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SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
zima je konečně za námi a příroda kolem nás se
probouzí. Toto probouzení mám rád a jihočeské
krajině zelená bezesporu sluší. Probouzejí se 
i sportovci, a tak cestou z domova do práce za-
čínám potkávat cyklisty v pestrých dresech, 
v mnoha poznávám své kolegy z elektrárny.
Trochu jim někdy závidím, ale věřím, že i na kolo
najdu letos více času než v minulých letech.
Kromě dvou pravidelných odstávek bloků pro
výměnu jaderného paliva nás letos čeká řada
věcí, které jsou nové nebo neopakovatelné. V létě
do reaktoru 1. bloku poprvé zavezeme palivo rus-
kého dodavatele TVEL, který po deseti letech
střídá americkou společnost Westinghouse. Palivo
od Američanů naposledy zavezeme nyní v květnu
do reaktoru 2. bloku. Na konci července zahájíme
zkušební provoz dokončeného skladu použitého
paliva a v srpnu do něho uložíme první naplněný
kontejner CASTOR. 
Letos uplyne i 10 let od startu reaktoru 1. bloku,
který byl  spuštěn 11. října 2010, a 21. prosince
uplyne i 10 let od chvíle, kdy Temelín vyrobil první
elektřinu. Letos v létě dosáhneme i mety 100
miliard kWh námi vyrobené elektřiny. Nyní v prvním
čtvrtletí jsme k tomu udělali dobrý krok. Plán vý-
roby jsme splnili na 102 procenta, přičemž sledo-
vané bezpečnostní ukazatele jsou již dlouhodobě
velmi dobré. Pro splnění ročního plánu bude 
klíčové dodržení délky odstávek, a tak to bude 
i do budoucna. Právě jejich zkracování je jednou
z důležitých částí projektu „BEZPEČNĚ 15TERA“,
který jsme zahájili v roce 2007 a jeho splněním
se zařadíme do úzké skupiny nejlépe provozo-
vaných elektráren ve světě. 
Pokračují přípravné kroky ČEZ na výstavbu nových
bloků v areálu elektrárny. Kvalifikací prošly tři
světové firmy, se kterými jsou nyní vedeny další
konzultace tak, aby v první polovině roku 2012
mohl být znám dodavatel nových bloků a typ
reaktorů. Letos nás tedy čeká rušný rok. Informa-
cí bude hodně a půjdou rychle za sebou. Proto
jsme se rozhodli zvýšit počet čísel Temelínek za
rok ze šesti na devět. Do schránek tak letos do-
stanete osm samostatných čísel a letní dvojčíslo.
Věřím, že častější informování oceníte.
Současně věřím, že se nám v provozu podaří 
vyhnout problémům a tento rok vzpomínek 
na 10 let provozu bude klidný. 

Miloš Štěpanovský, ředitel JE Temelín

11 STUDENTŮM POMÁHÁME 
ROZŠÍŘIT OBZORY O JÁDRO

12 PARÁDNÍ MISTROVSTVÍ 
U JADERNÉ ELEKTRÁRNY

13 SLOVENSKÝ ODBORNÍK 
PODPOŘIL DOSTAVBU TEMELÍNA

14 CHARITĚ VE ZLIVI POMOHLA 
I NADACE ČEZ

14 REKORDNÍ ČTVRTLETÍ IC TEMELÍN

15 AUTO PRO OLEŠNÍK

15 SOUTĚŽÍME S EDOU A IDOU

16 EDA A IDA 
NA TEMELÍNĚ U TURBÍNY

2 OBSAH

TEMELÍNKY
vydává Jaderná elektrárna Temelín ze Skupiny ČEZ. 
Adresa redakce: Jaderná elektrárna Temelín, oddělení
komunikace, 373 05 Temelín
Telefon: 381 102 415, fax: 381 102 828. Číslo ISSN:
0139-6382. Fotografie: Václav Brom, Petr Urban, Pavel
Šimák a Ateliér U Beránka. Elektronickou podobu
Temelínek najdete na www.cez.cz

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



V prvním letošním čísle Temelínek jsme vyhlásili téma:
„BUZENÍ JARA“. Ani tentokrát zajímavé snímky našich čtenářů
nechyběly a bylo z čeho vybírat. Vybrali jsme tradiční pětici 
snímků. Snad se vám budou líbit. 
Naše Fotopřehlídka pokračuje dalším kolem. Pro něj vyhlašu-
jeme téma: „JARO V PLNÉM PROUDU“. 
Již se na vaše snímky těšíme. 

Každý z autorů může poslat jako přílohu mailu maximálně dvě
fotografie ve formátu JPG o velikosti 1600 x 1200 dpi s uvedením
svého jména, věku, adresy a samozřejmě krátkým příběhem či
komentářem k fotografii. Uveřejněné fotografie oceníme drobnými
dárky. Uzávěrka je již 10. května 2010 a foto posílejte na adresu:
vaclav.brom@cez.cz.
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FOTOPŘEHLÍDKA 2010
VYHLAŠUJEME TÉMA 3 / 2010: „JARO V PLNÉM PROUDU“

Stanislav Schneedorf, Munice (74 let)
Při výletě na Karlův Hrádek u Purkarce jsem objevil několik zajímavých místeček. 
Jeden z obrázků odtud jsem nazval: „Jaro pod pařezem na Karlově Hrádku“. 
Líbil se mým přátelům, tak věřím, že potěší i čtenáře Temelínek. 

Petr Buneš, Vesce (31 let)
Jaro je období, kdy se příroda probouzí po zimním spánku a začíná zářit množstvím barev 
a vůní. Bílá peřina je pryč a začíná nový život.

Vladimír Šafařík, Bechyně (68 let)
Zima pomalu odchází …, ale jaro abych ještě s brýlemi hledal. Přeji všem krásné jarní dny.

Josef Zeman, Bechyně (38 let)
I když nás letos zima nechce opustit, tak se začínají objevovat první poslové jara.
Počasí nám sice pořád připadá jako v únoru, ale jaro se přece jen pomalu začíná prosazovat.

Milan Černý, Hluboká nad Vltavou (42 let)
Moje druhá letošní houbařská vycházka směřovala už za jedlými houbami. 
A i když ohnivce nepatří mezi jedlé houby, zvedly mi náladu víc než smaženice z praváků.



Tedy poprvé se pokusí překonat hranici
14 miliard kWh. Dosud nejvíce elektřiny
vyrobil Temelín loni, a to 13,2 miliardy kWh.
„Podle loňských zkušeností nás však roz-
hodující období letos teprve čeká. Tím jsou
odstávky. Ta první začne na druhém bloku
1. května a druhá začne 17. července na
bloku prvním. Pokud tyto odstávky zvlád-
neme v čase a kvalitně, tak si vytvoříme
dobrý předpoklad pro pokoření hranice
14 miliard kWh elektřiny vyrobené za rok,“
upozorňuje na klíčové období v provozním
životě elektrárny Temelín Marek Sviták.

Václav Brom
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„Za první čtvrtletí letošního roku vyrobily
oba bloky elektrárny Temelín 4,339 mili-
ardy kWh elektrické energie. Roční plán
výroby splnily na 101,90 procenta,“ potvrzuje
tiskový mluvčí elektrárny Marek Sviták. 
Ve srovnání s rekordním rokem 2009 tak
temelínské bloky vyrobily o 7,28 miliónu
kWh elektřiny více. „A to by stačilo na po-
krytí roční spotřeby asi 1 320 českých
domácností. Letošní čtvrtletní výroba by 
stačila všem českým domácnostem téměř
čtyři měsíce,“ srovnává Sviták.
Pro rok 2010 má elektrárna Temelín naplá-
nováno vyrobit 14,6 miliardy kWh elektřiny.

Když něco funguje bez problémů, tak často slyšíme přirovnání: 
„Běží to jak švýcary“. Myšlena je kvalita švýcarských hodinek. 
Stejné přirovnání mohli technici na JE Temelín použít v ohlédnutí 
za provozem bloků v prvním čtvrtletí letošního roku. Bloky jely bez 
výpadků a do sítě dodávaly více než plánované množství elektřiny. 

ZAČÁTEK ROKU - „ŠVÝCARY“

Celkem 48 čerstvých palivových souborů
bylo na elektrárnu přivezeno ve 24 trans-
portních kontejnerech. „Transport dorazil
do elektrárny v pořádku. Všechny trans-
portní kontejnery jsme vyložili do skladu
čerstvého paliva, kde následuje vstupní
kontrola palivových souborů. Palivo je urče-
no pro druhý blok. Do aktivní zóny reaktoru
bude zavezeno během odstávky, která za-
čne 1. května,“ uvedl vedoucí útvaru Re-
aktorová fyzika JE Temelín Daniel Ernst.
Na prvním bloku elektrárna letos poprvé
využije palivo společnosti TVEL. „Ve skladu
čerstvého paliva již máme připraveno 166
palivových souborů a 63 regulačních klas-
trů. Dodávka je tedy kompletní a připrave-
na k zavezení do reaktoru 1. bloku při jeho
letní odstávce," dodal Daniel Ernst. V roce
2011 bude palivo TVEL zavezeno také do
druhého bloku. 
Přechod na palivo jiného výrobce byl pro-
veden po naplnění desetileté smlouvy se
stávajícím dodavatelem. Také nový kon-
trakt je uzavřen na deset let. Ruský TVEL
vyhrál před čtyřmi lety výběrové řízení, které
vypsala společnost ČEZ. 

Marek Sviták

V závěru března byla přivezena do JE Temelín další dodávka jaderného paliva. Tentokrát se jednalo 
o poslední palivo desetiletého kontraktu na dodávky s americkou společností Westinghouse. 
Následujících deset let bude Temelín využívat palivové soubory od ruské společnosti TVEL.

POSLEDNÍ AMERICKÉ PALIVO
BYLO PŘIVEZENO NA TEMELÍN
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proces se dotkne hned několika generací.
Proto musíme myslet dopředu. Stroje a za-
řízení si můžeme koupit, odborníky, kteří 
s nimi budou pracovat, si musíme vychovat,“
zdůraznil Pavel Šimák z útvaru Lidských 
zdrojů ČEZ.
Také proto ČEZ ve spolupráci s jihočeským
krajským úřadem vytipoval 11 středních
škol s technickým zaměřením, kde vyhledá-
vají vhodné adepty, které chtějí motivovat
pro budoucí práci v energetice. „Propojení
průmyslu s odborným školstvím je velmi dů-
ležité. Přináší nové poznatky ve vývoji mo-
derní techniky a ukazuje i možnosti uplat-
nění absolventů naší školy,“ míní ředitel
Střední průmyslové školy strojní a elektro-
technické v Českých Budějovicích Čestmír
Tschauder. (Rozhovor s ním k této tema-
tice přineseme v květnu.)

Václav Brom

Na oživení trhu práce na jihu Čech se v sou-
vislosti s „větším“ Temelínem shodují i per-
sonalisté. Ti se nyní snaží najít optimální
soulad i mezi nabídkou školství a budoucí
poptávkou po kvalifikovaných zaměstnan-
cích. „Disproporce mezi studijními obory 
a zájmem o absolventy je stále veliká.
Největší uplatnění budou mít do budoucna
absolventi technických škol. Půjde o elek-
trotechniky, strojaře a stavební techniky,“
uvedl místopředseda Rady Jihočeského
kraje pro rozvoj lidských zdrojů Ivan Loukota.
Energetici už své budoucí pracovníky „loví“
na středních i vysokých školách. „Příprava
výstavby nové elektrárny, vlastní výstavba,
provozování a následná ekologická likvi-
dace je během na dlouhou trať. Provozní
životnost současných jaderných bloků se
pohybuje okolo 60 let, takže celý zmíněný

Stavba dalších bloků elektrárny Temelín by měla do budoucna přinést řadu nových pracovních míst a pozi-
tivně tak ovlivnit i zaměstnanost v kraji. Uplatnění najdou v průběhu výstavby především stavaři a pro
provoz zejména absolventi studia technických oborů. „V průběhu stavby předpokládáme nasazení až tří
tisíc lidí a pro vlastní provoz bloků se zvýší počet pracovníků Temelína ze současného tisíce asi na 1600.
Další stovky lidí najdou uplatnění ještě před vlastní stavbou v rámci realizace souvisejících investic, 
především na úpravě silnic,“ říká tiskový mluvčí JE Temelín Marek Sviták.

DOKONČENÍ TEMELÍNA = 
VÍCE PRÁCE I PRO JIH ČECH

a další odborné práce. „Práce běží podle
harmonogramu a věříme, že sklad do roč-
ního zkušebního provozu od 31. července
připravíme včas,“ věří Coufal.

Václav Brom

cení skladu a připravují se komunikace ko-
lem skladu. Hodně prací se již přesunulo
dovnitř budovy. V plném tempu jsou práce
elektrikářské, realizace vzduchotechniky 

Stavaři finišují a nyní na skladu denně pra-
cuje okolo 300 lidí nejrůznějších profesí.
Vždyť již při odstávce 1. bloku, která začne
17. července, by měl sklad přijmout k ulo-
žení první kontejner CASTOR s použitým
palivem. „Stavět jsme začali v březnu 2009
a sklad do zkušebního provozu předáme
letos na konci července, aby do něho mohl
být v srpnu zavezen první kontejner CASTOR
s použitým palivem. Vlastní kontejner vyro-
bený v Německu přiveze dodavatel v dub-
nu, protože projde již při květnové odstávce
2. bloku Temelína některými zkouškami ma-
nipulace,“ vysvětluje další postup prací ko-
lem dočasného skladování použitého paliva
Jan Coufal z projektového týmu Výstavba
skladů ČEZ.
Nyní na jaře se prakticky dokončí stavební
práce, dokončuje se zateplení obvodového
pláště minerální vatou. Jsou již položeny
koleje železniční vlečky, po které budou 
z bloku do skladu přepravovány kontejne-
ry CASTOR. Dokončuje se výstavba oplo-

Stavba skladu použitého paliva v areálu JE Temelín pokračuje ve vysokém tempu. Po 13 měsících práce
vstupuje do své závěrečné stavební fáze a naplno se rozběhly práce montážní. V létě by měl být hotov.

PRÁCE NA SKLADU FINIŠUJÍ

Na budově skladu použitého paliva stavaři dokončují úpravu fasády. Do skladu je již zavedena železniční

vlečka, kterou budou naváženy kontejnery CASTOR s použitým palivem.
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všem zájemcům. Od všech požadujeme
předání znalostí a informací o projektu na
úrovni, která umožní provádět úpravy na za-
řízení bez účasti dodavatele projektu. Právě
toto know-how je nutnou podmínkou pro
naši samostatnost a nezávislost na vybra-
ném dodavateli.

Ing. Krejčí, Milevsko 
1. Je již rozhodnuto, která varianta
reaktoru se bude na Temelíně stavět?
Dodavatele a tedy i typ bloku pro Temelín
plánuje ČEZ vybrat do poloviny roku 2012.
Další informace najdete na straně sedm 
v článku “Výběr dodavatele nových bloků
pokračuje“.

Odpovídal Marek Sviták, 
tiskový mluvčí JE Temelín  

práci se všemi účastníky tendru dokonču-
jeme zadávací dokumentaci. Tu chceme
mít připravenou tak, aby všichni tři zájemci
měli stejné výchozí podmínky. Současně
pracujeme na přípravě hodnoticího manu-
álu. Zde vycházíme ze zkušeností na jiných
projektech ČEZ, zkušeností jiných investorů,
ale i doporučení MAAE. V každém případě
budeme hodnotit celou řadu kritérií, jako
například cenu, technické či bezpečnostní
parametry projektů … 

2. Existují obavy, že v případě výběru
ruského projektu vzroste naše ener-
getická závislost na Rusku.
Musíme postupovat podle zákona o zadá-
vání veřejných zakázek, jehož jedním z klí-
čových požadavků je nediskriminační pří-
stup k uchazeči. Naším cílem je, aby tendr
byl transparentní s rovným přístupem ke

Miloš Navara, Čáslav
1. V médiích jsem se dočetl, že při své
nedávné návštěvě České republiky
se prezidenti Obama i Medveděv při-
mlouvali u prezidenta Klause za ame-
rického resp. ruského účastníka ten-
dru na dostavbu Temelína. Jakou roli
tyto přímluvy hrají? Bude se do výsled-
ku tendru promítat politický lobbing? 
Taková podpora má hlavně deklarativní
význam. Jejím smyslem je upozornit na
danou firmu. Předpokládáme, že tlak bude
v průběhu tendru ze strany všech uchazečů.
Ve výběrovém řízení však k tomuto nelze
přihlížet a vyvozovat z toho jakékoliv závěry
při hodnocení nabídek.
Výběr dodavatele probíhá podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek, kde geopo-
litické hledisko uplatnit nelze. Nyní ve spolu-

Své otázky k záměru rozšíření Temelína posílejte na adresu: 
Václav Brom, útvar Komunikace JE Temelín, 373 05 Temelín nebo mailem: vaclav.brom@cez.cz

ZAJÍMÁ VÁS ROZŠÍŘENÍ TEMELÍNA?
Pošlete nám svůj dotaz. Temelínky odpoví.

V květnu 1985, tedy před 25 lety, bylo vydáno územní rozhodnutí
k výstavbě JE Temelín a 22. listopadu 1986 bylo vydáno stavební
povolení. V říjnu 1988 byla dokončena první z původně plánova-

ných osmi chladicích věží pro čtyři bloky. Nakonec byly dokon-
čeny dva bloky, ke kterým patří i čtyři 155 metrů vysoké chladicí
věže - dominanty Temelína. 

V letošním roce si elektrárna Temelín připomene deset let od uvedení do provozu. Reaktor prvního bloku byl
nastartován 11. října 2000 a první elektřinu Temelín vyrobil 21. prosince 2000. Proto se i Temelínky letos
přidají s připomínkou výstavby a spouštění této největší české elektrárny. Sáhneme do archivu fotografií 
a během roku přineseme některé zajímavé historické snímky a připomeneme si i některá data z výstavby.

TEMELÍN 10 LET V PROVOZU

Na první fotografii vidíme dokončenou první chladicí věž JE Temelín 

a rozestavěnou další.

Druhá fotografie nám ukazuje ocelovou konstrukci budoucí strojovny 

a přes ni vidíme chladicí věž. Takový pohled již na elektrárně není možné

přes dokončenou strojovnu vidět.  
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Teprve tři měsíce po této notifikaci můžeme
podepsat smlouvu s vybraným dodavate-
lem. Předpokládáme, že k tomuto podpisu
by mohlo dojít v první polovině roku 2012,“
doplňuje další postup výběru dodavatele
ředitel útvaru Výstavba jaderných elektráren
ČEZ Petr Závodský.

Václav Brom

„Protože se jedná o veřejnou zakázku, tak
postupujeme v souladu s příslušnými usta-
noveními zákona o veřejných zakázkách.
Ve druhé polovině roku 2010 bychom chtěli
vyzvat uchazeče ke zpracování nabídek.
Hodnoticí komise by měla předložit dopo-
ručení nejvhodnější nabídky na konci roku
2011. Po projednání v představenstvu a do-
zorčí radě ČEZ ještě musíme, dle Euratom
treaty, informovat Evropskou komisi.

Cílem tohoto informativního setkání bylo za-
hájit proces jednání před podáním nabídek
za účelem nalezení jednoho či více vhod-
ných řešení způsobilých splnit potřeby a po-
žadavky ČEZ, a. s. „Nalezená řešení v rámci
tohoto procesu zapracujeme do zadávací
dokumentace, která bude sloužit uchaze-
čům jako podklad k vypracování nabídky,“
říká k účelu těchto konzultací tiskový mluvčí
ČEZ Ladislav Kříž.

Desátého března proběhlo v sídle ČEZ, a. s., v Praze úvodní informativní setkání představitelů společnosti
se všemi třemi uchazeči kvalifikovanými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dostavba Jaderné elektrárny
Temelín“. Kvalifikovanými uchazeči, kteří pokračují v tendru, jsou sdružení Westinghouse Electric Company
LLC a Westinghouse Electric Company Czech Republic s. r. o., dále sdružení ŠKODA JS a. s. a JSC Atom-
strojexport a JSC OKB Gidropress a třetím je AREVA NP S.A.S.

VÝBĚR DODAVATELE 
NOVÝCH BLOKŮ POKRAČUJE

Tlakovodní reaktor generace III+
Elektrický výkon (čistý): 1 113 MWe
Tepelný výkon: 3 200 MWt
Cyklus výměny paliva: 12 měsíců
Délka odstávky pro výměnu paliva: 18 dnů
Nyní ve výstavbě: Rusko 
- lokalita Novovoroněžská (zahájeno 2008)
- lokalita Leningradská (zahájeno 2009)

AES - 2006 - MIR 1200 

(RUSKO)

Tlakovodní reaktor generace III+
Elektrický výkon (čistý): 1 650 MWe
Tepelný výkon: 4 500 MWt
Cyklus výměny paliva: 12 - 24 měsíců
Délka odstávky pro výměnu paliva: 16 dnů
Nyní ve výstavbě:
Finsko - Olkiluoto (zahájeno 2005)
Francie - Flamanville (zahájeno 2007)
Čína - Tianshan (zahájeno 2007)

AREVA EPRTM

(FRANCIE/NĚMECKO)

Tlakovodní reaktor generace III+
Elektrický výkon (čistý): 1 117 MWe
Tepelný výkon: 3 415 MWt
Cyklus výměny paliva: 12 - 24 měsíců
Délka odstávky pro výměnu paliva: 17 dnů
Nyní ve výstavbě: Čína - Sanmen (zahá-
jeno 2008) - Haiyang (zahájeno 2009),
USA - Vogle 3,4

WESTINGHOUSE AP1000TM

(USA)

Kontejnment (budova reaktoru)

Budova pomocných provozů (seizmická odolnost)

Strojovna sekundárního okruhu
Budova pro skladování 

radioaktivního paliva

Budova zpracovnání
radioaktivních odpadů

Budova diesel-generátorů

Budova
pomocných
provozů



sledních průzkumů veřejného mínění. Po-
dle nich vnímá skoro 80 procent jihočeské
veřejnosti temelínskou elektrárnu jako sou-
část kraje a téměř 70 procent jako spole-
hlivého partnera společných projektů.

Václav Brom

PEČNĚ 15TERA: bezpečně vyrobit 15 mi-
liard kWh elektřiny za rok a tuto výrobu 
udržet i pro následující roky.
O tom, že temelínská elektrárna zapadla do
jihočeského prostředí, svědčí i výsledky po-

V letošním roce tak bude jihočeská elektrár-
na v provozu již 10 let. Výročí si elektrárna
připomene prostřednictvím řady akcí pro
veřejnost, zaměstnance i odborníky. Ty bu-
dou probíhat během celého roku. 
„V létě elektrárna Temelín vyrobí 100 mili-
ard kWh elektřiny od začátku provozu. Při
této příležitosti připravíme pro veřejnost Den
otevřených dveří. Zájemci tak budou mít
možnost navštívit přímo areál elektrárny. 
V říjnu se na tematické konferenci odbor-
níci ohlédnou za uplynulými deseti lety pro-
vozu, ale podívají se i do energetické bu-
doucnosti v ČR,“ říká Marek Sviták, tiskový
mluvčí JE Temelín. 
V loňském roce dosáhla temelínská elek-
trárna rekordní výroby 13,25 miliardy kWh.
Jde o množství elektřiny, které by pokrylo
spotřebu Jihočeského kraje na tři roky a
všem jihočeským domácnostem by stačilo
na jejich provoz 11 let. Tím se elektrárna
přibližuje cílům obsaženým v projektu BEZ-

Deset let uplyne 11. října od chvíle, kdy v 6:19 hodin provozní personál poprvé nastartoval reaktor prvního
bloku elektrárny Temelín. První elektřina putovala z Temelína do rozvodné energetické sítě v prosinci 2000.
Od té doby již elektrárna vyrobila více jak 97 miliard kWh elektrické energie, která by stačila 23,5 roku
pokrýt spotřebu celých jižních Čech.

ELEKTRÁRNA TEMELÍN LETOS
OSLAVÍ 10 LET OD SPUŠTĚNÍ

JSME S VÁMI 10 
Jaderná elektrárna Teme



22.05. ■ Setkání matek, Bečice;
■ Turnaj v líném tenise, Všemyslice;
■ Dětské rybářské závody, Vodňany; 
■ Cyklovýlet, Číčenice;
■ 550 let obce Velice – setkání rodáků, Dříteň;

22. - 23.05. ■ Květnová pouť ke dni sv. Jana Nepomuckého,
Hodonice;

24.05. ■ Pirátský den pro děti, Zliv;
24. - 28.05. ■ ZŠ a MŠ „Veselý oranžový týden“, Zahájí;
28.05. ■ Den dětí, Olešník;
29.05. ■ Dětský den, Dolní Bukovsko;

■ Turnaj v nohejbale, Zahájí;
■ Tradiční „Čenkovská letní setkání přátel 

Čenkova“, Čenkov u Bechyně;
■ Budeme si hrát, Dolní Bukovsko;
■ Dětský den, Dívčice;

30.05. ■ Dětský den s hasiči, Albrechtice nad Vltavou;
■ Pouť v Mydlovarech, Mydlovary.

PŘEHLED AKCÍ: DUBEN - KVĚTEN
30.04. ■ Vítání jara, pálení čarodějnic a stavění máje,

Bečice, Horní Kněžeklady, Hosty, Číčenice, 
Dolní Bukovsko, Žimutice;

■ Lampionový průvod, Dříteň;
01.05. ■ Tálínský duatlon, Tálín;

■ Turnaj ve stolním tenise, Dolní Bukovsko;
02.05. ■ Den otevřených dveří, Dolní Bukovsko;
08.05. ■ Sportovní den, Dolní Bukovsko;

■ Platan Maraton Tálín, Tálín;
■ Kočárková rallye, Číčenice;
■ Rybářské závody, Zahájí;
■ Skalská míle, Tálín;
■ Den matek, Dobšice;
■ Rybářské závody, Všemyslice;
■ Hasičské odpoledne, Horní Kněžeklady;

15.05. ■ Volejbal „Bečický Pink“, Bečice;
■ 105. výročí založení SDH Neznašov,  

Všemyslice;
■ Rybářská soutěž o Nákeřského kapra, Nákří;

16. - 22.05. ■ 20. Vodňanské rybářské dny, Vodňany;
17.05. ■ Sportovní turnaj žáků základních a středních

škol, Vodňany;
20.05. ■ Filmový festival FISHFILM, Vodňany;
21.05. ■ Kulturní večer přátelství, Vodňany;

www.cez.cz

LET
lín

V dubnu odstartoval již pátý ročník partnerské spolupráce mezi Jadernou elektrárnou Temelín a okolními
městy a obcemi projektem nazvaným Oranžový rok. Občanům i návštěvníkům obcí přináší tato podpora
spolků, organizací, ale i akcí pořádaných přímo obcemi řadu kulturních, sportovních i společenských
zážitků. Zájem obcí o Oranžový rok dokazuje i zapojení 31 obcí. I v letošním roce podpoří elektrárna
Temelín jubilejní 5. Oranžový rok částkou 9,5 milionu korun.

5. ORANŽOVÝ ROK ZAHÁJIL
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Na dveře klepe i 5. Letní univerzita
O „level“ výše než Jaderná maturita pro stře-
doškoláky připravují na Temelíně i dvoutý-
denní 5. Letní univerzitu pro vysokoškoláky.
Zájem o účast na ní projevila aktuálně již
stovka studentů (stále se však hlásí další).
„Důležitým sítem je úspěšně absolvovaná
psychodiagnostika, protože ze všech přihlá-
šených zájemců do tohoto programu za-
řadíme maximálně třicet studentů. Dalšími
účastníky budou i učitelé z vybraných smluv-
ních škol,“ říká Pavel Šimák.
Letní univerzita 2010 proběhne na JE Te-
melín od 26. července do 6. srpna. „Cílem
obou aktivit je vzbudit zájem o studium
technických oborů a následně i zájem o za-
městnání u perspektivních středoškolských
či vysokoškolských studentů.
Je to běh na dlouhou trať. Když budeme
dnes komunikovat se studentem třetího
ročníku SŠ, tak si můžeme k aktuálnímu
datu připočíst cca šest až sedm let a pak
se s ním možná potkáme jako s vysokoškol-
sky vzdělaným zaměstnancem. S řadou
absolventů minulých ročníků Letní univer-
zity se už v dresu ČEZ na Temelíně potká-
váme. My sice víme, že technické obory 
jsou obory budoucnosti, ale zájem o jejich
studium zatím neodpovídá potřebě. Stu-
denti si mnohdy vybírají cestu menšího od-
poru a následně se vystudovaný „manager“
diví, že ho nikdo nechce. Před námi stojí
úkol mít dostatek lidí nejen pro věkovou
obměnu personálu ČEZ na elektrárnách,
ale i pro plánovanou dostavbu dalších bloků
v Temelíně. A Jaderná maturita a Letní uni-
verzita jsou aktivity, které mohou u studen-
tů vzbudit zájem o techniku a energetiku 
a pomoci i nám personalistům k naplnění
potřebných pracovních pozic vzdělanými 
a zapálenými odborníky,“ říká na závěr
Pavel Šimák.

Václav Brom

nou energetiku,“ potvrzuje Romana Balou-
nová. Podmínkou pro zařazení je studium
SŠ nebo gymnázia technického směru,
zájem o energetiku, dosažení věku 18 let.
„A samozřejmě si student musí zajistit tří-
denní uvolnění ze školy,“ doplňuje nezbyt-
nou podmínku Balounová.  
A letos čeká studenty i další lákavá „lahůd-
ka“. Organizátoři chtějí opravdovým zájem-
cům o práci v energetice nabídnout mož-
nost absolvování psychodiagnostického
vyšetření. „Tím se ověří „potenciál“ těchto
mladých lidí pro práci v jaderné energetice.
Těm nejlepším s největším zájmem pak
máme možnost nabídnout zařazení do sti-
pendijního programu realizovaného Skupi-
nou ČEZ,“ vysvětluje další atraktivní novinku
Romana Balounová. Takové „energetické“
stipendium by studenty provázelo od střed-
ní školy po celou dobu VŠ studia. „Při vyso-
koškolském studiu jim můžeme nabídnout
i spoluúčast na zadávání a spolupráci na
bakalářských a diplomových pracích. A sa-
mozřejmě po absolvování vysoké školy další
vzdělání i jistotu zajímavé a perspektivní
práce v zajímavém energetickém oboru,“
doplňuje Pavel Šimák.

První kolo Jaderné maturity 2010 začíná
21. dubna. „Přijedou studenti z partnerských
škol z jižních Čech a individuální zájemci
o tuto akci. Další kolo pro jihočeské stu-
denty proběhne v červnu. Mezitím v květnu
pořádáme mimořádný běh pro čtyřicet 
studentů pražských středních škol, soustře-
děných kolem Gymnázia K. Sladkovského
v projektu - Fyzikou a chemií k technice,“
říká k organizaci Romana Balounová. Pro-
jekt Jaderná maturita začal již ve zmiňova-
ném roce 2008 na Temelíně, ale loni pro-
běhl poprvé i na Dukovanech, které letos
pozvou studenty podruhé. „Letos prvně
proběhne i tzv. Energetická maturita na 
„klasikách“ a na příští rok zvažujeme podob-
ný projekt středoškoláků i v distribučních
společnostech ČEZ,“ odhaluje další plány
pro středoškoláky k energetické tematice
personalista ČEZ Pavel Šimák, který stál 
u zrodu projektu na Temelíně.
Další letošní novinkou je možnost zapojení
do projektu individuálních zájemců, tedy
studentů, kteří nestudují v některé ze spolu-
pracujících jihočeských škol. „V letošním
ročníku Jihočeské maturity máme několik
individuálních zájemců. Jde o studenty 
s eminentním zájmem o energetiku a jader-

Stodvacet studentů středních škol letos přijede na elektrárnu Temelín,
aby absolvovali Jadernou maturitu 2010. „Jde o projekt organizovaný
Skupinou ČEZ od roku 2008, který je zaměřený na studenty technických
středních škol a gymnázií se zájmem o jadernou energetiku. V průběhu
tří dnů studenti absolvují přednášky, besedy a prohlídku elektrárny. 
Svůj pobyt na Temelíně zakončí závěrečným testem - Jadernou 
maturitou. V letošním roce byl o tento třídenní vzdělávací cyklus 
obrovský zájem, a proto uspořádáme tři kola,“ říká Romana Balounová
z JE Temelín, která má organizaci akce na starost.

JADERNÁ MATURITA
LETOS JIŽ POTŘETÍ



11ENERGETIKA A VZDĚLÁNÍ

Na školách v ČR je toto téma předmětem
mnoha otázek a studenti se hodně zajímají
o dostavbu. Podle mne cítí možnost svého
uplatnění. V Rakousku jsem nezaregistroval
nějaký zvýšený zájem o nové bloky. Ale jak
už jsem uvedl v některé předešlé odpovědi,
nevyskytují se ani negativní reakce. 

Ty patříš k personálu elektrárny, který
spouštěl bloky Temelína. Chtěl by sis
to zopakovat na temelínské trojce 
a čtyřce?
Máš pravdu. Byl jsem u spouštění obou
bloků. Bylo to náročné, ale taky mě to hod-
ně ovlivnilo, co se týče profesních znalostí.
Mohl jsem se učit od mnoha šikovných lidí
a myslím si, že mi vědomosti, které jsem
získal v tomto období, hodně ulehčují život
v současné pozici. Pokud přijde nabídka
zúčastnit se spouštění nových bloků, tak ji
určitě přijmu. Myslím si, že je zase potřeba
dát dohromady partu lidí, takovou tu „mod-
rou směnu“, jako byla u spouštění prvních
dvou bloků Temelína.

Václav Brom

ných lidí toužících po vědomostech. Rád
vzpomínám a rád se tam vracím. 

Tolik kontaktů se studenty přináší i za-
jímavé historky. Řekneš mi nějakou?
Těch historek je mnoho. Věř mi. V poslední
době se staly dvě velice úsměvné. Absol-
voval jsem 15 přednášek v jednom týdnu
na ostravských školách. Po prvním dni mi
začaly okolo poledne chodit maily s otáz-
kami: Jak rychle se šíří tma? Nebo za jak
dlouho se vymění magnetické póly země?
Samozřejmě jsem se snažil odpovídat. No,
a pak jsem zjistil, že jsem nevědomky udělal
pro několik studentů test z fyziky. A prý
úspěšně, jak mi sdělil jejich profesor. A ta
druhá? Měl jsem možnost prezentace
přednášky pro 500 z 800 studentů, kteří
chodí na jednu střední školu v severních
Čechách. Po týdnu přednášení mi přišlo
osm nabídek k sňatku. Jaderná energeti-
ka je prostě zajímavá.

Dnes se začíná mluvit o stavbě nových
bloků na Temelíně. Zajímá to studenty
a jaký mají na rozšíření názor v Če-
chách a v Rakousku?

Vašku, v roce 2009 ses zúčastnil 105
besed na školách. Pamatuješ si tu úpl-
ně první, kterou jsi kdy absolvoval?
Těch přednášek už bylo tolik. Za posledních
10 let více jak sedm stovek, takže mám
problém si pamatovat, kde byla první před-
náška v tomto roce. I proto si opravdu nepa-
matuji tu úplně první. Jistě vím jen to, že
jsem tam byl s Jirkou Tycem a Bohdanem
Zronkem.  

Co tě na těchto besedách baví a jak
dlouho ještě u nich vydržíš? 
Začnu od zadu. Zatím z přednášek únavu
necítím, takže se pokusím ještě chvíli o elek-
trárně studentům vyprávět. Jsou tu však 
i věci, které moc neovlivním. Za prvé všude
se teď hodně šetří, a tak se nemusejí najít
peníze ani na organizaci přednášek. Za dru-
hé pro mě může omezujícím prvkem být 
i zůstatek bodů za moje řidičské „umění“.
Těch šedesát tisíc kilometrů za volantem
ročně se musí někde projevit. A co mě na
besedách baví? Tuhle otázku jsem si už
taky položil a přitom odpověď je jednodu-
chá. My můžeme studentům zaplnit práz-
dná místa ve vzdělání. Takže je naše povin-
nost umožnit jim, aby si rozšířili své obzory.
Jak s tím oni naloží, už neovlivníme.  

Školáci a studenti mají vždy řadu dota-
zů. Je nějaký, který nikdy nechybí 
a jak odpovídáš?
Kluci se ptají, jaké mám auto. Já odpovídám,
že má čtyři kola a volant. No a slečny by rá-
dy znaly můj telefon. Jednoduché, s tím ne-
mám problém. Je to Nokia. 

Absolvoval jsi řadu besed v Rakousku.
Čím se liší od těch v ČR?
Na začátku se lišily strašně moc. Často jsem
v duchu i přemýšlel, jestli se ještě někdy
dostanu přes hranice do ČR, protože naše
názory se v mnohém diametrálně rozchá-
zely. Ale v posledních 2-3 letech je to úplně
o něčem jiném. Rakušané si buď uvědo-
mují, že to bez jádra opravdu nejde, nebo
jim téměř bezproblémový provoz Temelína
sebral argumenty. Dokonce musím říci, že
jedna z nejhezčích přednášek, za celou do-
bu co přednáším, byla v Rakousku. A to 
v benediktýnském klášteře. Mnoho vzděla-

V březnu letošního roku získal cenu ČEZ za velký přínos v osvětě jaderné energetiky, a to nejen v České 
republice. V roce 2009 absolvoval 110 přednášek na středních školách v ČR a 16 v Rakousku. 
S Václavem Havlíčkem, který pracuje jako vedoucí reaktorového bloku JE Temelín, se znám téměř 15 let.
Znám jeho „svojský“ humor, a i proto jsem se na tenhle rozhovor těšil.

STUDENTŮM POMÁHÁME
ROZŠÍŘIT OBZORY O JÁDRO

Václav Havlíček při jedné z letošních besed, tentokrát v Sokolově



Více jak tisícovku závodníků, funkcionářů
a diváků přivítalo vlídné jarní počasí a pře-
devším náročná trať táhnoucí se parkem
kolem informačního centra. „Bylo to z kopce
do kopce, proto se neustále muselo měnit
tempo a rytmus běhu. Opravdu náročná,
ale spravedlivá trať,“ zhodnotila okruh vítěz-
ka kategorie mladších žákyň Beshirová ze
Zdic, která by ráda za deset let reprezen-
tovala ČR na olympiádě. „Jednou bych
chtěla olympiádu vyhrát,“ přeje si talento-
vaná běžkyně. 
„Trať postavil Pavel Novák, který dobře ví, co
mi sedí. Jsem šťastný, že mi to doma v již-
ních Čechách vyšlo,“ řekl spokojený „do-
mácí“ vítěz hlavní kategorie Jan Kreisinger,
který jako vytrvalec dlouhá léta působil prá-
vě v pořádajícím SK Čtyři Dvory, odkud
odešel do Kroměříže.
Spokojený byl i předseda Jihočeského sva-
zu atletiky Pavel Novák. „Přeje počasí, tratě
jsou náročné, prostředí zajímavé a program
klape bez zádrhelů. Co si víc přát,“ pochva-
luje si předseda.
„Závody v přespolním běhu jsme v parku
u Temelína uspořádali poprvé v loňském
roce. Tehdy se jednalo o mistrovství Jiho-
českého kraje. Závodníkům se prostředí 
líbilo, a proto jsme se rozhodli závody u te-
melínské elektrárny zopakovat, tentokrát
však na celorepublikové úrovni,“ vysvětlil
výběr místa ředitel mistrovství Bohuslav Vít
z pořádajícího SK Čtyři Dvory České Budě-
jovice, který se krátce ohlédl za průběhem

závodů po jejich skončení. „Myslím, že le-
tošní mistrovství proběhlo po stránce spor-
tovní i organizační na dobré úrovni. Musím
ocenit zodpovědný přístup týmu pořadatelů.
Vedení elektrárny Temelín patří dík za pos-
kytnutí dobrého zázemí v informačním cen-
tru a za podporu tomuto závodu. Dobrou
sportovní stránku závodu hodnotili nejen
závodníci již v průběhu samotného mistrov-
ství, ale i funkcionáři Českého atletického
svazu ve svých oficiálních hodnoceních.
Doufám, že toto mistrovství položilo základ
pro pořádání podobných sportovních akcí
v této zajímavé lokalitě.“
„Je to poprvé, kdy u naší jaderné elektrárny
proběhla sportovní akce celorepublikového
rozsahu. Ukázalo nám to další možnosti vy-
užití zámeckého parku a okolí elektrárny.
Vždyť zde již pravidelně probíhají svatební
obřady, cykloturistické či zábavné akce pro
veřejnost. Běžci nám nyní ukázali další mož-
nosti parku,“ říká zástupce ředitele JE Te-
melín Antonín Ješátko. 

Václav Brom
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Předposlední sobotu v březnu proběhlo v zámeckém parku u Informač-
ního centra elektrárny Temelín Mistrovství ČR v přespolním běhu. 
Do mistrovského závodu se přihlásilo 419 závodníků, kteří se v 11 kate-
goriích utkali o titul republikových přeborníků pro rok 2010. 

PARÁDNÍ MISTROVSTVÍ 
U JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Vítěz elitní kategorie mužů Jan Kreisinger protíná

cílovou pásku.
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dřívější vládní usnesení, které výstavbu no-
vých jaderných elektráren zakazuje.
Evropské státy si začínají uvědomovat, že
energetika z jádra patří ke spolehlivým do-
mácím zdrojům a snižuje jejich závislost na
dodávkách surovin ze zahraničí, jako jsou
ropa a plyn,“ řekl Terem.
Slovenský odborník se dále vyjádřil i k tolik
diskutovanému rozšíření temelínské elek-
trárny o dva bloky. „Já vždy zdůrazňuji, že
rozvoj jaderné energetiky je potřebný, a to
se samozřejmě týká i České republiky,“
míní Terem. Podle něj je však pro takový
krok klíčová jedna podmínka, a tou je sou-
hlas lidí, kterých se to týká. „Jelikož veřejné
mínění v České republice podporuje rozvoj
jaderné energetiky (průzkumy veřejného
mínění dokazují, že více jak 70 % Čechů
je pro rozvoj jádra), tak pak je rozšíření Te-
melína krok správným směrem. Pro bu-
doucí energetickou soběstačnost České
republiky je elektřina vyráběná z jádra klí-
čová, jinou možnost nemáte,“ zdůraznil. 
Dále ocenil spolupráci České republiky 
a Slovenska v jaderné energetice. „Obě ze-
mě patří mezi aktivní členy Evropského ja-
derného fóra a vyměňují si zkušenosti v mno-
ha oblastech, například v oblasti jaderné
bezpečnosti,“ dodal Terem.

Pavel Hlouch

ských Bohunicích na začátku semdesátých
let minulého století. „Jaderná energetika
má na Slovensku budoucnost a naše vláda
plánuje výstavbu nové jaderné elektrárny
rovněž v Jaslovských Bohunicích,“ řekl.  
Dále pak hovořil o rozdělení reaktorů do 
stupnic podle bezpečnosti, což mělo i vliv
na uzavírání některých jaderných elektráren
ve východní Evropě, například v Litvě, Bul-
harsku a na Slovensku. „Po pádu železné
opony sice Rakousko požadovalo uzavření
všech jaderných elektráren v bývalém so-
větském bloku, a to z důvodu pochybností
o bezpečnosti jejich reaktorů. 
S tímto přístupem však zůstali Rakušané
osamoceni a nakonec se prosadilo reálnější
stanovisko odborníků z Mezinárodní agen-
tury pro atomovou energii, kteří doložili, že
i mezi reaktory jaderných elektráren ve zmí-
něných zemích existují rozdíly a řada z nich
splňuje přísná bezpečnostní kritéria,“ vysvětlil. 
Slovenský odborník je rovněž přesvědčen,
že jadernou energetiku čeká v Evropě v příš-
tích letech velký boom a končí tak doba,
kdy mnohé evropské státy hlásily ukončení
provozu svých reaktorů. „Návrat k jaderné
energetice už ohlásily Švédsko, Velká Bri-
tánie a Itálie, výstavbu jaderné elektrárny
plánuje i dosud bezjaderné Polsko a nová
spolková vláda v Německu hodlá zrušit

Učinil tak na dvoudenní vědecké konferenci
Udržitelný rozvoj v evropských regionech,
kterou pořádala českobudějovická Vyso-
ká škola evropských a regionálních studií
spolu s nadací Konrad-Adenauer-Stiftung
začátkem dubna v budově Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
Slovenský expert na ní přednesl příspěvek
„Jadrové elektrárne a ich význam v štruktúre
energetických zdrojov SR“. Konference se
dále zúčastnili odborníci z Česka, Sloven-
ska a Ukrajiny.   
Docent Terem v úvodu svého vystoupení
přiblížil historii a budoucnost jaderné ener-
getiky na Slovensku. Zmínil se o začátku
provozu vůbec v první jaderné elektrárně na
území tehdejšího Československa v Jaslov-

Významný slovenský odborník na jadernou energetiku docent Peter Terem z Fakulty politických věd 
a mezinárodních vztahů Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici podpořil rozvoj jaderné energetiky 
v Evropě a zároveň i dostavbu Temelína. 

SLOVENSKÝ ODBORNÍK
PODPOŘIL DOSTAVBU TEMELÍNA

Docent Peter Terem na fotografii z konference (druhý zprava)

Pohled do reaktorového sálu bloků JE Temelín. 

V popředí je zavážecí stroj na výměnu paliva.



zvelebit budovu, dokoupit počítače s inter-
netovým připojením a především přivést do
klubu další lidi,“ přeje si Vladimír Záruba.
„Charita je pomoc. Ať se vám pomáhat daří
a nízkoprahový klub DOMINUS TECUM se
stane domovem všech lidí, kteří pomoc po-
třebují nebo nechtějí být sami,“ popřál klubu
ve svém požehnání českobudějovický bis-
kup Pavel Posád.

Václav Brom
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„S rozjezdem podobného zařízení jsme po-
máhali i v Týně nad Vltavou, kde před lety
vznikl, také při Farní charitě, nízkoprahový
klub BONGO. I tato zkušenost nám ukázala,
že jde o přínosný projekt v naplnění volno-
časových aktivit mládeže. Proto Nadace
ČEZ projekt ve Zlivi podpořila padesáti tisíci
korunami na jeho rozjezd,“ řekl při otevření
klubu člen správní rady Nadace ČEZ Fran-
tišek Lust. 
Právě financování provozu zařízení je důle-
žité k jeho udržení při životě. „Dobrou spo-
lupráci máme s odborem sociálních služeb
Jihočeského kraje, využíváme možnosti fi-
nancování z ministerstev. Dalším zdrojem
jsou dárci a Nadace ČEZ nám svým pří-
spěvkem pomohla k pořízení základního
zařízení pro klub,“ chválí si spolupráci Vla-
dimír Záruba.
„Pomocí takových zařízení dáváme přede-
vším mladým lidem příležitost a prostor, aby
měli možnost nacházet cestu člověka k člo-
věku,“ řekla při otevření klubu náměstkyně
hejtmana Ivana Stráská, která má na starost
právě sociální oblast. 
„Můžeš si tu zahrát fotbálek, šipky, kulečník,
společenské hry. Můžeš si tu pouštět svoji
hudbu, brouzdat po Internetu nebo jen
prostě pobejt s kámošem a nedělat nic.

Klub je zároveň místo, kam můžeš zajít, když
máš nějaký problém - můžeme ti poradit,
co dělat nebo kam máš jít,“ mohli si všichni
k poslání klubu přečíst na malém letáčku.
„Nyní denně klubem prochází kolem dvaceti
lidí. Nedávno jsme například našli pětici ne-
zaměstnaných práci v lese,“ říká k návštěv-
nosti a dalším možnostem ředitel Farní cha-
rity ve Zlivi, podle kterého je rok 2010 ro-
kem rozjezdu. „Chtěli bychom postupně

Na začátku dubna byl otevřen při Farní charitě ve Zlivi nízkoprahový klub pro děti a mládež DOMINUS TECUM.
V bývalé budově jeslí vzniklo místo pro setkávání zlivské mládeže ve věku 6 až 26 let. „Analýza nám ukázala,
že mládež této kategorie nemá prostor, kde by mohla kvalitně naplňovat svůj volný čas,“ říká ředitel Farní
charity ve Zlivi Vladimír Záruba.

CHARITĚ VE ZLIVI 
POMOHLA I NADACE ČEZ

„Pozitivně letošní návštěvnost ovlivnilo břez-
nové Mistrovství ČR v přespolním běhu,
kdy si v jeho průběhu prohlédlo expozice
několik stovek závodníků, funkcionářů i di-
váků. Zvýšený zájem lidí o naše expozice
pokračoval i o Velikonocích, kdy přijelo
hodně individuálních návštěvníků. O Te-
melínu se v poslední době hodně mluví 
v souvislosti se stavbou nových bloků 
a tomu přičítáme hlavní příčinu vyšší
návštěvnosti v začátku letošního roku,“
vysvětluje zájem o Temelín tiskový mluvčí
elektrárny Václav Brom.

Daniela Radevová

Informační centrum elektrárny Temelín navštívilo za první tři měsíce letošního roku 5 558 lidí, což je 
nejvyšší čtvrtletní návštěvnost od zahájení provozu infocentra v roce 1991. Ve srovnání s rokem 2009 
je letošní návštěvnost téměř o padesát procent vyšší. 

REKORDNÍ ČTVRTLETÍ IC TEMELÍN

Graf návštěvnosti IC JE Temelín 2009 - 2010 (srovnávané období 1. čtvrtletí)

Zdroj grafu: databáze návštěvníků Informačního centra JE Temelín

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



obsluhujeme především naše osady Novou
Ves a Chlumec. Často jezdíme do obecních
lesů či na jednání do Budějovic. Ročně
tak najezdíme kolem dvaceti tisíc kilometrů
a předané vozidlo nám pomůže několik let,“
uvedla při předání vozu starostka Olešníku
Jana Píchová.
„Již v roce 2008 jsme předali hasičské vo-
zidlo do Protivína. Loni v únoru v Kostelci
nad Vltavou a v říjnu v Dřítni jsme zásaho-
vými vozidly pomohli obnovit techniku ha-
sičům v těchto obcích. Čtvrté vozidlo Opel
CAMPO začalo v říjnu 2009 pomáhat le-
sákům v obci Temelín. Páté auto tedy za-
číná jezdit pro obec Olešník a ještě do po-
loviny roku chceme užitný automobil při-
pravit a předat do obce Všemyslice. Přes-
tože se nejedná o nová vozidla, prošla revizí
a jsou v dobrém technickém stavu.
Myslím, že v obcích u elektrárny Temelín
ještě udělají po řadu let výbornou službu,“
říká generální ředitel společnosti ČEZ Správa
majetku Jan Kalina.

Václav Brom

„Škodovka, kterou jsme v obci jezdili, po
deseti letech dožila. Proto jsme přivítali 
nabídku ČEZ a od předané Fabie si slibu-
jeme, že nám dobře poslouží několik let 
a myslím, že budeme jezdit i s menšími
provozními náklady. Služebním autem úřadu

www.cez.cz

Loni v prosinci jsme vám na titulní straně
Temelínek poprvé představili dvojčata Edu 
a Idu, když si užívala lyžování na horách.
Minule se naše dvojčata Eda a Ida poprvé
na poslední straně představila na infor-
mačním centru jako průvodci Jadernou
elektrárnou Temelín. Tentokrát jsme je
zachytili u největší české turbíny, která
pracuje ve strojovně temelínské elektrárny. 
V květnu navštíví blokovou dozornu. 

Výherci z minulé soutěže
Tu vyhlásil EDA a její téma byly ZIMNÍ
RADOVÁNKY. „Teda mládeži, mám radost.
Zima se sněhem se vám líbila a já měl 
radost z krásných zimních obrázků. Ze školy
Žimutice přišlo i několik hezkých povídání 
a to od páťačky Šárky Trávníčkové, která si
zimu parádně užila, vám posíláme. Díky Eda.“
- - - - -
Zima nezačala zrovna pěkně. Všichni jsme
čekali, že na Vánoce napadne sníh. Ale jak
to tak bývá každý rok – nenapadl. Začalo
chumelit  až po Vánocích, ale tak hodně,
že za pár dní měla problémy i auta na sil-
nicích. Všude bylo půl metru sněhu. Nám
to ale vůbec nevadilo, spíše naopak. Každý
den jsme chodili sáňkovat na ne moc velký
kopec, ale zato jsme zažili spoustu legrace.
Vedli jsme sněhové bitvy a domů se vraceli
jako zmrzlí sněhuláci. Také jsme se rozhodli,
že na zahradě postavíme velké iglú. Problém
to nebyl, protože sněhu kolem nás bylo dost.
Iglú stálo a my jsme měli velkou radost.
Byl to takový náš dům, který jsme, my děti,
postavily vlastníma rukama. Myslím, že 
zimy bylo dost, a tak nedočkavě čekáme 
na sluníčko, které nám umožní jiné – jarní
radovánky.
Šárka Trávníčková, Žimutice (11 let)

SOUTĚŽÍME S EDOU A IDOU - 2.
Dnes téma vyhlašuje Ida: „Chlapci a děvčata,
přišlo jaro. Nakreslete nám jarní obrázek,
napište veselou historku a především pošlete.
Nejzajímavější práce budou otištěny v květnu
a jejich autoři se od nás mohou těšit na
dárečky. Těšíme se na poštu od vás.“
Soutěž je určena pro mládež do 18 let.
Uzávěrka je 10. května 2010. Svá dílka
posílejte na adresu: 
JE Temelín
Václav Brom, oddělení komunikace
373 05 Temelín. 
Na obálku napište: 
SOUTĚŽÍME S EDOU A IDOU - 2

Patrik Koubek, 

ZŠ logopedická Týn nad Vltavou (10 let)

Káťa Němcová, 

ZŠ Máj Č. Budějovice (14 let)

Jak jsem předváděla bruslařské kreace, měla
jsem nový úbor (trochu malý). Při dřepu povolil
na zádech. Zjistila jsem to pozdě. Potlesk pak
patřil mému oblečení, ne výkonu.

Šárka Rendlová, ZŠ Dubné (14 let)

Starostka Olešníka Jana Píchová přebírá klíčky 

k Fabii od Jana Kaliny, generálního ředitele 

ČEZ Správa majetku.

V polovině dubna předal generální ředitel ČEZ Správa majetku 
Jan Kalina osobní automobil Škoda Fabia combi SDI do užívání 
obce Olešník. Je to již pátý užitný automobil z vozového parku ČEZ, 
který začal sloužit v některé obci v okolí JE Temelín.

AUTO PRO OLEŠNÍK



Kreslil: Paul Gribbin, námět: Václav Brom


