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Jadernou maturitu 2010 absolvovalo 112 studentů
Bicyklem za jádrem - popáté a rekordně
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SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
přestože červen jsme zvyklí vnímat spíše jako letní
měsíc, moc jsme se v jeho začátku neohřáli. Nao-
pak jsme si užili hodně deště. Ten potrápil přede-
vším Moravu, kde v řadě míst způsobil povodně.
Také naše Vltava zvedla svou hladinu, i když na
rozdíl od roku 2002 neohrožovala lidi a obydlí
podél svého toku. Přesto i nám silný déšť vadí.
Spláchne do koryta hodně nečistot z břehů, kte-
rých se musíme na čištičce v areálu elektrárny
zbavovat. Pro nás je totiž Vltava zdrojem surové
vody pro provoz bloků a je-li znečištěná, klade
větší technologické nároky na zpracování než 
za normálního stavu. 
Máme za sebou hodnocení pěti provozních měsí-
ců roku 2010 a jedním z ukazatelů, které trvale
sledujeme, je poruchovost bloků. V něm jsme do
konce května dosáhli hodnoty 0,15 procenta, což
je absolutně nejlepší výsledek od zahájení provozu
před deseti lety. Navázali jsme tak na úspěšný
konec loňského roku, kdy jsme dosáhli hodnoty
1,75 procenta, tedy nejlepšího ročního výsledku
Temelína. Začínáme tedy sklízet první ovoce 
postupné modernizace elektrárny, kterou jsme 
nastartovali v polovině roku 2007 v projektu
Bezpečně 15TERA. 
Společnost ČEZ pokračuje v legislativních přípra-
vách stavby nových bloků v lokalitě Temelín. Na
konci května byla na ministerstvo životního pro-
středí předána dokumentace vlivu tohoto záměru
na životní prostředí - EIA. Je to další krok, který
nás přibližuje k realizaci stavby. Na 500 stránkách
dokumentace s 2000 stránkami příloh jsou veřej-
nosti předkládány všechny aspekty vlivů výstavby
a provozu nových bloků na ovzduší, přírodu i lidi
žijící v blízkém i vzdáleném okolí elektrárny.
Česká veřejnost se bude moci s dokumentací, po
jejím zveřejnění ministerstvem, seznámit nejen na
úřadech dotčených obcí, ale i na webových strán-
kách společnosti ČEZ a v Informačním systému
EIA. V tištěné podobě bude přístupná i na Infor-
mačním centru Jaderné elektrárny Temelín. Pro
potřeby rakouských a německých sousedů byla
také přeložena do němčiny. Chci zdůraznit, že
proces EIA v České republice patří mezi nejpo-
drobnější a nejnáročnější procesy analýzy vlivu
na životní prostředí v Evropě. Proto je pro nás dů-
ležité, že přechází do další fáze - k veřejné diskuzi.
Přeji nám všem léto se sluncem zalitou modrou
oblohou. 
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



Ve třetím letošním čísle Temelínek jsme vyhlásili téma: „Jarní
akce aneb užíváme si sluníčka“. Pojali jste téma opravdu 
velmi volně, takže se objevila řada námětů. Moc se nám snímky 
líbily. Věříme, že jsme z nich vybrali zajímavou pětici. 

Naše Fotopřehlídka pokračuje dalším - letním kolem. Pro ně
vyhlašujeme téma: „Léto, jaké máme rádi“. V době, kdy
vzniká toto shrnutí, je venku 30 stupňů nad nulou. Prostě léto
přišlo a pošlete nám snímek, jak ho prožíváte nejraději. 

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 19. července 2010 a foto posílejte na
adresu: vaclav.brom@cez.cz.

www.cez.cz

FOTOPŘEHLÍDKA 2010
VYHLAŠUJEME TÉMA 5 / 2010:
„LÉTO, JAKÉ MÁME RÁDI“

Martin Šíma, Týn nad Vltavou (24 let) 
I v panelovém domě může být člověk úzce spojen s přírodou. V zimě se k nám na lodžii naučily
chodit veverky na ořechy a chodí stále každý den. Je to úžasné a milé zvířátko. Posuďte sami. 

Alena Korbelová, Dolní Bukovsko (51 let) 
Mezinárodní den dětí oslavily děti z Mateřské školy v Dolním Bukovsku u místních hasičů v moři pěny. 

Petr Buneš, Vesce (31 let)
Letošní jaro nám zatím nedopřálo mnoho sluníčka, ale malým hasičům na soutěži v Týně nad
Vltavou přece jen vysvitlo a připravilo krásný slunečný den, plný soutěžního napětí a následné
radosti z úspěchu.

Michal Sup, Milevsko (26 let)
Autor fotografie si užívá sluníčka a přitom sám sebe zvěčňuje 
v krásném rakouském městě Hallstatt.

Vladimír Hruška, Týn nad Vltavou (54 let)
Mraveneček v lese ... ale nic nenese.



práci - pracuji celý život v elektroenergeti-
ce, a ta životní prostředí výrazně ovlivňuje.
Jsem příznivcem vhodné a pokud možno
šetrné kombinace zdrojů elektřiny – jádra,
fosilních paliv i rozumně pojatých obnovi-
telných zdrojů. 

i plasty, sklo, baterie, drobnou elektroniku
atd. Nebo mohu použít příklad bydlení – ži-
jeme v rodinném domě, který je pojatý jako
nízkoenergetický, topíme tepelným čerpa-
dlem. Máme velkou zahradu, zasadili jsme
mnoho stromů a keřů, rostlinný odpad kom-
postujeme. A abych nezapomněla na svou

Co vy a životní prostředí? 
Pocházím  z jižních Čech a jako většina Ji-
hočechů mám ráda přírodu a snažím se ji
šetřit. Například co se týká odpadů, odmala
jsme doma sbírali starý papír a dnes, díky
dobrému systému sběru odpadů, třídíme 

Zpracovat dokumentaci na jakoukoliv novou stavbu není jednoduché. Ale dát dohromady materiál, podle 
kterého se bude posuzovat vliv výstavby nových jaderných bloků Temelína na životní prostředí, je určitě 
mnohem náročnější. „Základní část dokumentace EIA, kterou jsme posledního května předali ministerstvu
životního prostředí, má přes 500 stran. Odborné studie a další přílohy mají zhruba dalších 2000 stran.
Váhu celé dokumentace odhadujeme na 25 kilogramů. Na práci se přímo podílelo zhruba 200 odborníků,“
říká manažer útvaru Kvalita a bezpečnost útvaru Výstavba jaderných elektráren Iva Kubáňová, která má
problematiku EIA pro nové bloky Temelína na starost.

EIA JE VELKÁ TÝMOVÁ PRÁCE

ce) a příslušným správním úřadům. „Pro 
Rakousko a Německo byla přeložena do
němčiny a v tomto znění jim bude minis-
terstvem životního prostředí předána.
Česká veřejnost se bude moci s dokumen-
tací po jejím zveřejnění seznámit na dotče-
ných obcích a rovněž v elektronické podo-
bě na webových stránkách společnosti
ČEZ a v Informačním systému EIA. V tištěné
podobě bude volně přístupná na Informač-
ním centru Jaderné elektrárny Temelín,“
říká k dostupnosti dokumentace EIA Iva
Kubáňová, manažerka útvaru Kvalita 
a bezpečnost.

Ladislav Kříž

„Při zpracování dokumentace jsme vychá-
zeli z předloženého oznámení záměru, cíle-
ně zpracovaných podkladových studií, zna-
lostí a odborných zkušeností našich zaměst-
nanců. Současně jsme využívali podklady
z Programu sledování vlivu Jaderné elek-
trárny Temelín na životní prostředí. Ten pro-
bíhá od roku 2000 a sleduje vliv provozu
elektrárny na různé složky životního prostře-
dí,“ představuje přípravu dokumentace, která
dohromady váží 25 kilogramů, její zpraco-
vatel RNDr. Jan Horák ze společnosti SCES
– Group, spol. s r.o., která ji zpracovala.
V další fázi procesu EIA bude dokumentace
rozeslána dotčeným územním samospráv-
ným celkům (Jihočeský kraj a dotčené ob-

Příprava více než pětisetstránkové dokumen-
tace EIA se dvěma tisíci stránek příloh a od-
borných studií trvala 15 měsíců. Na jejím
zpracování se podílelo 200 odborníků z řa-
dy renomovaných institucí jako například
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., divize
Energoprojekt, Český hydrometeorologický
ústav, Ústav fyziky atmosféry Akademie věd
ČR či Výzkumný ústav vodohospodářský
TGM. V dokumentaci je hodnocen vliv do-
stavby na životní prostředí. Posuzují se na-
příklad vlivy na veřejné zdraví, vlivy na živo-
čichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horni-
nové prostředí, vodu, ovzduší, klima a kra-
jinu, přírodní zdroje, hmotný majetek či kul-
turní památky. 

Společnost ČEZ předala posledního května na ministerstvo životního prostředí dokumentaci vlivů záměru
„Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín“ na životní prostředí (EIA). 

DOKUMENTACE EIA 
PŘEDÁNA MINISTERSTVU

Místo pro stavbu 

3. a 4. bloku 

elektrárny Temelín



Co si může obyčejný člověk představit
pod slovy - dokumentace EIA 
na stavbu dvou jaderných bloků 
v lokalitě Temelín?
Předně – zkratka EIA pochází z angličtiny
a česky znamená posuzování vlivů na život-
ní prostředí. Dokumentace EIA na stavbu
nových bloků v lokalitě Temelín je odborné
dílo, jehož forma je předepsána zákonem.
V úvodu shrnuje základní údaje o firmě 
a záměru, včetně zdůvodnění potřebnosti
nového jaderného zdroje nebo popisu
technického řešení. Další část tvoří údaje
o stavu životního prostředí v daném území,
což je vlastně výchozí situace před realiza-
cí záměru. Nejpodstatnější je pak ta část,
ve které se hodnotí vliv záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí včetně přeshra-
ničních vlivů.

Dokument má zpracovánu řadu oblastí.
Která byla na zpracování nejsložitější 
a proč?
U takto velkého projektu, jako je stavba no-
vé jaderné elektrárny, je téměř všechno 
složité. Dokumentace EIA mohla vzniknout
díky několikaleté předchozí práci. Nejdříve
se dělaly analýzy, zda je dostavba Temelína
možná. Zkoumal se trh, chtěli jsme vědět,
jaké reaktory nové generace jsou k dispo-
zici, zajímali jsme se předběžně i o jejich
vliv na životní prostředí. Uskutečnilo se ně-
kolik průzkumů trhu v oboru, dostali jsme
mnohé údaje, ze kterých se pak připravo-
valy podklady pro dokumentaci EIA. Tento
krok byl náročný a velmi důležitý, neboť
základy musí být vždy to nejpevnější, to
známe z běžného života. A druhou oblastí,
kterou bych ráda zmínila, je vypořádání zá-
věrů tzv. zjišťovacího řízení. Pro připomenutí
– v létě 2008 ČEZ oznámil svůj záměr do-
stavět Temelín a následovalo tzv. zjišťovací
řízení. V rámci této části procesu EIA jsme
obdrželi 34 hlavních podmínek a 165 nej-
různějších připomínek, podnětů, požadavků,
které máme za povinnost v dokumentaci
EIA vypořádat. To byl úkol obtížný svým
obsahem i rozsahem. Pevně věřím, že jsme
se s ním poprali úspěšně.

Ukázal některý závěr na tak zásadní
skutečnost, která by bránila stavbě
nových bloků na Temelíně? 
Já nerada dávám černobílé soudy, ale ptáte
se na zásadní skutečnosti bránící dostavbě.
Ty se neobjevily. Přestože nějaké vlivy na
životní prostředí každý energetický zdroj má,
byla bych moc ráda, abychom si uvědomili,
že dostavbou Temelína získáme spolehlivý,
bezpečný, ekologický a ekonomický zdroj
vyrábějící elektřinu do roku 2080. I my dnes
využíváme infrastrukturu budovanou za Ra-
kouska – Uherska. Tak proč by se naše
generace nemohla chovat stejně, tedy
myslet i na vzdálenější zítřky?

Dobře, dokumentace EIA je připra-
vena. Co se s ní nyní bude dít?
Začíná svou pouť na ministerstvu životního
prostředí, které ji zveřejní, obešle dotčené
subjekty k připomínkování a dále pak celý
proces řídí. Další zásadní kroky jsou zpra-
cování posudku odborníky, pravděpodob-
ně veřejné projednání. Konečným krokem
je vydání stanoviska. Hodně jsem to zkrátila,
ale časově mluvím, v ideálním případě, 
o jednom až dvou letech.

Stejně jako při posuzování EIA 
na sklad použitého paliva Temelína 
jsou účastníky řízení i sousedé 
z Rakouska a Německa. 
Co tahle skutečnost znamená?
Pro zpracovatele to znamená, že se vše
překládá do němčiny. A pokud to zobec-
ním, jsou to účastníci procesu EIA, jejichž
názory si vyslechneme a budeme s nimi
komunikovat. Že to nebude jednoduché,
asi všichni tušíme. Nicméně, dnes jsme 
emancipovanou zemí Evropské unie, stej-
ně jako ostatní země řešíme pokrytí budou-
cí potřeby elektrické energie, ale i ener-
getickou bezpečnost. To je naše vlastní
zodpovědnost, naši sousedé nám s ní
nepomohou.

Kde si tuto dokumentaci bude moci
prohlédnout ten, koho dostavba 
JE Temelín zajímá, například u nás 
v jižních Čechách? 
Míst je mnoho. Jednak Informační systém
EIA na internetu, dále pak dokumentaci
EIA obdrží přilehlé obce a další subjekty.
Určitě ji umístíme i v našem temelínském
informačním centru.

Představte si, že ministerstvo vydává 
kladné stanovisko k procesu EIA 
na nové bloky Temelína. 
Je to hezká představa a co vám tak
proběhne hlavou?
Na tuhle otázku se mi moc nechce odpo-
vídat, ale nejsem zase tak pověrčivá, tak
budiž. Samozřejmě, představa je to krásná.
Co mi proběhne hlavou? Je toho hodně,
ale nejvíc asi dobrý pocit z týmové práce
všech zúčastněných. Tak jako u dítěte je
první krůček důležitý, vzpomíná se na něj,
ale postupně přichází další etapy života,
tak to cítím s procesem EIA. Velmi důležitý
počáteční krok na dlouhé pouti života ja-
derné elektrárny.

Václav Brom

5JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN

Ing. Iva Kubáňová
Od roku 2009 pracuje jako manažer útvaru Kvalita a bezpečnost útvaru Výstavba
jaderných elektráren. Absolvent ČVUT Praha, fakulta strojního inženýrství, obor jader-
ně energetická zařízení. Do energetiky vstoupila na JE Temelín v oddělení jaderné
bezpečnosti. Dále pracovala na SÚJB  v oblasti záruk nad jaderným materiálem, později
jako lokalitní inspektor v době výstavby prvních dvou bloků JE Temelín a před nástu-
pem do současné pozice působila jako ředitel kvality u I&C Energo.
S rodinou žije v Českých Budějovicích. Má dceru Kláru, která  studuje vysokou školu
a syn Honza je středoškolák. Ve volných chvílích se odreagovává sportem, kde preferuje
lyže a tenis.
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trárny černouhelné, plynové či dokonce ty
nejdražší na topné oleje. Cena pak roste,
aby se zaplatil i jejich provoz. Jaderná 
energetika je díky nízkým výrobním nákla-
dům v tomto systému stabilizujícím prvkem
a elektřina z jádra je dlouhodobě dopředu
vyprodaná. Naopak negativní dopady do
ceny elektřiny začínají narůstat s rozma-
chem stále vyšší kapacity slunečních elek-
tráren. Ty nyní mají státem garantovanou
cenu na 20 let provozu, která je téměř de-
setinásobkem ceny na burze. Podle prog-
nózy ERÚ by letos česká domácnost s ma-
lým odběrem měla elektřinu ze slunce do-
tovat 415 korunami ročně, ale příští rok již
1 275 korunami.

Odpovídal Marek Sviták, 
tiskový mluvčí JE Temelín  

místních firem až do 70 procent objemu
zakázky. 

Dostavba Temelína je obrovská in-
vestice, která určitě zvýší cenu elek-
trické energie. 
Cenu elektřiny neurčuje ČEZ ani jiný výrob-
ce, ale trh, přesněji energetická burza. I ČEZ
Prodej, který dodává elektřinu zákazníkům,
ji musí od ČEZ, a. s., který ji vyrábí, koupit
za burzovní ceny. Jakákoli sleva by byla
tvrdě potrestána antimonopolním úřadem. 
Cena elektřiny se rovná nákladům na pro-
voz posledního zdroje, který ještě musí být
zapojený, aby bylo dost energie pro všech-
ny. Když je poptávka malá, jedou jen elek-
trárny s levným provozem - vodní, jaderné
a hnědouhelné. Elektřina je pak levná. Když
poptávka roste, musí se zapojit i dražší elek-

Jiří Nováček, Prachatice
V České republice je v energetice 
řada firem, které mají dostatečné
zkušenosti a kapacity. Jakou mají
šanci se do dostavby zapojit?
Mají dobré předpoklady na to, aby pře-
svědčily hlavního dodavatele o svých 
kvalitách a výhodách lokálních znalostí.
Pro mnohé české firmy je to příležitost 
k prosazení nejen v České republice, 
ale i na projektech v zahraničí. Ostatně
některé české firmy se na zahraničních
projektech již podílejí.
Míra zapojení tuzemských firem se bude
odvíjet od vybraného projektu. Důležitou
roli bude hrát také konkurenceschopnost
českých firem. Všichni kvalifikovaní zájemci
o dostavbu Temelína odhadují zapojení

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.

Roky 1990 a 1991 byly na Temelíně naplněny řadou mezinárod-
ních kontrol. Například v dubnu 1990 proběhla Mezinárodní mise
kontroly lokality (kvalifikace výběru staveniště). Souběžně v dubnu
a květnu1990 probíhala Mise Pre OSART MAAE - kontrola činnosti
při výstavbě a přípravě budoucího provozu. V roce 1991 proběhl

na JE Temelín Mezinárodní audit projekčních, bezpečnostních,
výstavbových a ekonomických aspektů - NUS Halliburton (USA).
Do této doby si Temelín prověřily téměř tři desítky mezinárodních
kontrol a žádná neukázala na zásadní nedostatek, který by bránil
bezpečnému spuštění a provozu elektrárny. 

V letošním roce si elektrárna Temelín připomene deset let od spuštění reaktoru a zahájení výroby elektřiny.
Reaktor prvního bloku byl nastartován 11. října 2000 a první elektřinu Temelín vyrobil 21. prosince 2000.
Proto se i Temelínky letos přidávají 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 vidíte montáž potrubí chladicí vody. Druhá fotografie nám ukazuje ocelovou konstrukci budoucího kontejnmentu

1. bloku.   
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vývoj nových typů reaktorů schopných dále
tyto použité palivové soubory využít. „Pro-
stě těch možností bude celá řada a sou-
časný sklad v této podobě zajistí provoz
temelínských dvou bloků asi na čtyřicet let,“
doplňuje tiskový mluvčí JE Temelín Marek
Sviták.

Václav Brom

se společnou příjmovou částí skladu, která
tak bude uprostřed budovy. A případné
nové bloky budou řešeny samostatně po-
dle typu vybraného projektu,“ odpovídá
Karel Šlégr. Ale není to pouze tato stavební
možnost. Současně stát prostřednictvím
Správy úložišť radioaktivního odpadu má
za úkol vyřešit do roku 2060 trvalé úložiště
pro tento materiál. Dále ve světě pokračuje

„I přesto, že termín návštěvy vyšel na pátek
28. května, tedy na první den voleb do Po-
slanecké sněmovny, přijely dvě třetiny sta-
rostů ze zóny havarijního plánování. Stali
se tak prvními oficiálními návštěvníky, kteří
si prohlédli dokončovaný sklad použitého
paliva,“ uvedl k návštěvě Milan Nebesář,
který akci za elektrárnu Temelín organizoval.  
„Stavební povolení jsme získali v únoru
2009 a v březnu byly zahájeny práce na
základech skladu. Vidíte, že nyní po patnácti
měsících práce je stavba prakticky dokon-
čena a dokončují se montáže technologie.
Vše finišuje tak, aby letos v létě mohl být
do skladu zavezen první obalový soubor
CASTOR naplněný devatenácti použitými
palivovými soubory. Celkem se do dvou
skladovacích hal vejde 152 CASTORŮ, tedy
palivo, které současné dva bloky Temelína
spotřebují za třicet let provozu,“ informoval
starosty Karel Šlégr z Projektového týmu
ČEZ. 
„A jak to budete dělat, když se životnost
současného Temelína, jak lze předpokládat,
prodlouží a navíc budou postaveny další
dva bloky v lokalitě?“ zajímalo starosty.
„Sklad je vlastně taková skládačka, kdy lze
zrcadlově postavit další dvě skladovací haly

Starostové obcí z okolí JE Temelín si prohlédli, jako první návštěva, sklad použitého paliva. 
Nabídku Jaderné elektrárny Temelín využilo 19 starostů z okolních obcí.

STAROSTOVÉ VIDĚLI SKLAD 
POUŽITÉHO PALIVA JAKO PRVNÍ

V dokončené skladovací hale starosty zaujal ventilační systém fungující na přirozeném proudění vzduchu.

„Porovnávala jsem statistiku a v květnu při-
jel dvojnásobek exkurzí základních škol
proti všem dosavadním měsícům. Dále při-
jelo i více skupinových exkurzí. Například
našimi již pravidelnými návštěvníky jsou
skupiny seniorů, které organizuje Oblastní
spolek červeného kříže z Hradce Králové.
Velký zájem byl také u zahraničních skupin.
V květnu nás navštívilo přibližně stejně za-
hraničních návštěvníků jako za první čtyři
měsíce letošního roku. V jedenácti skupi-
nách jich k nám přijelo 382 převážně z Ně-
mecka, Polska, Chorvatska, ale i třeba 
z Islandu,“ vysvětluje strukturu rekordní
květnové návštěvnosti vedoucí IC JE Te-
melín Jana Gribbinová.
Jaderná elektrárna Temelín si letos připo-
míná desetileté výročí od spuštění reaktoru
1. bloku a zahájení výroby elektřiny. „K této

Graf návštěvnosti IC JE Temelín 2009 - 2010 (srovnávané období leden - květen)

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

příležitosti jsme vydali Výroční turistickou dře-
věnou známku. Ta byla vyrobena v omeze-
né edici 600 kusů a zájemci ji mohou od
7. června získat na Informačním centru JE

Temelín,“ doplňuje tiskový mluvčí JE Te-
melín Marek Sviták.

Daniela Radevová

V květnu 2010 přijelo na Jadernou elektrárnu Temelín 4 113 lidí. Podařilo se tak dosáhnout nejvyšší
měsíční návštěvnosti od zahájení provozu informačního centra v roce 1991. Dosud nejvíce návštěvníků 
za měsíc přivítali na Temelíně v informačním centru v červnu 2009, a to 4 009 lidí.

REKORDNÍ NÁVŠTĚVNICKÝ KVĚTEN



který se chce této problematice věnovat 
i profesně: „Otázky byly poměrně jedno-
duché, akorát spíše zaměřené na číselné
hodnoty. V Temelíně jsme byli se školou
dvakrát, v kvartě a oktávě. Strojovnu už
znám, ale nyní jsem samozřejmě viděl 
mnohem více. Jaderná fyzika je oblastí, 
která mě nejvíce zajímá a které se chci 
i v budoucnu věnovat.“

Václav Brom

„Jaderná maturita se mi líbila a byla pro mě
přínosem. Člověk, když si má na něco utvo-
řit názor, tak musí znát fakta. A těch jsme
k jaderné energetice a Temelínu získali
hodně. Příští rok se musím rozhodnout i já,
kam dál na školu. Rozhoduji se mezi mno-
ha obory a na Temelíně jsem našla řadu
pádných argumentů pro obor technický.
Určitě by pro mě do budoucna bylo dobré
pracovat pár kilometrů od bydliště v Týně
a navíc v energetice, která má budoucnost.
Je to další námět k přemýšlení,“ říká Vero-
nika Pudilová z Gymnázia Týn nad Vltavou,
jejíž obrázek byl vyhodnocen mezi nejlepší-
mi v kreativní části posledního cyklu Jader-
né maturity 2010.
S vědomostním testem se v poslední sku-
pině studentů Jaderné maturity 2010 nej-
lépe vypořádal student Gymnázia Pierra
de Coubertaina v Táboře Pavel Novotný,

„Letošní novinkou byla naše nabídka pro
studenty - absolvovat psychodiagnostický
test. Ten ukáže, jestli je student vhodným
kandidátem třeba na místo operátora bloku.
Pro studenty to má význam i v tom, že ti,
kteří úspěšně projdou, se mohou dostat do
stipendijního programu společnosti ČEZ
pro studium na technické vysoké škole. 
O psychologické vyšetření projevilo zájem
40 studentů, kteří je absolvují 11.-14. června,“
říká personalistka Romana Balounová. 
Tu potěšil zájem studentů o energetiku 
a i jejich výsledky v závěrečném testu. „Vši-
chni Jadernou maturitu udělali a u poloviny
je možné mluvit o excelentním výsledku,“
doplňuje Balounová.
Podle ředitele elektrárny Miloše Štěpanov-
ského bude už za několik let na Temelíně
o další odborníky velký zájem: „Plánujeme
dostavbu dalších bloků. Počítáme, že bě-
hem tří, čtyř let budeme potřebovat pro
další provoz minimálně 500 vysoce kvalifiko-
vaných, vzdělaných, technicky erudovaných
lidí. Tady vidím zárodek další skupiny, se
kterou budeme pracovat.“

A co říkají studenti
Septimán Daniel Dufek z Gymnázia Karla
Sladkovského Praha byl jedním z řady
účastníků Jaderné maturity, který zvládl zá-
věrečný test bez jediné chyby. „Asi u dvou
otázek jsem váhal mezi dvěma možnostmi
a jak ukázal konečný výsledek, tak jsem
zvolil správnou. Nejen pro mě, ale i pro ka-
marády to bylo zajímavé seznámení se s ja-
dernou energetikou a elektrárnou Temelín.
A jak se zmínila i paní Drábová, když chara-
kterizovala jadernou energetiku jako bubáka
pro ty, kteří nemají informace. My ty infor-
mace získali a „strašidlo Temelín“ zmizelo,“
rekapituluje Daniel Dufek.

Hokejovou terminologií má za sebou Jaderná maturita 2010 - studijní pobyty středoškoláků na Temelíně 
- poslední sirénu za třetí červnovou třetinou. Elektrárnou prošlo 112 studentů z 23 středních škol ČR. 

JADERNOU MATURITU 2010 
ABSOLVOVALO 112 STUDENTŮ

Dana Drábová mezi studenty chodí velmi ráda a při čtení nejlepších prací kreativní části se opravdu bavila.

8 ENERGETIKA A VZDĚLÁNÍ

„Většina lidí vidí z Temelína pouze věže. Jaderná

maturita nám ukázala víc příležitostí.“ Tak popsala

svůj obrázek Veronika Pudilová z Gymnázia v Týně

nad Vltavou. Přesně tím vystihla filozofii Jaderné

maturity.

Při závěrečném testu Jaderné maturity 2010 docházelo i k úpravám na poslední chvíli.
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„jaderka“ připravila soutěž pro děti o dětské
cyklistické přilby, trička a baťůžky. Během
dne si z Frymburka odvezlo dvacet malých
cyklistů nové modrostříbrné přilby. Patnáct
dětí se stalo výherci temelínského kvízu a
dalších pět bylo vylosováno ve společné
tombole slavnostního otevření. „Hlásili se
k nám cyklisté, kteří jezdí na naši pravidel-
nou akci Bicyklem za jádrem, slyšela jsem
pozdravy jako - Protivín zdraví Temelín - a po-
dobně. Je pěkné, že máme tolik stoupenců
mezi sportovci. Řada návštěvníků se ptala,
jak probíhají exkurze, a cyklisté, kteří záme-
ček Vysoký Hrádek již navštívili, tak slibo-
vali, že se určitě vrátí. A ti, kteří u nás ještě
nebyli, říkali, že konečně přijedou,“ těší se
na cyklisty průvodkyně temelínského infor-
mačního centra Hanka Marečková, která
se návštěvníkům u stánku věnovala.
A víte, jak se pozná veselý cyklista? „Má na
zubech nalepené mouchy,“ žertoval páter
Ivan Marek Záleha, který cyklostezce Jezer-
ní požehnal a sám, jako nadšený cyklista,
ji stačil i projet. A prvního máje se mouchy
měly na co lepit, po levém břehu Lipna se
proháněla pětistovka veselých cyklistů.
A Lipenští a Frymburští mají další plány. 
V budoucnu plánují napojení stezky Jezerní
na trasu navazující přes hráz na silnici u pra-
vého břehu Lipna, tedy kolem Nových Dom-
ků až k Přední Výtoni, Frýdavě a propojení
zpět přívozem do Frymburka.

Václav Brom

Temelín nechyběl
Doprovodný program slavnostního otevření
probíhal celý den v areálu hotelu Frymburk.
Tam nechyběl ani stánek Jaderné elektrárny
Temelín, která je dlouholetým partnerem
Nadace Jihočeské cyklostezky. Jihočeská

Slávu si nenechalo ujít asi 500 cyklistů.
Otevření tři metry širokého pruhu hladkého
asfaltu předcházela dvacetiletá snaha lidí
od „Jihočeského (šumavského) moře“, pod-
pořená padesáti miliony investic. Konečně
se tak milovníci in-line bruslí, cyklisté, dos-
pělí, děti i maminky s kočárky mohli začít
bezpečně prohánět od přístavu Marína Lip-
no až po křižovatku pod osadou Posudov.
„Před dvaceti lety se tady dalo jezdit po nor-
málních silnicích. Ale dneska? Je tu takový
provoz a frekvence aut, že cyklostezka je
neoddiskutovatelným bezpečnostním pří-
nosem,“ shrnul pro Českobudějovický de-
ník bývalý úspěšný závodník Milan Kápl. 
„Přednostmi této stezky je příjemný, nená-
ročný profil vhodný zejména pro začáteč-
níky a rodiny s dětmi. Výhodou je také umě-
lé osvětlení v délce 8,5 km mezi Lipnem 
a Frymburkem a dostatek nástupních míst
s možností parkování,“ uvedl při otevření
stezky Jezerní starosta Frymburka Oto Ře-
záč. Cyklostezka je společným projektem
Frymburka i Lipna nad Vltavou a obě obce
se také budou dělit o provozní náklady na
její údržbu.

Letošní cykloturistická sezona v Jihočeském kraji začala prvního května u Lipna. Temelín jako generální
partner Nadace Jihočeské cyklostezky nemohl u akce chybět a také nechyběl. Otevírala se  levobřežní 
cyklostezka Jezerní s délkou 12 kilometrů, která vede mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou. 

DVACET CYKLISTICKÝCH PŘILEB
DĚTEM NA BŘEHU LIPNA

Průvodkyně IC JE Temelín Hana Marečková ukazuje turistům u Lipna nabídku expozice jaderné energetiky

v zámečku Vysoký Hrádek.

Při Jaderné maturitě na Temelíně probíhá kreativní část. V ní studenti volnou tvor-
bou nakreslí či popíší zážitky ze tří dnů na elektrárně. Někdy vyjdou zajímavá dílka.
Student Filip Bareš z Gymnázia Jaroslava Seiferta v Praze nám udělal z informací,
které získal při přednáškách, tuto křížovku. Vyluštěte ji, vystřihněte a pošlete do 19.7.
na adresu redakce. Vylosovaný výherce od nás dostane MP3 přehrávač.

KŘÍŽOVKA O MP3 PŘEHRÁVAČ

Jakou látku si musí lidé doplnit při úniku radiace?

Typ reaktoru elektrárny Temelín?

Místo, kde se štěpí palivo?

Jednotka ekvivalentní dávky ionizačního záření?

Betonový kryt primárního okruhu?

Místo, kde se přímo vyrábí elektřina?

Řeka, ze které se čerpá pro potřeby Temelína?

Zařízení, které horká pára uvádí do pohybu?

Příjmení ředitele elektrárny Temelín?
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cílem cykloturistů. Elektrárna očekává, že
letos se počet cyklistů přijíždějících na Te-
melín zvýší. V pátek 18. června bude slav-
nostně otevřena nová cyklostezka Huboká
nad Vltavou - Purkarec, která zlepší příjez-
dové možnosti cyklistů na Informační cen-
trum elektrárny Temelín ve směru od Čes-
kých Budějovic. „Cyklostezka vznikla ve spo-
lupráci města Hluboká nad Vltavou, Nadace
Jihočeské cyklostezky a Jaderné elektrárny
Temelín,“ shrnuje Václav Brom.

Daniela Radevová

informace o akci poslouchat ve dvouhodi-
novém bloku na frekvenci Českého rozhla-
su České Budějovice. „V desítce přímých
vstupů s celkovou délkou 45 minut poslu-
chači získali řadu informací k dění v zámec-
kém parku u zámečku Vysoký Hrádek,“ do-
plňuje Brom. 
Dárek a hry nečekaly pouze na děti. Určitě
se nenudili ani dospělí návštěvníci. Ti si za-
soutěžili na lezecké stěně, v jízdě na seg-
wayi, v lukostřelbě nebo při chůzi v sedmi-
mílových botách. „Do soutěží se nám přihlá-
silo celkem 750 návštěvníků, ze kterých
bylo 443 dětí a 307 dospělých,“ dodává
Václav Brom.
Informační centrum JE Temelín je častým

Letos si elektrárna Temelín připomíná deset
let od svého spuštění. Také proto bylo hlav-
ním motivem zábavního odpoledne deset
dětských soutěží inspirovaných pohádkami.
„Soutěžilo se o nové kolo, dvacet dětských
cyklistických přileb, které výhercům předali
hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a ře-
ditel elektrárny Temelín Miloš Štěpanovský
v rámci společného projektu Jižní Čechy
bezpečné. Mezi návštěvníky přišly i kreslené
postavičky Ida a Eda, které znáte právě 
z Temelínek. A z těch, kteří je v parku našli
a odpověděli správně na otázku, vzešli vý-
herci originálních triček s Edou a Idou,“ říká
Václav Brom, tiskový mluvčí JE Temelín.
A kdo se na Temelín nedostal, tak mohl

Jaderná elektrárna Temelín uspořádala první sobotu v červnu u informačního
centra v zámečku Vysoký Hrádek 5. ročník cykloturistické akce „Bicyklem 
za jádrem“. Po dvou týdnech deště vytáhlo letní slunce do zámeckého parku
rekordních 1 140 návštěvníků, ze kterých jich 173 přijelo na kole.

BICYKLEM ZA JÁDREM
- POPÁTÉ A REKORDNĚ
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i zcela nevidomým žákům, aby pomocí spe-
ciální techniky a počítačů s hlasovým výstu-
pem mohli využívat digitální informace a zís-
kat vzdělání. Elektronická lupa snímá pra-
covní plochu a dokáže ji zvětšit až 50krát.
Díky tomu si mohou slabozrací lidé přečíst
noviny, studenti učební látku ve skriptech
a někteří i poprvé v životě sami navléci je-
hlu,“ říká ředitel Tyflokabinetu Jan Steringa.

Marek Sviták

vat naše služby, se snažíme vytvářet další
terapeutické prostory. Finanční prostředky
získané z Oranžového kola chceme tedy
částečně využít na stavební úpravu prostor
a popřípadě i na vybavení terapeutických
místností a školních tříd,“ dodal ředitel Arpi-
dy Jiří Jankovský.
Tyflokabinet, který pomáhá lidem se zra-
kovým postižením, chce z daru pořídit elek-
tronickou lupu pro slabozraké nebo finan-
covat svůj provoz. „Pomáháme například 

„Celková částka je stanovená dopředu 
a tentokrát to bylo sto tisíc korun. A lidé ji
svým úsilím přerozdělují mezi dva subjekty.
Sami si vyberou, pro který chtějí šlapat, 
a měří se jim otáčky za minutovou jízdu
na stacionárním kole, které pomocí počí-
tače převádíme na koruny,“ vysvětluje prin-
cip Oranžového kola Jan Vyskočil, zástup-
ce Nadace ČEZ.
Hlavním smyslem Oranžového kola je osob-
ně přiložit ruku - či v tomto případě spíše
nohu - k dílu. „Oranžové kolo je formou, kte-
rá umožňuje nejen poskytnout příspěvek,
tak jako to děláme ve stovkách podpoře-
ných projektů každý rok, ale také zapojit
se trochou fyzického úsilí a uvědomit si, že
pomáhat se dá nejen penězi, ale i drobným
skutkem a osobním nasazením. Obdaro-
vané organizace se snažíme vybírat takové,
které se věnují péči o postižené, a o nichž
si myslíme, že si svými výsledky zaslouží
příspěvek na svou činnost," přiblížil filozofii
projektu František Lust, člen správní rady
Nadace ČEZ.

Pro neziskovky je každý dar vítaný
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se
zdravotním postižením, především dětí, zí-
skané peníze například použije na rozšiřo-
vání svých prostor, protože má již 130 den-
ních klientů. „K tomu máme dalších 2 500
ambulantních klientů z celé republiky. Vzhle-
dem k počtu klientů a nutnosti dále rozšiřo-

Návštěvníci výstavy Hobby v Budějovicích šlápli do pedálů dvou rotopedů a svým úsilím získali peníze 
pro českobudějovické neziskové organizace Arpida a Tyflokabinet. Na výstaviště totiž zavítalo charitativní
Oranžové kolo Nadace ČEZ. Takovou příležitost si za celý den nenechalo ujít zhruba tři sta lidí, kteří vyjeli
Tyflokabinetu 50 739 korun a Arpidě 49 261 korun.

ORANŽOVÉ KOLO PŘIVEZLO
NA JIH ČECH 100 TISÍC KORUN

Na Temelíně jsem několikrát již byl pracovně, ale
informační centrum jsem ještě nenavštívil. Máte to
tu krásné a také chválím výborné občerstvení se
skvělým gulášem. Určitě se sem s kamarády na
kolech vrátím.“
Jeho slova potvrdila i další účastnice Helena Prej-
zová ze Soběslavi. „Jelo se nádherně, protože se
nečekaně udělalo i krásné počasí se sluníčkem
a bez větru. Přestávka tady na Temelíně je úžasná
a motivační. Loni tady byl manžel, a když mi vylíčil
kvalitu guláše a zákusků, ale i pěkný zámeček, tak
jsem letos sedla na kolo také. Těšila jsem se na
temelínský guláš celých šedesát kilometrů a je to
opravdu paráda. “

Václav Brom

Zastávka s občerstvením na informačním centru
je již počtvrté součástí nejdelší trasy, 107 kilometrů
dlouhé, cyklistické jízdy JARO NA BLATECH, která
odstartovala z Veselí již po jedenácté. Tradiční akci
pořádá město Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s tu-
ristickým oddílem TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
a baráčnickou obcí Vitoraz za podpory Nadace Ji-
hočeské cyklostezky a od roku 2007 i Jaderné
elektrárny Temelín.
Jako první dorazil do kontrolního bodu na Informač-
ním centru JE Temelín v zámečku Vysoký Hrádek
Miroslav Friedl (foto) ze Sezimova Ústí. Šedesát ki-
lometrů od startu z Veselí ujel za 2 hodiny 20 mi-
nut. „Jede se mi skvěle. Je bezvětří, pěkné počasí.
Trasy okolo Veselí znám, na kole jezdím pravidelně.

Poslední sobotu v květnu dorazilo 80 cyklistů na guláš na IC JE Temelín.

CYKLISTÉ SE ZASTÁVKOU TEMELÍN



„Jméno KLAS znamená klidné a aktivní stá-
ří, a to je jedním z poslání vznikajícího Dvor-
ce. Dokončenému mateřskému centru ří-
káme KLÁSEK, protože i obilí si nejdříve
vytvoří klásek, aby se z něho stal klas. A my
si přejeme, aby cestu na Dvorec našly vše-
chny generace a došlo k propojení zkuše-
ností klasu s optimismem a smíchem klás-
ků,“ doplňuje vysvětlení k názvu organizace
Netík.
„Určitě sem budu chodit pravidelně a věřím,
že my senioři tady najdeme místo k pravi-
delnému setkání, ale i místo, kde se máme

možnost něco nového naučit,“ uvedla při
otevření Eva Tedlová z Temelína, která si vy-
zkoušela nainstalované počítače.
V areálu bývalého statku zůstalo ještě něko-
lik starých budov. Jejich opravu plánuje 
vltavotýnské sdružení Pomoc zrealizovat
během dalších dvou etap. „Také tyto objek-
ty chceme v budoucnu využít. Máme v plá-
nu z nich vybudovat jedenáct řadových
domků pro seniory,“ naznačuje dlouhodo-
bou vizi Jiří Netík.
Opravu donedávna chátrajícího statku vítá
také vedení obce Temelín, které se rovněž
podílelo na založení obecně prospěšné
společnosti Domovy KLAS. „Statek původ-
ně využívalo zemědělské družstvo. Nyní již
několik let chátral a díky jeho rekonstrukci
tak tento objekt opět najde smysluplné vy-
užití. Navíc zde vznikne hned několik nových
pracovních příležitostí,“ říká starosta obce
Temelín Petr Macháček. Podle ředitele
o.p.s. Domovy KLAS Václava Götze bude
v začátku provozu mateřské centrum ote-
vřeno dvakrát v týdnu a pro mládež a se-
niory pětkrát týdně.  
Téměř devadesát procent nákladů na první
etapu rekonstrukce bylo pokryto darem od
Jaderné elektrárny Temelín. Ta, podle svého
ředitele Miloše Štěpanovského, s obcí spo-
lupracuje dlouhodobě. „Obec Temelín je
naším významným sousedem. Elektrárna
leží na jejím katastru a také své jméno od
ní převzala. Proto máme zájem na dobrých
vztazích a podporujeme její další rozvoj. Kul-
turní centrum Dvorce Temelín určitě rozšíří
nabídku sociálního, kulturního a společen-
ského vyžití místních obyvatel,“ uvedl Miloš
Štěpanovský.

Václav Brom
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Podle Jiřího Netíka z občanského sdružení
Pomoc z Týna nad Vltavou je hotova první
ze tří etap plánované opravy celého areálu.
„V první fázi jsme provedli kompletní rekon-
strukci tří hlavních objektů areálu. Pět mili-
onů korun jsme získali od Jaderné elektrár-
ny Temelín a sedm set tisíc korun jsme po-
kryli vlastními zdroji,“ říká k financování
rekonstrukce Jiří Netík a dodává, „velkou
devizou je umístění Dvorce uprostřed obce.
V Evropě je vybudována celá řada krásných
zařízení pro seniory, ale hodně jich je na
okrajích měst a obcí. Senioři se tak dostá-
vají mimo dění v obci a postupně mizí sou-
náležitost starých a mladých. Tady to nehrozí
a věřím, že Dvorce postupně najdou hodně
příznivců u obyvatel a stanou se sociálním
a kulturním centrem Temelína,“ přeje si Netík.
Kulturní centrum Dvorce Temelín bude nej-
prve sloužit jako nízkoprahové centrum
pro mládež, mateřské centrum a klub pro
seniory. Jeho provoz bude zajišťovat obec-
ně prospěšná společnost Domovy KLAS.
„Pro seniory připravujeme kurzy práce s po-
čítačem a internetem, několikrát týdně zá-
zemí centra využijí maminky s dětmi a od
konce května týdně běží pravidelný pro-
gram pro mládež,“ vysvětluje využití centra
Václav Götz, ředitel o.p.s. Domovy KLAS. 

V obci Temelín bylo v polovině května slavnostně otevřeno sociálně kulturní centrum Dvorce Temelín.
Centrum vzniklo na místě zchátralého statku uprostřed obce, který odkoupilo občanské sdružení Pomoc 
z Týna nad Vltavou. Rekonstrukce trvala necelý rok a náklady první etapy byly šest milionů korun. 

OBEC TEMELÍN ROZŠIŘUJE
MOŽNOSTI SENIORŮ I DĚTÍ

První kompletně dokončenou částí Dvorce Temelín je krásné mateřské centrum KLÁSEK.

Počítače budou využívat jak senioři, tak i mladí návštěvníci.
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ČERVEN
26.06. ■ Vernisáž 17. Vltavotýnských výtvarných

dvorků, Týn;

■ 2. ENERGIE CUP, turnaj v kopané, Týn;

ČERVENEC
03.07. ■ Triatlon „Tálín 2010“, Tálín;

■ Veselé prázdniny, Žďár;
■ Dechovkový festival - Jehnědno 2010, 

Jehnědno; 
■ Velká cena  okresu Č. Budějovice, 

„O putovní kahan“ v požárním sportu,
Mydlovary;

■ 110 let SDH Chlumec, Chlumec;
■ Pořežany cup, Pořežany;
■ Posezení s českou písničkou, Pořežany;

03. - 04.07.
■ Mistrovství ČR BUGGY 1:8 IC,

Dolní Bukovsko;
04.07. ■ Memoriál Josefa Vaněčka, soutěž

v požárním sportu, Březnice;
■ Posezení pod lipami, Horní Kněžeklady;       

05.07. ■ Nohejbalový turnaj, Chrášťany; 
■ Tradiční fotbalový turnaj – Memoriál 

Pavla Macharta, Všeteč;
09. - 10. 07.

■ Hornická pouť, Horní Bukovsko;
10.07. ■ 85. výročí založení SDH Všemyslice, 

Všemyslice;
17.07. ■ Hudební léto v Koloměřicích;

■ Memoriál Miloslava Ježka,
fotbalový turnaj, Olešník;

■ Den her s počítačem, Chlumec;
■ Nohejbalový turnaj, Krakovčice;

18.07. ■ Setkání seniorů, Chrášťany; 
24.07. ■ O pohár starosty obce, fotbalový 

turnaj, Žimutice;
■ Tenisový turnaj, Olešník;
■ Letní sportovní hry, Březnice;
■ Svatoanenská pouť, Radonice;

31.07. ■ 2. ročník  turnaje v nohejbale 
neregistrovaných hráčů, Hosty;

■ Fotbalový turnaj, V. ročník Memoriálu
Václava Kuráže, Dubenec;

■ Koloběžková Grand prix Bechyně; 
■ Tradiční „Pouťová zábava“, Hosty;

30. - 31. 07.
■ 5. letní slavnosti, náměstí Míru, Týn;

31. 07. - 01. 08.
■ Žimutické slavnosti, Žimutice;

SRPEN
01.08. ■ Setkání heligonkářů, Chrášťany;
07.08. ■ Fotbalový turnaj, 

Memoriál Ládi Ryby, Zahájí;
■ Fotbalový turnaj, Memoriál bratrů 

Hauserových, Dříteň; 
■ MX Pitbikové závody, Dolní Bukovsko;
■ Soutěž ve střelbě ze vzduchovky, Bzí;
■ Březnický trojboj, Březnice;

08.08. ■ Festival dechových hudeb, Bechyně;
14.08. ■ Vysvěcení praporu, Číčenice;

■ Tenisový turnaj, Nová Ves;
■ Soutěž v požárním sportu, Chrášťany;
■ Fotbalový turnaj o pohár starosty 

obce Všemyslice, Všemyslice.

Teď musí vozidlo obec přepsat na sebe 
a provést úpravy, jako je například označení
vozu. „Hasičský sbor ve Všemyslicích oslaví
letos v polovině července 85 let od svého
vzniku. Při té narozeninové příležitosti chce-
me mít auto kompletně připravené tak, aby-
chom ho mohli hasičům ve Všemyslicích
předat do užívání,“ doplňuje starosta, který
si pochvaluje spolupráci čtyř hasičských
sborů obce s elektrárnou Temelín. „Již pátý
rok dostává každý sbor, v rámci projektu
Oranžový rok, několik desítek tisíc korun
na podporu akcí, které organizují,“ říká 
starosta Jan Čihovský.
„Jsem rád, že jsme mohli přispět dárkem
k 85. narozeninám hasičů ve Všemyslicích.
Přestože nejde o nové vozidlo, prošlo re-
vizí a je v solidním technickém stavu. Mys-
lím, že ještě udělá v obci pár let výbornou
službu,“ říká generální ředitel společnosti
ČEZ Správa majetku Jan Kalina.

Václav Brom

„Jsem moc rád, že se nám podařilo od elek-
trárny Temelín takový automobil získat. Vyu-
žijeme ho pro naši hasičskou zásahovou
jednotku ve Všemyslicích, která žádné vo-
zidlo zatím nemá a chybí tam,“ říká k uplat-
nění vozu v obci starosta Jan Čihovský.

Na začátku června předal generální ředitel ČEZ Správa majetku Jan Kalina
užitkový automobil Mitsubishi L200 do užívání obci Všemyslice. Je to od loňs-
kého roku šestý automobil z vozového parku ČEZ, který začal sloužit v některé
obci v nejbližším okolí JE Temelín.

HASIČI ZE VŠEMYSLIC
DOSTALI DÁREK

Starosta Všemyslic Jan Čihovský přebírá vozidlo

od Jana Kaliny, generálního ředitele ČEZ správa

majetku.

sběrného dvora směřovalo asi 250 kilogra-
mů odpadu. „Letos jsme vytáhli asi150 kilo
„bordelu“. Rezavé plechy, plastovou trubku,
dvě automobilové a jednu pneumatiku z ná-
kladního auta, ruční kárku, zánovní smalto-
vaný kbelík i jeden uhlák. Oproti minulým
letům je tedy smetí méně, ale lidé i voda
každoročně nad jez nějaké nebezpečné
krámy donesou,“ říká Pavel Vondrouš 
z klubu Octopus, který se pravidelně 
na čištění Malše podílí.
K akci na Malši se potápěči z českobudě-
jovického Octopus klubu nechali inspirovat
svými kolegy v Chorvatsku, kterým už něko-
likrát pomáhali při čištění moře zejména na
hlavních lodních trasách a v přístavech.
„Čištění Malše vnímáme jako velmi zajíma-
vou ekologickou akci. Vyčištění této rekre-
ačně využívané části Malše povede ke
zvýšení bezpečnosti návštěvníků oblasti,“
řekl Marek Sviták, tiskový mluvčí elektrárny
Temelín, generálního partnera akce.

Václav Brom

„Je to místo, které od jara do podzimu pra-
videlně využívají obyvatelé města ke koupá-
ní. Jen málokdo by věřil, kolik nebezpeč-
ných předmětů lze každoročně v řece na-
lézt. Naším cílem je nejen přispět k čistotě
řeky, ale také snaha ochránit koupající se
od možných poranění,“ uvedl instruktor po-
tápění z klubu Octopus Karel Exl.
K Malému jezu se potápěči vrací už potřetí.
Předloni v květnu vylovili zhruba 300 kilo-
gramů různého odpadu, zejména železného
šrotu. Loňská bilance byla podobná. Do 

Poslední květnovou sobotu se členové klubu sportovního potápění Octopus 
již potřetí ponořili na dno Malše v Českých Budějovicích. Při, již tradiční, 
ekologické akci vyčistili úsek řeky mezi Malým jezem a železničním mostem,
tradiční hojně navštěvovanou příměstskou rekreační lokalitu.

POTÁPĚČI ČISTILI MALŠI



lidé, takže si myslím, že malotřídka má ještě
pár let o žáky postaráno,“ říká optimisticky
Jana Řeháčková.
Den otevřených dveří u příležitosti 140 let
zahájení vyučování v Neznašově využil k pro-
hlídce i Jiří Novotný, který do ní chodil před
jedenácti lety. „Do školy v Neznašově jsem
chodil tři roky a i po letech na ně rád vzpo-
mínám. Myslím, že to byly prima roky. Malo-
třídka je taková domácká škola, ale myslím,
že nás dobře připravila do života,“ bilancuje
Jiří Novotný.
Oslavu si nenechal ujít ani Jan Šika s man-
želkou Hanou. Rodiče Jana Šiky v Nezna-
šově učili v letech 1941 - 1973. „Tatínek byl
ředitel školy a maminka učila. V Neznašově
máme chalupu, tak jsme tu pravidelně 
a dnešní oslavu jsme si nemohli nechat ujít.
Je to srdeční záležitost,“ říká Jan Šika 
a vzpomíná na oslavu před pěti lety, kdy 
s ním ještě přijela, tehdy 91letá, maminka.
„Rodiče manžela v Neznašově pracovali,
kromě školy, i v kulturním dění. Hráli divadlo,
maminka hrála ještě ve svých devadesáti
letech na klavír a v obci vedla pěvecký 
sbor Neznašovské ženy. Ten bohužel v roce
1973, kdy se maminka odstěhovala do Blat-
né, zanikl. Tatínek vedl místní knihovnu, ro-
zepisoval noty pro sbor a zkoušky probíhaly
právě tady ve  škole. Organizovali masopust,
prostě to byli třicet let kulturní tahouni obce,“
vzpomíná Hana Šiková.

Václav Brom
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Neznašovská škola v budově na návsi zahá-
jila vyučování v roce 1870 a při výročí jejich
padesátin navštívil 16.4.1920 školu v Nez-
našově i první československý prezident
T.G. Masaryk. V Neznašově si této návštěvy
velmi vážili a Okrašlovací spolek obce osadil
na budovu školy pamětní desku na památ-
ku této prezidentské návštěvy.
Žáci však neseděli v lavicích pouze ve stá-
vající budově, ale někteří školáci usedali do
lavic například v neznašovském hotelu, ale
učilo se i v chalupách. „V opravené budově
školy nyní probíhá nepřetržité vyučování od

roku 1993 a do roku 1995 v ní byla i mateř-
ská školka, která se přestěhovala do vedlej-
ší opravené budovy,“ říká ředitelka školy Ja-
na Řeháčková. V letošním školním roce se
ve škole učí 11 dětí a pro příští školní rok to
bude o žáka více. „V mateřské školce nyní
máme výjimku pro přeplněnou kapacitu
24 dětí ve třídě. Snažíme se vyjít vstříc ma-
minkám, které v průběhu školního roku zí-
skají práci. A naplněná školka je samozřej-
mě dobrá perspektiva pro udržení dostateč-
ného počtu dětí ve škole. V obci nyní pro-
bíhá velká výstavba, stěhují se sem mladí

Před 140 lety usedli první žáčci do lavic školy v obci Neznašov. To si připomněli občané obce a rodáci 
v květnu při slavnosti, která byla spojena i se 135. výročím založení hasičského spolku v obci. Akce byla
součástí 5. Oranžového roku, jehož hlavním partnerem je elektrárna Temelín.

ŠKOLA NEZNAŠOV 
SLAVILA 140 LET VYUČOVÁNÍ

ku 1975 pak jejich velitelem. „Spolupráce
s temelínskou elektrárnou je pro naši obec
velkým přínosem. S elektrárnou máme po-
depsanou Rámcovou smlouvu o spoluprá-
ci, ze které každý z našich čtyř hasičských
sborů včetně toho neznašovského dostane
65 tisíc korun, což pomůže při nákupech
drobné techniky a zároveň pozvedne spo-

„Například v roce 2002 jsme při povodních
čerpali lidem vodu ze sklepa a o čtyři roky
později při vichřicích a polomech čistili
od spadlých stromů okolní lesy,“ uvedla
starostka neznašovských hasičů Hana
Mikolášková.
Hasiči se v Neznašově rovněž  starají o kul-
turu, pořádají hasičský ples a maškarní bál.

„Na konci září pak u nás děláme Václavské
posvícení, organizujeme zájezdy do divadla,
turnaje v mariáši, šipkách a další akce,“ ře-
kla Mikolášková.
Důležitá je pro zdejší hasiče i spolupráce
s Jadernou elektrárnou Temelín, což potvrdil
starosta obce Všemyslice, pod kterou spadá
Neznašov, Jan Čihovský. Ten je zároveň od
roku 1969 členem místních hasičů a od ro-

I po sto pěti letech existence se mají dobrovolní hasiči v Neznašově u Týna nad Vltavou čile k světu. 
V současné době už sice nevyjíždějí k požárům tak často jako v minulosti, ale přesto 61 členů zdejšího 
sboru dobrovolných hasičů svým spoluobčanům hodně pomáhá. 

NEZNAŠOVŠTÍ HASIČI SVÉMU
OKOLÍ HODNĚ POMÁHAJÍ

Den otevřených dveří ve škole v Neznašově přilákal desítky rodáků i bývalých žáků.



Výherci z minulé soutěže
Kristina Krátká (10 let, ZŠ Neznašov)
Lukáš Novotný
(8 let, ZŠ logopedická, Týna nad Vltavou) 

Tomáš Maruna (12 let, Zvěrkovice) 

Ráno slunko svítilo, 
černé mraky mýtilo.
Soutěž tu dnes běžela, 
Anna o tom věděla.
Obula si boty, nahodila nohy.
Na soutěž se připravila, 
celý týden se těšila.
Vyhraje či nevyhraje?
Vyhrála to. Obsadila první místo.
Pěkně při tom sólovala, 
udělala triky.
Měla radost - vyhrála, 
na všechny se usmála.

SOUTĚŽÍME S EDOU A IDOU - 4.
Dnes téma vyhlašuje Ida: „Paráda. Jsou tu
prázdniny. Nakreslete nám obrázek, napište
příběh, veselou historku, básničku, jak jste si
je užili. Na přelomu července a srpna vyjdou
další Temelínky. Protože jsme na prázdninách,
nebude soutěž a na vaše psaníčka z prázdnin
čekáme až do 10. září. Užijte si léto.“
Uzávěrka je 10. září 2010. Svá dílka
posílejte na adresu: JE Temelín, Václav Brom,
oddělení komunikace, 373 05 Temelín. 
Na obálku napište: 
SOUTĚŽÍME S EDOU A IDOU - 4

Kristina Krátká
(10 let, ZŠ Neznašov)

lečenský a kulturní život v naší obci,“ řekl
Čihovský.  
V rámci sobotních oslav vzdali neznašovští
hasiči spolu s kolegy z okolí hold svému
zakladateli hraběti Otakaru Berchtoldovi,
který se v lednu 1905 stal prvním nezna-
šovským hasičským starostou. K založení
sboru přiměl místní obyvatele rozsáhlý po-
žár velkostatku na Štědrý den roku 1904,
protože nejbližší hasičský sbor z Týna nad
Vltavou dorazil k ohni s tehdejší technikou
poměrně pozdě.  
Starostka Mikolášková spolu s velitelem
Čihovským také vyznamenali celkem de-
vatenáct hasičů z českobudějovického
okresu za věrnost a příkladné plnění svých
povinností.

Pavel Hlouch
Starostka neznašovských hasičů Hana Mikolášková s velitelem Janem Čihovským vzdali hold svému 

zakladateli hraběti Otakaru Berchtoldovi.

Tomáš Maruna
(12 let, Zvěrkovice) 

Lukáš Novotný
(8 let, ZŠ logopedická,
Týna nad Vltavou) 



Kreslil: Paul Gribbin, námět: Václav Brom


