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SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
léto nám ve svém počátku ukázalo především
svou uplakanou podobu. Závěr prázdnin byl na-
opak horký a slunečný. Hodně vody spadlo i na
jihu Čech a vedení kraje a starostové dotčených
oblastí zejména na Vodňansku a Protivínsku zažili
nepříjemné chvilky. Také pro provoz elektrárny
Temelín nemáme velké přívaly vody rádi - musíme
mnohem více čistit vodu z Vltavy od pevných
částic, které do řeky přinese déšť z polí. Musíme
více vody odvádět dešťovou kanalizací, chránit 
zařízení před vlhkostí. Prostě další starosti.
Podobné nepříjemnosti nám přináší i velké horko.
Chladicí voda má vysokou teplotu, snižuje se vý-
kon bloku, klimatizace důležitých zařízení běží
naplno. Dávno neplatí, že „poručíme větru, dešti“,
takže se i s těmito vlivy musíme vyrovnávat, tak
jako si umí poradit starostové s velkou vodou.
Devatenáctého července jsme na Temelíně do-
končili odstávku pro výměnu paliva na druhém
bloku. Podařila se nám udělat o 16,5 hodiny dříve,
než jsme plánovali. Možná si řeknete - no a co?
Na Temelíně pracují dva největší bloky v ČR. I pro-
to zkrácení odstávky přineslo 22 GWh elektřiny
navíc. Ta by stačila na rok více jak čtyřem tisícům
českých domácností. Přitom nebylo potřeba spálit
uhlí, které by do ovzduší vypustilo 20 tisíc tun
CO2. A to již určitě za tu práci tisícovky lidí stojí. 
Prvního srpna jsme na elektrárně zahájili odstáv-
ku pro výměnu paliva na našem prvním bloku.
Tu jsme naplánovali na 71 dnů a věřím, že v říjno-
vém čísle Temelínek se budu moci pochlubit jejím
kvalitním zvládnutím. 
Máme na Temelíně zaznamenánu řadu důležitých
dnů ve výstavbě, spouštění a provozu současných
dvou bloků. Do tohoto kalendáře si nyní připisu-
jeme 3. srpen 2009. Tento den společnost ČEZ
vyhlásila výběr na dodavatele nových dvou bloků
pro naši elektrárnu. K vlastnímu zahájení výstavby
a spuštění bloků nás však čeká ještě dlouhá a ne-
lehká cesta. Pokud se vše podaří, tak se Temelín
konečně dokončí do podoby, která byla napláno-
vána v 70. letech minulého století a bezemisní
výroba elektřiny zde poběží další desítky let.
Přeji vám hezký zbytek léta s modrou oblohou
nad hlavou a s úsměvem na rtech.

Miloš Štěpanovský, ředitel JE Temelín
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NAPIŠTE NÁM
Posílejte nám dál své tipy na reportáže,
dotazy či zajímavé fotografie na adresu:
útvar Komunikace JE Temelín, Václav
Brom, 373 05 Temelín. Využít můžete 
i adresu elektronické pošty:
vaclav.brom@cez.cz. Svůj námět můžete
zavolat přímo na telefon 381 102 415
nebo 606 352 518. 

Václav Brom, šéfredaktor TEMELÍNEK



Pro třetí kolo naší FOTOPŘEHLÍDKY 2009 jsme v minulém čísle
Temelínek vyhlásili téma „LÉTO, PRÁZDNINY“. Přišlo nám dvacet
fotografií. Každá z nich by mohla být otištěna na této stránce.
Nakonec jsme jich vybrali pět. Snad se budou líbit. Pro čtvrté le-
tošní kolo vyhlašujeme téma „AKČNÍ FOTO 2009“. Podívejte se
do svého letošního archivu na své práce za devět měsíců roku
2009. Určitě jste zajímavý snímek pořídili při sportovní, kulturní,
hudební či společenské akci. Jistě jste zachytili akci, pohyb a dy-
namiku. 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 ko-
mentářem k fotografii. Uveřejněné fotografie oceníme drobnými
dárky. Uzávěrka je 9. října 2009 a foto posílejte na  adresu:
vaclav.brom@cez.cz.

Zdeněk Bárta, Dobrá Voda (58 let)
Ani téměř dokonalý umělecký dojem předvedené „sestavy s pádly“ 
nebyl k ničemu - stejně se udělali ...

Roman Lukáš, Dříteň (38 let)
Téma léto a prázdniny 2009, tak jak jsem je viděl 
a pořídil v Dřítni na své zahradě

FOTOPŘEHLÍDKA TÉMA 4 „AKČNÍ FOTO 2009“

Markéta Jeřábková, Zliv (57 let)
Letní osvěžení ve vodě rybníka Mydlák

Josef Zunt, Týn nad Vltavou (25 let)
Takové krásné slunečnice máme na jihu Čech.

Ivana Šulcová, Koloměřice (34 let)
Naši nejmladší koloměřičtí hasiči v dobových uniformách a samaritánka na hasičské stříkačce 
z roku 1924. Společně s bechyňskými hasiči se zúčastnili ukázky dobové hasičské techniky 
v Žimuticích. Uhasili hořící „dům“ a zachraňovali „zraněné“ hasiče.



správná cesta, po které musíme jít dál. Zá-
roveň musíme dále dělat všechno pro za-
bránění zbytečným lidským chybám,“ do-
plňuje Štěpanovský.
Odstávka druhého bloku trvala 1 951,5 ho-
diny. To je již kus života elektrárny. „Je to
především kus života lidí, kteří ji dělají. Od-
stávkové práce probíhají 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu a v tomto případě téměř
tři měsíce. Musíme si uvědomit, že řada lidí
tak odstávce obětuje i část svého osobního
a rodinného života,“ doplňuje vedoucí od-
stávky Pavel Knetl.
Dodavatelé a pracovníci elektrárny Temelín
si od „odstávkového kolotoče“ odpočinuli
pouze dva týdny. Již prvního srpna začala
odstávka prvního bloku. „Tentokrát byla
pauza mezi odstávkami pouze dva týdny,
které bylo možno využít k čerpání letní do-
volené. Věřím, že si všichni stačili odpoči-
nout, abychom odstávku zvládli kvalitně 
a v naplánované délce,“ přeje si vedoucí
odstávky prvního bloku Jaroslav Boček,
který dobře ví, že ho čekají více jak dva
těžké měsíce s telefonem u ucha. 
V průběhu odstávky bude vyměněno 31 pa-
livových souborů v reaktoru. Nejdůležitější
činností bude výměna lopatek třetích oběž-
ných kol u dvou nízkotlakých rotorů turbíny.
Stejná úprava byla provedena při nedávno
skončené odstávce na druhém bloku. V de-
tailním harmonogramu odstávky je pláno-
váno více než sedm tisíc činností. Kromě
400 pracovníků elektrárny se na jejich pro-
vedení bude podílet i dalších 600 lidí z pa-
desáti dodavatelských firem.

Václav Brom
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pohledu tak šlo o úspěšnou odstávku,“
hodnotí odstávku druhého bloku ředitel 
elektrárny Miloš Štěpanovský.
Podle ředitele elektrárny je jedním z důvo-
dů úspěšného výsledku to, že se na elekt-
rárně začíná dařit připravovat řadu věcí
dopředu a domýšlet souvislosti. „To je ta

„Byla to těžká odstávka se zařazením řady
činností, které byly jedinečné a v dalších
letech je již dělat nebudeme. Šlo především
o přelopatkování třetích oběžných kol níz-
kotlakých rotorů turbíny a modernizaci za-
vážecího stroje. Nakonec se nám podařilo
vše zvládnout v plánovaném čase. I z tohoto

Druhý blok elektrárny Temelín byl 15. července v 04:21 hodin opět připojen k energetické
síti. Stalo se tak po 81,31 dnech odstávky, tedy o 16,5 hodiny dříve než elektrárna pláno−
vala. O dva týdny později, 1. srpna, byla zahájena odstávka pro výměnu paliva i na 1. bloku.
Ta potrvá do poloviny října.

PRVNÍ ODSTÁVKU TEMELÍN 
ZVLÁDL O 16,5 HODINY DŘÍVE

Fotografie z prací na odstávce, které se prováděly na reaktorovém sále druhého bloku.

VELKÁ BRITÁNIE 
POZEMKY PRO VÝSTAVBU NOVÝCH JE PRODÁNY 
Ve veřejné aukci byly prodány pozemky na území třech lokalit
britských JE, které se připravují pro výstavbu nových jaderných
bloků. Stát tímto prodejem získá okolo 431 mil. EUR, které budou
sloužit na financování vyřazovaných starých jaderných bloků.
Úspěšnými novými majiteli se staly následující firmy: 1. konsorcium
E.ON UK a RWE Npower (178 ha, lokalita JE Wylfa, severní Welš-
sko), 2. konsorcium E.ON UK a RWE Npower (48 ha, lokalita JE
Oldbury, Gloucestershire) a 3. EDF Energy (200 ha, lokalita JE
Bradwell v Essexu). Koupě pozemků je prvním krokem a dále bu-
de následovat aktivní kampaň směrem k místní veřejnosti o zá-

měru výstavby nových JE. Dle plánů by tyto nové JE měly být 
uvedeny do provozu kolem roku 2025. 
Zdroj: NucNet, duben 2009

FINSKO FIRMA AREVA POKRAČUJE 
VE STAVBĚ JE OLKILUOTO-3
V lokalitě Olkiluoto nyní pracuje pro firmu AREVA/Siemens 3 500
pracovníků. Provedeny jsou již 2/3 veškerých stavebních prací a nej-
větší technologické komponenty se vyrábějí. Areva na stavbě zís-
kává neocenitelné zkušenosti, které uplatňuje na svých násled-
ných stavbách Flammanville-3 (Manche, Francie) a Taishan 1 & 2
(Čína). Další bloky se připravují v Penly (Seine-Maritime) a v Indii. 
Zdroj: AREVA, květen 2009

SVĚTOVÁ ENERGETIKA



spělo vedení společnosti ČEZ na základě
výsledků komplexní analýzy, na jejíž přípra-
vě pracoval analytický tým po dobu dvou
let. Analýza vyhodnotila všechny varianty 
- od dovozu černého uhlí po nejoptimistič-
tější varianty rozvoje obnovitelných zdrojů. 
Stavba nových jaderných bloků vychází 
z platné Státní energetické koncepce a Po-
litiky územního rozvoje. Jako důležitou sou-
část energetického mixu jadernou energii
obsahují i závěry tzv. Pačesovy energetické
komise. „Dostavba elektrárny Temelín při-
spěje do budoucna ke snížení růstu závis-
losti na dovozech energií ze zahraničí a po-
může udržet energetickou bezpečnost stá-
tu a splnit závazky a cíle ochrany klimatu,“
doplňuje klady rozhodnutí Kříž. 

Přesný typ bloků 
určí až výsledek soutěže
Výkon, konkrétní typ nových bloků a jejich
dodavatel budou výsledkem právě zaháje-
né veřejné zakázky. Půjde o lehkovodní tla-
kovodní reaktory III. resp. III+. generace.
Ty se vyznačují vysokou bezpečností, spo-
lehlivostí a efektivitou provozu i delší život-
ností. 
„Výhodou nové generace reaktorů jsou nižší
náklady na výstavbu, kratší doba stavby,
delší životnost, méně radioaktivního odpa-
du a celkově vyšší efektivnost provozu.
Nové bloky budou splňovat veškeré legis-
lativní podmínky dané právním řádem Čes-
ké republiky, stejně jako požadavky Mezi-
národní agentury pro atomovou energii 
a dalších světových institucí,“ říká ředitel
útvaru Výstavba jaderných elektráren ing.
Petr Závodský.  
Výhody záměru dostavby jaderné elektrár-
ny Temelín plynou z možnosti využít již 
existující infrastrukturu a plochu, která plně
dostačuje pro umístění dalších dvou bloků
a chladicích věží. Pro celkem čtyři bloky
byla v lokalitě Temelín budována i většina
podpůrných systémů, jako jsou dodávky
pitné a požární vody, kanalizace, železniční
a silniční síť, vodní nádrž Hněvkovice jako
zdroj technologické vody či vyrovnávací
nádrž Kořensko. 
„Velkou výhodou je, že temelínská lokalita
úspěšně prošla náročným výběrem hod-
nocení podle mezinárodních měřítek, při
kterém se zkoumaly její geografie, demo-
grafie, metrologie, hydrologie, geologie,
hydrogeologie a seismika, zdroje vody, sil-
niční a železniční napojení či připojení do
elektrické sítě,“ připomíná Ladislav Kříž 
a upozorňuje na další výhody jaderné ener-
getiky, kterými jsou nízké výrobní náklady,
spolehlivost dodávek elektřiny a bezpeč-
nost provozu moderních bloků jaderných
elektráren. Zásadní jsou i ekologické aspek-
ty - výroba energie z jádra není doprováze-
na emisemi CO2, takže provoz jaderných
elektráren významně přispívá k celkovému
snižování emisí oxidu uhličitého - nejvýznam-
nějšího skleníkového plynu.

Václav Brom

5JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN

Veřejná zakázka na dodavatele jaderných
bloků je dalším krokem v administrativní
přípravě dostavby Jaderné elektrárny Teme-
lín. V červenci loňského roku společnost
požádala ministerstvo životního prostředí
o posouzení vlivu zvažované dostavby 
elektrárny Temelín na životní prostředí (EIA). 
Celý administrativní proces bude trvat zhru-
ba 7 až 8 let (spolu se samotnou stavbou
jaderné elektrárny zhruba 15 let). „Jde zřej-
mě o nejnáročnější administrativní proces
v rámci Evropské unie. Vždyť například ve
Francii trvala administrativní část schvalo-
vání nové jaderné elektrárny v lokalitě Fla-
manville pouze dva a půl roku,“ srovnává
tiskový mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.
K záměru dostavby elektrárny Temelín do-

Energetická společnost ČEZ zahájila 3. srpna 2009 veřejnou zakázku na výběr dodavatele
dvou jaderných bloků pro lokalitu Temelín.  Na informačním serveru veřejných zakázek
ČEZ uveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení a oznámení vyjde i na celoevropském
serveru. Kromě požadavku na dodání dvou nových jaderných bloků je obsahem veřejné
zakázky i požadavek na jednostranné opce ve prospěch ČEZ na výstavbu dalších až tří 
jaderných bloků v jiných lokalitách v Evropě.

ČEZ HLEDÁ DODAVATELE
NOVÝCH BLOKŮ TEMELÍNA

Společnost ČEZ vyhlásila výběr dodavatele dvou nových jaderných bloků do lokality Temelín. Po roce
2020 by elektrárna mohla vypadat podobně jako na virtuální animaci provedené firmou Energoprojekt.
Vizuální tvář čtyřblokového Temelína bude však jasná až teprve po výběru konkrétního dodavatele 
s konkrétním typem jaderného bloku.



nejdříve na konci roku 2014 a třetí teme-
línský blok v provozu v roce 2019-2020.
To však pouze za předpokladu, že budoucí
politická reprezentace bude rozvoji jádra
v ČR nakloněna. 

Zdá se mi hrozně dlouhé povolovací 
řízení. Je to stejné i ve světě?
Opravdu máme jeden z nejkomplikova-
nějších procesů. Například v USA byli nu-
ceni licenční proces zjednodušit a hlavně
zprůhlednit, aby dosáhli zájmu investorů. 

V čem vidíte v přípravě nových bloků
největší překážku, kterou musíte pře-
konat?
Těch překážek je mnoho a je těžké speci-
fikovat jednu z nich. Osobně za největší
považuji činnosti, které neumíme plně 
ovlivnit. Příkladem může být zmiňované
zjišťovací řízení EIA. Dokumentaci jsme na
ministerstvo životního prostředí předložili
11. července 2008 a očekávali odpověď
ve správní lhůtě 60 dnů. Vyjádření jsme
však dostali až koncem ledna 2009. 

V poslední době se často objevují zprá-
vy o záměru různých států světa posta-
vit jaderný blok. Je pro nás tato rene-
sance jádra dobrou zprávou?
Je to potvrzení toho, že zaměření na jader-
nou energetiku je správný směr. Na druhou
stranu může brzy dojít k vyčerpání kapacit
u dodavatelů i u investorů. A to je pro nás
naopak riziko.

Se záměrem společnosti ČEZ dostavět
Temelín jste 1. července na Hluboké
seznámil i starosty obcí z 13kilometro-
vé zóny havarijního plánování. Jak na
tento záměr reagovali?
Se starosty se snažíme často a otevřeně
komunikovat. K dostavbě Temelína je sou-
hlas a podpora obyvatel okolních obcí vý-
znamným prvkem. Starostové vnímají pro-
blémy svých obyvatel, spojené s případ-
nou dostavbou Temelína a my se snažíme
tyto problémy vnímat a dopady minimalizo-
vat. Jedním z příkladů je doprava materiálů
při výstavbě přes tyto obce. ČEZ bude po-
žadovat po dodavateli nových bloků, aby
dopravoval materiály převážně po železnici,

Pane řediteli, stane se tedy Temelín 
elektrárnou se čtyřmi jadernými bloky?
Osobně jsem o tom přesvědčen. S růstem
HDP, který po krizi opět přijde, poroste dá-
le i spotřeba elektřiny. Česká republika
potřebuje energetickou nezávislost alespoň
ve výrobě elektrické energie. Podíl obno-
vitelných zdrojů na výrobě el. energie má
v ČR svůj technický strop. Jaderné elekt-
rárny jsou bezemisním zdrojem elektřiny
a svou kapacitou mohou být nejvýznam-
nější částí energetického mixu v ČR. Te-
melín je pak v ČR v tuto chvíli nejvhodněj-
ší lokalitou.

Ke spuštění třetího a čtvrtého bloku
však vede dlouhá cesta. Za kolik let je
to v ČR možné stihnout a co váš útvar
musí udělat?
Na přípravě nových bloků již nějakou dobu
pracujeme. Již loni jsme zahájili zjišťovací
řízení EIA. Třetího srpna jsme vyhlášením
výběru dodavatele udělali další významný
krok. V celém procesu licencování a povo-
lování je však mnoho nezávislých řízení, 
a tak stavební povolení bychom mohli mít

Energetická společnost ČEZ vyhlásila 3. srpna 2009 veřejnou zakázku na výběr dodavatele
nových jaderných bloků pro lokalitu Temelín. „Tato veřejná zakázka je dalším krokem 
v administrativní přípravě dostavby elektrárny Temelín. Navazuje na červenec loňského
roku, kdy jsme požádali ministerstvo životního prostředí o zahájení procesu posouzení 
vlivu dostavby elektrárny na životní prostředí,“ říká ředitel útvaru Výstavba jaderných 
elektráren ČEZ Ing. Petr Závodský. 

ŽIJE V TÝNĚ NAD VLTAVOU 
A PŘIPRAVUJE NOVÝ TEMELÍN

(Dokončení na straně 7)
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ale zároveň diskutujeme potřebu vybudo-
vání silničních obchvatů. Určitě chceme být
dobrými sousedy. 

Výstavba s sebou, ještě před svým zahá-
jením, přinese potřebu realizovat řadu
investic do rozvoje infrastruktury v kraji. 
Můžete říci, jak se tato věc dotkne obcí
kolem elektrárny?
Investice do infrastruktury lze rozdělit do
dvou částí. První se týká přípravy staveniš-
tě na elektrárně a rozhraní mezi provozo-
vanými a novými bloky. Druhá skupina in-
vestic do infrastruktury se bude týkat ome-
zení případných dopadů zvýšeného doprav-
ního zatížení (obchvaty, přechody pro chod-
ce, zpomalovací retardéry) a potřeb uby-
tování výstavbových a provozních pracov-
níků (ubytovny, byty, domky…). Detailní plán
nyní konzultujeme s krajem i obcemi.

Vy sám bydlíte v Týně nad Vltavou. Co
například Týnu nyní ve vybavenosti chy-
bí a co získá z investic k novým blokům?

Jsem rodilý Jihočech a ze Strmilova na
Jindřichohradecku jsem se do Týna nad
Vltavou přistěhoval před patnácti lety. V Tý-
ně se mi žije dobře, nicméně každodenně
pociťuji nedostatek parkovacích míst na
Hlineckém sídlišti a i přes postupné zlep-
šování v posledních letech i problémy s ko-
munikacemi a druhým výjezdem z Hlinek.
Bude nyní hodně záležet na zastupitelstvu,
jak využije desetiletý projekt příspěvku ČEZ
do rozvoje infrastruktury, který městu zajistí
sto miliónů korun. Důležité bude, jak město
dokáže participovat i na dalších vyvolaných
investicích v kraji. Například přímo v Týně
by to měla být rekonstrukce ubytovny Bla-
nice. Potřebovat budeme bytovou výstavbu
a města a obce mohou mít vhodné po-
zemky. Provádět se budou rekonstrukce
komunikací či obchvaty. Jsou to miliardy
korun, které mohou v kraji pomoci jak
zlepšení infrastruktury, tak zaměstnanosti.

Co bude, podle vás, největší zátěží re-
gionu v době výstavby nových bloků?

Určitě to bude kumulace významného po-
čtu výstavbových pracovníků v regionu a
doprava materiálů a zařízení na staveniště.
Zde je potřeba diskuze a spolupráce s míst-
ní samosprávou na účinných opatřeních
během výstavby, tedy již zmíněné obchvaty,
protihluková opatření. Debatovat musíme
i o vhodném umístění ubytoven tak, aby
mohly být po výstavbě využity obcemi. 

Naopak, v čem vidíte pro region největší
přínos této mnohamiliardové investice?
Zaměstnanost a příliv kvalifikovaných pra-
covníků do regionu. Určitě je to příležitost
pro místní firmy během výstavby i na sou-
visejících investicích. Samozřejmě pro pro-
voz bude potřeba velkého počtu kvalifiko-
vaných pracovníků, kteří budou využívat
služby a utrácet slušné mzdy v regionu.
Schválení projektu a zahájení investic může
zmírnit dopady krize na region a tuzemské
firmy. 

Jak strávíte letošní letní dovolenou a při
čem si od problematiky nových jader-
ných bloků nejlépe dokážete odpoči-
nout?
Asi po šesti letech plánujeme klasickou
rodinnou dovolenou. Doposud jsem čerpal
dovolenou spíše na tenisové turnaje s obě-
ma dcerami. Nicméně i letošní dovolená
bude až v říjnu, tedy v přestávce tenisové
sezony. Odpočinu si nejlépe kombinací
rekreačního sportu a posezení s přáteli.
To se mi nejlépe daří ve Strmilově, kde naše
rekreační chalupa sousedí s tenisovými
kurty a kde máme hodně přátel, neboť od-
tud s manželkou pocházíme.

Václav Brom

Petr Závodský (*1970)
Absolvent elektrotechnické fakulty VŠ dopravy a spojů v Žilině, obor sdělovací a za-
bezpečovací technika v dopravě. Po základní vojenské službě a krátkém zaměstnání
u Českých drah nastoupil v roce 1994 na JE Temelín. Působil v provozním útvaru 
a následně v technickém inženýringu jako vedoucí projektu nezávislé verifikace 
a validace software systému kontroly a řízení. Od roku 2006 pracuje v Divizi investice,
nejprve na pozici vedoucího technického kontraktu a od 1.4.2009 na pozici ředitele
útvaru Výstavba jaderných elektráren.  
„Mým koníčkem bývala modelová železnice a doufám, že si v budoucnu najdu čas
na pokračování. Díky práci na přípravě nových jaderných zdrojů jsem měl možnost 
v Japonsku cestovat rychlovlakem Šinkanzen a ve Francii TGV. Rád si rekreačně 
zahraji tenis nebo se projedu na kole či in-line bruslích,“ doplňuje k trávení volného
času Petr Závodský.

Letní pohled na současnou podobu Jaderné elektrárny Temelín. Do budoucna se tým Petra Závodského bude snažit výrobní kapacitu v lokalitě minimálně zdvoj-
násobit realizací výstavby dalších dvou bloků.

(Pokračování ze strany 6)
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vším USA a Čína, které plánují desítky no-
vých bloků. V této situaci nebude pro ČR
vůbec snadné získat kapacitu dodavatelů
pro svůj záměr na Temelíně, protože tu bu-
dou odčerpávat právě takoví giganti jako
Čína a Spojené státy,“ uvedl Petr Závodský.
Starostům podal i poměrně detailní infor-
mace k vyvolaným a souvisejícím investi-
cím, které se budou v řadě případů týkat 
i obcí kolem elektrárny. „Je výborné, že
nás Temelín pravidelně informuje o dění
v elektrárně a svých dalších záměrech.
Případná výstavba nových bloků přinese
do regionu zaměstnanost, peníze, ale i pro-
blémy se zvýšenou dopravou či kumulací
výstavbových pracovníků s možnými ne-
gativními jevy z toho plynoucími. Proto je
nutné si již od začátku vyměňovat infor-
mace,“ glosoval setkání starosta Týna nad
Vltavou Karel Hájek, kterého bezesporu
potěšilo, že ředitel útvaru Výstavba jader-
ných elektráren Petr Závodský bydlí v Týně.
„Takže nebude problém se v případě po-
třeby sejít přímo u mne na radnici?“ ptá se
starosta. „Rád se s vámi v Týně, pane sta-
rosto, setkám. Především však věřím, že
se co nejdříve budu moci setkat i s třicít-
kou vašich kolegů z obcí a měst okolo Te-
melína a budu vás moci informovat o no-
vinkách v přípravě nových bloků,“ reagoval
na návrh týnského starosty Petr Závodský. 

Václav Brom

Hlavním „energetickým“ tématem červen-
cového setkání se starosty byla informace
ředitele útvaru Výstavba jaderných elektrá-
ren Ing. Petra Závodského k plánům ČEZ
na výstavbu dvou nových jaderných bloků
v lokalitě Temelín. „Ve světě dochází k ob-
rovské renesanci jaderné energetiky a je
poptávka po světových dodavatelích jader-
ných bloků. Velkými zákazníky jsou přede-

Ředitel elektrárny starosty krátce informo-
val o provozu Temelína. „Jsme v závěru,
věřím, že úspěšné odstávky druhého bloku
a od 1. srpna začínáme měnit palivo i na
prvním bloku. Máme tedy docela horké
léto. V první polovině letošního roku nám
bloky běžely bez problémů, a tak plán vý-
roby plníme na 102 procenta,“ uvedl Miloš
Štěpanovský.
I přes problémy s povodněmi si čas pro set-
kání se starosty našel i hejtman Jihočes-
kého kraje Jiří Zimola. Ten připomněl po-
slední kroky Jihočeského kraje ve vztahu
k elektrárně Temelín, jako dubnovou revo-
kaci usnesení krajského zastupitelstva 
k rozšíření elektrárny nebo následné podep-
sání Rámcové desetileté smlouvy o spolu-
práci se společností ČEZ, která do kraje
přinese 3,7 miliardy korun. „Tato smlouva
zaručuje i dvě a půl miliardy korun do in-
vestic v našem kraji, především do silnic či
obchvatů obcí. Stovky milionů zajišťují i va-
šim obcím. Sto milionů smlouva zajišťuje
kraji na posílení Integrovaného záchranné-
ho systému kraje. Vzhledem k současným
povodním se to jeví jako velmi prozíravé 
a přispěje to k lepší připravenosti kraje
právě na takové krizové situace,“ uvedl Jiří
Zimola.

Již několik let probíhají třikrát ročně setkání starostů obcí z okolí elektrárny Temelín s jejím
vedením. V červenci se 27 starostů sjelo do PARK hotelu na Hlubokou. „Někteří z vás v těch−
to dnech řešíte problémy s velkou vodou, a i proto velmi oceňuji, že jste na naše pravidelné
setkání přijeli,“ přivítal starosty ředitel JE Temelín Miloš Štěpanovský.

NOVÉ BLOKY - HLAVNÍ 
TÉMA DISKUZE STAROSTŮ

Hejtman Jiří Zimola diskutuje se starostou Bechyně Jaroslavem Matějkou o stavu vody na Lužnici.



se stala právě redakce Temelínek. „Když
se fotografové při takovém neštěstí objeví,
tak mnohdy bývají nazýváni hyenami. Jenže
právě emotivní snímek je nejlepším způso-
bem, jak se mohou ostatní lidé o podobné
katastrofě dozvědět. Věřím, že si příští rok
nebudu muset kupovat další fotografii za
2 010 korun. To by znamenalo, že i v tomto
roce nás záplava neminula,“ přál si hejtman
Jiří Zimola.
Původně černobílé fotografie dotvářel spe-
ciální technikou budějovický výtvarník Ro-
bert Gondáš, který vysvětluje svůj záměr:
„Víte, černobílá fotografie ukazuje výraz 
okamžiku. Barevná místa naopak zdůraz-
ňují, že lidé, ač těžce zkoušeni povodní,
jdou dál.“

Markéta Malá

Kolorované velkoformátové fotografie zachy-
cující následky velké vody ve dnech 26.
června až 3. července byly oceněny sym-
bolickou cenou 2 009 korun. Malé pohled-
nicové fotografie byly nabízeny za padesát
korun. Humanitární výstava pokračovala do
poloviny srpna. „Jihočeští fotografové do-
dali čtyři sta snímků a v první vlně výstavy
jsme jich vybrali padesátku. Koupí-li zájem-
ce kolorovaný originál, tak ten bude nahra-
zen vždy jiným snímkem,“ uvedl k systému
prodejní výstavy David Veis z pořádajícího
sdružení TAM-TAM.
Symbolicky první snímek si zakoupil hejt-
man Jihočeského kraje Jiří Zimola. Druhý
snímek v pořadí získala manželka česko-
budějovického primátora a třetím kupujícím

„S jihočeskými fotografy Galerie U Beránka z Českých
Budějovic spolupracuje redakce Temelínek již řadu let.
Proto jsme ani chvilku nezaváhali, když jsme dostali 
pozvánku na prodejní výstavu povodňových fotografií, 
jejíž výtěžek poputuje na povodňové konto Jihočeského
kraje. Od autorů jsme koupili fotografie, které na této
stránce nyní otiskujeme,“ říká šéfredaktor Temelínek
Václav Brom.

BERÁNEK POMŮŽE
VYPLAVENÝM NA JIHU ČECH



„Dvorky dnes slaví půlkulaté výročí a vlastně získaly „občanku“.
Za pár let oslaví plnoletost. Věřím, že na rozdíl od nás zůstanou
dvorky stále mladistvou výstavou, ale současně věřím, že my, co
budeme plynule stárnout, je budeme netrpělivě v kalendáři vyhlí-
žet,“ uvedla dlouholetá patronka výstavy - Bára Štěpánová.
Ani tentokrát nechybí výstavě záštita Jihočeského kraje. „Jsem
rád, že jsem po Janu Zahradníkovi mohl převzít záštitu nad akcí,
která má za sebou již patnáctiletou historii. Dvorky tak zahajují
čtvrtou „pětiletku“ a já jim přeji, aby byla úspěšná,“ popřál výstavě
hodně zdaru Jiří Zimola.
Podruhé se jako hlavní partner dvorků a doprovodných jazzových
koncertů v Týně představila ruská korporace TVEL. „Od příštího
roku začne naše společnost dodávat jaderné palivo do reaktorů
Temelína. A TVEL, stejně jako společnost ČEZ, klade důraz na
podporu kulturního rozvoje regionů. Hlavním kritériem výběru je
kvalita projektů a tu mají Vltavotýnské výtvarné dvorky velikou,“ říká
ke spolupráci s Týnem nad Vltavou Dmitry Bobkov. 
Dlouholetým generálním partnerem Městské galerie U Zlatého slun-
ce je Jaderná elektrárna Temelín, kterou na vernisáži zastupoval
ředitel Miloš Štěpanovský a velmi ocenil práci galeristky Marie
Hanušové. „To, co se v Týně paní Hanušové podařilo doslova vydu-
pat ze dvorku svého rodinného domku do krásných prostor měst-
ské galerie, je obdivuhodné dílo. Lituji, že jsem před patnácti lety
nemohl být u zrodu této výstavy, ale mohu slíbit, že temelínská 
elektrárna bude dobrým partnerem Týnu a galerii při dalších po-
kračováních této výstavy,“ uvedl Miloš Štěpanovský. Na jeho slova
reagovala výtvarnice Marta Taberyová slovy: „Podpora kultury je
ve vyspělých zemích takovým dobrým vysvědčením úspěšných
firem. My výtvarníci jsme rádi, že takové úspěšné společnosti město
našlo, přitáhlo k podpoře galerie a my výtvarníci se tak do Týna nad
Vltavou můžeme pravidelně vracet.“ Příjemnou náladu vernisáže
a důležitost osobnosti galeristky Marie Hanušové, která je duší této
výstavy, vystihl několika slovy herec Jan Kanyza: „Bez faraónů a py-
ramid není Egypta. Bez Marie Hanušové nejsou v Týně dvorky.“

Václav Brom

Poslední červnovou sobotu byly slavnostní
vernisáží zahájeny 15. Vltavotýnské výtvarné
dvorky. Do konce srpna vystavuje v Městské
galerii U Zlatého slunce svá díla 68 výtvar−
níků z pěti zemí. „Výtvarníci jsou jako vlaš−
tovky. Každý rok se vracejí k nám do Týna,
s tím rozdílem, že „přilétají“ v červnu a svá
díla nám v galerii nechávají celé prázdniny,“
uvedl při zahájení výstavy starosta Týna
Karel Hájek.

DVORKY JIŽ
MAJÍ OBČANKU

ZÁŘÍ
n 05.09. Svěcení zvonů před kostelem, Zliv;
n 05.09. Hokejbalový turnaj, Zliv;
n 05.09. Rapid turnaj „O pohár starosty města“ 

- šachový turnaj, Týn nad Vltavou;
n 05.09. Budičovický duatlon -  7. ročník, Tálín;
n 12.09. Malše 2009 - veřejné turistické splouvání řeky,

Týn nad Vltavou;
n 12.09. Dětská soutěž mladých hasičů, Olešník;
n 12.09. II. týnská voříškiáda, Týn nad Vltavou;
n 12.-13.09. Dny evropského dědictví, Městské muzeum, 

Týn nad Vltavou;
n 17.09. 17. ročník Poháru Temelínek mládeže - finále, 

Týn nad Vltavou;
n 18.09. Den seniorů, Zahájí;
n 19.09. 40. výročí založení TJ Březnice, Březnice;
n 19.09. Setkání seniorů, Číčenice;
n 19.09. Velká cena jižních Čech mužů a žen, 

Týn nad Vltavou;
n 23.09. Turnaj ve florbalu st. žáků - 4. ročník, 

Týn nad Vltavou;
n 25.-30.09. 10 let Domova sv. Anežky - výstava, 

Týn nad Vltavou;
n 26.09. Setkání seniorů, Olešník;
n 26.09. Přátelské posezení občanů Dívčic a Mydlovar, 

Dívčice;
n 26.09. Setkání s českou písničkou u příležitosti státního 

svátku, Týn nad Vltavou;
n 26.09. 9. ročník Poháru SQUASH klubu, Týn nad Vltavou;
n 27.09. Václavský turnaj v nohejbale, Tálín;
n 28.09. Svatováclavský výlov rybníka, Temelín;

ŘÍJEN
n 03.10. Tradiční posvícenská zábava, Dobšice;
n 17.10. Setkání seniorů, Březnice;
n 17.10. III. ročník turnaje ve stolním tenise, posvícenská

zábava, Hosty;
n 22.10. Turnaj ve vybíjené ml. žáků - 1. ročník, 

Týn nad Vltavou;
n 24.10. Olešnické posvícení, Olešník; 
n 24.10. III. ČEZ-Oranžový pohár žen - OPEN 2009, 

Týn nad Vltavou;
n 24.10. Svatohubertské slavnosti, Chrášťany; 
n 24.10. Den seniorů, Modrá Hůrka; 
n 28.10. Setkání spolků - u příležitosti 91. výročí vzniku 

samostatného Československa, Týn nad Vltavou;
n 30.10. 15. výročí dechovek, Temelín; 
n 31.10. Setkání občanů u příležitosti 610 let 

přejmenování naší obce Vavřinčice na Zahájí, 
Zahájí;

ORANŽOVÝ ROK 2009

Pár minut před zahájením vernisáže bylo v galerii umístěno poslední výtvarné
dílo. Patnácté Vltavotýnské výtvarné dvorky mohly být zahájeny.
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derná elektrárna Temelín a tentokrát i Jiho-
český kraj,“ glosuje slavnosti Karel Hájek.
Jubilejní 5. Vltavotýnské letní slavnosti plá-
nuje starosta na 30.-31. července 2010. 

Václav Brom

780. narozenin města zapojit i týnské spol-
ky a skupiny, které mají co nabídnout a při-
nesly do slavností krásné dárky pro diváky.
Samozřejmě musím poděkovat těm největ-
ším gratulantům, kterými tradičně byla Ja-

Sobotní Spirituál kvintet, Ohňová show a
velkolepý závěrečný ohňostroj udělal krás-
nou tečku již pod jasnou oblohou a hvěz-
dami nad hlavou možná dvou tisícovek di-
váků. „I letošní nevyzpytatelné počasí nám
bylo již počtvrté nakloněno. Žádné dusno,
jen pár kapek deště, co si více přát?“ spo-
kojeně říká starosta města Karel Hájek.  
Letošní Vltavotýnské letní slavnosti však by-
ly především oslavami 780. oficiálních na-
rozenin našeho města a připomenutím
400. výročí povýšení Týna nad Vltavou na
královské město. „K výročí jsme vydali i 300
kusů pamětních medailí, které nám připo-
menou, že naše město již existuje téměř
osm set let. Potěšilo mě, že o pamětní me-
daile byl zájem a ti, co si je koupili, mají do-
ma trvalou vzpomínku na naše město,“ říká
starosta.
V programu se neztratili ani domácí, jako
byla folková skupina Luňáčkové či SEM
TAM. Výborným oživením bylo vystoupení
vltavotýnských mažoretek. Děvčata přijela
z letního soustředění, kde natrénovala nové
moderní aranžmá, které předvedla s veli-
kým nasazením s minimálním pádem hůlek
a zaslouženě sklidila ohromný potlesk.
„Jsem rád, že se nám podařilo do oslav

Poslední červencový víkend proběhly na týnském náměstí již 4. Vltavotýnské letní slav−
nosti, které jsou jedním z vrcholů Vltavotýnského Oranžového roku. Program byl bezesporu
výborný a organizátoři neuměli odpovědět na jedinou otázku: „Zmokneme?“. Nakonec na
déšť došlo krátce při pátečním večerním koncertu a těsně před sobotním ranním vystou−
pením Nezmarů. 

DÉŠŤ NEPŘIŠEL. 
V TÝNĚ VLÁDLA SPOKOJENOST

Už jste potkali u kašny tři vodníky? Ta jedinečná možnost byla při 4. Vltavotýnských letních slavnostech.
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drometeorologického ústavu o případných
bouřkových srážkách, které mohou nastat.
Vím, že je to velmi složité, když bouřka
spadne na území nějakých deseti čtvereč-
ních kilometrů a zatopí třeba jedinou ves-
nici. Přesto se domnívám, že předpovědní
mapy nebo vlastní předpovědi by mohly
být lepší. Pokud jde o trvalé srážky, tak tady
hlasná služba funguje docela dobře. Na
jednotlivých přítocích do řeky Blanice by
však měla být měřicí zařízení a prostřed-
nictvím centrálního počítače by mohl po-
čítačový program velice rychle vyhodnotit
jak srážky, tak množství vody, které přiteče
pod hrází přehrady do řeky Blanice. Možná,
že by to pomohlo i ke snazšímu rozhodo-
vání odpovědných pracovníků Povodí Vltavy
při manipulaci na přehradě Husinec. Nám
by to pravděpodobně pomohlo při rozho-
dování o konkrétních opatřeních.
Povodňové plány by pak mohly být ještě
lepší a detailnější. Díky vyspělé počítačové
technice by se některé věci zkrátka mohly
řešit lépe. 

Strakonicích v souvislosti s pozemkovými
úpravami, je vybudování protipovodňových
opatření v místní části Radčice.
Záchytným příkopem a odvedením vod z
Radčického vršku bylo vyřešeno zatápění
této části našeho města. Akce není dosud
zkolaudována, ale dílo svoji funkci již plní.
Perfektně zafungovalo, nedošlo tam k žád-
ným problémům. V povolovací fázi je pro-
tipovodňové opatření ve Křtěticích, kompli-
kují ho pozemky ve vlastnictví některých
fyzických osob. Po jejich vyřešení bude zá-
ležet na tom, zda budou finance z dotač-
ních programů na protipovodňová opatření.
Město samo o sobě prostředky nemá. 
I v tomto případě se jedná o řešení lokál-
ních záplav, které škodí v našich místních
částech. Na vlastní řece Blanici se mnoho
protipovodňových opatření udělat nedá,
jenom udržovat čisté koryto řeky a případně
přibrzdit vodu na jejích přítocích. Vodňany
jsou zkrátka na „placatém“ území a některé
stavby leží v těsné blízkosti řeky. 

3. Myslíme si, že dost věcí je možné řešit
lepší informovaností ze strany Českého hy-

VÁCLAV HEŘMAN
VODŇANY
1. Pokud jde o majetek města, hlásili jsme
škody za 2,94 milionu korun, a to včetně
nákladů přes 997 tisíc korun na zásahové
a likvidační práce, které jsme museli pro-
vést bezprostředně poté, co povodeň přišla.
Největší škody vznikly na místních komu-
nikacích. Některé již se podařilo odstranit.
Na některých místech byly provedeny nej-
nutnější práce, aby byl zajištěn průjezd.
Opravy budou následovat v takzvaném re-
žimu obnovy území. Předpokládejme, že
do zimy bude vše opraveno. Na majetku
právnických a fyzických osob došlo ke ško-
dám ve výši 9,96 milionu korun, z nich na
majetku státu 1,8 milionu, právnických osob
6,66 milionu a fyzických osob zhruba půl-
druhého milionu korun. Výše těchto škod
odhadli pověření pracovníci Městského 
úřadu Vodňany na základě metodiky kraj-
ského úřadu. 

2. V každém případě pomohlo zejména
vyčištění koryta řeky Blanice. V současné
době chceme, aby Povodí Vltavy opět vy-
čistilo tok řeky přes město, případně pod
městem i nad městem, aby se voda, pokud
by přišla, do něj snáze vešla. To považujeme
za velmi důležité. Protipovodňová opatření,
která máme v územním plánu a v jeho změ-
ně číslo 3, jsou pořád v řešení. Jsou to dvě
místa, kde se mají vytvořit poldry na poto-
cích Stožickém a Hliněném, ale to je běh
na dlouhou trať. Ta zatím hotová nejsou 
a myslím si, že ještě nějakou dobu nebu-
dou. Zemědělská vodohospodářská sprá-
va připravuje řešení těchto poldrů, pravdě-
podobně mohou trochu ubrat na přítoku
do řeky Blanice a nezaplavit bezprostředně
navazující území města Vodňany. Ve spá-
dovém území naší obce s rozšířenou pů-
sobností jsou však místa, která jsou na tom
podstatně hůř. Například Bílský, Měkynecký
a Brnoušský potok bezprostředně ohrožují
obce Bílsko, Budyni, Svinětice a část města
Bavorov. Zde je skutečně potřeba rychle
řešit vybudování poldrů, ochránit tyto ves-
nice i zmírnit prudký přítok do řeky Blanice.
Co se nám podařilo realizovat za přispění
a výrazné pomoci Pozemkového úřadu ve

Kolorovaný snímek z letošních letních povodní

1. Jaká je bilance následků povodní letošního léta ve vašem městě (vaší obci)?
2. Pomohla protipovodňová opatření, která jste učinili po předcházejících povodních?
3. V čem vás velká voda roku 2009 a dění kolem ní poučily?

STAROSTOVÉ BILANCUJÍ
LETOŠNÍ POVODNĚ

(Dokončení na straně 13)
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VÁCLAV VAROUS
PUTIM
1. Pokud jde o škody na soukromém ma-
jetku, jsou odhadnuté na jeden a čtvrt mi-
lionu korun. Především se jedná o desítku
vytopených obytných domů, o zaplavené
sklepy, studny, septiky, garáže, kolny a dílny
v dalších sedmnácti domech. Škody na 
obecním majetku je problematické vyčíslit.
S odhadcem jsme se domluvili na výši do
dvou milionů korun. U zanesené řeky se
nedá určit, kolik kubíků se odtud bude mu-
set odtěžit. Voda také strhla lávku přes řeku.
O finance na opravy komunikací chceme
požádat, až ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlásí program na odstraňování povod-
ňových škod. Další opravy patrně zafinan-
cujeme z rozpočtu obce.

2. Po povodních v roce 2002 jsme proti-
povodňová opatření diskutovali s Povodím
Vltavy, hlavně o vyčištění Blanice od Heř-
maně až na soutok. Koryto vyskládané
kameny z třicátých let minulého století je
o metr zarostlé, a tak jsme po správci toku
chtěli, aby ho vyčistil na původní stav. To
se bohužel nestalo. Sice něco odtěžil, ale
pak zřejmě došly peníze. Kdyby se odstra-
nily břehy zarostlé kopcovitou rákosovinou
a nánosy, rozhodně se zvýší kapacita ko-
ryta řeky. Toto opatření při jednáních s Po-
vodím Vltavy požadujeme znova. Studie
narovnat tok Blanice nad Putimí a udělat
nové koryto do Otavy výš, než je původní,
případně nějaký suchý poldr, skončila ne-
zdarem kvůli soukromým pozemkům a
značným finančním nárokům. Projekt, že
postavíme kolem řeky od jezu až do obce
půlmetrovou širokou kamennou zeď, aby-
chom nějakých 30 centimetrů vody ještě
udrželi v toku, než by zalila Putim, se ne-
potkal se souhlasem občanů, kteří tam byd-
lí. Obávali se, jak potom voda rychle odteče,
takže jsme od něj ustoupili. Protipovodňová
opatření u nás na řece Blanici se tedy po
roce 2002 neudělala prakticky žádná.

3. Musím kvitovat s povděkem, že vodou
ohrožení obyvatelé uposlechli v neděli ráno
v pět hodin výzvy povodňové komise a
všichni se vystěhovali, takže škody na za-
řízení v bytech jsou minimální. Řekl bych,
že oproti roku 2002 lépe funguje Hasičský
záchranný sbor. Díky informacím, které
jsme dostávali o průtocích, a díky údajům
z internetu se dalo určit, jak vysoko asi hla-
dina stoupne. Pro nás je rozhodující hrani-
ce kolem 280 centimetrů, kdy se začínají
zaplavovat domy. Nabídka techniky i prvot-
ní materiální pomoc zafungovaly také lépe
než v roce 2002. Dostali jsme prostředky,
které jsme potřebovali - lopaty, kolečka,
dezinfekční prostředky… Opět se ukázalo,

že s vodou nemůžeme bojovat. Když přijde,
tak přijde. Nemyslím tím přívalové srážky,
to je něco jiného než vysoká voda na řekách.
Věřím, že Povodí Vltavy vyčistí koryto Bla-
nice. Čekám i lepší informovanost od hy-
drometeorologů. Zaráží mě, že v dnešní
době nejsou schopní s určitostí 90 procent
spočítat, kolik srážek skutečně spadlo v ob-
lasti na Blanici a Otavě, když mají srážko-
měry deset patnáct kilometrů od sebe, a
podle absorbční schopnosti území a podle
toho, jak prší dlouho, nám pravdivěji sdělit,
co to bude konkrétně znamenat pro situaci
na řekách. 

JAROMÍR HLAVÁČ
PROTIVÍN
1. Škody na infrastruktuře (poničené ko-
munikace, kanalizace a čistička odpadních
vod) jsou zhruba 6,5 milionu korun, nákla-
dy na krizové řízení přibližně 600 tisíc korun,
z čehož jsme převážnou část - asi 512 tisíc
- dostali od krajského úřadu, doplatek z
městské pokladny je tedy poměrně malý.
Samozřejmě fungování čističky odpadních
vod patřilo po povodních mezi nejvyšší pri-
ority. Co se týče obnovy infrastruktury, če-
káme na rozhodnutí, jak velké prostředky
získáme prostřednictvím státního rozpočtu.
Pokud získáme alespoň jednu polovinu, 
s následky se vypořádáme, pokud to bude
menší částka, samozřejmě se s nimi vypo-
řádáme taky, ale pravděpodobně v delším
časovém horizontu. Bohužel povodně přišly
do situace, kdy hrubý domácí produkt není
ideální a ekonomika neroste, ale klesá řá-
dově o čtyři procenta, což má významný
dopad na obecní pokladny - po červnu 
letošního roku v příjmech města Protivín
činí minus pět milionů. Když toto číslo vy-
násobíme dvěma, dostaneme ke konci roku
závažnou sumu. Takový propad by vyžado-
val poměrně drastické řešení. Jsme zvyklí
investovat mezi 15 až 25 miliony z vlastní-
ho rozpočtu, letos jsme měli připraveno
15 milionů. Při snížení daňových příjmů 
o deset milionů bychom moc neproinvesto-
vali... Snad se takové prognózy nenaplní.
Shrnutí po jednání s premiérem Fischerem
a ministry, kterého jsem se zúčastnil, skýtá
naději, že skutečně bychom na opravy ná-
sledků povodní mohli získat 50 až 70 pro-
cent. Pokud je získáme, opravíme všechno.
Samozřejmě máme zájem získat co nejvíce
prostředků ze státního rozpočtu, ale je po-
třeba především pomoci obcím, které mají
malé rozpočty. Pro ně je milion korun na
obnovu po povodních tak obrovská zátěž,
že by se z takové rány lízaly ještě deset let. 

2. Určitě se stoprocentně využily zkušenos-
ti z roku 2002, i když srovnání s povodněmi
v roce 2002 je, lidově řečeno, úplně mimo
mísu, mimo realitu. Pro Protivín je klíčovým

údajem průtok Bavorovem. V roce 2002
tam nebylo měření, měli jsme jen odhad.
Letos máme časový snímek od 24. června
až do 4. července a s přesností na centi-
metry dokážeme lidem říct, kde se zastaví
voda. To zafungovalo perfektně, neměli
jsme jediný krizový moment, že bychom ně-
co zaspali nebo neudělali dobře. Hlavní
posun je v tom, že jsme věděli, kde se nám
zhruba zastaví voda. Bohužel nedokážeme
odhadnout její rychlost. V roce 2002 byla
daleko rychlejší. Teď se stalo, že jsem vy-
hlásil evakuaci a čtyři hodiny voda nepřišla.
Zůstala stát nad Milenovicemi, kde měla
řeka šířku 800 metrů. Pak se najednou ki-
neticky z ničeho nic dala do pohybu a vy-
stoupala každou hodinu o 60 centimetrů.
Nejsem hydrolog, jenom stavař, a když jsem
věděl průtok v Bavorově a vzal kalkulačku,
spletl jsem se o čtyři centimetry.
Vyzkoušeli jsme také systém varovných
SMS zpráv, osvědčil se, pokud si lidé zak-
tualizovali svoje telefonní čísla. Vlastní pro-
tipovodňová opatření vybudovaná po roce
2002 jsou stavěná na stoletou vodu.
Tahle byla řádově padesátiletá, a to maxi-
málně. Měli jsme připravenu protipovodňo-
vou zeď u domu s pečovatelskou službou,
zafungovaly perfektně klapky na kanaliza-
cích. Obávali jsme se, proto jsme jejich stav
chodili kontrolovat, ale tudy se nikam ne-
dostala kapka vody. Celkově si myslím, že
jsme v krizové situaci obstáli. Daleko horší
situace by nastala, kdyby vody bylo o osm
centimetrů v Protivíně víc. Zatopila by dal-
ších 70 objektů v obytné části, takhle jich
bylo jenom osm. V podobě osmi centimetrů
vody se na nás tentokrát tak trochu usmálo
štěstí.

3. Do budoucna bychom měli být schopni
podat lidem ještě lepší informace, kdy voda
přijde a kde se zastaví, i když je moc neu-
klidní, když jim řekneme, že jí doma budou
mít dvacet centimetrů. Měli by si ale uvě-
domit, že města nejsou povinna chránit je-
jich majetek a starat se o ně. Města ze zá-
kona mají povinnost vyhlásit evakuaci, eva-
kuovat, sehnat náhradní bydlení, ovšem
nikoli ochranu majetku nebo zajištění vý-
pomoci hasičů. To jsou záležitosti, které
město může poskytnout, pokud o ně někdo
požádá, ale nemůžou být brány jako samo-
zřejmost. Lidem jsme většinou vyšli vstříc,
ale měli by pochopit, že si každý musíme
chránit svůj majetek. My jim dokážeme dát
informace, aby se dokázali zařídit. Vodu
nezastavíme a nemůžeme jim třeba vyklízet
majetek. Paradoxně platí: Čím slušnější
člověk, tím míň toho chce. Říkám na rovinu,
že máme taky osoby, které jsou rády, že ta
voda přišla. Přes varování se na vystěhování
vykašlou, mají doma patnáct centimetrů
vody a pak chtějí honem vyměnit mikrovlnku.

Václav Beneda

(Pokračování ze strany 12)
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„Jsem na začátku studia a rád bych si zvolil
jako specializaci energetiku. Znalost pro-
středí jihočeské jaderné elektrárny mi určitě
pomůže při budoucím rozhodování o mém
profesním uplatnění,“ vysvětluje důvody své
účasti student druhého ročníku Fakulty
strojní ČVUT Praha Václav Smolík.
Jeho kolega ze čtvrtého ročníku stejné fa-
kulty Ondřej Dedera říká: „Již jednou jsem
měl možnost Temelín navštívit a považuji
ho za špičku. Od univerzity si slibuji, že 
elektrárnu poznám více do hloubky. Stu-
duji obor energetika a rád se podívám, jak
vše funguje v praxi.“
O tom, že Letní univerzita se pro elektrárnu
Temelín stává zásobárnou budoucích pra-
covníků, hovoří i to, že letos se první den
univerzity setkali účastníci se 17 novými
zaměstnanci elektrárny. 
Šest z nich absolvovalo právě Letní univer-
zitu. Další absolventi prvních ročníků Letní
univerzity již například sedí v křeslech 
operátorů na blokové dozorně a mají tedy
za sebou již dvouletý výcvik.

Václav Brom

novém období, je o účast mezi studenty
velký zájem. Letos se přihlásila téměř stov-
ka studentů, ze kterých bylo vybráno 23. 

„Také letos jsme pro studenti připravili
program plný školení, přednášek a besed
s našimi i externími odborníky. Letní univer-
zita představuje pro studenty zajímanou
příležitost seznámit se s prostředím naší
elektrárny a třeba začít uvažovat, že u nás
po skončení školy začnou pracovat. Platí
to i naopak. My jako zaměstnavatel máme
možnost studenty poznat a s některými
začít spolupracovat ještě během jejich
studia,“ představuje hlavní myšlenku Letní
univerzity Pavel Šimák, který stál před čtyř-
mi lety u vzniku tohoto projektu. 
Ačkoli se Letní univerzita koná v prázdni-

Letní prázdniny byly ve své
polovině, ale na elektrárně
Temelín se intenzivně vyu−
čovalo. Od 3. srpna zde 
absolvovalo dvoutýdenní 
odbornou stáž 23 studentů
ze šesti českých vysokých
škol technického zaměření
(ČVUT Praha, ZČU Plzeň,
TÚ Liberec, UK Praha,
VŠCHT Praha a VUT Brno).
Na Temelíně probíhal čtvrtý
ročník Letní univerzity. 

LETNÍ UNIVERZITA
NA TEMELÍNĚ JIŽ POČTVRTÉ 

Při prohlídce areálu Elektrárny Temelín se studenti nechali vyfotografovat pod chladicími věžemi. První
dva (zleva) jsou studenti Fakulty strojní ČVUT Praha Václav Smolík a Ondřej Dedera.

Studenti Letní univerzity 2009 se učí procházet
do kontrolovaného pásma Jaderné elektrárny
Temelín. Výklad instruktorky probíhá u centrální
radiační dozorny, ze které se turnikety vstupuje
do kontejnmentu.
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při simulaci reálného dlouhodobého pro-
vozu otestovat infrastrukturu pro dobíjení
v Praze a Ostravě. V této fázi již ČEZ oče-
kává aktivní zapojení měst, především při
budování veřejných dobíjecích stanic. Zá-
roveň se uskuteční jednání s potenciálními
strategickými partnery - předními výrobci
automobilů - na téma rozvoje společného
dlouhodobého projektu. Do pilotního pro-
jektu Skupina ČEZ investuje zhruba půl
miliardy korun. Zkušenosti v partnerství 
s výrobci elektromobilů využije Skupina
ČEZ ve třetí fázi v dlouhodobých plánech
profilovat se jako poskytovatel služeb elek-
tromobility. 
Hlavním technickým problémem jsou u elek-
tromobilů baterie, zvláště jejich ne zcela
dostatečná kapacita, která navíc v průběhu
používání klesá. Je třeba zvýšit dojezdovou
vzdálenost vozidel a rychlost dobíjení vozid-
la - obojí jsou ale řešitelné problémy. Na
vývoji baterií s vyšší kapacitou a životností
se již pracuje a technologie pro rychlé do-
bíjení již dnes existují.

Eva Nováková

Skupina ČEZ se v souladu s nedávno vy-
hlášenou strategií FutureMotion rozhodla
podpořit koncept elektromobility. Cílem je
přispět k rozvoji zcela „bezemisní“ dopravy
v České republice. „Elektřina se jeví jako
dlouhodobě perspektivní řešení problémů
dopravy. Elektromobilita bude jedním z klí-
čových směrů, kam se energetika bude 
v budoucnu ubírat. Proto se chce již nyní
intenzivně podílet na jejím rozvoji v České
republice i v regionu střední Evropy,“ uvedl
Martin Roman, generální ředitel a předseda
představenstva ČEZ. Podle něj koncept 
elektromobility pomůže zajistit společnosti
ČEZ a české energetice dlouhodobou sta-
bilitu a perspektivu, přispěje k lepšímu a
bezpečnému životu lidí, prospěje životnímu
prostředí a současně podpoří orientaci ČR
na znalostní ekonomiku, a tím i zvýší kon-
kurenceschopnost České republiky v me-
zinárodní soutěži.
Zlepšení životního prostředí a kvalita života
je součástí municipální politiky mnoha vel-
kých regionů a měst. O projekt elektromo-
bility se tak logicky zajímá i Hlavní město
Praha. „Budoucí rozvoj měst se neobejde
bez radikálních změn v dopravě, ať již hro-
madné či osobní. Jednou z cest, jak čás-
tečně eliminovat dopady dopravy na kva-
litu života ve městech, je hledání nových
řešení typu využívání elektřiny místo spalo-
vacích motorů,“ říká pražský primátor Pavel
Bém. Potenciálními uživateli elektromobilů
v Praze by mohly být například Magistrát
hl. m. Prahy, dále Městská policie, Muzeum
hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy, Městská
knihovna, Dopravní podnik hl. města Prahy,
Pražská informační služba, ZOO Praha, Zá-
chranná služba hl. města Prahy, Technická
správa komunikací apod.

Elektromobily 
nabízejí řadu výhod 
Předně, při provozu nevypouštějí žádné 
emise škodlivých plynů (CO2, NOX apod.).
Celkové emise CO2 (se započtením emisí
z výroby elektřiny) se liší podle způsobu
výroby: při využití obnovitelných zdrojů či
jádra se pohybují kolem 0,25 gramů na 
ujetý kilometr, současný energetický mix
Skupiny ČEZ generuje 95 g/km. Běžné
benzínové vozidlo vypustí na ujetý kilometr
164 gramů CO2. Další významnou výhodou

elektromobilů je jejich minimální hlučnost
a mnohem menší nároky na údržbu. Z hle-
diska uživatele jsou náklady na pohonné
látky elektromobilů v přepočtu na kilometr
již nyní levnější než u běžného auta na spa-
lovací motor. Celkové náklady na provoz
elektromobilů jsou srovnatelné s běžnými
vozy a do budoucna lze očekávat jejich
výrazné snižování. 

Elektromobilita ČEZ
Projekt elektromobility Skupiny ČEZ má tři
fáze. V úvodní fázi pilotního projektu se ČEZ
chystá uvést do poloviny roku 2010 do pro-
vozu nejméně 10 elektromobilů formou
bezplatného zapůjčení vybraným nezisko-
vým organizacím. Jako první získal model
osobního vozu Fiorino Combi a nákladního
minivanu Fiorino Cargo pražský Domov
Sue Ryder. Data z provozu elektromobilů
(spotřeba, dobíjecí praxe atd.) budou mo-
nitorována a poznatky ČEZ využije v dalších
fázích projektu.
Pokročilá fáze pilotního projektu se usku-
teční do roku 2012. Počítá s nákupem 50
až 100 elektromobilů a jejím cílem bude

Společnost ČEZ v závěru června oznámila záměr podpořit rozvoj elektromobility v České
republice. Jako jedna z prvních evropských energetických firem zahájí pilotní projekt 
zahrnující rozvoj infrastruktury, která je nezbytná pro širší uplatnění elektromobilů.
Součástí pilotního projektu je i zapůjčení elektromobilů neziskovým organizacím.

BUDOUCNOST PATŘÍ
ELEKROMOBILŮM, ŘÍKÁ ČEZ

Generální ředitel ČEZ Martin Roman a primátor Prahy Pavel Bém předávají klíče od  elektromobilu řediteli
Domova Sue Ryder Matěji Lejsalovi.
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Týden před prázdninami dostaly oranžový
dárek děti z volyňského sídliště v podobě
moderního Oranžovém hřišti. Na své si zde
přijdou ti nejmenší ve věku od tří do dese-
ti let, kteří mohou využít například nové
pískoviště či skluzavku se šplhadlem. Je
tam však i speciální lanovka určená pro
mládež do 14 let. „Hřiště vzniklo na místě
staršího a již nevyužívaného sportoviště.
Nová plocha je otevřena pro děti ze sídliště
i blízké mateřské školky,“ upřesnil František

Maroušek z volyňského městského úřadu,
který projekt hřiště připravoval. Do budouc-
na hodlá zastupitelstvo rozmístit na vhod-
ných místech ve městě i jednotlivé hrací
prvky.
O den později odpoledne bylo v Nové By-
střici slavnostně otevřeno jubilejní dvacáté
jihočeské Oranžové hřiště. To je postaveno
na sídlišti mezi ulicemi Tovární a Rybní.
Část plochy je upravena pro nejmenší ná-
vštěvníky ve věku do čtyř let, na které tu
čeká kolotoč, skluzavka s tabulí na kreslení,
pružinová houpadla a oplocené pískoviště.
Na své si přijdou starší děti, které zde na-
jdou plochu na volejbal a dva koše na bas-
ketbal. Největší zájem dětí však přitahovala
téměř čtyřmetrová lanová pyramida.
Hřiště již před otevření fungovalo ve zku-
šebním provozu. „Máme radost z velkého
zájmu o toto hřiště, denně si sem přichází
hrát s kamarády přes třicet dětí ze sídliště
i okolí. Je výborné, že na hřiště chodí také
děti z mateřské školky, které učitelky učí, jak
se zde správně chovat a hrát si bezpečně,“
těší starostu Nové Bystřice Vladimíra Bláhu.
A do prázdninové „třetice“ se první týden
v červenci dočkalo otevření i Oranžové

hřiště v Rudolfově. Na místě původního, té-
měř nevyužívaného hřiště vzniklo díky při-
spění Nadace ČEZ nové sportovní hřiště.
Díky univerzálnímu lajnování si zde přijdou
na své milovníci řady míčových her, jako
je volejbal, nohejbal, streetball, malý fotbal
a tenis. Pro malé návštěvníky je tu k dispo-
zici také dětská prolézačka. „Sport má v na-
šem městě velkou tradici. Určitě nejvýznam-
nější podíl na tom má Sportovní klub Rudol-
fov, pod který spadá fotbalový oddíl a vedle
toho připravuje řadu volnočasových aktivit
pro zájmové sportovce. Velkého úspěchu
dosáhla letos naše děvčata z volejbalového
týmu SK Hlincovka, která se probojovala
ve věkové kategorii kadetek do extraligy.
Nové multifunkční hřiště určitě pomůže
dalšímu rozvoji sportu v našem městě,“ 
uvedl Vít Kavalír, místostarosta Rudolfova. 
Podle zdravotních studií se stane 9 % dět-
ských úrazů na nebezpečných hřištích.
Nadace ČEZ již šest let investuje do ob-
novy a výstavby dětských a sportovních
hřišť s cílem vytvořit takové prostředí, ve
kterém budou moci děti bezpečně a ak-
tivně trávit svůj volný čas. A na jihu Čech
bude do konce roku 2009 takových bez-
pečných hřišť již dvacet čtyři.

Václav Brom

Lucie Speratová, ředitelka Nadace ČEZ a Lukáš
Pochylý, expert na problematiku bezpečnosti 
dětských hřišť

Volyně, Nová Bystřice, Rudolfov. Tři místa jižních Čech, která jsou již na mapě Oranžových
hřišť podpořených Nadací ČEZ vyznačena oranžovou tečkou. V jižních Čechách bude 
do konce tohoto roku již takových oranžových teček 24 a Nadace ČEZ na ně přispěla 
28,6 milionu korun.

ORANŽOVÁ HŘIŠTĚ 
ROSTOU JAK HOUBY PO DEŠTI

Oranžové hřiště v Rudolfově

Proč je v Česku tolik dětských úrazů,
kde je příčina neblahé pozice naší 
země v rámci Evropské unie?
Mohu nabídnout spíše osobní názor ovliv-
něný praxí mou a mých kolegů zdravotníků.
Předpokládám, že otázce bezpečnosti dětí,
ale nejen jejich, se stále nevěnuje dostateč-
ná pozornost. Máme řadu informací, ale ty
se ztrácejí mezi množstvím ostatních. Lidé
si neberou rady k srdci. Je to jakási obec-

ně nízká zodpovědnost za život a zdraví,
která v Česku panuje. „Zdravotnictví je
přece všemocné a hlavně zadarmo - tak
proč bych se měl o své zdraví starat já.“
Možná takhle bych dost rozšířený postoj
vyjádřil. Bude to ještě trvat, než se důleži-
tost prevence a bezpečného chování do-
stane lidem pod kůži. Druhým jevem je na-
prostý nedostatek času, který rodiče dětem
věnují. Televize ani počítač děti neochrání,

Lukáš Pochylý je předsedou oblastního spolku Českého červeného
kříže v Hradci Králové a zároveň má celostátně na starosti prevenci
dětské úrazovosti, v které bohužel patříme spíše k horším zemím
v Evropě. Ten také ocenil Oranžová hřiště, která podporuje Nadace
ČEZ a jež pomáhají situaci postupně zlepšovat. 

ORANŽOVÁ HŘIŠTĚ CHRÁNÍ
DĚTI PŘED ZRANĚNÍM
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k nám přicházejí ve velkém stresu. Dětem
a mládeži z klubu zase již dlouho chybí
nějaké společenské hry. Rádi bychom jim

proto pořídili třeba stolní fotbálek,“ uvedla
Laschová.

Marek Sviták

Senátor a starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa poslouchá rady Josefa Zimovčáka - jak se udržet 
na „kostitřasu“.

nevysvětlí jim, jak si mají bezpečně hrát, jak
se mají chovat. To musí udělat rodiče, musí
vědět, co jejich dítě dělá, co ho zajímá, jaké
aktivity si vymýšlí. A třetím zásadním pro-
blémem je neznalost alespoň základní první
pomoci. Když už se něco stane, lidé jen
bezradně přihlížejí.
Jaké jsou nejčastější dětské úrazy? 
Velmi záleží na tzv. mechanizmu úrazu, tedy
na situaci, na úrazovém ději. To se odvíjí
od aktivity, kterou dítě „páchá“. Obecně ale
můžeme říct, že nejčastěji dochází k pora-
nění pohybového aparátu (kosti, klouby,
svaly, šlachy), k mozkolebečním poraněním
a poškození vnitřních orgánů. O lehkých
zraněních a malých rankách ani nehovořím.
Často se jedná o pády, nárazy na tvrdou
podložku, na mechanickou překážku, na
ostré hrany atd. Netřeba připomínat, že
každý takový úraz může zanechat trvalé
následky a znamená nejen zdravotní kom-
plikaci, ale i ztrátu kontaktu s prostředím

(rodina, škola, kamarádi), což pozname-
nává i psychiku dítěte.
Co dělat pro to, aby se situace zlepšila?
Na místě je soustavná prevence ve všech
směrech. Informovanost lidí, rodičů i dětí,
dostatek kvalitních a dobře zprostředkova-
ných informací a nejlépe i osobní příklad
dospělých. Dále snižování rizikovosti pro-
středí (při dopravě, sportu, ve škole, doma
apod.). A opět musím zdůraznit osobní po-
cit zodpovědnosti každého z nás. S tím sou-
visí i už zmiňovaná znalost základů první
pomoci. Je potřeba si uvědomit, že asi tře-
tina úrazů vzniká při hře a při sportu. Asi
pětina úrazů se stane pod dozorem dospě-
lé osoby. 
Jsou řešením Oranžová hřiště?
Oranžová hřiště jsou jedním z výborných
příkladů prevence. Je to cesta správným
směrem. Nevyřeší vše, ale krok za krokem
odstraňují jeden druh rizika, kterým jsou
zastaralá, zchátralá a současně pro děti

nezajímavá hřiště a sportoviště. Dokonalé
upevnění herních prvků, jejich bezpečné
zakončení, zaoblené hrany, měkký povrch
hřiště, čistý písek, oplocení a vhodná po-
loha hřiště, to jsou všechno prvky, které
přispívají k bezpečnosti dětí. Nelze se 
vyvarovat všem možným rizikům, ale pro-
myšlená koncepce, vhodné herní prvky
odstraňují ta rizika, kterým je možné před-
cházet. To je podstata prevence. Každá
taková aktivita je nesmírně důležitá.
Jaké jsou jejich bezpečnostní výhody
oproti dřívějším dětským hřištím?
Výhody vyplývají z výše jmenovaného.
Oranžová hřiště pamatují právě na známá
rizika. Nabízejí dětem pestré a bezpečné
aktivity přiměřené jejich věku. Tím děti
nejsou v pokušení vymýšlet si „náhradní“
a více riskantní aktivity.  

Pavel Hlouch

Na baseballovém Oranžovém hřišti na Hlu-
boké nad Vltavou probíhalo sportovně la-
děné odpoledne jak pro účastníky cyklo-
jízdy, tak pro pěší kolemjdoucí. Zájemci si
mohli pod dohledem Josefa Zimovčáka
vyzkoušet jízdu na jeho vysokém kole a pro-
jet se na elektrických dvoukolkách segway.
Pro děti byl připraven táborák, skákací hrad
a řada soutěží.
I ti, kteří na kolo sednou jen výjimečně, se
s vervou zapojili do šlapání na charitativním
Oranžovém kole Nadace ČEZ. Minutovou
jízdou na speciálním kole získávali body pro
místní neziskové organizace - 1. centrum
zdravotně postižených jižních Čech nebo
Farní charitu Týn nad Vltavou. Do zápolení
v pedálech Oranžového kola se zapojila i řa-
da přítomných osobností. Například ředitel
JE Temelín Miloš Štěpanovský změřil síly
se senátorem Tomášem Jirsou. Na kolo
usedla i českobudějovická hokejová legen-
da Jaroslav Pouzar. Přátelský souboj skon-
čil remízou, organizace Farní charita z Týna
nad Vltavou a 1. centrum pro zdravotně
postižené jižních Čech si rozdělily po 50
tisících.
Ředitelka Farní charity Daniela Laschová
chce 50tisícový dar využít na dovybavení
občanské poradny a nízkoprahového klubu.
„V občanské poradně bychom chtěli vytvo-
řit pro klienty příjemné prostředí, protože

Fandové cyklistiky společně se Skupinou ČEZ vyrazili v červnu na zábavnou Oranžovou
cyklojízdu. Celkem 96 registrovaných účastníků, k nimž se cestou přidali i další nadšenci,
se pod vedením Josefa Zimovčáka na historickém „kostitřasu“ vydalo na 15 km dlouhou
trasu z Budějovic do Hluboké s občerstvením v Bavorovicích. Zájemci se projeli i po novém
úseku cyklostezky Hluboká − Baba. Akce vyvrcholila zápolením na Oranžovém kole Nadace
ČEZ, které mezi dvě neziskové organizace rozdělilo 100 tisíc korun.

NAŠLAPALI I 100 TISÍC KORUN



cem s osmi brankami Pavel Vařil z vítězné-
ho mužstva FK Olympie Týn. Právě Pavel
Vařil měl velkou zásluhu na vítězném taže-
ní Týna nad Vltavou, když se mu podařilo
vstřelit branku v každém zápase a v zápa-
sech ve skupině s domácí Dřítní a ve finále
se blýskl hattrickem. „V uplynulé sezoně mi
to nestřílelo podle mých představ. Dnes to
tam padalo a snad by to mohl být příslib do
následující sezony,“ přeje si vltavotýnský
kanonýr, který zavzpomínal na jednu sezonu
v dorostu, kdy dokázal vstřelit třicet branek.

Markéta Malá

Ve Dřítni se však nehrál pouze fotbal, ale 
v průběhu odpoledne byly připraveny atrak-
ce pro děti. Navečer zahrály kapely Beatles
revival, Robbie Williams revival. Vystoupil 
i bavič Zdeněk Izer a celý den ukončil v de-
set večer ohňostroj. Asi osm stovek diváků
a návštěvníků neodradilo ani deštivé poča-
sí, které v závěru června panovalo v celých
Čechách a nevyhnulo se ani Dřítni. Přesto
fotbalová mužstva z Týna, Hluboké, Dřítně,
Bavorovic, Vodňan, Protivína, Olešníka a
Bechyně sehrála na kvalitních hřištích vý-
borné zápasy s řadou krásných branek.
To, jak se myšlenka na uspořádání tak vel-
kého fotbalového turnaje rodila, nám řekl
zástupce ředitele elektrárny Temelín Antonín
Ješátko: „Hřiště, šikovná jedenáctka fotba-
listů, nadšení funkcionáři a zapálení diváci
jsou snad v každé obci. Zkusili jsme svézt
osm týmů na jedno místo a sehrát turnaj
o putovní pohár a ten doplnit o zábavnou
část pro děti a fanoušky. Tak vznikl ENER-
GIE CUP 2009. Myslím, že v Dřítni se tak
dal prožít velmi zajímavý den pro stovky lidí,
který nepokazilo ani deštivé počasí.“
Projekt chválila i jednotlivá zúčastněná
mužstva, která si odvezla do svých klubů
i sadu dresů, kterou všem družstvům i roz-
hodčím ušila firma Karla Poborského. „Ně-
kteří funkcionáři se zajímali i o možnosti
pořadatelství tohoto fotbalového turnaje 
v příštím roce. I to je dokladem toho, že
myšlenka turnaje padla na úrodnou půdu,“

říká tiskový mluvčí JE Temelín Václav Brom.
A za pravdu mu dává i kapitán vítězného
mužstva FK Olympie Týn Zdeněk Hrdina,
když říká: „Byl to určitě zajímavý turnaj s do-
brými mužstvy, pro která to byla taková pří-
jemná tečká za sezonou. Pro nás šlo tedy
o tečku zlatou. Doufám, že ENERGIE CUP
2009 nezůstane u jediného ročníku, stane
se pěknou fotbalovou tradicí a Olympie Týn
se tak bude moci na krásném putovním
poháru jako vítěz objevit ještě několikrát.“
Celkové třetí místo v turnaji obsadilo muž-
stvo z Protivína, které po remize s Bavorovi-
cemi 1:1 vyhrálo penaltový rozstřel. Mužstva
na prvním až třetím místě obdržela z rukou
ředitele JE Temelín Miloše Štěpanovského
krásné poháry. Oceněni byli i nejlepší hráči
z každého týmu, a to šekem na 3 000 ko-
run na nákup sportovního vybavení. Tuto
zajímavou cenu získali: FK Olympie Týn nad
Vltavou - Zdeněk Hrdina, FC Bechyně -
Ondřej Sedlák, FC Mariner Bavorovice -
Václav Melichar, TJ Dříteň - Karel Tůma,
FK Vodňany - Jakub Krejčí, TJ ZD Olešník
- Zbyněk Rys a TJ Hluboká nad Vltavou -
Radek Horejš. 
Vyhlášeni a oceněni byli i nejlepší hráči ce-
lého turnaje, kterým ředitel elektrárny Te-
melín předal diplom, šek 3 000 korun, pa-
mětní pohár a basu piva. Nejlepším bran-
kářem turnaje se stal Tomáš Schánělec 
z FK Protivín, nejlepší hráčem Pavel He-
zoučký z TJ ZD Olešník a nejlepším střel-

Poslední červnovou sobotu se fotbalová hřiště v Dřítni stala Mekkou regionální kopané.
Osm fotbalových týmů se zde utkalo v prvním ročníku turnaje ENERGIE CUP 2009 o krásný
putovní pohár, jenž věnoval ředitel Jaderné elektrárny Temelín, která byla generálním
partnerem akce. Prvním vítězem se stal tým FK Olympie Týn nad Vltavou, když ve finále
porazil TJ ZD Olešník vysoko 6:0.

NEJVÍCE ENERGIE ZŮSTALO
TÝNU A MÁ POHÁR

Kapitán FK Olympie Týn Zdeněk Hrdina s putovním pohárem
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„Je to tedy náš rodinný vůz. Když je vyma-
lované počasí jako dnes, tak je taková pro-
jížďka pro mě, manželku i dcerku opravdo-
vým svátkem,“ září spokojeností z povede-
ného srazu Felícií Petr Šimek.

Václav Brom

Za šest a půl roku bylo Felicií vyrobeno
15 862. O kvalitě zpracování svědčí i fakt,
že jich ještě dnes po našich cestách jezdí
celá řada. A například v lednu 2002 bylo
k provozu v ČR přihlášeno asi 3000 vozů.
„Na celostátní srazy přijede i více jak stov-
ka těchto krásných aut,“ říká Petr Šimek. 
Každé jihočeské setkání je specifické ně-
jakou zajímavou zastávkou, prohlídkou mu-
zea. „Temelínské informační centrum je dal-
ším zajímavým místem u nás na jihu Čech
a troufám si říci, že většina ze 150 lidí, kteří
sem dnes přijeli, ho navštíví poprvé. Já sám
jsem byl na Temelíně již nejméně čtyřikrát,
takže vím, že informační centrum nabídne
zajímavou expozici a účastníkům srazu se
zastávka bude líbit,“ vysvětluje výběr trasy
Petr Šimek. 
A jak se člověk může stát členem Felicia
klubu? Podle Petra Šimka úplně jednoduše:
stačí mít přihlášené a provozuschopné au-
tíčko. To samozřejmě není tak úplně jedno-
duché, protože koupit auto a především
sehnat potřebné náhradní díly je stále těžší
a těžší. „Před dvaceti lety se Felicia dala
sehnat za 25 tisíc, dnes ji těžko získáte za
méně jak 150 tisíc. S náhradními díly je to

podobné. Ještě před pár lety se originální
díl dal sehnat za pár korun, dnes stojí ne-
jméně jako náhradní díl pro moderní auta
a především je jich nedostatek,“ upozorňu-
je Petr Šimek, který sám přijel ve Felicii,
kterou v roce 1969 kupoval jeho tatínek.

Cinknutím desáté ranní první srpnovou sobotu se parkoviště u Informačního centra JE
Temelín zaplnila padesátkou legendárních kabrioletů Škoda Felicia. Ty česká automobilka
vyráběla v letech 1958−1964. „Jihočeské setkání členů Felicia klub pořádáme již osm let
a sjíždí se nás stále více. Na prvním srazu jelo 12 aut a dnes jich k Temelínu dorazila pa−
desátka, a to je největší počet aut na našem jihočeském setkání," říká hlavní organizátor
a představitel jihočeské sekce Felicia klubu Petr Šimek.

SPANILÁ ŠKODA FELICIA

Petr Šimek, představitel jihočeské sekce Felicia klubu, s manželkou, dcerou i různobarevnými vozy Škoda
Felicia

Do měšťanské školy, pár měsíců po ukon-
čení 2. světové války, nastoupily děti pře-
devším ze Všeteče, Újezda, Pašova, Dou-
bravy a Hladné, tedy z tehdejšího vltavo-
týnského okresu a žáci ze spádových obcí
okresu píseckého. „Jako první učitelé na-
stoupili Josef Dufek, který byl ředitelem
spolu s Augustinem Helmem, Lenkou Ju-
hanovou a Marií Kubíkovou. Vesměs šlo
o vltavotýnské učitele,“ vrací vzpomínky
o 64 let zpátky František Svoboda.

Václav Brom

Poslední srpnovou sobotu se v Albrechticích opět uskuteční setkání bývalých žáků měšťanské
školy. Je to první poválečná třída, která začala výuku v září 1945, kdy albrechtická měšťanská
škola vznikla. „Je to již dlouhých 64 let, ale my zbylí žáci ročníků narození 1931−34 pořádáme 
tato vzpomínková setkání již řadu let. Věřím, že i letos bude platit heslo: „Přijde každý, kdo ještě
může chodit,“ a opět na léta svého mládí společně zavzpomínáme,“ říká jeden z organizátorů 
setkání František Svoboda ze Všeteče.

PRVNÍ POVÁLEČNÁ TŘÍDA 
SE SEJDE V ALBRECHTICÍCH

Historické foto školáků z roku 1945



Eliška Peníšková, (Dačice, 13 let)
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V třetím letošním čísle jsme vyhlásili další LITERÁRNĚ MA-
LÍŘSKOU SOUTĚŽ. Té se může zúčastnit mládež od 3 do 18
let. Jako téma jsme zvolili „LÉTO A PRÁZDNINY“. Za krásné
obrázky i krásná povídání všem děkujeme.  

VYHLAŠUJEME TÉMA PRO 4. KOLO
Pro 4. kolo naší soutěže HRAJEME SI S TEMELÍNKEM jsme
zvolili zcela jednoduché téma „VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY“.
Skončilo pro školáky bezesporu nejkrásnější a nejradostnější
období roku - prázdniny. Zůstávají vzpomínky. Podělte se 
o ně se čtenáři Temelínek, a to buď psaným textem nebo
obrázkem. Nejzajímavější práce budou otištěny v pátém čísle
a jejich autoři od nás dostanou drobné odměny.

Uzávěrka je 7. října 2009. Svá dílka posílejte na adresu: 
JE Temelín, Václav Brom, oddělení komunikace, 373 05
Temelín. Na obálku napište: 
HRAJEME SI S TEMELÍNKEM - SOUTĚŽ 4.

HRAJEME SI 
S TEMELÍNKEM

Léto
Slunce něžné mou tvář hladí,
studený drink horký krk zchladí.
Proč sedět doma, nejít ven
a nesplnit si letní sen?
Vždyť letní nálada k tomu svádí,
obzvlášť když ostatní u vody řádí.
Veselé úsměvy, na pití co chvíli pozvání
a pak ten jeden pes co mě jenom uhání.
Nesmí chybět ani tábor v lese,
kde se všechno kolem jen třese.
Večerní relaxace na uklidnění naší duše,
„Vedoucí se mají“, řeknou děti suše.

Matyáš Malý, (MŠ Týn nad Vltavou, 7 let) Anička Lukášová, (Dříteň, 6,5 roku)

Eliška Peníšková, (Dačice, 13 let)

Adélka Sabó, (České Budějovice, 8 let)

Eliška Kohoutková, (Dříteň, 7 let)


