní charity v Týně
nad Vltavou Daniela Laschová, která s dobrovolníky spolupraco-
vala již v roce 2008. „Když jsme v loňském roce viděli, co všechno
a jak kvalitně dobrovolníci z elektrárny udělali, tak jsme si říkali, že
bychom opět chtěli jejich šikovnosti využít. Proto jsme se k akci
firemního dobrovolnictví vyhlášeného společností ČEZ přihlásili 
i letos. Dobrovolníci dokončí vymalování našich prostor na faře 
a provedou i velký úklid nízkoprahového zařízení BONGO. Pokud
vyhlásí ČEZ dobrovolnickou akci i v roce 2010, tak lidem z Teme-
lína nabídneme něco jiného než fyzickou práci. Pozveme je do
našich zařízení a zapojíme je do přímé práce s klienty, s kterými
by mohli něco vyrábět či nám pomohli zorganizovat soutěže pro
děti. Věřím, že to bude oboustranně zajímavé,“ plánuje Daniela
Laschová již jinou formu spolupráce na rok 2010. 
„Naše společnost dlouhodobě spolupracuje s řadou neziskových
organizací z jižních Čech. Akce „Čas pro dobrou věc“ nám opět
potvrdila, že naši zaměstnanci nejsou lhostejní k dění kolem sebe
a rádi pomohou tam, kde je to skutečně potřeba,“ kvituje aktivní
postoj zaměstnanců elektrárny tiskový mluvčí elektrárny Marek
Sviták. 

Václav Brom

Druhým rokem nabízí společnost ČEZ svým
zaměstnancům možnost pomoci neziskovým
organizacím. Na Jaderné elektrárně Temelín
toho letos využilo 35 dobrovolníků, kteří 
v rámci projektu „Čas pro dobrou věc“ po−
mohli v závěru května sedmi neziskovým
organizacím z Českobudějovicka, Vltavo−
týnska a Písecka. 

DÍKY PRO
DOBROVOLNÍKY 
Z ELEKTRÁRNY 

Monika Trösterová pracovala v jeslích na českobudějovickém sídlišti Máj.

Martina Rachačová při výrobě rozcestníku v Domově sv. Anežky v Týně
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„V souvislosti se zpřísněním podmínek pro-
vozování hřišť se stala řada míst i v Táboře
nevyhovujících pro děti z hlediska bezpeč-
nosti. Díky pomoci Nadace ČEZ jsme mohli
zmodernizovat hrací prvky na hřišti v lokalitě
Sídliště nad Lužnicí - MŠ Světlogorská,“
uvedl Karel Šíp, vedoucí oddělení správy
majetku odboru školství, mládeže a tělový-
chovy města Tábora. Do budoucna plánuje
vedení města obměnit vybavení hřišť u dal-
ších táborských škol a školek. 
Od roku 2003, kdy byl projekt Oranžové
(dříve Duhové) hřiště zahájen, až do sou-
časnosti podpořila Nadace ČEZ v jihočes-
kém regionu výstavbu 18 dětských a spor-
tovních hřišť, například v Týně nad Vltavou,
Českém Krumlově, Protivíně nebo Českých
Budějovicích, na něž přispěla finančními
dary v celkové hodnotě 28,6 milionů korun.
Zatím je na jihu Čech postaveno a otevře-
no 18 Oranžových hřišť, šest dalších se již
připravuje a dětem začnou sloužit do kon-
ce letošního roku.

Marek Sviták

V areálu školky se tak nyní nachází deset
houpadel, lanový osmiúhelník, nízkopodlaž-
ní kolotoč, sestava pro lezení se skluzavkou,
věž se skluzavkou a pro větší návštěvníky
i basketbalový koš. Nové atrakce si hned
po otevření hřiště vyzkoušely děti ze zdejší
mateřinky, kterou navštěvuje 191 dětí ve vě-
ku od 3 do 7 let.
„Řada měst a obcí se dostává do situace,
kdy musí zavírat nevyhovující dětská hřiště
a nemohou kvůli nedostatku finančních pro-
středků budovat nová. To je určitě velká
škoda, protože právě pohyb na čerstvém
vzduchu a v bezpečném prostředí pomáhá
rozvíjet pohybové schopnosti každého dí-
těte. Proto v rámci celostátního projektu
Oranžové hřiště pomáháme městům po
celé republice zlepšovat prostředí, kde děti
tráví svůj volný čas,“ vysvětluje Antonín
Ješátko, člen dozorčí rady Nadace ČEZ 
a současně zástupce ředitele Jaderné 
elektrárny Temelín. Táborské hřiště je jed-
ním ze sedmi projektů, které letos Nadace
ČEZ v Jihočeském kraji podpořila.

Symbolicky na Den dětí bylo v Táboře otevřeno dětské Oranžové hřiště. V areálu ZŠ a MŠ
v ulici Světlogorská vznikly bezpečnější dětské atrakce. Náklady na modernizaci hřiště
dosáhly 1,21 milionu korun, z nichž příspěvek Nadace ČEZ činil jeden milion. Hřiště 
v Táboře je zde na jihu Čech 18. dětským hřištěm postaveným s příspěvkem Nadace ČEZ.  

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V TÁBOŘE
MÁ POŘADOVÉ ČÍSLO 18 
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Účastníky slavnosti přivítal na fotbalovém hřišti před nově zrekon-
struovanou budovou školy starosta obce Všemyslice Jan Čihovský.
„Když škola ukončila ve Všeteči svou činnost, byla provedena pou-
ze částečná úprava. V jedné části vznikla hospoda a v další části
se zřídila knihovna. Ovšem za téměř 25 let budova hodně zchát-
rala, proto obec připravila a realizovala nákladnou rekonstrukci
tak, aby se budova školy opět stala dominantou Všeteče.
Prakticky s dnešní oslavou jsou práce dokončeny a škola prokoukla.
Je nyní využita jako hospoda, knihovna, je tam i místnost pro ha-
siče a velká společenská místnost. Tu využíváme pro volby, zase-
dání zastupitelstva, ale mohou ji využít i občané pro pořádání nej-
různějších oslav. Rekonstrukce nás stála milion korun a Nadace
ČEZ nám na ni přispěla částkou 400 tisíc korun. Tečkou za rekon-
strukcí bude ještě zřízení dětského hřiště na zahradě školy, které
budeme otevírat v průběhu června,“ uvedl starosta. 
„Neměla jsem učitelské vzdělání, ale v té době tady bylo hodně
malých dětí, tak jsem se o ně musela starat. Ještě nebyly počítače,

Zamračený a deštivý pátek 22. května se 
jako mávnutím kouzelným proutkem krátce
po 18. hodině změnil ve slunečný podvečer.
A když zahrála první písničku nejstarší jiho−
česká dechová kapela Babouci, mohla osla−
va 100. výročí založení Obecné školy ve Vše−
teči vypuknout. Oslavit kulatiny a zavzpomí−
nat přišla nebo přijela i celá řada absolven−
tů školy, která byla postavena v roce 1909
a činnost ukončila v roce 1974.

VŠETEČ OSLAVILA 
STO LET ŠKOLY

ČERVENEC
n 04.07. Dechovkový festival, Albrechtice nad Vltavou;
n 04.07. O Putovní pohár ČEZ, Dříteň;
n 04.07. Velká cena okresu České Budějovice, 

O Putovní kahan v požárním sportu, Mydlovary;
n 05.07. Memoriál p. Vaněčka, Březnice;
n 05.07. Fotbalový turnaj - pouťová zábava, Litoradlice;
n 05.07. KOUZELNÝ KOKTEJL (vystoupení nejlepších 

kouzelníků z Čech, Moravy a Slezska),
Týn nad Vltavou;

n 05.07. Tradiční fotbalový turnaj, SK Všeteč, Všemyslice;
n 06.-12.07. Evropský týden sportu a relaxace žen,

Hluboká nad Vltavou;
n 11.07. Den her s počítačem, Olešník;
n 11.07. Tenisový turnaj, Olešník;
n 18.07. Benátská noc v Malešicích, Dříteň;
n 18.07. Memoriál Miroslava Ježka, Olešník;

n 19.07. Setkání seniorů,Chrášťany;
n 24.-25.07. 4. Vltavotýnské slavnosti města, Týn nad Vltavou;
n 25.07. 85. výročí založení SDH Strachovice, Dříteň;
n 25.07. 37. ročník koloběžkové grand prix, Bechyně;
n 25.07. Slavnostní otevření dětského sportoviště,

spojené s turnajem v nohejbale, Hosty;
n 25.07. O pohár starosty obce, Žimutice;
n 25.07. Memoriál bratrů Hauserových, Dříteň;
n 26.07. 100. výročí postavení kaple Sv. Anny, Neznašov;

SRPEN
n 01.08. Hasičský den v Albrechticích nad Vltavou;
n 01.08. MX Pitbikové závody, Dolní Bukovsko;
n 02.08. Setkání heligonkářů, Chrášťany;
n 08.08. Fotbalový memoriál Ládi Ryby, Zahájí;
n 08.08. Velká cena okresu hasičských družstev, Temelín;
n 08.08. Tenisový turnaj, Nová Ves;
n 08.08. Setkání rodáků, Modrá Hůrka, Pořežánky;
n 08.08. Mamoriál Františka Kabeleho, Dříteň;
n 08.08. VI. ročník Memoriálu Václava Kuráže, Dívčice;
n 09.08. 17. ročník festivalu dechových hudeb, Bechyně;
n 15.08. Fotbalový turnaj o pohár starosty obce,

Všemyslice;
n 15.08. Soutěž v požárním sportu, Chrášťany;
n 22.08. Noční hasičská soutěž, Mydlovary;
n 22.08. Soutěž hasičských družstev o pohár ČEZ, Dříteň;
n 28.08. Oranžové loučení s prázdninami, Nákří;
n 29.08. Memoriál Josefa Mikšovského, Žimutice;
n 29.08. Městské oslavy 105. výročí povýšení Protivína

na město, Protivín;
n 29.08. Turnaj v nohejbale, Bečice;

ORANŽOVÝ ROK 2009

Pro návštěvníky oslavy 100 let školy ve Všeteči byla připravena historická 
expozice z dobových fotografií.

(Dokončení na straně 11)



televize a další vymoženosti. A tak jsme si
hodně hráli a především chodili za každého
počasí ven do přírody, která je kolem krás-
ná a do lesa to bylo pár kroků. Sbírali jsme
i bylinky, starali se o živá zvířátka. Malovalo
se, zpívalo, hráli jsme nejrůznější hry. Byla
to krásná léta. To víte, byla jsem ještě mla-
dá a na to si člověk vždy rád zavzpomíná,“
připomněla si dobu před více jak 40 lety
paní Anna Bartušková ze Všemyslic, která
ve škole Všeteči pracovala v letech 1961-
1966 jako opatrovnice ve školce, do které
chodilo okolo patnácti děti.

Puťák, meruňkové knedlíky 
a poprvé hospoda
„Bylo to tady fajn. Maminka pořádala „pu-
ťáky“, tedy školní výlety vždy týden o letních
prázdninách. Brala na ně děti ze čtvrté 
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a páté třídy, tedy ty nejstarší a vyrazilo se
pěšky do světa. Přespávalo se u známých,
v tělocvičnách, sportovních ubytovnách ne-
bo i na naší chatě v Kolodějích. I pěšky
jsme dokázali poznat kus světa a vždy, když
se takto sejdeme, tak na ta nejrůznější do-
brodružství rádi vzpomínáme,“ ohlédla se
desítky let zpátky Marie Sládková, dcera
paní učitelky Evy Žáčkové, která ve škole
ve Všeteči učila v letech 1951-1967.
Na svou první návštěvu hospody s humo-
rem vzpomíná i další žákyně školy ve Vše-
teči Miluška Opluštilová, která pochází ze
Všemyslic a nyní pracuje v Městském mu-
zeu v Týně nad Vltavou. „Bylo to někdy 
v roce 1963, když jsem chodila tady ve
Všeteči do třetí třídy. Do té doby náš život
probíhal především ve Všemyslicích na
dvorku a ve škole ve Všeteči. Jiný svět

jsem prakticky neznala. S paní učitelkou
Žáčkovou jsme se vydali na školní výlet do
protivínského pivovaru. Tam nám dokonce
dali ochutnat i pivo, takže to byl první velký
zážitek. Tím druhým byl oběd v protivínské
hospodě, kde jsme dostali kynuté meruň-
kové knedlíky. Strašně nám tenkrát chut-
naly a paní učitelka dokonce domluvila, že
jsme si mohli přidat. Pro mě to byla první
návštěva hospody v životě a nikdy na ni
nezapomenu.“
A takových vzpomínek a střípků ze školy
ve Všeteči bylo možné při slavnosti ke sté-
mu výročí obecné školy slyšet desítky.
Nápis nad vchodem „Škola základ života“
byl tak ve vzpomínkách účastníků oslavy
potvrzen jako stonásobná pravda.

Václav Brom

(Pokračování ze strany 10)

ské reprezentace, pana MVDr. Miroslava
Vondřičku.
„Opakované přidělení pořadatelství bylo
pro náš klub nejen ctí, ale též potvrzením
toho, že organizaci předešlého v roce
2006 jsme zvládli. Myslím, že jsme se vy-
pořádali kvalitně i s letošním pořadatel-
stvím a třeba v roce kulatého výročí zalo-
žení našeho klubu se zase do podobné
akce s dalšími získanými zkušenostmi 
opět pustíme,“ uzavřel Mistrovství ČR
2009 v basketbalu žákyň Jaroslav Holub.

Markéta Malá

O titul do Týna přijela v třídenním klání
bojovat děvčata ze Slovanky Praha, BK
Sparty Praha, Sokola Hradec Králové, 
ze SŠMH Brna, SBŠ Ostravy a ŠBK Pel-
hřimova. Poslední den v pravé poledne
vyvrcholil turnaj již zmiňovaným utkáním
o zlaté medaile mezi družstvy Slovanka
Praha a Sokol Hradec Králové. 
„Zájem o mistrovství předčil naše očeká-
vání, když každý den byla tribuna ve spor-

tovní hale zaplněná fanoušky hlasitě pod-
porujícími svůj tým,“ chválí atmosféru finá-
lového turnaje jeho ředitel Jaroslav Holub
z pořádajícího BK Týn nad Vltavou. 
Pořadatele pochválil při slavnostním zahá-
jení i starosta Týna nad Vltavou Karel
Hájek. „Po třech letech, kdy tady proběhl
finálový turnaj mistrovství ČR chlapců, tu
vítáme šest nejlepších českých družstev
dívek. To, že se do týnské haly po třech
letech finálový turnaj českého mistrovství
vrací, hovoří o umu, spolehlivosti a nadšení
pořadatelů. Věřím, že opět odvedou kvalit-
ní práci a hráčky sehrají kvalitní turnaj 
s výborným basketbalem.“  
„Je to další kvalitní sportovní akce, kterou
v Týně nad Vltavou podporujeme v rámci
projektu Vltavotýnský Oranžový rok. Bas-
ketbal je dynamický moderní sport a již
ze zápasu, který jsem mohl vidět před tím-
to slavnostním zahájením, jsem poznal, že
diváci se opravdu mají na co těšit. V Týně
se bude hrát špičkový dívčí basketbal,“ pro-
hlásil zástupce Jaderné elektrárny Temelín
Marek Sviták, která byla generálním part-
nerem mistrovství republiky 2009.
Mistrovství lákalo i odborníky, a tak mezi
diváky v Týně bylo možné vidět i sportovní
ikonu českého (československého) basket-
balu, dlouholetého úspěšného trenéra žen-

Do Týna nad Vltavou se po třech letech vrátil opět žákov−
ský basketbal. O titul Mistra České republiky pro rok 2009
se přijelo do ČEZ − Sportovní haly utkat šest družstev star−
ších žákyň, tedy ročník narození 1996 a mladší. Vítězem
se nakonec stalo družstvo Slovanky Praha, které v rozho−
dujícím utkání porazilo Hradec Králové 85:37.

Momentka ze zápasu Sparta Praha (v bílém) 
a Slovanka Praha, která se nakonec stala 
Mistrem ČR.

ČESKÝ MISTROVSKÝ BASKETBAL 
SE HRÁL V TÝNĚ NAD VLTAVOU
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Můžete nám říci nějaké nej… tohoto
závodu?
V dnešním startovním poli je těžké hledat
nějaké jednoznačné nej… Osobně mám
nejraději auta, která jsou maximálně au-
tentická, tedy s maximem originálních dílů,
třeba zúčastněný Buick a je tu i dalších
pár takových kousků, které stojí za prohlíd-
ku. Ona renovace historických vozidel není
jenom koníčkem, ale postupně se stává
vášní a v každém tomto vozidle bychom
našli nějaké technické nej...

Václav Brom

Jaký program máte zde na zámečku 
Vysoký Hrádek, který slouží jako 
Informační centrum JE Temelín?
Cíl etapy využijeme k prohlídce expozice
k jaderné energetice. Měli jsme to připra-
veno jako takové milé překvapení pro naše
rakouské hosty, kteří loni postavili sedm
posádek, ale letos jenom jednu. Tak nevím,
jestli nepřijeli kvůli tomu, že se v programu
dočetli, že bude zastávka na Temelíně.
Jaký je základní princip těchto závodů
veteránských vozidel?
Tyto soutěže jsou vlastně jízdou pravidel-
nosti. Každé vozidlo, podle stáří a kategorie,
dostane přidělený jízdní průměr mezi 20-40

kilometry za hodinu a trasu musí absolvovat
v čase, který odpovídá její délce a jízdnímu
průměru. Nesmí tedy přijet ani dříve ani
později. Bývá pravidlem, že řidič musí na
správný čas počkat, takže pár stovek metrů
před cílem můžeme vidět čekající veterány
na ten správný dojezdový čas. Ale aby to
nebylo tak jednoduché, tak je na trati umís-
těna ještě tajná časová kontrola, která hlídá
průjezd tímto bodem, zda řidič dodržuje
jízdní průměr po celou dobu cesty. 
Takže nakonec opravdu někdo vyhraje?
Ano. Každá odchylka je hodnocena trest-
nými body a kdo jich v průběhu etap nasbí-
rá nejméně, tak se stane vítězem.

Předposlední květnovou sobotu se zaměstnancům elektrárny
Temelín naskytl zajímavý pohled. Tři desítky automobilových
veteránů projížděly pod chladicími věžemi, aby nakonec
zastavily u informačního centra elektrárny. Právě tam kon−
čila jedna z etap 22. ročníku Veteránské rallye. „A protože 
v průběhu let byly dvě pauzy, tak se organizací této akce
zabýváme již čtvrt století. Letos se přihlásilo 38 posádek 
a do cíle této předposlední etapy jich dorazilo třicet jedna,“
říká ředitel závodu Jan Tojbl, který lituje, že do Temelína
nedorazí jediný přihlášený motocykl, který měl den předtím
poruchu.

HISTORICKÉ SKVOSTY 
PŘIJELY NA TEMELÍN

a zjistil jsem, že se mi uvolnily dráty zadní-
ho kola. Tak bylo potřeba udělat malou
opravu, než se vydáme zpět do Veselí. Já
jedu tuto trasu přes elektrárnu poprvé, ale
kolegové jsou pravidelnými účastníky a již
minule chválili obědovou přestávku tady
na informačním centru. Nechal jsem se
nalákat na guláš, mimochodem výborný.
Zámeček i okolní park je krásný a ani se
nechce věřit, že za zády máme jadernou
elektrárnu," chválí si pan Peterka.
„S cyklisty máme dobrou zkušenost a ze-
jména v létě u nás zastaví stovky cyklistů,
kteří přijíždějí na jih Čech. Rádi jim vždy
ukážeme informační centrum a poskytne-
me zázemí k odpočinku na trase,“ pochva-
luje si cyklisty vedoucí Informačního cent-
ra elektrárny Temelín Jana Gribbinová.

Václav Brom

„Jezdím pravidelně a po zkušenostech 
z minula se na občerstvení u elektrárny tě-
šíme. Posilníme se na další cestu a hned
se lépe ve druhé polovině tratě šlape.
Věřím, že sil bude na dojetí dost, ostatně
jako vždy a když bude potřeba, tak se ještě
posílíme cestou,“ říká tradiční účastník jízdy
z Veselí nad Lužnicí pan Petr. „Jede se mi
dobře. Je teplo, sluníčko, ostatně Temelín
v poslední době asi počasí objednává, pro-
tože bývá opravdu hezky. Tahle polední
pauza s dobrým jídlem je vždy jedním ze
zlatých hřebů projížďky,“ potvrzuje paní
Lenka.
To pan Miroslav Peterka měl jiné starosti.
Pětičlenná parta, se kterou přijel, byla sice
na informačním centru jako první, ale pan
Peterka strávil dobře půlhodinu opravou
kola. Co se stalo? „Začalo v kole praskat

Z Veselí nad Lužnicí vyrazili v sobotu 23. května účastníci jubilejní 10. cyklistické jízdy za poznáním
Veselských blat s architekturou selského baroka. Pro ty nejodvážnější, kteří se vydali na nejdelší
trasu 107 kilometrů, bylo již potřetí připraveno občerstvení v Informačním centru Jaderné elektrárny
Temelín. Dorazila asi padesátka cyklistů, kterým výborný guláš, ovoce a sladká tečka přišla v po−
lovině trasy opravdu vhod.

OBČERSTVENÍ PŘIŠLO CYKLISTŮM VHOD
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Letošního, již 16., Poháru Temelínek se účastní družstva obhájce
loňského prvenství Lomnice nad Lužnicí a dále Bechyně, LOKO
České Budějovice, Písek, Spartak Sezimovo Ústí, Prachatice, Mi-
levsko a Olympie Týn. Mužstva jsou složená z fotbalistů naroze-
ných v roce 2000 a mladších. Úvodní turnaj se nejlépe povedl
chlapcům ze Sezimova Ústí, kteří vyhráli všechny své zápasy,
když soupeřům nastříleli patnáct branek a nedostali žádnou. Do
čela střelců se dostal Leoš Vozihnoj právě ze Sezimova Ústí, 
který dal šest branek. Na základě nominací trenérů byli vyhlášeni
čtyři nejlepší hráči úvodního turnaje, kterými se stali Leoš Vozi-
hnoj (Sezimovo Ústí), Jaroslav Sedláček (Milevsko), Ondřej Ve-
selý (LOKO Č. Budějovice) a R. Michálek (Prachatice). Všichni
dostali věcné ceny od hlavního partnera Poháru Temelínek - Ja-
derné elektrárny Temelín. Další kolo turnaje, který patří do pro-
gramu Vltavotýnského Oranžového roku, je na pořadu v červnu
a finálové kolo se hraje v Týně nad Vltavou 10. září.

Markéta Malá

Model tří turnajů Poháru Temelínek mladých fotbalistů se hraje čtvrtý rok. A teprve v závěru května
2009, při desátém hracím kole, fotbalisté poprvé zmokli. „Dosud jsme měli na počasí štěstí. Naštěstí
nebyl déšť tak silný a naopak od trenérů jsem slyšel názor, že rychlejší skluz trávníku klukům více
vyhovuje. Ostatně fotbal se při dvanácti odehraných zápasech hrál výborný,“ chválil si šéfredaktor
Temelínek Václav Brom.

MLADÍ FOTBALISTÉ PRVNĚ ZMOKLI

pečnosti návštěvníků oblasti,“ řekl Marek
Sviták, tiskový mluvčí Jaderné elektrárny
Temelín, která byla partnerem akce česko-
budějovických potápěčů.

Václav Brom

Po několikahodinové práci ve vodě potápě-
či i letos vylovili z řeky více než 200 kilogra-
mů železného šrotu, železobetonový pře-
klad, ze kterého trčela nebezpečná arma-
tura. Zajímavým úlovkem byla dopravní
značka, kterou si následně odvezla k dal-
šímu použití českobudějovická městská
policie. „Tento úsek řeky jsme vybrali z jed-
noho prostého důvodu. Jde totiž o místo,
které od jara do podzimu pravidelně vyu-
žívají obyvatelé města ke koupání. Jen má-
lokdo by věřil, kolik nebezpečných před-
mětů lze po zimě v řece nalézt. Cílem naší
akce je nejen přispět k čistotě řeky, ale také
snaha ochránit koupající se od možných
poranění,“ uvedl instruktor potápění z klubu
Octopus Karel Exl.
K Malému jezu se potápěči vrací už podru-
hé. Loni v květnu ze dna řeky vylovili napří-
klad dvě jízdní kola, zrezivělé hrnce, pneu-
matiky, výfuk, různé dráty, spojkové ložisko
i další autodíly. Na dně ale ležel i těžký řetěz
od bagru. Ve sběrném dvoře skončilo zhru-
ba 300 kilogramů různého odpadu, zejmé-
na železného šrotu.

„Čištění Malše vnímáme jako velmi zajíma-
vou ekologickou akci. Právě potápěči se
mohou dostat také do míst, která jsou prak-
ticky nepřístupná při běžném čištění na za-
čátku sezony. Vyčištění této rekreačně vyu-
žívané části Malše povede ke zvýšení bez-

Členové klubu sportovního potápění Octopus se v závěru května opět ponořili na dno řeky
Malše v Českých Budějovicích, aby z řeky vylovili to, co tam nepatří. Pro druhý ročník této
ekologické akce si vybrali úsek řeky mezi Malým jezem a železničním mostem, tradiční
hojně navštěvovanou příměstskou rekreační lokalitu.

PODRUHÉ POMOHLI MALŠI
POTÁPĚČI Z OCTOPUSU



Druhý novomanželský pár Jitka Horníková
a Luděk Cibulka v datu 6.6. žádnou velkou
symboliku nehledal a jejich důvody jsou
ryze pragmatické. „Vzít jsme se chtěli, ale
v květnu se prý svatby konat nemají, a pro-
tože čekáme děťátko, tak jsme zvolili začá-
tek června. Každopádně takové kulaté da-
tum svatby se snáze zapamatuje. A proč 
u Temelína? Ten kraj je pro nás velice pří-
jemným, a to i proto, že naše první setkání
bylo v Týně nad Vltavou. Navíc ve Všemy-
slicích má nevěsta strýce a trávíme zde
hodně času, a tak padla volba na park 
u zámečku, který se nám při jeho návště-
vě zalíbil.“   
„Jsme rádi, že se z chátrajícího objektu, kte-
rými zámeček i park v 90. letech byly, po-
dařilo udělat známé návštěvní místo jižních
Čech. A těší nás i jeho vzrůstající oblíbe-
nost u novomanželů pro jejich svatby. Na
letošní rok jsou plánovány v parku ještě
dvě svatby, a to na magické datum 9.9. 
a jubilejní 10. svatba se uskuteční o týden
později,“ říká tiskový mluvčí elektrárny
Temelín Marek Sviták. 

Markéta Malá

Jako první do manželství vstoupili hodinu
před polednem Milada Hodná (28 let) a Mi-
chal Pixa (29 let) oba z Týna nad Vltavou.
Hodinu po poledni uzavřeli sňatek Jitka
Horníková (32 let) z Tálína u Písku a Luděk
Cibulka (37 let) z Lomnice nad Lužnicí.
„Jelikož jsme letos v květnu spolu oslavili
šestileté výročí od našeho seznámení, při-
šlo nám datum 6. června velmi příhodné.
Naším snem byl od začátku svatební obřad
v přírodě v blízkém okolí Týna nad Vltavou.
Zámky jako Hluboká či Červená Lhota
jsme zavrhli z důvodu vzdálenosti od místa
bydliště a velkého počtu svateb, které se
tam konají. Nakonec u nás vyhrál parčík
u zámečku Vysoký Hrádek. Velmi nás pře-
kvapilo, jak je krásně zrekonstruován a jaké
romantické kouzlo v sobě má,“ říkají k sym-
bolice data 6.6. a zvolení místa obřadu Mi-
lada Hodná a Michal Pixa. Nevěsta odpo-
věděla i na vztah novomanželů k jaderné
energetice. „Víte, u mě je to trochu paradox,
protože pracuji na Státním fondu životního
prostředí, který preferuje obnovitelné zdroje
energie. Ale oba víme, že jaderná energe-
tika měla, má a bude mít budoucnost a pro
Jihočeský kraj je velkým přínosem.“

Magické a dobře zapamatovatelné datum 6.6. si zvolily dva
páry pro uzavření sňatku v zámeckém parku Informačního
centra Jaderné elektrárny Temelín. Celkově tak jde o sedmý
a osmý sňatek v zajímavém prostředí zámeckého parku.
První svatební obřad zde proběhl v roce 2006.

DATUM 6.6. PŘILÁKALO DO 
PARKU U ELEKTRÁRNY DVA PÁRY

Hodinu po poledni uzavřeli sňatek Jitka Horníková
z  Tálína u Písku a Luděk Cibulka z Lomnice nad
Lužnicí.

Hodinu před polednem vstoupili do manželství Milada Hodná a Michal Pixa, oba z Týna nad Vltavou.
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ci. „Pro tento účel nadace rozděluje finanční
prostředky získané z vázaného příspěvku
Jihočeského kraje a z každoročních dota-
cí generálního partnera, kterým je Jaderná
elektrárna Temelín,“ doplňuje závěrem ře-
ditel Nadace Jihočeské cyklostezky Vladi-
mír Votřel.

Václav Brom

Vltavská cyklistická cesta je v celé své dél-
ce 450 km vedena příjemnou až malebnou
krajinou s převážně půvabně zvlněným te-
rénem. Povrch cesty má značně variabilní
charakter, převažuje asfalt, nechybí šotoli-
na, ale občas se octnete jen na vyježděné
pěšině. Avšak v celé délce při troše pozor-
nosti bezpečně a pohodlně sjízdná na trek-
kingovém kole. „Vltavská cyklistická cesta
je přehledně a srozumitelně popsána v in-
formačním souboru, který je letos k dispo-
zici zdarma na jakémkoliv jihočeském tu-
ristickém informačním centru. V souboru
najdete atlas, mapu i informační brožuru,“
říká ředitel Nadace Jihočeské cyklostezky
Vladimír Votřel, který internetové nadšence
zároveň odkazuje na webovou prezentaci
Vltavské cyklistické cesty na adrese
www.vltavska-cyklostezka.cz.  
Tyto informační materiály a celá Vltavská
cyklistická cesta jsou určeny těm, kteří věří,
že dovolená strávená na kole cestou z šu-
mavské Kvildy až do Prahy či Mělníka je ne-
jen možná, ale navíc krásná, a pro které je
zdolání linie sledující naši národní řeku vý-
zvou. „Pro lepší orientaci je na území Jiho-
českého kraje v terénu vyznačena logem
Vltavské cyklistické cesty - tedy modrým
trojúhelníkem se symbolem řeky a jízdního
kola,“ doplňuje Votřel. 
Snahou projektu není jenom přilákat na Vl-
tavskou cestu cykloturisty, ale místním 
a krajským zastupitelům a odborné veřej-
nosti dokázat, že se vyplatí věnovat péči,
pozornost a také investici do nevyhovují-
cích úseků. V posledních letech se tak 
v řadě úseků výrazně posunula projektová
připravenost a v některých úsecích pro-
běhly, probíhají a v nejbližších letech bu-
dou probíhat stavební realizace.
Příkladem může být úsek Lipno-Frymburk
nebo Hluboká-Purkarec a příprava pokroči-
la i v úseku Litoradlice-Týn. Například v Týně
nad Vltavou schválilo v dubnu zastupitelstvo
materiál, který řešil zápůjčky, prodeje a věc-
ná břemena k pozemkům, které leží právě
na trase z Týna na Hlubokou. „Projekt Vl-
tavské cyklistické cesty začal mít v souvis-
losti se splavněním Vltavy ještě větší vý-
znam pro turistickou atraktivitu lokality.
Umím si představit, že například část turis-
tů absolvuje trasu na Hlubokou lodí, další
zvolí cyklostezku nebo si způsob dopravy
zkombinují. Tato variabilita může být pro

turisty atraktivní,“ říká k přínosům cyklos-
tezky starosta města Týn nad Vltavou Ka-
rel Hájek.
V realizaci částí na území jižních Čech Na-
dace Jihočeské cyklostezky významnou
měrou přispívá při sdružování potřebných
finančních prostředků jak na projektovou
dokumentaci, tak na vlastní stavební realiza-

Nadace Jihočeské cyklostezky vytipovala linii sledující tok řeky Vltavy od jejího pramene
až k soutoku s Labem a tu nazvala Vltavská cyklistická cesta. Proč cesta? Protože je tvo−
řena dílem cyklostezkami, dílem cyklotrasami a účelovými komunikacemi. 

VLTAVSKÁ CYKLISTICKÁ 
CESTA MĚŘÍ 450 KILOMETRŮ

Cykloturistických akcí Nadace Jihočeské cyklostezky se pravidelně účastní i hejtman Jihočeského kraje
Jiří Zimola (v tmavém dresu uprostřed). 

Logo Vltavské cyklistické cesty je modrý 
trojúhelník se symbolem řeky a jízdního kola.
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Stupky spojila odborníky i laiky, na trhu byly
k dostání ryby zpracované i živé, rybáři po-
řádali závody, pořád je to tedy o rybách.“
Městské rybářství Vodňany prodalo v sobo-
tu od rána zhruba čtyři metráky kapra, 50 kg
candáta, 10 kg lína. „K tomu přibližně met-
rák amura a asi metrák štiky,“ sčítal v pravé
poledne Jiří Procházka.

A vyhlídky Vodňanských 
rybářských dnů v jubilejním 
20. ročníku? 
„Nebude výstava Fishtech, která bývá jed-
nou za dva roky, bude přehlídka filmů s ry-
bářskou tematikou Fishfilm. Pokusíme se
nachystat ještě pestřejší program pro od-
borníky i pro laickou veřejnost. Snad nám
bude přát počasí, které nás letos trochu
zklamalo. Máme sice připravenou takzva-
nou mokrou variantu, ale pokud se rozprší
během dopoledne, přesouvat program
není těžké z organizačního pohledu, ale
diváky už těžko přesunete do kulturního
domu. Do dvacátého ročníku neslíbím sto-
procentně zastřešení pódia pro případ, že
bude jen poprchávat a nebude pršet tak
hustě, že všichni utečou domů, nicméně
oblíbené rybářské dny jsou pádným argu-
mentem k tomuto kroku,“ naznačil ředitel
Městského kulturního střediska Vodňany
Michal Madar.

Václav Beneda

„Manžel byl úplně unešený z dudáků. Je
sice hrozné počasí, nicméně program je
pěkný, zatím nám v něm nic nechybí. Líbí
se nám tady, i v tomhle počasí pořadatelé
a účinkující dělají vše, aby vyhověli všem.
Kdyby bylo hezky, bylo by to pochopitelně
mnohem lepší,“ hodnotila na náměstí Jana
Králová po nástupu vojáků v historických
uniformách a ukázkách střelných zbraní
pod taktovkou Císařské městské gardy
Zlaté Hory. „Skotský dudy miluju, i když
na ně hráli Poláci. Je to tu bezvadný. Ne-
má to chybu,“ přidal se její manžel.
„Jsme militární součástí programu,“ zdů-
raznil s úsměvem Josef Olšar, předseda
Klubu vojenské historie Zlaté Hory, který
měl na bedrech i polskou jednotku z Nysy
a dudáky z Czestochowe. „Představujeme
granátníky 59. regimentu, který byl velice
slavný, v tereziánských válkách mu šéfoval
Leopold Joseph Maria von Daun. Kluci 
z Nysy jsou takzvaný polsko-italský legion,
který založil v Itálii z polských zajatců v na-
poleonských válkách generál Dąbrowski,
postava, o které se zpívá v polské hymně.
Odpoledne zinscenujeme v areálu Blanice
malou vojenskou vřavu s kanóny, střelbou,
bodáky… Naši přátelé z Polska se stanou
asi na hodinku našimi nepřáteli. Terén bude
rozmoklý, a tak budeme muset z bezpeč-
nostních důvodů být opatrní, abychom si
navzájem neublížili. Nikdo patrně na bojišti

neumře, ale uklouznout a trefit se bodákem,
to by hodně bolelo,“ rozjímal a opatrnost
přičítal i poměrně značné položce za uni-
formy a vybavení granátníka. Bílá uniforma,
pokrývka hlavy zvaná medvědice nebo tříro-
hý klobouk, šavle, bodák, perkusní puška,
patrontaška, dřevěná polní láhev a brocák
čili plátěná brašna pro osobní potřeby vo-
jáka - odhadem zhruba 60 tisíc korun.
„Koncipovali jsme program podle nabídek
a možností partnerských měst a setkali
jsme se s kladnými ohlasy, protože si v něm
mohl vybrat opravdu každý. Z dalšího part-
nerského města Wartberg ob der Aist z Hor-
ních Rakous přijel taneční soubor, polský
Sieraków reprezentoval smíšený pěvecký
sbor, který má za sebou již téměř stoletou
tradici, pod záštitou Řecké obce partner-
ského města Zlaté Hory vystupoval taneční
soubor Antigoni z Krnova, ze slovenského
mikroregionu Vlára - Váh dorazil pěvecký
sbor Hornosúčan a dětský folklorní soubor
Čajka z Horné Súči,“ konstatoval ředitel
Městského kulturního střediska Vodňany
Michal Madar a odmítl názory, že napří-
klad skupiny historického šermu a folklorní
soubory nemají s rybářskými dny nic spo-
lečného. „Odborné akce se konaly už ve
čtvrtek. Rybářské dny zahájila konference,
debatovalo se na seminářích, nechyběla
výstava Fishtech, což je převážně odborná
záležitost. S víkendem začal program pro
laickou veřejnost. Kuchařská show Petra

Granátníci 59. regimentu při slavnostní salvě

Záměr připravit program, který bude zajímavý pro odbornou i laickou veřejnost, se pořada−
telům 19. ročníku Vodňanských rybářských dnů vydařil, soudě podle názorů návštěvníků.

RYBÁŘSKÉ DNY PATŘILY 
TAKÉ PARTNERSKÝM MĚSTŮM



me. Soutěžíme pro zábavu, některé členky
zůstaly doma s dětmi, ale sedm holek se
sejde vždycky, někdy i deset.“

Soutěžící bez ohledu na předstartovní pro-
hlášení aspoň po očku okukovali poháry
pro nejúspěšnější, které na stolku u časo-
měřičů rovnal starosta obce Všemyslice
Jan Čihovský. Z postu velitele hasičského
sboru Neznašov k ambicím poznamenal:
„Družstvo v kategorii mužů někde v pro-
středku výsledkové listiny, takové šesté se-
dmé místo. Domácí prostředí není výhodou,
v tomhle počasí stačí jediná chyba. Poběží
se opatrněji, tudíž v horších časech. Potíže
mohou mít družstva, která jsou zvyklá na
suchý terén.“
Obvodovou soutěž hasičských družstev 
v požárním sportu nakonec vyhráli muži 
z Chrášťan a ženy z Malešic. Hasiči z Chrá-
šťan vybojovali prvenství i v kategorii nad
35 let. Václav Beneda

17ELEKTRÁRNA A REGIONwww.cez.cz

Dopoledne před soutěží zkrápěl sportoviště
déšť a zraněný člen domácího sboru Petr
Prokeš lajnoval dráhy. „Musíme připravit
překážky a stany, aby se lidi v tomhle po-
časí měli kam schovat,“ popsal s nadějí, že
domácí prostředí bude výhodou pro místní
hasiče.
Přes nepřízeň počasí si na čelní umístění
troufali i hasiči ze Zvěrkovic, konkrétně Petr
Burian: „Samozřejmě chceme vyhrát. Cvičí-
me spolu v mančaftu nějakých sedmadva-
cet let, snad to máme ještě v krvi. V minu-
losti jsme dokonce vyhráli okresní kolo, už
si nepamatuju, v jakém to bylo roce… Snad
před patnácti lety. V kraji jsme skončili čtvrtí,
což je největší úspěch. Terén nám nevadí.
Jednak jsme zvyklí a jsme starší generace,
takže do toho půjdeme s rozvahou.“  
Jan Sloboda přijel ze Zahájí ve funkci roz-
hodčího. Pomáhal rozměřit dráhy, popoví-
dal si se závodníky a před slavnostním za-
hájením řešil přívod elektřiny. „Chyběl kou-
sek prodlužováku k počítači, už přinesli
delší. Při požárním útoku vystřelí pistole, au-
tomaticky se rozeběhne čas a jakmile spad-
nou sklopky, čas se zastaví,“ vysvětlil prin-
cip elektronické časomíry, kterou diváci mo-
hli sledovat na displeji.
Hasiči ze Zvěrkovic označili za největší rivaly
sbory dobrovolných hasičů Temelína a Chrá-
šťan. „My do tohoto obvodu nepatříme,

jsem tady jenom jako rozhodčí. Největšími
soupeři pro hasiče ze Zahájí jsou Sedlec 
a Mydlovary. Nedávno na obvodové soutě-
ži náš mančaft zrovna nezářil, ale poslední
nebyl. Hlavně, že jsme se zúčastnili,“ bilan-
coval Jan Sloboda.
V Neznašově nemohl chybět ani ženský
tým Týna nad Vltavou. Úspěch si připsal už
před soutěží, kdy (téměř) bez pomoci chla-
pů postavil stan. O ambicích družstva se
rozhovořila Petra Jílková: „Trénovaly jsme
hodně - i s úrazem. Vůbec nám to nešlo.
Ale vypadá to, že zraněná kolegyně nastou-
pí. Terén po dešti bude klouzat, o vítězství
se můžeme jenom pokusit.“ S pochrouma-
nými zády se na start postavila Jana Sajt-
lová. „Běžely jsme při tréninku k mašině, že
vezmeme savice. Protože bylo hrozně mok-
ro, podjely mi nohy a spadla jsem dozadu.
Dnes jsem vstávala s tím, že je mi jedno, jak
to dopadne,“ tvrdila členka ženského man-
čaftu z Týna nad Vltavou, ale přesto chtěla
odevzdat co nejlepší výkon.   
„Holky jsou docela našláplý, trénujou furt.
Kluci na tom pracovali poslední tři dny, snad
se jim to povede, i když počasí nám zatím
moc nepřeje,“ vzhlížel k obloze Miroslav
Mihulka, náhradník mužského vltavotýnské-
ho týmu.
Trenér děvčat z Koloměřic František Trávní-
ček zůstával v klidu. Vždyť u hasičů je už
čtyřicet let a svoje svěřenkyně proháněl ve
vsi po louce i na návsi, kde zkoušely sání.
„Počasí stojí za … za nic, ale holky by měly
být stoprocentně připraveny,“ pronesl. Do
jeho slov okamžitě vstoupila Lenka coby
strojník týmu: „Budeme rády, když nastříká-

Obec Všemyslice v rámci
Oranžového roku 2009 
uspořádala obvodovou 
soutěž hasičských družstev
v požárním sportu. Družstva
mužů a žen na hřišti v Nez−
našově předvedla požární 
útok a štafetu 4x100 metrů.

DÉŠŤ SVĚDČIL DRUŽSTVŮM 
Z CHRÁŠŤAN A MALEŠIC 

Jan Čihovský, velitel hasičského sboru Neznašov, připravuje poháry pro vítěze.

Tým Týna nad Vltavou ladí strategii pro závod.

František Trávníček byl v dobrém rozmaru i při 
nepříznivém počasí, které při závodech panovalo.
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né cesty africkou divočinou a také obyčej-
né banální situace ze života, jako napří-
klad trhání zubů uprostřed džungle.
Fotografie dále ukazují zvelebování africké
farmy, mezi jinými stavbu přehrady, která ji
měla zásobovat vodou.   
Současná výstava připomíná africkou ex-
pozici, kterou na Loveckém zámku Ohrada
zřídili Schwarzenbergové v roce 1937 a jež
byla zrušena na začátku šedesátých let mi-
nulého století. Výstava je stejně jako další
zámecké prostory přístupná každý den mi-
mo pondělí.

Pavel Hlouch

Nadšení přihlížejících bylo obrovské. „Byla
to největší atrakce a jsem rád, že se to li-
dem líbilo. Kvůli dešti jsme se báli, že při-
jde málo lidí, a proto i vystoupení Afričanů
jsme museli přesunout pod střechu, ale na-
konec bylo návštěvníků dost včetně mno-
ha dětí,“ uvedl ředitel zámku Martin Slaba.
O zdárný průběh celé akce se zasloužil i její
hlavní sponzor - Jaderná elektrárna Temelín.  
Právě pro nejmenší byl připravený bohatý
program. „Mohli si zastřílet z luků na terče,
které představovaly africká zvířata, jako tře-
ba lva či zebru. Dále se mohli naučit pozná-
vat stopy zvířat podle odlitků ze sádry a hod-
ně je zaujala kreativní dílna. V ní děti vyrá-
běly masky afrických zvířat,“ upřesnil pro-
gram ředitel.
Zajímavou přednášku „Lovy v Namibii“, do-
plněnou unikátními fotografiemi, přednesl
milovník myslivosti a přírody Petr Ziegrosser,
který osobně Afriku navštívil.
Součástí velkolepé akce byly i komentova-
né prohlídky výstavy Africké cesty Adolfa
Schwarzenberga. Právě Africká noc byla
doprovodnou akcí této zajímavé výstavy,
která byla pro velký zájem návštěvníků
prodloužena až do konce října letošního
roku.    
„Výstava mapuje lovecké expedice posled-

ního příslušníka hlubocko - krumlovské vět-
ve Schwarzenbergů, Adolfa a jeho manžel-
ky Hildy, do východní Afriky ve třicátých le-
tech minulého století,“ řekl Slaba.
Kníže Adolf Schwarzenberg byl totiž váš-
nivým nimrodem a jelikož mu už vlastní šu-
mavské lesy v jeho lovecké vášni nestačily,
začal proto se ženou vyjíždět na dobrodruž-
né lovecké expedice do Afriky, kde si spolu
v Keni zakoupili farmu, kterou pojmenovali
Mpala. Je to vlastně název odvozený ze
jména druhu antilopy, která se jmenuje Im-
pala a je rovněž vystavena mezi loveckými
trofejemi africké zvířeny. Lidé tady mohou
dále vidět trofeje lvů, levhartů, zeber, buvo-
lů, již zmíněných antilop a dalších zvířat.
Manželé Schwarzenbergovi si přivezli z Afri-
ky i bohatý etnografický materiál, mezi kte-
rými byly třeba i předměty z chodidel slona,
jež se například používaly jako koš a po-
dobně. Dále si zde návštěvníci mohou pro-
hlédnout dřevěné plastiky, nádoby, textilní
ozdoby, součástí oděvů, zbraně, šperky atd.
Exponáty jsou doplněny o autentické foto-
grafie zachycující schwarzenbergská safari
a dále snímky dokumentující život domo-
rodců, pořízené organizátorem výprav, ce-
stovatelem a přírodovědcem Bedřichem
Machulkou. Na snímcích jsou vidět nároč-

Kouzlo černého kontinentu zažilo na vlastní kůži asi pět set
návštěvníků Africké muzejní noci na Loveckém zámku Ohrada.
Největším hitem byla skupina hudebníků Banabawu z Konga,
kteří hráli na bubny a předváděli originální domorodé tance. 

zvyklí řadit a ke kterým se počítám, je nej-
větší nezvyk to, že auto se ovládá jediným
pedálem, kterým se přidává proud a zvy-
šují se otáčky. Druhým pedálem brzdíte,“
doplňuje kolegyni Ondřej Tesař, pro které-
ho to byla první zkušenost s řízením elek-
tromobilu. „Člověk by si na bezemisní a ti-
chý elektromobil brzy zvykl. Dnes již exis-
tují elektromobily, které čerpají energii 
z moderních baterií a mají dojezd i 400
kilometrů s tím, že jsou schopny splnit 
i dálniční rychlost. Bohužel zatím jsou re-
lativně drahé, ale za pár let to může být
ekologická alternativa v automobilovém
průmyslu,“ věří Ondřej Tesař v budoucnost
elektromobilů i na českých silnicích.

Václav Brom

„Při cestě do Budějovic jsme dobře ne-
odhadli délku etapy a došla nám energie
v bateriích. A tak jsme se z Týna na elek-
trárnu Temelín vezli na tažném laně,“ líčí
jeden ze zajímavých zážitků dobrodružné
cesty Ondřej Tesař. 

Žlutý elektromobil na jedno nabití najede
40 kilometrů, tak je potřeba zastávky dobře
plánovat. „Protože autíčko jede maximální
rychlostí čtyřicet kilometrů za hodinu, tak
jsme se museli vyhnout dálnici, čímž se tra-
sa na Budějovice natáhla asi na 170 kilo-
metrů a Temelín je naší šestou zastávkou
na nabití baterií. Z toho však byly čtyři za-
stávky pouze krátké a jenom v Sedleci a Pr-
čicích jsme dobíjeli přes celou noc, tedy
na plnou kapacitu baterií,“ doplňuje Tesař,
který tento malý žlutý elektromobil vidí jako
ideální dopravní prostředek do měst.
„Tím největším rozdílem, proti jízdě v autě 
s benzinovým či naftovým motorem, je tichý
chod. Prostě uděláte cvak a jede se bez
nějakého burácení a kouře z výfuku,“ libuje
si Marie Krejbychová. „Pro řidiče, kteří jsou

Malý, žlutý elektromobil v květnu dvakrát „čerpal šťávu“ na Temelíně. Dvojice Ondřej Tesař a Marie
Krejbychová převážela elektromobil z Prahy na výstavu HOBBY 2009 do Budějovic a po skončení
výstavy opět do Prahy. Informační centrum JE Temelín na obou cestách sloužilo jako „čerpací sta−
nice“ na dobití baterií elektromobilu.

AUTO JELO NA „ŠŤÁVU“ Z TEMELÍNA

Skupina hudebníků Banabawu z Konga

NA OHRADĚ ZAŽILI AFRIKU
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z Jetišova na Strakonicku. „Na vojně to ně-
kdy bylo dost vostrý. Kromě práce na stav-
bách jsme fárali v dolech, kam jsme cho-
dili ze zajateckých táborů u Litvínova. Na-
štěstí jsme byli mladí a v kondici,“ přidal
se Václav Krejčí, rodák z Chvaletic.
„I když manžel už jedenáct let nežije, jeho
kamarádi z vojny mi pořád říkají, že mezi
ně patřím. Oni vůbec, chudáci, nevěděli,
co pro ně chystal tehdejší režim. Kdyby
tenkrát nezemřel Stalin, všichni by bývali
šli do Ruska na Sibiř. To se dozvěděli až
po sametové revoluci v roce 1989,“ ohlédla
se do historie Marie Skřivanová, která přije-
la na setkání PTP do Neznašova až z Novo-
sedel v okrese Strakonice.
„Co se budoucnosti týče, doufáme, že se
tradice našich srazů udrží,“ věří Karel Kos-
mata. Spolu s dalšími pokýval hlavou při
slovech, která pronesl Jaroslav Petele: „Od-
jedeme ze setkání a už se těšíme celý rok
na další, abychom se sem vrátili.“ 

Václav Beneda

„V pátek nám ve věku 77 let zemřel kama-
rád z Vitějovic na Prachaticku. Vyprovodili
jsme ho na poslední cestě a spolu s námi
snad 400 lidí, byl tam oblíbený. Karel byl
hodný kluk, tady je na fotce pod Pradědem
u Petrových kamenů. Hotel Ovčárna jsme
tehdy předělávali na vojenské rekreační
zařízení,“ ukazoval Karel Kosmata z Čes-
kých Budějovic, „každý rok tady vzpomí-
náme na vojnu a ukazujeme si fotky. Na
téhle jsem s cikánem Lakatošem u lázní
Karlova Studánka na Bruntálsku. Když
tam přijedete dneska, všechno je v potrubí,
dřív minerální voda stříkala takhle nahoru.“
Karel Kosmata narukoval na vojnu do Mi-
moně-Hvězdova. „Odtud nás v dobytčácích
hnali do Olomouce, kde nás potom rozdě-
lovali dál na práci. Červená Voda, Kozlov…
Než jsme šli do civilu, nasluhovali jsme tři
měsíce,“ vyprávěl Karel Kosmata.
Původně měl narukovat k pohraniční stráži,
ale jako mladý kluk chtěl utéct přes hrani-
ce. „Tenhle vroubek mě poslal místo k pé-
esákům k pétépákům,“ poznamenal a při-
pomněl název, který zlidověl.
Sedmadvacet měsíců vojny u pétépáků
včetně cestování vagony pro dobytek zažil
i Stanislav Šťástka ze Zahájí: „Největší po-
tupou pro nás bylo, že nás brali jako nespo-
lehlivé, jako méněcenné. Zacházeli s námi
pomalu jako s dobytkem. Na vojnu nás 
ostatně vezli v dobytčákách. Vůbec jsme
nevěděli, kam v nákladním vlaku jedeme.
V Mimoni jsme měli přijímač a výcvik beze
zbraně. Po třech měsících zase v dobytčá-
kách směr Olomouc, kde nás rozdělili na
práci - žádní vojáci, ale dělníci. Jako pra-
covní oděv hadry po německých vojácích,
jediné vycházkové šaty s černými výložka-
mi, které jsme využili jednou za čtrnáct dní
nebo taky jednou za měsíc. První rok s ná-
mi jednali jako s vyvrheli, že jsme nežádou-
cí, že nás jako nepřátele režimu převycho-
vají. Po nástupu nováčků to bylo mírnější,
ale pořád jsme museli plnit normy na 100,
120, 150 a taky 180 procent, aby důstojníci
a poddůstojníci měli prémie.“
Stanislav Šťástka pracoval hlavně na stav-
bách, v kamenolomu, vykládal cukrovku 
z vagonů a když neplnili plán v dole v Zá-
luží u Mostu, s dalšími pétépáky musel na
výpomoc. A to vše podle jeho manželky

Zdeňky jen kvůli zlým lidem ve vsi a posud-
ku, který napsali. „Nebyl ve Svazu mládeže
a rodina nechtěla do JZD. Narukoval k po-
mocně technickým praporům ve dvaapa-
desátém roce a přišel do civilu v listopadu
1954. Mrzí mě, že se o pétépácích hovoří
především v souvislosti se Švandrlíkovými
Černými barony. Tuhle knížku nemám ráda,
jsou v ní hlouposti,“ zlobila se.
Rodák z Kočína Bohumil Šabatka připomněl,
kdo tradici setkání v Neznašově založil:
„Srazy začal organizovat Láďa Růžička, my
v nich pokračujeme. Dnes se většinou zá-
žitkům z vojny smějeme. Kdo byl zvyklý 
z vesnice na těžkou práci, tomu tvrdé za-
cházení u pétépáků tolik nevadilo, ale pro
faráře, doktory a kluky vyházené ze škol to
byl mnohem těžší život.“
„Já rukoval ve dvaapadesátém roce. Bylo
toho moc - ani ne na práci, ale na nervy.
Někteří naši nadřízení se neuměli ani po-
řádně podepsat a ti nám dělali vojnu. Na
dovolenku jsem se poprvé dostal domů
za půldruhého roku,“ líčil Jaroslav Petele

Sedmadvacet měsíců vojny u pétépáků včetně cestování vagony pro dobytek zažil i Stanislav Šťástka 
ze Zahájí (vpravo).

Příslušníci pomocně technických praporů (PTP) Československé lidové armády mají stále
nač vzpomínat. Potvrdili to 16. května 2009 při již šestnáctém setkání v kulturním domě 
v Neznašově. Položili kytici k pomníku obětem světových válek na návsi a po mši svaté 
v místním kostele prohlíželi fotografie a vzpomínali na kamarády, kteří už bohužel 
na letošní sraz nedorazili.

FOTOGRAFIE OŽIVILY
VZPOMÍNKY „PÉTÉPÁKŮ“



Láďa Prener, (ZŠ Dubné, 12 let)

Uzávěrka je 10. srpna 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 druhém letošním čísle jsme vyhlásili druhou LITERÁRNĚ
MALÍŘSKOU SOUTĚŽ. Té se může zúčastnit mládež od 3 do
18 let. Jako téma jsme zvolili „NENÍ NIC KRÁSNĚJŠÍHO NEŽ
JARO“. Na desítkách obrázků, básniček a povídek jsme se
přesvědčili, že jaro milujete, stejně jako my v redakci.
Pověst nejšikovnějších písmáků potvrdili žáci ze ZŠ Dubné
a například Ladislav Prener nám minule poslal povídku a ten-
tokrát nás zaujala jeho básnička. Poprvé jsme dostali do
soutěže text psaný Braillovým písmem, sedmiletá školačka
ze ZŠ Temelín Eliška Marešová nám napsala: 

„Jak vnímá jaro nevidomá dívka Eliška Marešová. Sluníčko
mě hezky hřeje a hladí po tváři. Na louce sbírám kytky, třeba
mateřídoušku, chrpu, zvonek a jetel. Na zahradě skáču na
trampolíně.“ 

Děkujeme všem. Autory zveřejněných obrázků i textů odmě-
níme dárkem.

VYHLAŠUJEME TÉMA PRO 3. KOLO
Pro 3. kolo naší soutěže HRAJEME SI S TEMELÍNKEM jsme
zvolili zcela jednoduché téma „LÉTO A PRÁZDNINY“.
Nastává nejkrásnější a nejradostnější období roku - prázdniny.
Podělte se se čtenáři Temelínek o své letní zážitky buď psa-
ným textem nebo obrázkem. Nejzajímavější práce budou 
otištěny ve čtvrtém čísle a jejich autoři od nás dostanou
drobné odměny.

HRAJEME SI S TEMELÍNKEM

Jaro
Mláďata se rodí, se psem děti na procházku chodí.
Na louce seno zavoní a sedlák zapřáhne do koní.
Skáká se do vody z dubů a já ve vodě ještě budu,
uspořádám závody, šipku skočím do vody.
Zpoza mraků vysvitlo slunce a vidím mloka v tůňce.
Obilí roste, do klasů vyhání, každý se přírodě pokloní.
Rostliny se množí, řízkují se noži.
Sedět ve škole nikoho nebaví, protože si vybaví,
že voda v řece „víří“, že nejlepší čas mají rybáři.
Na dvoře štěkají ohaři.
Tráva venku pučí, potok v řece zurčí.
Včely pilují květy a svět je krásný celý.
Jaro je nádhera od rána do večera.
Jaro to je krása...

Petr Hupka, (ZŠ Neznašov, 8 let) Simona Meyerová, (MŠ Jahůdka Bechyně, 6 let)

Aneta Vaňková, (ZŠ Dříteň, 7 let)

Ladislav Klíma, (ZŠ Dubné, 12 let)

Jaro
Jaro je to nejkrásnější období jen díky přírodě. I bez kalendáře
ho poznáte podle bíle rozkvetlých stromů nebo když se na-
dechnete chladného čerstvého vzduchu a ucítíte teplo u srdce
i při pouhém pohledu na krásu šumavských lesů. Při procházce
po poli se rozhlédněte kolem sebe, protože v tomto ročním
období se vše probouzí k životu. V lese, když si lehnete do
mechu a zaposloucháte se do ptačího orchestru, stanete se
součástí lesa. Nic se nevyrovná pohledu na dovádění mladých
koloušků nebo statného šesteráka. Jaro je čas lásky, která 
je cítit na každém kroku a lituji těch, kteří zažívají jaro pouze 
v televizi a největší div světa nevidí. Proto neztrácejte ani minutu
a vydejte se ven a nechte se pohltit přírodou. Tahle příležitost
je jednou za rok a byl by hřích ji nevyužít, protože ani čtení 
o jaře z knih Karla Klostermanna se nevyrovná vlastním 
zážitkům a i tahle soutěž by byla bezcenná bez jara. 
Proto se rozleťte jako ptáci. Šťastnou cestu.


