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SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
za několik dní přijdou Vánoce a po nich se rozlou-
číme s rokem 2012. Myslím, že pro drtivou většinu
z nás to jsou dny, které nejraději trávíme se svými
nejbližšími. Meteorologové sice neslibují ladovské
Vánoce s metrem sněhu, ale ani jednoznačně
neříkají, že budou na blátě. Bílý sníh sice nádher-
ně dokresluje vánoční atmosféru, ale rozzářené
oči našich dětí u vánočního stromku a pohoda
s rodinou jsou ty nejkrásnější Vánoce, a takové
nám všem přeji. 
Závěr každého roku je i ve znamení pracovního
bilancování uplynulých dvanácti měsíců. Jinak to
není ani u nás na Jaderné elektrárně Temelín.
Do každého roku vstupujeme s řadou cílů, které
chceme naplnit. Dovolte mi, abych se i já, v tomto
letos posledním sloupku Temelínek, ohlédl za
tím, jak se nám dařilo. Naším hlavním úkolem je
bezpečně a čistě vyrábět elektřinu, která pokrývá
20 procent spotřeby České republiky. Letošním
cílem bylo poprvé od roku 2000 vyrobit za jediný
rok 15 miliard kWh elektřiny. První postupný krok
jsme udělali již 3. prosince ve 14:28 hodin, kdy
jsme překonali roční výrobní rekord. Každým
dalším dnem jsme se začali přibližovat k pat-
náctimiliardovému cíli. Ten máme dosáhnout
na 1. svátek vánoční. 
Tři týdny u nás na Temelíně pracovalo 12 členů
zahraničního týmu odborníků z osmi zemí v me-
zinárodní misi OSART 2012. Při své práci experti
zúročili více jak 300 let profesních zkušeností. 
I proto mě potěšil jejich závěr, když prohlásili, že
Temelín je provozován v souladu s kritérii Mezi-
národní agentury pro atomovou energii a nemá
žádné zásadní bezpečnostní nedostatky. Mezi-
národní tým nám doporučil jedenáct příležitostí,
kde se naše elektrárna dále může zlepšovat.
Současně si odvezl šest našich dobrých zkuše-
ností, které doporučí jadernému světu. Doporu-
čení neznamenají, že něco děláme špatně. Jsou
o tom, jak věci dělat ještě lépe. Máme nyní rok
a půl na to, abychom doporučení uvedli do praxe.
V polovině roku 2014 totiž přijedou experti opět
k nám na jih Čech a věřím, že jim budeme moci
ukázat, jak dobře jsme se s jejich doporučeními
vypořádali. Přeji vám krásné Vánoce, úspěšný
závěr roku 2012 a dobrý vstup do roku 2013.

Miloš Štěpanovský, ředitel JE Temelín
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zavolat přímo na telefon 381 102 415
nebo 606 352 518. 
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Jako poslední téma letošní Fotopřehlídky Temelínek jsme vyhlásili:
„Moje nej… fotografie roku 2012“. Své nej… obrázky nám
poslala dvacítka čtenářů. Z nich se nám podařilo vybrat pět 
snímků a věříme, že vás potěší, tak jako potěšily nás.
Téma pro první kolo Fotopřehlídky 2013 vyhlásíme v březnu, kdy
plánujeme vydání prvního čísla tištěných Temelínek. Ale již v lednu
sledujte naši webovou stránku www.temelinky.cz, kde vyhlá-
síme zimní fotografickou soutěž.

Děkujeme vám za stovky zajímavých obrázků,
které jste nám letos k jednotlivým tématům
poslali. Věříme, že i v roce 2013 nám zůstanete
nakloněni a vaše obrázky potěší čtenáře
Temelínek. 

Přejeme vám přesné zaostření, ideální světlo 
a výbornou expozici v roce 2013.
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FOTOPŘEHLÍDKA
VÝHERCI TÉMATU: „MOJE NEJ… FOTOGRAFIE ROKU 2012“

Michal Sup, Milevsko (28 let)
Když jsme na podzim trhali jablka, na jednom z nich seděla tato krásná rosnička. Jablko jsem
dal na zem a musel ji vyfotit a i když vše vypadá aranžovaně, tak se to opravdu stalo.

Pavel Koc, Protivín (39 let)
Když jsem listoval fotoarchivem, objevil jsem i tuto fotografii, která vznikla v červnu 2012 v polské
Vratislavi během Mistrovství Evropy ve fotbale při zápasu naší reprezentace s Řeckem. Vyhrálo
se, slavilo se, ale nejsilnějším zážitkem byl hned začátek, kdy přes 25 tisíc Čechů v kotli zpívalo
společně českou hymnu. No a na konec přišlo i vytoužené Kdo neskáče... 

Monika Hrabčáková, Borek (35 let)
Na snímku je holčička Janička na louce plné kopretin. Podle toho se jmenuje i fotka: Louka
plná kopretin.

Kateřina Samková, Zliv (22 let)
Snímek bych pojmenovala: Dobré ráno. Jsou na něm moje štěňata belgického ovčáka, která se
právě vzbudila.

Daniela Houdková, České Budějovice (14 let)
Autorka pouze napsala moje nej.. My si pracovně snímek pojmenovali: Živé vítání slunce. 
Snad se vám bude také líbit.



Byla cesta k dosažení cílů projektu
Bezpečně 15 TERA hodně trnitá?
Abychom za rok vyrobili 15 miliard kWh
elektřiny, musíme splnit dvě základní pod-
mínky. Obě odstávky zvládnout do sta dní
a neplánované ztráty udržet pod dvěma
procenty. Vypadá to jednoduše, ale když
jsme před pěti lety zahajovali projekt Bez-
pečně 15 TERA, tak jsme věděli, že musí-
me leccos změnit a že to samo nepřijde.
Pokud jsme ale chtěli naplno využít po-
tenciál špičkové techniky, kterou máme 
k dispozici, tak jiná cesta nebyla. Stabili-
zovali jsme organizační strukturu, změnili
jsme naše pracovní návyky, vylepšili zaří-
zení a upravili jsme způsob řízení odstávek.
Pět let jsme na tom velmi intenzivně pra-
covali a věřím, že ten dárek v podobně
15 TWh vyrobené elektřiny o Vánocích
rozbalíme.

Když jsme u těch Vánoc, 
jak vy je prožijete?
Vánoce jsou obdobím, kdy každý z nás,
pokud je to jen trochu možné, by měl být
se svojí rodinou a blízkými. I já je strávím,
tak jako každý rok, v rodinném kruhu. Na
druhou stranu elektrárna pracuje i během
Vánoc. Například o Štědrém dni budou náš
provoz zajišťovat ve třech směnách tři stov-
ky pracovníků. Chtěl bych jim za to podě-
kovat, stejně tak všem ostatním našim za-
městnancům za dobře odvedenou práci
v průběhu celého roku. Všem přeji co
možná nejklidnější závěr roku a úspěšný
vstup do nového.

Marek Sviták

K dosažení výroby 15 miliard kilowatthodin
elektřiny nám chybí už jen krůček. Roční
výrobní rekord jsme překonali 28 dní před
koncem roku. Vše tedy směřuje k tomu,
že bychom měli 15 miliard kilowatthodin
vyrobit o Vánocích. Pro nás je to velký
úspěch a pro naše okolí signál o spolehli-
vém a plynulém provozu. Samozřejmě, že
ještě záleží na provozu v samotném závěru
roku. Jsem přesvědčen, že to zvládneme.
Během obou odstávek jsme udělali maxi-
mum pro to, abychom bezpečně a plynule
provozovali oba bloky až do další výměny
paliva v příštím roce. Konečné letošní účty
budeme skládat až 31. prosince.

Nezůstala bezpečnost v pozadí 
za výrobou?
To rozhodně ne. Bezpečnost pro nás vždy
bude na prvním místě. V rámci projektu
Bezpečně 15 TERA jsme se chtěli dostat
mezi čtvrtinu z hlediska bezpečnosti nej-
lépe provozovaných elektráren ve světě.
To se nám už povedlo a nyní se tady chce-
me dlouhodobě usadit. Navíc bezpečnost
je pro nás nikdy nekončící příběh, který
elektrárnu provází celým jejím životem.
Jaderné elektrárny mohou být v provozu
až 60 let a umíte si asi představit, jaký po-
krok během té doby udělá technika a tech-
nologie. Tento technický pokrok sleduje-
me, a i proto každoročně do modernizace
elektrárny, a tedy do zvýšení její bezpeč-
nosti investujeme téměř jednu miliardu
korun. Výsledkem je, že elektrárna Teme-
lín vyrábí 20 procent spotřeby České repu-
bliky, a to čistě, bezpečně a s vysokou 
spolehlivostí. A za to ta investice rozhodně
stojí.

Pane řediteli, za pár dní je konec roku.
Jak ho z pohledu elektrárny hodnotíte?
Letošní rok považuji za dobrý a úspěšný,
ale rozhodně ne za jednoduchý. Zahájili
jsme realizaci opatření plynoucích ze zá-
těžových testů, pro druhý blok jsme u Stát-
ního úřadu pro jadernou bezpečnost ob-
hájili licenci na dalších deset let provozu.
Úspěšně jsme zvládli obě odstávky pro
výměnu paliva a i letos jsme se snažili být
pro obce v okolí tím nejlepším sousedem,
tedy bezpečně provozovat elektrárnu a spo-
lečně realizovat řadu zajímavých projektů.
Se vztyčenou hlavou jsme prošli prověrkou
Mezinárodní agentury pro atomovou ener-
gii. Začátkem prosince jsme překonali roč-
ní výrobní rekord. Se vší skromností mu-
sím říci, že letos se nám opravdu dařilo.

Našly by se ale i nějaké oblasti, 
se kterými jste nebyl úplně spokojen?
Stále je co zlepšovat, a to platí pro každého.
Mohu to ukázat na jednoduchém příkladu.
V radiační ochraně patří naše elektrárna
k absolutní světové špičce. I přesto jedno
z doporučení od odborníků z Mezinárodní
agentury pro atomovou energii se týkalo
řízení prací v kontrolovaném pásmu. Jed-
noduše řečeno, během dlouhé cesty pro-
vozu jaderné elektrárny si nemůžeme říci,
že už něco umíme dělat, ale naopak hledat
stále způsoby, jak to dělat ještě lépe. Tento
způsob přemýšlení je pro jadernou ener-
getiku typický a velmi důležitý.

Před pěti lety Temelín zahájil projekt
Bezpečně 15 TERA. Jinými slovy bez-
pečně vyrobit za rok 15 miliard kilowatt
hodin elektřiny. Jak to vypadá?

„Bezpečnost pro nás vždy bude na prvním místě. V rámci projektu Bezpečně 15 TERA jsme se chtěli 
dostat mezi čtvrtinu z hlediska bezpečnosti nejlépe provozovaných elektráren ve světě. To se nám už
povedlo a nyní se tady chceme dlouhodobě usadit,“ říká v rozhovoru ředitel JE Temelín Miloš Štěpanovský.

MÁME DOBRÝ ROK, ŘÍKÁ ŘEDITEL
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hlavní závěry Pierre Gest, vedoucí mise
OSART.
Ředitel elektrárny Temelín Miloš Štěpanov-
ský byl s průběhem i výsledky mise OSART
spokojen. „Prověrka splnila naše očeká-
vání. Určitě jsme nečekali jen chválu. Od
toho tyto návštěvy mezinárodních odbor-
níků nejsou. Jsou o předávání zkušeností
v jaderném průmyslu. Jejich doporučení
neznamenají, že něco děláme špatně. Je
to o tom, jak věci dělat ještě lépe. Končíme
pětiletý projekt zlepšování elektrárny pro-
jekt Bezpečně 15 TERA a připravujeme
nový střednědobý plán našeho dalšího
rozvoje. Závěry prověrky jsou pro nás
cenné a určitě je do tohoto plánu promít-
neme,“ komentoval výsledky mezinárodní
prověrky ředitel elektrárny Temelín Miloš 
Štěpanovský.
Během jednoho roku odborníci z Meziná-
rodní agentury pro atomovou energii pro-
věřili obě české jaderné elektrárny. „Je pro
nás dobrým signálem, že obě naše elek-
trárny prošly prověrkami se vztyčenou hla-
vou. Obě udělaly v poslední době velký kus
práce. Dukovany se zaměřily na bezpečné
zvýšení výkonu a Temelín na provozní sta-
bilizaci. Jaderné elektrárny jsou ale v pro-
vozu desítky let. Průběžné zavádění nových
metod a využití zkušeností mezi provozo-

Dvanáct odborníků z osmi zemí po dobu
tří týdnů zkoumalo elektrárnu Temelín. Me-
zinárodní experti se na Temelíně zaměřili
na osm oblastí. Kontrolovali organizaci 
a řízení, provoz, údržbu, technickou pod-
poru, zpětnou vazbu, chemii, radiační
ochranu a systém řízení havarijních stavů.
Získané informace porovnávali s kritérii
MAAE a výsledky ostatních elektráren.
Závěrem předali vedení elektrárny před-
běžné výsledky, které obsahují 11 doporu-
čení a návrhů na zlepšení, ale i šest dob-
rých zkušeností. Konečnou zprávu budou
zpracovávat ještě tři měsíce a poté ji pře-
dají vládě ČR, která si prověrku Temelína
objednala. Z předběžných výsledků napří-
klad vyplynulo, že Temelín by mohl zavést
některé nové praktiky například v oblasti
řízení prací v kontrolovaném pásmu.
Naopak v šesti případech MAAE elektrárnu
Temelín vyzdvihuje a bude ji dávat za vzor
i ostatním světovým elektrárnám.

Temelín je ochotný se zlepšovat,
uvedl šéf mise Pierre Gest
„Náš tým zjistil na Temelíně mnoho dob-
rých oblastí. Jsou důkazem jasného ducha
inovace a ochoty zlepšovat se. Mnohokrát
jsme viděli, že řada nových opatření se re-
alizuje průběžně. V tomto směru je přístup
elektrárny velmi dynamický. Našli jsme ale
i oblasti, kde má elektrárna prostor pro
zlepšení. Elektrárna by se měla zaměřit více
na detaily a vylepšit postupy ohlašování
menších nedostatků. Lze shrnout, že Teme-
lín naplňuje závazek k bezpečnému provo-
zu a splňuje požadavky MAAE,“ představil

vateli jaderných elektráren jsou klíčem pro
neustálé zvyšování bezpečnosti a zlepšo-
vání provozních výsledků,“ uvedl Vladimír
Hlavinka, člen představenstva společnosti
ČEZ a ředitel divize Výroba.
Podle ředitele odboru kontroly jaderných
zařízení Zdeňka Tipka z SÚJB jsou výsled-
ky mise OSART důležité především pro
elektrárnu. Úřad se zaměří na kontrolu 
jejich uvedení v praxi a porovnání obou
elektráren. „OSART je dlouhodobě vyvíje-
ná, neustále vylepšovaná mise. Tyto pro-
věrky nejsou o porovnávání elektráren.
Jako národní regulátor výsledky Temelína
a Dukovan porovnávat budeme. Ne však
počty jednotlivých zjištění, ale úroveň cel-
kového zajištění jaderné bezpečnosti. Toto
srovnání je velmi důležité, protože náš pos-
toj musí být konzistentní k oběma elektrár-
nám,“ uvedl Tipek.
Temelín teď bude mít rok a půl na to, aby
doporučení od mezinárodních odborníků
uvedl do praxe. V polovině roku 2014 přije-
dou experti z MAAE opět na jih Čech, aby
si ověřili, jak se elektrárna s jejich doporu-
čeními vypořádala. 

Marek Sviták

Na Temelíně skončila třítýdenní mise OSART. Podle zjištění týmu expertů je Temelín provozován 
v souladu s kritérii Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a nemá žádné zásadní 
bezpečnostní nedostatky. Pro Temelín to byla již 26. mezinárodní kontrola, kterou tentokrát vyslala
vídeňská agentura MAAE na základě požadavku české vlády.

ZÁVĚR PROVĚRKY OSART:
TEMELÍN JE BEZPEČNÝ

■ Videoreportáž Jihočeské televize ze 
závěru mise OSART 2012 a další foto-
grafie najdete na www.temelinky.cz.

Zahraniční experti se svými odbornými partnery při závěru mise OSART 2012 na JE Temelín

Na závěrečné tiskové konferenci (zleva) Pierre
Gest, Miloš Štěpanovský a Vladimír Hlavinka



ku roku a zkrácením obou odstávek se nám
podařilo vytvořit několikadenní rezervu.
Teď už záleží na provozu v posledním mě-
síci roku. Dobře si vede i elektrárna Duko-
vany, proto předpokládáme, že obě naše
jaderné elektrárny letos vyrobí třicet mili-
ard kWh elektřiny. Pro představu to je 
43 procent spotřeby elektřiny v ČR,“ řekl
Vladimír Hlavinka, člen představenstva 
a ředitel divize Výroba ČEZ.
I přes dobré výrobní výsledky zůstává nej-
větší prioritou pro vedení Temelína bezpeč-
nost provozu. „Naším cílem je být mezi

„Pro dosažení dobrých výrobních výsledků
bylo vedle plynulého a bezpečného pro-
vozu důležité dodržení délky odstávek
pro výměnu paliva v reaktoru. Ty jsme letos
zvládli v součtu za 95 dní, tedy o šest dní
rychleji než jsme plánovali,“ uvedl Miloš
Štěpanovský, ředitel JE Temelín.
Dosavadní roční výrobní rekord překonala
elektrárna 28 dní před koncem roku 2012.
Má tak dobře nakročeno k výrobě 15 mili-
ard kilowatthodin. „Tento cíl jsme si dali
před pět lety v rámci projektu Bezpečně
15 TERA. Díky dobrému provozu od začát-

čtvrtinou nejlépe provozovaných elektráren
světa. Do této elitní společnosti jsme se již
dostali. Nyní se chceme mezi jadernou
elitou dlouhodobě usadit,“ doplnil ředitel
elektrárny Temelín Miloš Štěpanovský.
Bezpečnost elektrárny Temelín nedávno
potvrdilo 12 odborníků, kteří byli na jiho-
českou elektrárnu vysláni Mezinárodní 
agenturou pro atomovou energii a Temelín
prověřovali tři týdny. „Ti na závěr své pro-
věrky konstatovali, že Temelín nemá žádné
zásadní bezpečnostní nedostatky,“ doplňu-
je ředitel elektrárny Temelín.

Marek Sviták

V pondělí 3. prosince 2012 ve 14:28 hodin překonala elektrárna Temelín dosud nejvyšší roční výrobu
13,913 miliardy kWh elektřiny z loňského roku. Takové množství elektřiny by stačilo 3,5 roku pokrývat
spotřebu celých jižních Čech nebo 12 let zásobovat všechny jihočeské domácnosti. Od zahájení provozu 
v prosinci 2000 vyrobil Temelín již téměř 134 miliard kWh elektřiny.

ELEKTRÁRNA TEMELÍN 
KRÁČÍ K 15 MILIARDÁM

Společnost ČEZ předala na Státní úřad pro jadernou bezpečnost žádost o povolení umístění stavby dvou
nových jaderných bloků v lokalitě Temelín. Ukončila tak pětileté přípravné práce a je připravena na licenční
proces podle „Atomového zákona“.

ČEZ POŽÁDAL DOZOR O DVA
NOVÉ BLOKY TEMELÍNA

Prostor uvnitř areálu
JE Temelín pro stavbu
dalších dvou bloků
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Ve fázi příprav se nachází řada dalších pro-
jektů větrných parků v Polsku. V souladu
s novou strategií rozvoje environmentální
energetiky zakoupil ČEZ v prosinci 2011
majoritní podíl v předním polském deve-
loperovi větrných parků Eco - Wind Con-
struction, který ve svém portfoliu spravuje
patnáct projektů (v různých fázích rozpra-
covanosti) s předpokládaným celkovým
instalovaným výkonem cca 700 MW.
Skupina ČEZ rovněž intenzivně analyzuje
různé další možnosti investic do obnovitel-
ných zdrojů v zahraničí.

V době vydání Temelínek již bude probíhat
adventní období, takže závěrem vyjadřuji
přání, aby nadcházející rok 2013 přinesl
všem čtenářům Temelínek hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody a těším se na další
společná setkání nad zajímavými tématy
z energetiky v příštím roce.

Další názory na energetiku 
naleznete na blogu autora:
www.Nejedly.blog.idnes.cz

větrného parku Fantanele a Cogealac 
v provincii Dobrudža, ve vzdálenosti 17 km
od Černého moře. Park se rozkládá na
ploše 12 x 6 kilometrů, celkový instalovaný
výkon nyní činí úctyhodných 600 MW. 
Jedná se tak o největší pevninskou větr-
nou elektrárnu v Evropě a rovněž o jeden
z nejvýznamnějších projektů na světě.

V dnešním příspěvku se po určité době
vrátím od jaderné energetiky k obnovitel-
ným zdrojům energie. Je nepochybné,
že především větrné elektrárny přestaly
být zejména v posledních dvou desetile-
tích pouhou doplňkovou technologií pro
výrobu elektřiny a staly se nedílnou sou-
částí energetického mixu rozvinutých
průmyslových zemí, a to v celosvětovém
měřítku. Z technického a ekonomického
hlediska je rovněž pochopitelné, že ener-
geticky významné projekty větrných par-
ků s velkým instalovaným výkonem jsou
budovány především v lokalitách s opti-
málními přírodními podmínkami, tj. v blíz-
kosti popřípadě přímo na mořském
pobřeží.
Geografické podmínky sice velkým pro-
jektům větrných elektráren na území Čes-
ké republiky příliš nepřejí, ovšem v rámci
otevřených ekonomik Evropské unie se
středoevropský a „suchozemský“ ČEZ
na projektech z oblasti obnovitelných 
zdrojů velmi aktivně podílí. Mohu prezen-
tovat aktuální příklad, jelikož koncem listo-
padu byly do elektrické sítě v Rumunsku
připojeny poslední z celkem 240 turbín

Petr Nejedlý, specialista elektro útvaru Výstavba jaderných elektráren ČEZ

MŮJ NÁZOR NA DĚNÍ V ENERGETICE

ňujeme celou Zadávací bezpečnostní zprá-
vu, a veřejnost tak získá volný přístup ke
klíčovému dokumentu,“ uvádí ředitel útva-
ru Výstavba jaderných elektráren ČEZ Petr
Závodský. Při zpracování bezpečnostní
zprávy přitom odborníci vycházeli z poža-
davků a doporučení Mezinárodní agentury
pro atomovou energii a další mezinárodní
praxe týkající se základní osnovy, struktury
a požadavků na obsah zprávy.
„Fakt, že se v lokalitě Temelín již provozují
dva jaderné bloky, nám pomohl jen čás-
tečně. Výhodou bylo samozřejmě velké
množství vstupních dat, k dispozici máme

V souvislosti s tímto krokem také ČEZ zve-
řejnil Zadávací bezpečnostní zprávu (na-
jdete na www.cez.cz). Ta má přes 830
stran a podílelo se na ní 35 odborníků 
z ČEZ i dalších institucí, jako je například
ÚJV Řež. Jde o dokument, který musí být
předložen k posouzení Státnímu úřadu
pro jadernou bezpečnost v rámci žádosti
o povolení umístění jaderného zařízení
podle „Atomového zákona“ č. 18/1997 Sb.
„Stejně jako u výběrového řízení nebo po-
suzování vlivů na životní prostředí je i v pro-
cesu licencování naším cílem maximální
otevřenost a transparentnost. Proto zveřej-

i stávající bezpečnostní zprávu provozované
elektrárny a výsledky zátěžových testů.
Museli jsme nicméně některá data aktuali-
zovat či doplnit a využít k jejich vyhodno-
cení nejmodernější metody,“ uvedla Iva Ku-
báňová, manažerka útvaru Kvalita a bez-
pečnost projektu Temelín 3 a 4. Proces
povolení umístění jaderného zařízení je
správním řízením a Státní úřad pro jader-
nou bezpečnost má právo jej kdykoliv
přerušit a požádat o doplnění požadova-
ných údajů. Společnost ČEZ je připrave-
ná maximálně spolupracovat.

Ladislav Kříž



do třídy, začnou si zpívat a zpívaly by celou
hodinu. Moc se na vystoupení u vánoční-
ho stromu těšily. Po víkendu si ještě v pon-
dělí budou sdělovat dojmy, ale pak se za-
měří na školní akademii.“
S prvním prosincovým setměním rozsvítili
vánoční strom také v Chlumci. „Možná už
příští rok využijeme smrk, který tu dorůstá.
Zatím musíme zdobit strom uříznutý v na-
šem lese,“ uvedl starosta Jaroslav Pavlica.
Spolu se členkou kulturní komise Pavlou

„Každý rok se tady sejdeme, poslechne-
me si, jak děti hezky zpívají, dáme si punč,
pak zajdeme na pivo. Hospoda je kousek,“
naznačil program pátečního večera Vác-
lav Dvořák, který v Olešníku žije půl století. 
„I když letos není velká zima, nezaškodí
se vnitřně zahřát,“ lákala Vlaďka Staňková
na punč a čaj, „do várnic nevidíme, ale 
snad bude dost pro všechny.“ 
Vychovatelka Marie Růžičková připomínala
dětem, aby se světýlky nelítaly, nebo jim
zhasnou. „Zavařovací sklenice se natřou
lepidlem, polepí se barevnými papíry 
a uvnitř se zapálí svíčky,“ popsala výrobní
postup. V hloučku dětí si plamínek hlídal
také Gabriel Valenta, který na rozsvěcování
stromu vyrazil v pantoflích. „Naštěstí v nich
má kožíšek. Měl ho zkontrolovat tatínek,“
hlásila maminka Kristýna s tím, že hlavu
rodiny poslala synovi pro poněkud vhod-
nější obuv.
Hojná účast potěšila starostu Jaroslava Pa-
vlicu, ale při proslovu ho zradilo ozvučení.
„Musíme koupit pořádnou hlásnou troubu.
Tohle je přístroj, který jsme používali dřív.
Sešlo se tady nějakých sto padesát lidí 
a na to už tenhle aparát nestačí. Zásadní
je, že vyšlo počasí,“ hodnotil a připomněl,
že osvětlení vánočního stromu připravují
dva šikovní elektrikáři Václav Kalous a Mi-
lan Dvořák. „V okolí náš nádherný smrk
nemá konkurenci. Roste tu desetiletí, ne-
musíme každý rok řezat jiný někde v lese
a stavět ho na návsi. S tím, jak se zvětšuje,
musíme akorát každý rok přidávat žárovky.“
A kolik jich je na vánočním stromu v Oleš-
níku letos? „Na dva tisíce malinkých a ko-
lem sto padesáti těch velkých,“ upřesnil
Václav Kalous. „Osvětlení vánočního stro-
mu je napojené na veřejné osvětlení a roz-
svěcuje se automaticky. I u nás se najdou
trubcové, kteří vyšroubují žárovky nebo
něco utrhnou a o kus dál to zahodí. Pitomci
jsou prostě všude,“ rozhodil rukama s vě-
domím, že patrně opět bude vánoční výz-
dobu doplňovat a opravovat. 
Zpívání pod vánočním stromem si děti uží-
valy a spontánně natahovaly vystoupení pů-
vodně plánované na 15 minut, což nepře-
kvapilo Zdeňku Huckovou, ředitelku Zá-
kladní školy a Mateřské školy Olešník: „To
znám. Když čekají, než přijdu po přestávce

Vařákovou pozvali na adventní koncert 
a silvestrovský výšlap. „V zasedací síni
Obecního úřadu Olešník zazpívá 16. pro-
since pěvecké seskupení ze Zlivi, které si
říká Koně Petřvalského podle svého sbor-
mistra Libora Petřvalského. S ním přijede
pěvecký kvintet zajímavého názvu Aúúúna.
Snad letos přijde na koncert víc lidí než
loni,“ věří Pavla Vařáková. „Silvestrovský
pochod odstartuje v 10 hodin současně 
z Olešníka, Chlumce a Nové Vsi. V cíli na
statku Výštice se pak poslední den v roce
společně bavíme a veselíme. Je to poslední
akce Oranžového roku 2012,“ těší se za
všechny účastníky starosta Jaroslav Pavlica.

Václav Malina
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■ Další fotografie na www.temelinky.cz. 

malovaly a potiskly si trička a spolu s do-
spělými vydlabaly spoustu dýní. Protože
byla veliká zima a od rána padal letošní
první sníh, přišla vhod teplá šatna a spousta
litrů čaje. Nechyběly ani klobásy, buchty,
koláčky, které připravily mamky odvážných
hledačů pokladu. „Každá taková akce pro

Ač bylo počasí, jak se říká „že by psa ne-
vyhnal“, našlo se spousta dětí a dospělých,
kteří přišli strávit společné odpoledne.
Tentokrát přišel i oddíl skautů ze školy na
Malé Straně z Týna. Děti si udělaly duchy
– kouzelníčky na ochranu před šíleným
Felixem a škaredými čarodějnicemi, na-

Siluety se žebříkem vycházející z budovy obecního úřadu a s várnicemi ze školní kuchyně zamířily 
poslední listopadový podvečer ke stromu na návsi v Olešníku. Vzápětí se prostranství kolem stříbrného 
smrku zaplnilo lidmi. Světýlka mezi ně přinesly děti z mateřské a základní školy. Společně pak rozsvítili
vánoční strom, zazpívali koledy a poklábosili u teplého nápoje. 

ROZSVÍTIT STROM V OLEŠNÍKU 
MŮŽETE I V PANTOFLÍCH

Poslední sobotu v říjnu, těsně před svátkem „šíleného“ Felixe, proběhlo
na hřišti ve Zvěrkovicích dětské i dospělé duchaření a hledání pokladu.

DUCHAŘENÍ 
VE ZVĚRKOVICÍCH

www.cez.cz
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stromečkem i oblečení, upletené nebo uši-
té po večerech maminkami či babičkami.
„Symbolem výstavy je venkovská babička
houpající děťátko v kolébce. Chceme náv-
štěvníkům přiblížit také život babiček, jaký
žily v první polovině 20. století,“ doplňuje
Jaroslava Svobodová.
Předvánoční výstava na rychtě Sdružené
obce baráčníků v Týně proběhla již po šes-
té. „Jako letošní téma jsme zvolili Vánoce

A tak děti i někteří jejich rodiče viděli, že
stromek lze krásně ozdobit jablíčky a oře-
chy, kostkami cukru zabalenými ve stani-
olu. „Mohla jsem si prohlédnout hračky, se
kterými si hrály naše babičky a prababičky.
Hodně se mi líbila výroba ozdob a svíček
z vosku,“ říká jedna ze stovek školaček
Aneta Rumlerová. Řadu ozdob si dříve děti
na stromeček vyráběly samy z papíru.
Ozdobné řetězy byly také papírové a na
stromečku svítily opravdové svíčky z vosku.
Pod stromečkem děti také našly hračky –
holčičky panenky, chlapci povětšinou au-
tíčka, dřevěné hračky, skládačky anebo
brusle „šlajfky“, které už byly považovány
za vzácnější dárek. Hodně dětí našlo pod

našich babiček. Výstava je přístupná široké
veřejnosti a letos zejména přicházejí děti
ze všech mateřských a základních škol 
v Týně a potěšilo nás, že přišly i děti ze ško-
lek a škol v Neznašově, Temelíně a Chrá-
šťanech,“ chválí si účast rychtářka Jarosla-
va Fialová.
Kromě dobových exponátů mohli návštěv-
níci vidět tradiční rukodělnou výrobu vzta-
hující se k Vánocům. Své umění ve zdobe-
ní perníčků, obrábění dřeva a vánoční vaz-
by předvedli studenti ze SOU Hněvkovice.
Studenti týnského gymnázia z kroužku vče-
lařů vyrábí svíčky ze včelího vosku. Paní
Bubelová předvedla předení ovčího rouna
na kolovrátku, pan Drhovský výrobu dře-
věných hraček a pan Blažek vázání mašlo-
vaček z husího peří. Teta Maruška pletla
vlněné ponožky. „Také tato adventní výsta-
va probíhá v rámci našich akcí Oranžového
roku s podporou Jaderné elektrárny Teme-
lín. Pro nás byl celý letošní rok ve znamení
oslav 85. výročí založení našeho spolku 
a díky pomoci elektrárny Temelín jsme
mohli uskutečnit všechny plánované akce
na skvělé úrovni,“ říká závěrem rychtářka. 

Václav Brom 

Třídenní adventní výstavu Vánoce našich babiček uspořádala v závěru listopadu Sdružená obec Baráčníků
v Týně na své rychtě. Radost a poučení na ní našlo sedm stovek dětí. „Návštěvníkům výstavy se snažíme
přiblížit Vánoce, jak je zažívaly naše babičky a maminky, tedy generace narozená za 2. světové války nebo
těsně po ní. Doba byla těžká, peněz ani zboží nebylo nazbyt, a přesto se rodiče snažili udělat svým dětem
hezké Vánoce. A my se snažili především dětem ukázat, jak to dělali,“ říká syndička týnských baráčníků
Jaroslava Svobodová.

TÝNŠTÍ BARÁČNÍCI UDĚLALI
VÁNOCE NAŠICH BABIČEK

■ Videoreportáž a další fotografie 
z adventní výstavy Vánoce 
si prohlédněte na www.temelinky.cz. 

děti, kterou připraví a do které se zapojí 
i rodiče, je to správné koření, které ochu-
cují letošní Oranžový rok. A Zvěrkovičtí
tento typ akcí opravdu umí,“ chválí zvěr-
kovické pořadatele tiskový mluvčí elek-
trárny Temelín Václav Brom.
Sotva se setmělo, přiletěly čarodějnice 
a všechny děti požádaly o pomoc při hle-
dání kouzelného pokladu. Šílený Felix
vždy v tuhle dušičkovou dobu létá do 
starého mlýna U Palečků a má s sebou
truhlu s pokladem. Takže rozsvítit lampión
nebo lucernu a hajdy do mlýna. Všechny
děti byly statečné, nevylekal je oběšenec,
kostlivci dokonce ani upírák Felix. Poklad
byl zachráněn a sladká odměna se dostala
na každého.

Zdena Čechová  
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trum posluchačů. Každoročně se účast od
nás pohybuje mezi třiceti až čtyřiceti dů-
chodci. Letos jich bohužel dost marodí,
na poslední chvíli se pět lidí omlouvalo kvůli
nemoci. Dříve jsme dopravu účastníků
řešili autobusem, jenže někteří senioři tady
chtěli pobýt déle, takže od loňského roku
je vozíme s naší místostarostkou auty a do-
mů je rozvážíme individuálně podle jejich
přání a zdravotní kondice,“ poznamenal.
„Líbí se jim tady. Bohužel účast musela
vzdát spousta marodů. Mladší senioři tvrdí,
že ještě s takovými srazy počkají,“ doplnil
od sousedního stolu starosta Pasek Václav
Kostohryz.

Děti plný sál roztleskaly
Sál hned v úvodu programu roztleskaly
děti ze Základní a Mateřské školy Albrech-
tice nad Vltavou. „Na přání organizátorů
vystoupily dětičky z pořádajících obcí 
i z dalších vesnic v okolí, které k nám cho-
dí. Přípravu pěveckého a recitačního pás-
ma jsme rozhodně nepodcenili. Při ukázce
country tance se nám sice zadrhlo cédéč-
ko s hudbou, ale publikum nám pomohlo,
začalo tleskat a zpívat s námi,“ ocenila
vedoucí učitelka mateřské školy Milena
Marková. „Na babičkách a dědečcích, kteří
děti většinou znají, vidíte bezprostřední
odezvu. Okamžitě se smějí, tleskají a při-
dají se i se zpěvem. Proto se děti na tako-

„Letos vystoupí děti ze Základní a Mateřské
školy Albrechtice nad Vltavou, heligonkáři
Josef Vorel a Jiří Růžička a poté zahraje
hudební skupina Studio K,“ upřesnila sta-
rostka Tálína Jana Študentová a s úsmě-
vem rozptýlila narážku, že důchodce při-
lákala vůně řízků. „Jistě, občerstvení bude,
ale nemyslím si, že sem lidé chodí kvůli
jídlu. Jde hlavně o pohodu a o vzájemné
popovídání. Setkání důchodců už je tra-
dice, která by se měla udržovat. V obci dě-
láme hodně pro děti, pro mladé, pro spor-
tovce. I pro starší spoluobčany je potřeba
něco připravit. Zvláště v období, kdy je
venku smutné počasí, kdy sluníčko ani ne-
vykoukne a starší lidé musí být převážně
doma.“

Starosta obce Žďár Martin Lang souhlasil,
že od sousedů slýchá, jak se na setkání
těší, a po jeho ukončení sbírá ohlasy. Třeba
k tomu, co by bylo dobré obměnit v pro-
gramu. „Studio K zahraje ve stylu moder-
ním i dechovkovém, aby zaujalo širší spek-

vá vystoupení těší, jsou to pro ně výjimečné
akce. Samozřejmě také u nás jsou tahouni
sborového zpěvu. Například Adélka Zacho-
vá nebo Eliška Schánělcová, ze starších
Natálka Hájková, Danuška Čejková a další.
Kluci se přidají a je znát, že všichni rádi
zpívají. Zejména písničky dvojice Jaroslav
Uhlíř a Zdeněk Svěrák,“ potvrdila vychova-
telka školní družiny albrechtické školy Bo-
žena Milotová v hloučku dětí, které si za
odměnu vybíraly sladký honorář.
„Těšila jsem se na dva vnoučky. Snažili se,
zaslouží pochvalu za pěkné vystoupení i za
to, že nedali na sobě příliš znát trému před
velkým obecenstvem,“ chválila Marie Stará
z Tálína. „Už jsme stačili u stolu probrat za-
hradničení. Jen recept na krtky jsme zatím
nenašli,“ usmívala se. „Tady to nemá chybu.
Co jsem v důchodu, pokaždé sem zajdu.
Probíráme různé věci, jenom moc nepra-
cujeme. A hlavně si neříkáme, co nás bolí
a podobné věci,“ upozornil Josef Koptík.

Václav Malina

Za vůně smažených řízků tři starostové přivítali účastníky setkání důchodců z Tálína, Pasek a Žďáru. 
Do sálu Tálínské hospody je pozvali představitelé obcí, kteří se domluvili, že seniory budou zvát společně
a s podporou Jaderné elektrárny Temelín pro ně v rámci Oranžového roku připraví zajímavý program.

DŮCHODCI ZAPOMNĚLI 
V TÁLÍNĚ I NA SVÉ NEDUHY



11www.temelinky.cz ORANŽOVÝ ROK 2012

rychlostní sporty – fotbal a florbal. „Bohu-
žel, jak jsme vzali do ruky pálku, tak to byl
propadák a velká ztráta bodů. Pokud chce-
me v budoucnu uspět, tak právě squash
a tenis jsou sporty, ve kterých se musíme
hodně zlepšit,“ plánuje Lída Koberová.
Vítězové se svými ambicemi netajili od za-
čátku sedmiboje a plánovali umístění do
třetího místa. „Myslím, že všechny disci-
plíny máme vyrovnané, ale nejvíc se pere-
me s frisbee, golfem a basketem. Dnes
nám to však v basketu padalo a nakonec
jsme ho vyhráli. Když jsme neskončili
poslední ani s létajícími talíři a v golfu, tak
bylo na dobrý výsledek zaděláno. Máme
velikou radost a pokud budeme fit, tak 
v roce 2013 přijdeme znovu. Sedmiboj je
pro nás vždy takovou předzvěstí Vánoc,“
říká Vendulka Fajtlová z vítězného páru.
„Myslím, že to byl kvalitní sedmiboj. Orga-
nizačně se nám ho podařilo zvládnout 
a myslím, že všichni účastníci se výborně
bavili. Hned po skončení sedmiboje jsme
si objednali ČEZ Sportovní halu Týn na 
7. prosince 2013, kdy náš klub uspořádá
12. ČEZ Vltavotýnský sedmiboj mixů,“ říká
předseda SQUASH klubu Týn Vladimír
Písařík. Václav Brom

Vlastní sportovní průběh přinesl pro všech-
ny páry úkol vyrovnat se s úskalím sedmi
sportovních disciplín – fotbalu, florbalu, bas-
ketbalu, tenisu, squashe, golfu a fresbee. 
S nástrahami těchto sportů se nejlépe vy-
rovnala dvojice Vendulka Fajtlová, Václav
Brom. Ta nasbírala 221 bodů, když vyhrála
tři disciplíny a s náskokem 16 bodů získala
podruhé krásný putovní pohár. Poprvé se
z něho tato dvojice radovala v roce 2010
a loni skončila druhá. Letos tak druhá,
hned při své premiéře, skončila dvojice
Andrea a Robert Maurerovi. A byla to právě
Andrea, která jako jediná trefila golfovou
jamku prvním úderem, za což dostala my-
sliveckou šunku a láhev sektu. „Nechtěla
jsem to taťkovi pokazit, tak jsem se snažila 
a golf nám vyšel na vítězství v disciplíně.

Ale hrát ho zatím asi nebudu. Jsem tenis-
tka a golf mi připadá takový málo dyna-
mický, i když procházka po zeleném hřišti
může být uklidňující. Ale pro starší,“ říká
šestnáctiletá Andrea. 
Třetí místo obsadila naopak ostřílená dvo-
jice Dáša Tycová, Radim Fedorko, která se
stala vítězem sedmiboje v kategorii zkuše-
ných, tedy se součtem věku vyšším jak 90
roků. „Letos jsme s Radimem absolvovali
náš desátý sedmiboj a součet věku dosáhl
rovné stovky. I proto nás tento dobrý výsle-
dek velmi těší,“ říká Dáša. Nejmladší letošní
dvojicí byla Lída Koberová s Ondrou Sto-
klasou se součtem 33 roků. Těm se při
jejich sedmibojařské premiéře podařilo
zvítězit v kategorii do 50 let a vyhráli i oba

V pořadí 11. ČEZ Vltavotýnský sedmiboj mixů přivedl do týnské sportovní haly 14 párů. „Přihlášen 
byl maximální počet 16 párů, ale dva se nám omluvily. Možná i proto byl letošní sedmiboj velmi klidný, 
pohodový a s dobrou adventní náladou,“ chválil si průběh akce, zařazené do sportovní části Vltavotýnského
Oranžového roku 2012, předseda SQUASH klubu Týn Vladimír Písařík.

KLIDNÝ ADVENTNÍ SEDMIBOJ
PRO ČTRNÁCT PÁRŮ

■ Video, další fotografie a kompletní 
výsledkovou listinu najdete 
na www.temelinky.cz. 



republice vybudován systém spolupracu-
jících technických fakult a středních škol.
Po dokončení vysokých škol pak zhruba
polovina dříve zainteresovaných studentů
přechází do zaměstnaneckého dresu ČEZ,“
zdůraznil Pavel Šimák ze strategického ná-
boru Skupiny ČEZ.
Podle odhadů organizátorů výstavy navští-
vilo Vzdělání a řemeslo více než 15 tisíc
žáků základních škol z celých jižních Čech.
„Zájem o expozici s námi spolupracujících
škol byl velký. Je vidět, že technické obory
by mohly začít brzy zažívat novou renesan-
ci,“ dodala náborová specialistka personál-
ního útvaru temelínské elektrárny Roma-
na Balounová.

Petr Pokorný
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„Své budoucí uplatnění přímo po absolvo-
vání naší školy, či následně vysoké školy,
najde podle aktuálních statistik 98 procent
studentů. Poptávka po absolventech tech-
nických oborů ve strojírenství a energetice
je v současné době několikanásobně vyš-
ší než nabídka,“ uvedl zástupce ředitele
pro praktický výcvik Střední průmyslové
školy strojní a elektrotechnické v Českých
Budějovicích Milan Novotný.
I z tohoto důvodu se školy spolupracující
s energetickou společností ČEZ prezen-
tovaly na letošním ročníku Vzdělání a ře-
meslo společně. „Zástupci ČEZ si mezi
našimi studenty vyhledávají už dopředu
své možné budoucí spolupracovníky, kte-
rým nabízejí vysokoškolská stipendia. Naši
studenti ve velké míře pokračují na vyso-
kých školách, kde ČEZ následně čerpá
nové inženýry pro své provozy. Náročnost
našeho studia je velmi vysoká, ale na dru-
hé straně zaručuje dlouhodobou profesní
budoucnost. Řada z absolventů zahájí
svou profesní dráhu přímo v Jaderné elek-
trárně Temelín,“ poznamenal Novotný a při-
pomněl, že díky prostředkům temelínské
elektrárny mohla strojní a elektrotechnická
škola vybudovat nové moderní technické
učebny a laboratoře.

Disproporce na trhu práce je problém 
O techniky je zájem, ale jen málokdo se
na náročné technické obory v současné
době hlásí, a to i na úrovni učňovského
školství. Na trhu práce chybí strojaři, nao-
pak číšníků či manažerů cestovního ruchu
je nadbytek. Firmy volají po změně celého

systému školství, zatím ale marně. Strojí-
renské a další technické firmy už proto vy-
tváří vlastní model stipendií, aby si zajistily
dostatek kvalifikovaných pracovníků. Vý-
jimkou není ČEZ. Technická stipendia už
tři roky vypisuje také Jihočeský kraj.
ČEZ a elektrárna Temelín oslovuje prostřed-
nictvím svých partnerských středních škol
včetně gymnázií s technickým zaměřením
a vysokých škol už žáky základních škol.
„Mezi studenty se skrývají budoucí operá-
toři, fyzici i manažeři. Mladí lidé začínají
vnímat studium technických oborů i své
budoucí uplatnění v technice a energeti-
ce jako dobrou perspektivu. Troufám si
říct, že ČEZ vnímají jako perspektivního za-
městnavatele. Společnost ČEZ má v České

Absolventi středních škol spolupracujících s Jadernou elektrárnou Temelín, respektive společností 
ČEZ, patří mezi nejlépe uplatnitelné studenty na trhu práce. Na jihu Čech v současné době spolupracuje
energetická společnost ČEZ s celkem 11 středními školami, v rámci celé ČR je jich 46. Zaznělo to mimo
jiné z úst zástupců středních škol na listopadovém veletrhu Vzdělání a řemeslo, který proběhl na česko-
budějovickém výstavišti.

ABSOLVENTI TECHNICKÝCH
ŠKOL SE UPLATNÍ DOBŘE

www.cezregiony.cz
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krální architektury v krajině svými finanč-
ními prostředky 29 žadatelů. Například
právě Zliv získala 40 tisíc korun na záchra-
nu tří litinových křížů. Další naše pomoc
letos směrovala do Vimperka na obnovu
kaple Panny Marie Lurdské nebo do Dra-
hotěšic na opravu kaple sv. Václava,“ po-
znamenal Antonín Ješátko.
Na území Jihočeského kraje se nacházejí
tisíce drobných sakrálních staveb, které
tvoří významný prvek jihočeské krajiny.

Cílem projektu „Obnova drobné sakrální
architektury v krajině" je uchovat cenné
kulturní dědictví a neopakovatelný ráz jiho-
české krajiny. Do projektu jde milión korun
z rozpočtu Jihočeského kraje a další milión
z prostředků společnosti ČEZ na základě
takzvané rámcové smlouvy uzavřené pro
roky 2009 až 2018.
„Památkově chráněno je na území Jiho-
českého kraje  přes tisíc objektů drobné
sakrální architektury, například boží muka,
kapličky, výklenkové kapličky, kaple, kříže,
křížové cesty. Většina z nich se nachází
ve velmi špatném stavu, který se bohužel
s plynoucím časem rychle zhoršuje. Obce
ani jiné subjekty, na jejichž pozemcích se
tyto stavby nacházejí, nemají prostředky
na jejich opravy. Proto jim musí kraj po-
moci,“ říká jihočeský hejtman Jiří Zimola.
Jednou z posledních dokončených akcí
byla obnova tří litinových křížů ve Zlivi na
Českobudějovicku. „Dosud bylo žadatelům
v rámci tohoto projektu za uplynulých osm
let poskytnuto z rozpočtu Jihočeského kra-
je téměř devět miliónů korun na obnovu
300 drobných sakrálních staveb. Dalších
více než 150 mohlo být opraveno díky
prostředkům společnosti ČEZ Jaderná
elektrárna Temelín,“ chválí si spolupráci
energetiků s krajem vedoucí Odboru kul-
tury a památkové péče jihočeského kraj-
ského úřadu Kamila Hrabáková.
Zástupce ředitele JE Temelín Antonín Je-
šátko v této souvislosti připomněl, že ochra-
na památek a kulturního dědictví je vedle
podpory sportu, kultury a rozvoje infrastruk-
tury v okolí elektrárny jednou z priorit spo-
lečnosti ČEZ. „Letos podpořila společnost
ČEZ v rámci programu Obnova drobné sa-

Velké množství těchto staveb se nachází
v malých obcích, často v oblastech řídce
osídlených a v pohraničí. Některé tyto prvky
drobné sakrální architektury v krajině byly
mnohdy v minulosti prohlašovány kulturní-
mi památkami nahodile, mnohé velmi hod-
notné stavby a předměty, barokní i starší,
památkami nejsou, naopak i novější stavby
z 19. století jsou památkami prohlášeny. 

Petr Pokorný

Od roku 2005 poskytuje Jihočeský kraj ve spolupráci s ČEZ Jadernou elektrárnou Temelín na obnovu 
drobné sakrální architektury v krajině každoročně dva milióny korun. Za osm let trvání tohoto projektu 
se podařilo opravit 450 objektů drobné sakrální architektury.

OBNOVENO 450 DROBNÝCH
SAKRÁLNÍCH STAVEB V KRAJI

Nově zrestaurované kříže ve Zlivi na Českobudějovicku v neděli požehnali za přítomnosti několika 
desítek lidí (zprava) administrátor Karel Faber a páter Zdeněk Deml.

PF 2013

Redakce Temelínek přeje všem svým čtenářům krásné Vánoce a hodně úspěchů v roce 2013.



■ Videoreportáž Jihočeské televize 
a další fotografie najdete
na www.temelinky.cz. 

s diváky. Ty dobře naladilo vystoupení ka-
pely Roxette Revival s probleskováním
laserů na zámeček. A deset minut před
19. hodinou se zámeček začal světelnou
a laserou animací měnit působením živlů
– voda, vzduch, oheň a země. Lasery přida-
ly i pátý element – energii zobrazenou po-
mocí symbolu 15 TWh, tedy letošního vý-
robního cíle JE Temelín. Potlesk diváků
byl odměnou pro techniky a animátory 
za stovky hodin přípravy.
„Moc se mi to líbilo. Byl jsem tady i o Veliko-
nocích, ale dneska, asi díky laserům, to
bylo ještě mnohem lepší. Povedlo se to 
a rád zase přijedu,“ srovnal jarní a podzim-
ní produkci desetiletý Martin Dušek z Týna.
„O Velikonocích jsem tady nebyla, ale ka-
marádka říkala, že to bylo zajímavé. Letos
nám to vyšlo a přijeli jsme s rodinou. Něco

Premiéra této světelné show se odehrála
letos o Velikonocích. „Tato podzimní podí-
vaná je vizuálně „okořeněna“ animacemi
ztvárněnými sedmi lasery. Ty zobrazí letošní
metu, ke které jde výroba elektrárny Teme-
lín, tedy 15 miliard kWh elektřiny,“ říká tis-
kový mluvčí elektrárny Marek Sviták a do-
plňuje, „letošní výroba bude pro naši elek-
trárnu rekordní. Čistě a bezpečně pokrývá-
me dvacet procent spotřeby elektřiny naší
republiky. Zatím se nám letos opravdu daří
a o svou radost se chceme podělit i s lidmi
ze sousedství. Dnešní akce tady na zámeč-
ku je pro ně takovým prvním dárkem pro
radost od elektrárny Temelín v jejím reko-
rdním roce.“
Díky teplejšímu počasí, než bylo o Veliko-
nocích, se těsně před šestou hodinou ve-
čer zcela zaplnila parkoviště automobily 

podobného jsem viděla poprvé a bylo to
opravdu parádní. Líbila se nám i vystupu-
jící kapela, při které si moje holky i zatan-
covaly,“ odjížděla spokojeně Jaroslava Ma-
rušková z Českých Budějovic.
„Nečekali jsme, že přijede tolik lidí. Řada
z nich tu byla o Velikonocích a zdá se, že
se podobná netradiční světelná produkce
líbí, tak přijeli i podruhé. Máme opravdu
radost, že akce pro veřejnost, které tady
pořádáme, si lidé ze širokého okolí najdou
a přijedou. Myslím, že dneska si od nás
odvezli opravdu netradiční vizuální zážitek,“
spokojeně říká vedoucí Informačního cen-
tra JE Temelín Jana Gribbinová.

Václav Brom

Průčelí zámečku Vysoký Hrádek se třetí listopadový pátek večer proměnilo v promítací plátno. 
Díky třem výkonným projektorům, sedmi laserům a podpoře bubeníků a tanečnic zhlédlo 750 diváků 
atraktivní multimediální světelnou show nazvanou Energie jako pátý element.

SVĚTELNÁ SHOW PŘILÁKALA
K TEMELÍNU 750 DIVÁKŮ



těvnicky klidný měsíc, přesto předpoklá-
dám, že bychom letos mohli náš roční
rekord posunout až k hranici 34 tisíc lidí,“
uvažuje vedoucí informačního centra.

Václav Brom

udělat. Ozdobím si stromeček,“ má radost Jakub z Neznašova.
A děti z Olešníku dodávají: „Vymysleli jste dobré věci. Obě ozdoby
se nám povedly a moc se nám líbí.“

Jana Gribbinová

všechny termíny pro prohlídku areálu elek-
trárny,“ říká spokojená vedoucí informač-
ního centra Jana Gribbinová.
Od zahájení provozu informačního centra
v roce 1991 si elektrárnu prohlédlo téměř
460 tisíc návštěvníků. „Prosinec je již návš-
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„Velký zájem veřejnosti o informace z elek-
trárny Temelín a o její návštěvu nás těší.
V listopadu k nám přijelo téměř dva a půl
tisíce lidí, což je za tento měsíc historicky
nejvíce. Neutuchá především zájem střed-
ních a vysokých škol, které obsadily téměř

Návštěvnost IC JE Temelín při jeho působení na zámečku Vysoký Hrádek

Zdroj grafu: databáze Informačního centra JE Temelín. Rok 2012 představuje návštěvnost do konce listopadu.

Za jedenáct měsíců letošního roku přijelo na Informační centrum elektrárny Temelín 32 899 návštěvníků. To je tak měsíc
před koncem roku o dvě stovky více, než byla loňská nejvyšší roční návštěvnost. Třetí rok za sebou počet návštěvníků
překonal třicetitisícovou hranici. Nový rekord informační centrum dostalo od svých návštěvníků symbolicky jako dárek
ke svým patnáctým narozeninám, protože v zámečku Vysoký Hrádek začalo působit na podzim 1997.

INFORMAČNÍ CENTRUM
TEMELÍNA JIŽ S REKORDEM

www.cez.cz

Tentokrát v rámci Předvánočního tvoření děti vyráběly pod vede-
ním paní Hátleové z českobudějovické Dílny Kajjka ozdoby na
stromeček z pedigu a látky. Z Týna nad Vltavou přijelo ze dvou
základních škol 70 dětí, ze ZŠ Dříteň přijelo 35 dětí z první a druhé
třídy. „Děkujeme opět za pozvání. Rádi na informační centrum
jezdíme. Děti si tu vždy vyrobí něco, co samy zvládnou a navíc
to i užijí. Je to moc pěkné,“ shodly se paní učitelky. „Podobnou
ozdobu jsme již dělali v 1. třídě. Líbí se mi to,“ říká druhák Michal
Doležal. Prvňačka Anetka doplňuje: „Ozdoby si dám na stromeček.
Od Ježíška bych si přála LEGO a nějakou hračku.“ 
Děti ze ZŠ Temelín byly také tvořením nadšené. „Ráda dělám různé
výrobky. Už dříve jsem něco vyráběla v Domě dětí,“ říká Kamilka
Říhová. „Akce na informačním centru jsou pro nás vždy příjemným
zpestřením a rádi sem s dětmi jezdíme. Ve škole teď chystáme
vánoční besídku, nacvičujeme pohádku a budeme zdobit vánoční
stromek,“ představila předvánoční činnosti ředitelka temelínské
školy paní Macháčková.
Poslední den společně tvořily děti ze ZŠ Neznašov a ZŠ Olešník.
„Jsem ve znamení Ryby, takže jsem rád, že jsem si mohl rybičku

Vánoční ozdoby si v listopadu přijelo na Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín vyrobit 180 dětí 
z okolních základních škol. Předvánoční tvoření se tady odehrálo již potřetí a letos přijeli žáci ze šesti 
základních škol z okolí Jaderné elektrárny Temelín. 

OZDOBY SI DĚTI VYROBILY
PŘÍMO U JADERKY



Kamarádi, už se těšíte? My hrozně. Vy nevíte na co? Přece na Vánoce. Zbývá
posledních pár dnů, které utečou hodně rychle. A podle naší zkušenosti se naopak
nekonečně vlečou poslední hodiny do zazvonění zvonečku, zavonění purpury 
a rozsvícení vánočního stromku v obývacím pokoji. A pod ním… Přece naše
Vánoce splněných snů. Užijte si vánočních prázdnin a děkujeme za všechny 
krásné obrázky, které jste nám letos poslali. Příští téma vyhlásíme v březnu
příštího roku, kdy vyjdou první Temelínky. Krásné Vánoce snů a vydařený 
vstup do roku 2013 vám přejí Eda a Ida.

Kolektivní práce šesti autorů: Aneta Vachová, Ditta Kaššaiová,
Antonín Šindelář, Adéla Harantová, Tereza Kratochvílová 
a Ondřej Pelíšek (4 - 6 let) MŠ Čepřovice, okres Strakonice

Barunka Holinková, (6 let) MŠ Jahůdka Bechyně

Linda Polívková, (12 let) ZUŠ Blatná

SOUTĚŽÍME S EDOU A IDOU

Vojtík Pojer, (9 let) ZUŠ Blatná

Aneta Drunecká, 
(8 let) ZŠ Logopedická Týn nad Vltavou

Poslední téma 2012 
„Vánoce snů“ k nám
přineslo desítky 
krásných obrázků. 
Děkujeme a přejeme 
všem našim mladým
čtenářům krásné
Vánoce snů.
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Výherci tématu „Vánoce snů“ 


