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Dalších 36 „jaderných maturantů“ uspělo
Běží nejsložitější období provozního roku
Obce se připravují na nové obyvatele
Osvětlené přechody pomohou chodcům
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SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
hokejovou terminologií máme za sebou první
třetinu roku. Dlouho nás v ní trápila zima. Opět
však vyhrálo jaro a v závěru dubna se snažilo
zvýšenou aktivitou dohnat zpoždění svého pří-
chodu. A když se člověk na přelomu dubna 
a května podíval na rozkvetlé stromy, aktivitu
rychlosti obnovy trávníků, tak se to jaru zase
podařilo. Přišlo v plné síle a věřím, že i vás vylá-
kalo na procházku nebo vytáhlo na cyklostezku
k prvním kilometrům na kolech nebo bruslích.
Hlavně opatrně. Nepřetáhněte ztuhlé tělo, ale
příjemně si užijte jarní vzduch a probuzené slun-
ce, které nám dodá energii a nalije do žil tolik
potřebný optimizmus.
Elektrárna Temelín v první letošní třetině roku
uspěla. Provozovali jsme bez zakolísání, výpadků
a plán výroby naplňujeme na více jak sto procent.
Od 4. května máme v provozu pouze první blok,
když na druhém probíhá plánovaná 48denní
odstávka pro výměnu paliva v reaktoru. Co se
týká délky, tak jsme naplánovali dosud nejkratší
odstávku v historii Temelína. Tým koordinátorů
do 48 dní natěsnal deset tisíc pracovních operací,
které musí pečlivě zvládnout 600 pracovníků 
z 50 firem našich dodavatelů a do odstávky vloží
svůj um a sílu i 400 zaměstnanců elektrárny.
Kromě výměny čtvrtiny paliva v reaktoru naplníme
na reaktorovém sále i dva kontejnery Castor pou-
žitým palivem. Kontejnery pak odvezeme do skla-
du použitého paliva. Tam jich po této odstávce
budeme mít již jedenáct. Čeká nás provedení
kontroly rotorů turbíny, uděláme těsnostní zkouš-
ku kontejnmentu a vyjmeme svědečné vzorky 
z reaktoru. Na nich odborníci zjistí čerpání ma-
teriálové životnosti tlakové nádoby reaktoru. Čeká
nás tedy opravdu hodně práce a věřím, že bu-
deme v této odstávce úspěšní jako loni a dobře
zvládneme i tu letní na prvním bloku.
Časovým obdobím na vylepšení nabídek pokra-
čuje s dvěma uchazeči tendr na stavbu dvou
nových moderních bloků Temelína. Výsledek
bude znám letos. Pokud některá nabídka uspěje,
tak by vlastní stavba mohla začít v letech 2016 -
2017. To by do regionu přineslo tisíce nových
pracovních příležitostí. 
Přeji vám slunečné a krásné jaro.

Miloš Štěpanovský, ředitel JE Temelín
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Přehlídku fotografií, vás čtenářů Temelínek, jsme ve druhém letoš-
ním čísle odstartovali tématem „Konečně pohyb na jarním 
vzduchu“. Opět se objevilo vděčné téma vašich ratolestí při akti-
vitách na vzduchu. Díky všem, kteří stačili za krátký čas reago-
vat, a věříme, že čtyři vybrané fotografie potěší všechny čtenáře
Temelínek.
Pro třetí kolo volíme téma přechodové mezi plným jarem a začí-
najícím létem. Zní „Jaro je tu a léto je cítit ve vzduchu“.

www.temelinky.cz

Marie Dědičová, Hosty - Dobrný (43 let)
Děti zkoušely kolo staršího bráchy. Jejich pokřik zněl asi takto: „Zastav, teď jedu já!“ „Ale já
nevím, kde to má brzdu.“ „Nevadí, běžím pro laso!!“

Michaela Chaloupková, Týn nad Vltavou (32 let)
Moje první fuška se dřevem!

Vítek Šťastný, České Budějovice (9 let)
Posílám vám dvě fotografie mého syna Vítka, napsal nám otec Stanislav. Fotografie vznikly při našich
krátkých výletech na kole k Vrbenským rybníkům. Ten zvědavý labuťák se nebál a baštil z ruky. 

Petr Vazač, České Budějovice (32 let)
Tak to je nákop profesionálky…

3OBJEKTIVEM ČTENÁŘŮ

Každý z autorů může poslat jako přílohu mailu maximálně dvě
fotografie ve formátu JPG o velikosti 1600 x 1200 pixelů s uvede-
ním svého jména, věku, adresy a samozřejmě krátkým příběhem
či komentářem k fotografii. Uveřejněné fotografie oceníme drob-
nými dárky. Uzávěrka je 14. června 2013 a foto posílejte na
adresu vaclav.brom@cez.cz.

FOTOPŘEHLÍDKA
VYHLAŠUJEME TÉMA 3/2013: „JARO JE TU A LÉTO JE CÍTIT VE VZDUCHU“

8. BICYKLEM ZA JÁDREM
aneb den plný kouzel
■ sobota 8. června od 14:00 hodin
Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín, park u zámečku 
Vysoký Hrádek ■ Zábava a program pro celou rodinu ■ Těšíme se na vás

Další informace na www.temelinky.cz a www.cez.cz/temelin



Přechod provozu bloku do režimu výkono-
vého efektu fakticky znamená, že palivo
bylo v průběhu kampaně optimálně vyu-
žito. „Provoz postupného snižování výko-
nu reaktoru pak umožňuje dodatečně
získat energii z některých použitých pali-
vových souborů, a tím je co nejefektivněji
využít,“ doplňuje tiskový mluvčí elektrárny
Marek Sviták.
V letošním roce plánuje elektrárna Teme-
lín vyrobit 15,38 miliardy kWh elektřiny.
Do zahájení odstávky druhého bloku 
4. května zatím vyrobila 5,95 miliardy kWh
elektřiny a plán výroby plnila na 101 pro-
cent. Od prosince 2000, kdy Temelín vy-
robil svou první elektřinu, bylo na dvou
blocích vyrobeno 141 miliard kWh.

Václav Brom
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skladu použitého paliva v areálu elektrárny.
Každoroční důležité práce čekají tech-
niky na turbíně. Kontrola lopatek nízkotla-
kých rotorů turbíny bude rozšířena i o kon-
trolu vysokotlakého rotoru turbíny. 
Pro vedoucího odstávky Pavla Knetla je
to již sedmá temelínská odstávka, kterou
bude řídit. „Tato je z nich naplánována jako
nejkratší. Prakticky v ní neexistují časové
rezervy. Práce jsou opravdu srovnány tak
těsně za sebe, že každé vybočení bude
nepříjemné. I proto u mě panuje určitá 
nervozita či spíše obava z toho, jestli nás
některé zařízení nepotrápí mimo plán. Již
v přípravě jsme se snažili na podobná pře-
kvapení maximálně připravit. Ale to vše
nám ukáže květen a červen. Když však
začne druhý blok 20. června zase vyrábět
elektřinu, tak budeme moci říct, že jsme
odstávku připravili, řídili a provedli dobře,“
přeje si vedoucí odstávky.

Václav Brom

Pro jadernou elektrárnu je odstávka vždy
tím nejsložitějším obdobím v provozním
roce. Vždyť do 48 dnů je potřeba naplá-
novat deset tisíc pracovních operací. „Na
nich se bude podílet šest stovek pracov-
níků dodavatelů z padesáti firem a ruku 
k dílu přiloží i čtyři stovky kmenových za-
městnanců elektrárny. Jenom naplánování
odstávky s návazností jednotlivých prací
zabere týmu koordinátorů půl roku. Při
realizaci harmonogramu je to úplný sprint
maratón, kdy jakékoliv vybočení v čase či
přesnosti je opravdu problém, který může
konstrukci odstávky narušit,“ říká tiskový
mluvčí elektrárny Marek Sviták.
Letos techniky čeká každoroční rozebrá-
ní a zpětná montáž reaktoru. V něm do-
jde k výměně 42 palivových souborů. Na
reaktorovém sále budou zaplněny celkem
38 použitými palivovými soubory dva kon-
tejnery CASTOR, které budou uloženy do

První sobotu v květnu začala na druhém bloku elektrárny Temelín 48denní odstávka pro výměnu čtvrtiny
paliva v reaktoru. „V přípravě jsme udělali maximum pro to, aby odstávka proběhla bezpečně, plynule 
a skončila v určeném čase,“ říká její vedoucí Pavel Knetl. Obnovení výroby elektřiny je plánováno v červnu.

BĚŽÍ NEJSLOŽITĚJŠÍ OBDOBÍ
PROVOZNÍHO ROKU

Pohled na kontejner CASTOR při jeho ukládání
na servisní místo v reaktorovém sále

Pohled do bazénu výměny při ukládání použitého paliva do kontejneru CASTOR. Tato manipulace
probíhá za odstávky a pod vodou. Do jednoho kontejneru se vejde 19 palivových souborů.

Provozní personál elektrárny Temelín začal dva týdny před zahájením odstávky druhého bloku postupně 
snižovat výkon reaktoru. Blok tak v závěru kampaně pracoval v režimu výkonového efektu a poslední den
před odstávkou byl výkon reaktoru 88 procent a turbogenerátor vyráběl 880 MWh elektřiny za hodinu.  

DVOJKA SJELA K ODSTÁVCE
VÝKONOVÝM EFEKTEM



v roce 2005 ho elektrárna obhájila i v le-
tech 2008 a 2011. „Vysokou úroveň systé-
mu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
musíme také pravidelně potvrzovat během
každoročních kontrol, které probíhají v rám-
ci ověření požadavků stanovených progra-
mem Bezpečný podnik,“ uvedl vedoucí
útvaru BOZP elektráren Temelín a Duko-
vany Michal Kleinhampl. 

Marek Sviták
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k jednotlivým zařízením s požadavky české
legislativy. Dodržování nastavených pravi-
del si pak ověřovali během kontrol prová-
děných přímo v provozu. „Bezpečnosti prá-
ce je na Temelíně věnována vysoká pozor-
nost. Systém ochrany zdraví je plně funkční
a nebylo zjištěno, že by zaměstnanci elek-
trárny a dodavatelé nastavená pravidla po-
rušovali. Na elektrárně jsme nenašli záva-
dy, doporučili jsme však vedení elektrárny,
jak některé další věci ještě vylepšit,“ shrnul
Kápl závěr auditu. Takovým příkladem je
třeba zajištění pracovníků při práci na stře-
chách budov.
Podle ředitele elektrárny Temelín Miloše
Štěpanovského je bezpečnost jaderné
elektrárny velmi složitý komplex. „Ochrana
zdraví našich zaměstnanců je jeho důleži-
tou součástí. Sami si dodržování pravidel
velmi přísně kontrolujeme. Výsledky nám
potvrdily, že jdeme správnou cestou,“ uvedl
k výsledkům inspekce Štěpanovský.
Titul Bezpečný podnik vydává Státní úřad
inspekce práce na tři roky. Po jeho získání

V celé České republice může ke svému
jménu titul Bezpečný podnik používat
sedmdesát společností. V jižních Čechách
patří Temelín mezi pět firem, které opako-
vaně splňují náročné podmínky pro získání
tohoto ocenění. Prestižní titul získala jiho-
česká elektrárna poprvé v roce 2005. Od
té doby ho pravidelně obhajuje. Během
kontrol se inspektoři zaměřují na vybrané
oblasti. Letos svoji pozornost soustředili
na systém a jeho dodržování při práci se
zdvihacími, plynovými, tlakovými a strojními
zařízeními, včetně bezpečnostního zajištění
pracovišť. U každé oblasti hodnotili rizika
práce a pracovní podmínky. „Hodnotili jsme
i zařízení jako taková, třeba to, jak je ově-
řován jejich bezpečný provoz revizemi 
a zkouškami. Kontrolovali jsme také, jak
elektrárna připravuje své zaměstnance i do-
davatele na práci na těchto zařízeních,“
popsal průběh kontroly Václav Kápl, vedou-
cí kontrolního týmu z Oblastního inspekto-
rátu práce v Českých Budějovicích.  
Inspektoři také porovnávali dokumentaci

mácností. Stejná společnost podepsala
koncem března dvacetiletý kontrakt s ame-
rickou firmou Cheniere na roční dodávku
2,5 miliardy kubíků zemního plynu z břid-
ličných nalezišť, což odpovídá 1,75 milio-
nu tun LNG. Dodávky budou zahájeny 
v září 2018 z terminálu Sabine Pass v Ca-
meron Parish v Louisianě (USA). 
Celosvětový rozmach technologie LNG
rovněž dokládají informace o výstavbě
technologické infrastruktury pro zpracová-
ní kapalného plynu. Výstavba exportních
i importních terminálů je plánována v Evro-
pě, Africe, Asii, Severní i Jižní Americe,
Austrálii i Oceánii. Optimizmus globálních
obchodníků s LNG rovněž potvrzují prog-
nózy producentů zemního plynu, které
udávají velikost prokázaných zásob, dos-
tupných stávajícími těžařskými technolo-
giemi a za současné ceny, v objemu 60
let aktuální roční těžby.

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

lionu tun LNG do terminálu Isle of Grain
poblíž Londýna, který byl uzavřen s největ-
ším světovým dodavatelem - firmou Qatar-
gas z Kataru, emirátu v jihozápadní části
Perského zálivu. Pro představu po zpětném
převedení z kapalného do plynného sku-
penství toto množství LNG odpovídá roční
spotřebě plynu 2,5 milionu britských do-

Dnes se zaměřím na jeden z mladých 
a rychle expandujících segmentů světové
energetiky, který není v obecné veřejnosti
v České republice příliš znám. Jedná se
o technologii LNG (Liquefied Natural
Gas), tj. zkapalněný zemní plyn. Jak
už název napovídá, hovořím zde o zem-
ním plynu, ovšem přepravovaném v ka-
palné formě při velmi nízkých teplotách. 
Zkapalňování zemního plynu je techno-
logicky, energeticky a ekonomicky velmi
náročný proces, takže všechny technické
komplikace a finanční náklady musí být
vyváženy odpovídajícími přínosy na straně
obchodníka a následně koncového spo-
třebitele. A hlavním přínosem LNG je „osvo-
bození plynu od trubek“. Kapalná forma
totiž umožňuje přepravu ohromných množ-
ství plynu na velmi velké vzdálenosti, na-
příklad námořními tankery mezi kontinen-
ty, což se v posledních desetiletích stalo
běžnou součástí globálního energetického
byznysu. 
Vzestup LNG v Evropě lze prezentovat na
tříletém kontraktu britské společnosti Cen-
trica z roku 2011 na roční dodávky 2,4 mi-

Petr Nejedlý, specialista elektro útvaru Výstavba jaderných elektráren ČEZ

MŮJ NÁZOR NA DĚNÍ V ENERGETICE

Pětičlenný tým inspektorů Státního úřadu inspekce práce po týdenní kontrole potvrdil, že JE Temelín má
plně funkční systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Inspektoři také konstatovali, že zaměst-
nanci elektrárny nastavená pravidla dodržují. Elektrárna tedy i nadále plní požadavky národního programu
ministerstva práce a sociálních věci a může užívat titul Bezpečný podnik, který poprvé získala v roce 2005.

TEMELÍN JE BEZPEČNÝ PODNIK



vzdělávání. IVS tak všem potenciálním ža-
datelům a zájemcům o práci, kteří cítí potře-
bu doplnit si vzdělání nebo prohloubit svoji
kvalifikaci, nabídne informace o situaci na
trhu práce v celém regionu, poskytne rady
a doporučení. Zároveň zabezpečuje i sa-
motné vzdělávání, a to především v oblas-
tech, ve kterých je poptávka na trhu práce.
Myslím, že IVS je dobrou cestou, jak najít
vhodné uplatnění pro konkrétního člověka.“
Možnosti IVS, motivační pracoviště, ale i vý-
znamné zaměření na strojírenství a elektro-
techniku se líbilo i řediteli JE Temelín Miloši
Štěpanovskému. „Říká se, že ČR je průmy-
slovým a technicky vyspělým státem. Přesto
se často setkáváme s nedostatkem kvali-
fikovaných, technicky zaměřených odbor-
níků. Abychom udrželi krok s technickým
rozvojem, tak potřebujeme mnohem více
rozvíjet technické vzdělávání. Navíc ČEZ
připravuje v kraji stavbu dalších dvou mo-
derních jaderných bloků. Bude-li se tento
záměr realizovat, tak potřeba techniků pro
čtyři temelínské bloky zde na jihu Čech vý-
razně vzroste. S přípravou dostatku kvalit-
ních lidí pak může pomoci i toto Informač-
ně vzdělávací středisko Jihočeského kraje,
které dnes otevřelo své prostory,“ uvedl
ředitel JE Temelín při otevření IVS.

Václav Brom
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„Kromě finančního daru poskytl ČEZ i spo-
lupráci svých expertů. Například Stanislav
Hess z ČEZ Obnovitelné zdroje pomáhal
s učebnami energetiky, s vybavením výu-
kovými materiály pomohla Marie Dufková.
Inspiraci při projektování pracovišť našli
zástupci školy při návštěvě temelínského
Centra praktické přípravy. Právě zkušenosti
a pomoc Františka Krejčího byly jistě hod-
ně cenné.“ říká ředitel Centra přípravy per-
sonálu ČEZ Tomáš Polák.
Posláním IVS je prostřednictvím moderni-
zace veřejných služeb zaměstnanosti zlep-
šit dostupnost a kvalitu informačních, po-
radenských a školicích služeb pro zájemce
o zaměstnání. Nabídne tak širokou škálu
služeb uchazečům o zaměstnání z ohrože-
ných skupin (dlouhodobě nezaměstnaní,
absolventi škol a mladiství, osoby se ZP,
lidé starší 50 let) a zaměstnancům ohrože-
ným ukončením pracovního poměru. Ve
středisku s nově vybavenými učebnami 
a motivačními pracovišti získají od poradců
informace o možnostech celoživotního
vzdělávání, rekvalifikace, uplatnění na trhu
práce. V motivačních pracovištích se prak-
ticky seznámí s pracovními pozicemi ve
strojírenství a energetice. 
Další informace najdete na webových
stránkách www.ivs-jck.cz. 

Projekt IVS navázal na tradici 
založenou Tomášem Baťou
Nově vybudované IVS umožní ve spoluprá-
ci se ZŠ v regionu zvýšit podporu technic-
kého vzdělávání a celkově zkvalitnit výuku
technických předmětů. Celý projekt stál
20 miliónů korun. Žáci si mohou prohléd-
nout jednotlivá motivační pracoviště pro
výrobu, rozvod a užití elektrické energie 
s využitím obnovitelných zdrojů energie,
pracoviště digitální techniky, průmyslové
automatizace, domovní instalace atd. „Tato
motivační pracoviště slouží výuce a kurzům
a již zde probíhá rekvalifikace zámečníků.
Pokračujeme i v dalším rozšiřování, když
na střeše připravujeme funkční model větr-
né elektrárny,“ říká ředitel školy v S. Ústí
František Kamlach a doplňuje, „otevřením
IVS jsme prakticky navázali na tradice naší
školy, kterou Tomáš Baťa založil v roce
1939 jako soukromou Baťovu školu práce,
Mistrovskou školu a Průmyslovou školu 
a které společně poskytovaly celoživotní

www.cez.cz

Otevření IVS v Sezimově Ústí se za společnost ČEZ zúčastnili (zleva) ředitel JE Temelín Miloš 
Štěpanovský, ředitel Centra přípravy personálu ČEZ Tomáš Polák, které novým moderním centrem
provázel ředitel školy František Kamlach.

Poslední dubnový pátek bylo v Sezimově Ústí otevřeno Informačně vzdělávací centrum (IVS) Jihočeského
kraje. To vzniklo při Vyšší odborné škole, Střední škole a Centru praktické přípravy v Sezimově Ústí, tedy
jedné z partnerských škol Skupiny ČEZ v jižních Čechách. 

U ZRODU VZDĚLÁVACÍHO
CENTRA ČEZ NECHYBĚL
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v budoucnu možnost pracovat pro ČEZ 
a pro jadernou energetiku, tak by se mi to
docela líbilo. Chci však pokračovat na vy-
soké škole se zaměřením na informační
technologie, tak nevím, jestli je to ten pravý
obor pro jádro,“ říká král Jaderné maturity
a doplňuje, „nejzajímavější pro mě byla
přednáška k teorii jaderných reaktorů.
Překvapilo mě, jak extrémně složité to je 
a co musí lidé a technika zvládnout, aby
vše bezpečně fungovalo.“
Jednou ze dvou studentek mezi 36 účast-
níky prvního běhu Jaderné maturity byla
Hana Pouzarová ze septimy Gymnázia
Týn nad Vltavou. „Po gymnáziu se chci 
hlásit na strojní fakultu ČVUT. Vždy mě
bavila fyzika, jezdila jsem i na olympiády.
V Jaderné maturitě jsem viděla dobrou
příležitost nakouknout do techniky jader-
ných elektráren a v konkurenci kluků na
strojařině by mě mohla tato zkušenost 
a „maturitní“ vysvědčení z Temelína třeba
pomoci. Úžasná byla přednáška paní Drá-
bové. Je vidět, že v oboru denně žije a má
velké vědomosti. Velký dojem na mě udě-
lala strojovna elektrárny s turbínou.
Jednou bych se ráda podívala i k temelín-
skému reaktoru,“ přeje si týnská studentka.

Václav Brom

gramu je první z podmínek pro případné
udělení stipendií naší společnosti,“ říká
Pavel Puff ze strategického náboru Sku-
piny ČEZ. 
„Studenti v průběhu této akce zjistili, jak
funguje primární a sekundární okruh, radi-
ační ochrana, prohlédli si cvičný simulátor
a dostali se na strojovnu hlavního výrobní-
ho bloku. Mají tak za sebou tři opravdu 
nabité dny a věřím, že si řada z nich odváží
i názor, že budoucí profesní uplatnění 
v energetice je perspektivní cesta,“ říká ná-
borová specialistka Romana Balounová,
a doplňuje, „letos jsme studentům, kteří 
jsou držitelé řidičského oprávnění, zpestřili
program o testovací jízdu elektromobilem.“

Král Jaderné maturity 
chce studovat informatiku
Králem letošního prvního běhu Jaderné
maturity se stal student 3. ročníku SPŠ
Písek Tomáš Čapek. Ten jaderný test zvládl
jako druhý nejrychlejší a pouze s jedinou
chybou z 20 otázek. „O jadernou energe-
tiku se zajímám již řadu let. Vždy mě zají-
mala. Když jsem se na začátku třeťáku
dozvěděl o možnosti jet na tři dny na elek-
trárnu Temelín, tak jsem se snažil sem dos-
tat. To se podařilo a stáž na Temelíně pro
mě byla opravdu zajímavá. A kdyby byla 

Letos proběhnou v Temelíně ještě další
dvě kola Jaderné maturity, první od 15.
do 17. května a druhé od 5. do 7. června.
Celkem tak letos absolvuje temelínskou
Jadernou maturitu 120 studentů z 29
středních škol. O jejich výběru rozhodli
tamní pedagogové, protože vědí, kteří 
z jejich žáků mají o energetické obory 
opravdový zájem a chtějí se jim věnovat 
i v budoucnu.
„Přínos Jaderné maturity vidím v tom, že
poskytuje studentům možnost seznámit
se s informacemi, ke kterým se běžně ne-
dostanou. To jim umožňuje lépe zhodnotit
i jejich budoucí vysokoškolské a profesní
uplatnění. A ať se již rozhodnou nebo ne-
rozhodnou pro přírodní vědy či techniku,
tak tady získané informace jsou pro ně 
zdrojem objektivizace informací o jaderné
energetice, které se na ně valí ze všech 
stran. Pro mě osobně je Jaderná maturita
příjemným odpočinkem od denní úředni-
činy. A mnohokrát musím namáhat mozko-
vé závity, protože otázky studentů často
směřují do oblastí, jimiž se denně neza-
bývám a nutí mě to nad odpovědí velmi
přemýšlet,“ uvedla po skončení besedy
se studenty Dana Drábová, která přijíždí
na Jadernou maturitu na Temelín již od
vzniku tohoto projektu před šesti lety.
„Jaderná maturita je vlastně třídenní stáž
přímo v elektrárně. Vzdělávací program
zahrnuje přednášky, besedy s odborníky
a praktické semináře. Studenti získají
konkrétní představu, jak se v jednotlivých
úsecích pracuje. Absolvování tohoto pro-

Celkem 36 studentů z devíti středních škol složilo v dubnu na elektrárně Temelín Jadernou maturitu 
a odneslo si absolventské diplomy. Během tří učebních dnů poznali studenti základní princip fungování
jaderné elektrárny. Prošli si i elektrárnu, absolvovali přednášky k bezpečnosti provozu, fungování reaktoru,
generátoru či turbíny. Jaderná maturita letos na Temelíně probíhá již po šesté. Nechyběla ani přednáška 
k energetice s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. Tečkou byl závěrečný
vědomostní test – Jaderná maturita. Ta určila i krále - Tomáše Čapka ze SPŠ Písek.

DALŠÍCH 36 „JADERNÝCH
MATURANTŮ“ USPĚLO



zavedly k roku 1623,“ potvrzuje starosta
práci na historii obce.
Obec se na oslavy výročí vyšňořila. Většina
stavení má nové střechy, na řadě domů je-
jich majitelé pracují, krásně je opravena
obecní budova, kaplička na návsi i vlastní
náves. „Většinu peněz, které na tyto opravy
dáváme, získáme od elektrárny Temelín 
a Nadace ČEZ. Právě díky této pomoci si
postupně obec zkrášlujeme. A Oranžový
rok nám umožní párkrát se takto společně
sejít u dobrého jídla a hlavně si v klidu po-
povídat,“ říká František Suchan, pro které-
ho, podle jeho slov, by mělo být současné
volební období poslední. „Je na čase, aby
se vedení obce chopil někdo mladší. Věřím,
že se tentokrát už někdo najde, aby samo-
statnost obce pokračovala,“ přeje si sta-
rosta Čenkova

Václav Brom

Obec Čenkov má 47 stálých obyvatel, ale
řadu dalších, kteří zde mají chalupu a stráví
v obci několik měsíců v roce. Ti všichni se
v závěru dubna sešli na návsi k narozeni-
nové oslavě. Na památku a připomenutí
600 let od vzniku obce bude náves zdobit
nově zasazený javor babyka. „Zahradník
říkal, že javor by mohl naši náves zdobit
až tři sta let, tedy polovinu ze současného
života obce. Ještě bych chtěl nechat k ja-
voru osadit kámen s letopočtem vzniku
obce i datem zasazení javoru,“ doplňuje
starosta Čenkova, který vede obec již dva-
cet let a v současné době sám zpracovává
i historii obce, a to i podle jednotlivých sta-
vení. „Zpracováním historie obce se zabý-
vám druhý rok a myslím, že pro dokončení
mě čeká ještě rok práce. Pak ji chceme
vydat jako útlou publikaci k Čenkovu. Zatím
nejstarší prameny k selským stavením mě
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Založení obce Čenkov u Bechyně se podle záznamů třeboňského archivu váže k roku 1413. 
Přesto obec slavila 600 let od vzniku již loni a v oslavách pokračuje. „Listina třeboňského 
archivu opravdu ukazuje letopočet 1413. Ovšem pod ním je viditelný i druhý letopočet, a to 1412. 
Proto jsme si v obci řekli, že šestisté narozeniny oslavíme i letos tak, jak jsme je slavili i loni,“ 
potvrzuje s úsměvem opakované oslavy starosta obce Čenkov František Suchan.

www.temelinky.cz

Sevřený šik čarodějnic a doprovodu si 
s sebou na fotbalové hřiště přinesl i jednu
vybranou čarodějku, která byla určena
na hranici a také na vysoké vatře upálena.
A která čarodějnice byla v Číčenicích nej-
hezčí? „Každá byla svým způsobem krás-
ná. Proto si všechny odnesly malou slad-
kost,“ usmívá se starostka. Akci pálení
čarodějnic uspořádal činorodý Číčenický
klub ve spolupráci s obcí Číčenice s pod-
porou elektrárny Temelín v rámci projektu
Oranžový rok 2013.
Všichni si společně opékali u čarodějnic-
kého ohně špekáčky. Postupně však pře-
cházeli ze sportovního hřiště na náves,
kde místní číčenická omladina nazdobila
a jako každý rok postavila májku.

Václav Brom

Rok se sešel s rokem a v Číčenicích se opět rojily čarodějnice směrem na fotbalové hřiště. Tam si na překážkové
dráze vyzkoušely svoje dovednosti v ovládání koštěte. Byly vidět jak pěkné kostýmy, tak i profesionální výkony. 
„Jako každoročně se malí i velcí účastníci královsky bavili,“ říká spokojená starostka Číčenic Renata Regálová.

KRÁSNÉ ČARODĚJKY 
KOUZLILY V ČÍČENICÍCH

ŠESTISTÉ VÝROČÍ VZNIKU 
SLAVÍ ČENKOV DRUHÝ ROK

■ Další fotografie a video z oslav 
600. výročí obce Čenkov najdete 
na www.temelinky.cz.



ČEZ VETERÁN CUP byl posledním turna-
jem letošní sezóny v Týně. Tečka to byla
opravdu krásná a povedená. Přitom týnští
pořadatelé předpokládali komorní účast
do 30 veteránů, protože nikdy se jich v kraji
na podobný turnaj více nesjelo. „Skvělá
účast. Počet a kvalita hráčů ve všech vy-
psaných kategoriích nás překvapily. Uká-
zalo se, že mezi staršími stolními tenisty 
v kraji je po podobném modelu turnajů 
hlad. I proto je Týn připraven vypsat 2. ČEZ
VETERÁN CUP v příštím roce,“ říká spo-
kojený předseda pořádajícího SKST Týn
nad Vltavou Josef Skalák.

Jen více takových turnajů, 
přejí si veteráni
„Děkuji pořadatelům za krásný turnaj. Za-
hrát si s dalšími sedmi vrstevníky bylo moc
hezké. A zvlášť, když se vám daří. Když mi
bude sloužit zdraví, rád přijedu i příště,“
usmíval se vítěz kategorie 70+ Karel Šou-
kal (1939) ze Ševětína. Podobný pocit měl
i domácí týnský stolní tenista Karel Kučera
(1949), který vyhrál kategorii 60+. „My starší
toho již za stolem tolik nenaběháme, ale
zdobí nás chytrost, zkušenost ze stovek
zápasů a především se mi zdá, že čím 
starší člověk je, tím s větší chutí si zahraje.
Dneska si však vysoko cením našeho čtvrt-
finálového úspěchu ve čtyřhře, kdy jsme
s Honzou Souchou dokázali v pěti setech
vyřadit bratry Řežáby, velké favority turnaje,“
doplňuje Karel Kučera.
Ještě před zahájením prvních zápasů pře-
dal ceny nejstaršímu, nejvzdálenějšímu
účastníku a jediné ženě zástupce hlavního
partnera turnaje Václav Brom z ČEZ JE
Temelín. Nejstarším hráčem byl Jaroslav
Novák (1939, Studená), nejvíce kilometrů

na turnaj ujel Jiří Řežáb (Mokré Lazce) a je-
dinou ženou v turnaji byla Ivana Marková
(Protivín). „Tak početná a kvalitní účast udě-
lala z ČEZ VETERÁN CUPu pingpongovou
událost roku. Během turnaje jsem měl mož-
nost mluvit s desítkami hráčů všech kate-
gorií. Byli nadšení a téměř všichni by přiví-
tali, aby podobných turnajů pro zkušené
hráče vzniklo v příštích letech na jihu Čech
více. Je však složité najít v nabité termíno-
vé listině vhodný termín, ale především
schopné a nadšené pořadatele, kteří zvlád-
nou organizaci a zároveň mají k dispozici
i prostor pro deset až dvanáct stolů, aby
se vše zvládlo odehrát. V Týně se veterán-
ská premiéra podařila a mohla by být im-
pulsem pro další pořadatele v kraji. Zdá
se, že pingpongoví veteráni mají do mě-
ření sil se svými vrstevníky chuť,“ říká zá-
stupce hlavního partnera ČEZ JE Temelín
Václav Brom, který nejlepším předal po-
háry a zajímavé ceny.

Eva Tomšovicová
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KVĚTEN
18. 5. ■ Květnová pouť ke dni 

sv. Jana Nepomuckého, Hodonice;
■ Oslavy 90 let SDH, Velice;
■ Májový pochod, Temelín;

24. 5. ■ Škola v přírodě, Temelín;
25. 5. ■ Tradiční „Čenkovská letní setkání 

přátel Čenkova“, Čenkov;
■ Memoriál Františka Trendy, 

Turnaj v nohejbale, Radonice;
■ Setkání rodáků obce, (k 695. výročí 

založení obce), Horní Kněžeklady;
■ Soutěž v požárním sportu, rozšířená 

o pohár starosty SDH Paseky, Tálín;
■ Turnaj v nohejbalu, Zahájí;
■ Soutěž v požárním sportu mladých 

hasičů „Plamen“, Zliv;
26. 5. ■ Pouť v Mydlovarech;
31. 5. ■ Den dětí, ZŠ a MŠ Olešník;

ČERVEN
1. 6. ■ Dětský den s hasiči, 

Albrechtice nad Vltavou;
■ Mezinárodní den dětí, Číčenice; 
■ Dětský den, KD Česká Lhota, Dívčice;
■ Budeme si hrát, Horní Bukovsko;
■ Dětský den, Kostelec, Munice, 

Paseky, Radonice, Zliv, Žimutice; 
■ Oslavy MDD a otevření dětského 

koutku, Bavorovice;
■ Sportovní hry pro děti, Štipoklasy;
■ Floriánská zastavení/den dětí,

Všemyslice;
2. 6. ■ Dětský den, Bzí;
4. 6. ■ Letní akademie, ZŠ a MŠ Olešník;
8. 6. ■ Memoriál „Františka Pištory“, 

Střelecko-kynologická soutěž, Temelín;
■ Dětské sportovní odpoledne, Hosty;
■ 13. ročník „Přes Písecké hory na kole

i pěšky 2013“, Paseky;
14. 6. ■ Setkání seniorů, Dříteň;
15. 6. ■ Setkání rodáků (720 let obce Břez-

nice), Březnice;
■ Den otců, akce pořádaná ke Dni otců,

pro všechny tatínky, Číčenice;
■ 3. ročník setkání seniorů, Hodonice;
■ Pohár starosty obce, hasičská soutěž,

Temelín;
■ Soutěž v požárním sportu mladých 

hasičů „Plamen“, Zliv.

Na závěr sezóny uspořádali týnští stolní tenisté premiérový 1. ČEZ
VETERÁN CUP. Pro turnaj byly vypsány věkové kategorie 40+, 50+, 60+ 
a 70+. Do turnaje se prezentovalo 67 stolních tenistů z 28 klubů. Ti na
deseti stolech v ČEZ Sportovní hale sehráli kolem dvou stovek drama-
tických zápasů. Sportovní akce týnských stolních tenistů byla součástí
Vltavotýnského Oranžového roku s partnerstvím ČEZ Jaderné elektrárny
Temelín.

HRÁLO 67 VETERÁNŮ

Výsledky 1. ČEZ VETERÁN CUP

Kategorie 70+ (8 hráčů): 1. Karel Šoukal (Ševětín), 2. František Šortner (Netolice), 
3. Jaroslav Novák (Studená)

Kategorie 60+ (12 hráčů): 1. Karel Kučera (Týn), 2. Bohuslav Kopřiva
(Sudoměřice), 3. Miroslav Valenta (Hluboká)

Kategorie 50+ (23 hráčů): 1. Igor Smola (Studená), 2. Petr Staněk (Kněžské
Dvory), 3. Milan Hromádka (Osek)

Kategorie 40+ (24 hráčů): 1. Pavel Jašek (zahraničí), 2. Luboš Broulin (zahraničí),
3. Petr Kortus (Pardubice)

Čtyřhra (30 dvojic): 1. Kvašnovský, Jašek (Orel ČB, zahraničí), 2. Smola, Schwarz
(Studená), 3. Soucha, Kučera (Týn) a Broulin, Hromádka (zahraničí, Osek)



30 byty. „Máme dokončenou studii. Nyní
připravujeme zadání projektu tak, abychom
příští rok mohli zahájit realizaci zasíťování
jednotlivých pozemků,“ poznamenal sta-
rosta Kudrle.
Obec Olešník (750 obyvatel) odkoupila po-
zemky od místního Zemědělského obchod-
ního družstva, které jsou v územním plánu
určeny k individuální výstavbě. Po rozpar-
celování je předpoklad možnosti výstavby
asi deseti rodinných domů. „Vzhledem 
k odkalištím nám moc dalšího prostoru
nezbývá, jedinou možností je odkup sou-
kromých pozemků,“ řekl starosta Olešníku
Jaroslav Pavlica.
Větší možnosti má Obecní úřad Všemysli-
ce se sídlem v Neznašově. „Máme vytipo-
vány dvě lokality přímo v Neznašově, tedy
největší místní části.  První obsahuje tři-
náct parcel a je ve fázi schváleného záměru
prodeje. Druhá lokalita je vybrána v sou-
ladu s územním plánem v nádherné loka-
litě u rybníka. Zde ale bude třeba ještě vy-
pracovat nejdříve realizační studii,“ kon-
statovala starostka Všemyslic Hana Bartuš-
ková. Obec Všemyslice má spolu se svý-
mi pěti místními částmi 1025 obyvatel.
Město Týn nad Vltavou zhruba s 8,5 tisícem
obyvatel se musí připravit na dalších nej-
méně tisíc nových dočasných obyvatel, 
kteří zde budou žít v období nyní připravo-
vané výstavby nových dvou bloků elektrár-
ny. Atraktivní ale bude i pro stálé bydlení
a zdejší radnice na to samozřejmě myslí
už nyní.
„Připravujeme změnu územního plánu, 
který bude počítat s dvěma nově defino-
vanými obytnými zónami. V obytné zóně
již v současnosti realizované v areálu Jasel-
ských kasáren se v první etapě nabízí 12
parcel a 10 bytů v rekonstruovaných byto-
vých domech, v budoucnu zde vznikne
ještě přibližně 30 stavebních parcel pro
rodinné domy a počítá se i s přestavbou
dvou stávajících panelových objektů na
ubytování pracovníků při výstavbě elektrár-
ny,“ připomněl starosta Týna nad Vltavou
Milan Šnorek.

Petr Pokorný
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Zájem o volné, připravené parcely roste 
a poptávka po nich už nyní převyšuje na-
bídku. „Trend zájmu o bydlení registrujeme
už delší dobu. Lidé chtějí byty i pozemky
pro novou výstavbu. Poptávka roste. V sou-
časné době už evidujeme zhruba čtyřicítku
zájemců o stavební parcely,“ uvedl starosta
obce Temelín Petr Macháček.
Plánovaná výstavba v okolí elektrárny Te-
melín přitahuje pozornost developerů i rea-
litních makléřů. Ti ale upozorňují, že boom
rodinné výstavby nemá výhradně přímou
souvislost se zahájením dostavby dvou
nových bloků temelínské elektrárny. „Nové
rodiny k Temelínu táhne nejen plánovaná
dostavba elektrárny, ale především finanční
síla obcí, které si mohou díky příjmům 
z elektrárny dovolit budovat infrastrukturu,
o níž si jiné srovnatelně velké obce na jihu
Čech mohou nechat jen zdát,“ konstatoval
realitní makléř ze společnosti Remax Karel
Exl.
Díky různým druhům příjmů a podpory ze
zdrojů Jaderné elektrárny Temelín, respek-
tive energetické společnosti ČEZ, vyrůstají
v jejím okolí nové školky, dětská hřiště 
a sportoviště, modernizují se vodovody 
a kanalizace. Elektrárna podporuje různé
kulturní a společenské aktivity. Například
osmý rok běží projekt Oranžový rok, takže
život v těchto obcích je atraktivní a aktivní.

„Každá výhoda, jak cenová, tak jiná, bude
samozřejmě zájemce motivovat. Další růst
poptávky lze očekávat pak těsně před a po
zahájení dostavby elektrárny,“ připomněl
Exl.
Z prohlášení mluvčího Jaderné elektrárny
Temelín Marka Svitáka vyplývá, že elektrár-
na bude obce ve svém okolí i nadále pod-
porovat. „Obce mají zpravidla hotovou zá-
kladní infrastrukturu. Nyní se soustředí na
projekty, které jsou více vidět. Tím se stá-
vají v očích zájemců o bydlení mnohem
atraktivnější. Rozhodně i nadále se chce-
me podílet na zvyšování vybavenosti okol-
ních obcí a podpoře spolkového života,“
zdůraznil Sviták.

Okolí elektrárny 
ožívá stavebním ruchem
Prvních 18 parcel bude k dispozici v loka-
litě Temelín - Záluží, dalších přibližně 20 pak
v přímo v obci Temelín. Ta má, spolu se
spádovými obcemi Kočín, Sedlec, Lhota
pod Horami, Zvěrkovice a Litoradlice, 
v současné době přibližně 904 obyvatel.
Celkem hodlají Temelínští zasíťovat a roz-
parcelovat přibližně 20 hektarů pozemků.
Pozadu ale nezůstávají ani Dříteňští (1610
obyvatel). Ti už podle starosty Josefa Kudr-
leho připravují 40 parcel pro rodinné domy
a výstavbu pěti bytových domů s celkem

Obce a města v nejbližším okolí elektrárny Temelín očekávají, že se v průběhu příštích několika let zvýší
počet jejich stálých obyvatel o několik stovek. Zájem o bydlení významně roste. Proto prakticky všechny
připravují desítky parcel vhodných pro výstavbu rodinných domů. Stavět se bude nejen v obci Temelín, 
která dala elektrárně jméno, ale také ve Dřítni, Olešníku, Všemyslicích i v Týně nad Vltavou.

OBCE SE PŘIPRAVUJÍ 
NA NOVÉ OBYVATELE

■ Videoreportáž Jihočeské televize 
k této problematice najdete na 
www.temelinky.cz.Zájemci o bydlení v obcích kolem elektrárny Temelín oceňují i rozvoj služeb, zejména pro mladé 

rodiny. Například v loňském roce otevřela obec Dříteň novou školku.



novinkám a chceme se podílet na jejich
testování a případném rozvoji. Jsme si 
téměř jisti, že cesta elektropohonů není
slepou uličkou,“ říká Robert Krigar, gene-
rální ředitel akciové společnosti ČSAD 
JIHOTRANS.
Testovaný elektrobus Stratos LE 30 E je
bezmála sedm metrů dlouhý a pojme kro-
mě řidiče 15 sedících a 14 stojících pasa-
žérů. Do vozu v plné bezpečnostní výbavě
se současně vejde jeden dětský kočárek,
popřípadě invalidní vozík.
Zkušební elektrobus na jedno nabití ujede
zhruba 150 kilometrů. Třikrát denně tedy
bez problémů absolvuje cestu mezi Týnem,
včetně obsluhy města, a JE Temelín. Dva-
krát denně pak navíc projede standardní
trasy ve městě. „Spolupráce s elektrárnou
a ČSAD JIHOTRANS funguje dobře. Nový
testovaný elektrobus sice nabídku naší do-
pravní obslužnosti kapacitně neobohatí, 
v každém případě je ale šancí, samozřej-
mě pokud se osvědčí, jak zlepšit čistotu
ovzduší ve městě,“ říká Milan Šnorek, sta-
rosta Týna nad Vltavou.
Týn nad Vltavou leží v údolí řeky a v zimě
jsou zde často velmi nepříznivé rozptylové
podmínky. Zlepšení kvality ovzduší ve měs-
tě už dříve napomohl teplovod z JE Teme-

lín, který významně omezil emise ve městě
a jeho okolí. Zavedení elektrobusů by mo-
hlo do budoucna tuto situaci dále zlepšit.
Ceny ropy jsou nestabilní a trvale rostou,
to každý vidí u čerpacích stanic. Ani její
zásoby nejsou nevyčerpatelné. Hustota sil-
ničního provozu přitom trvale roste. Právě
využití elektřiny ze stabilních, spolehlivých
a čistých zdrojů, kterými jsou jaderné elek-
trárny, může mít budoucnost i v této oblasti.
„Společnost ČEZ podporuje elektromobi-
litu a stala se průkopníkem jejího konceptu
v České republice. Kroky, které v tomto 
směru podniká, se týkají podpory užívání
elektromobilů a poskytování komplexních
služeb. Cílem je přispět k rozvoji zcela „bez-
emisní“ dopravy v Česku a testovat dopady
elektromobility i na distribuční síť. Proto pro
nás budou zajímavé výsledky třítýdenního
testu elektrobusu, realizované na trase
elektrárna – Týn, provedené společností
JIHOTRANS,“ doplňuje Miloš Štěpanovský,
ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Petr Pokorný
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Po zahájení dostavby dalších dvou bloků
se totiž potřeba hromadné osobní přepra-
vy v této lokalitě významně zvýší a nasazení
elektrobusu je zajímavou bezemisní varian-
tou hromadné dopravy.
Doprava lidí mezi městem Týn nad Vltavou
či dalšími obcemi v okolí elektrárny bude
muset být flexibilní, ekologická a současně
ekonomicky dostupná. Již nyní zajišťuje
JIHOTRANS pro ČEZ přepravu zaměst-
nanců na elektrárnu a přímo v Týně. Pět
autobusových spojů rozšiřuje místní do-
pravní obslužnost bez zvýšených nároků
na veřejné zdroje.
„Elektromobily jsou sice ještě dnes, v uvo-
zovkách řečeno, hudbou budoucnosti,
přesto se domníváme, že jejich doba dříve
nebo později přijde. Proto se nebráníme

Na trase mezi Týnem nad Vltavou a JE Temelín jezdil ve zkušebním třítýdenním provozu nový testovací
elektrobus. Cílem ekologického projektu, na němž se společně podílely energetická společnost ČEZ, 
největší jihočeský dopravce ČSAD JIHOTRANS a město Týn nad Vltavou, bylo zjistit výhody a nevýhody 
tohoto typu dopravy v lokalitě poblíž temelínské jaderné elektrárny.

TEST ELEKTROBUSU PROBĚHL
NA VLTAVOTÝNSKU

■ Další fotografie, video Jihočeské televize
k elektrobusu najdete na 
www.temelinky.cz.

Zkušební jízdu po Týně nad Vltavou absolvovali
(zleva) ředitel JE Temelín Miloš Štěpanovský
a starosta Týna Milan Šnorek v doprovodu 
ředitele ČSAD Jihotrans Roberta Krigara.



zací mistrovství bděl předseda Českého 
svazu plastikových modelářů Vlastimil Bár-
ta. „Loni proběhlo Mistrovství ČR na Křivo-
nosce za pořadatelství píseckého klubu.
Tam jsme dostali doporučení udělat letos
mistrovství v Týně. Prostředí Sokolovny je
pěkné a myslím, že i všechny letošní vítěz-
né modely měly kvalitu,“ říká předseda 
svazu, pod jehož křídly je v Čechách sdru-
ženo 5000 plastikovým modelářů.

Václav Brom

ra, který vyzdvihuje vysokou úroveň v Týně
vystavených modelů. „Úroveň modelů neu-
stále stoupá. Jezdím pravidelně po soutě-
žích již asi patnáct let. A tenkrát se hodno-
tilo mnohem snáz. Již na první pohled člo-
věk našel dva či tři opravdu precizní mode-
ly, které neměly konkurenci. A teď tady 
v Týně jsem našel tak pět podprůměrných
modelů a zbytek velmi solidní průměr až
vysoký nadprůměr,“ hodnotil Kučera.

Týnský mistr ČR by rád 
představil své modely v Anglii
Jeden z nadějných týnských modelářů tři-
náctiletý Michal Bříza staví modely tři roky
a získal v Týně dva mistrovské tituly a s jed-
ním z loňska má již tři. „Na mistrovství jsem
vystavoval český tank vyrobený před dru-
hou světovou válkou a německé letadlo 
z druhé světové. Tank jsem stavěl půl roku
a letadlo asi čtyři měsíce. Největší radost
vždycky mám, když je model hotový a vi-
dím, že jsem i v detailech udělal vše per-
fektně a co nejblíže skutečnosti. Mám ra-
dost, že jsem letos uspěl a v budoucnu
bych chtěl podobně uspět na světové sou-
těži v Tellfordu v Anglii, kam se sjíždějí mo-
deláři z celého světa,“ přeje si Michal Bříza.   
Celkem čtyřicet svých modelů přihlásilo
27 mladých modelářů do věku 18 let do
Mistrovství ČR mládeže. Porota je posuzo-
vala do sobotního poledne, kdy vyhlásila
vítěze jednotlivých kategorií. Nad organi-
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Týnská Sokolovna se poslední dubnový
pátek a sobotu stala Mekkou plastikových
modelářů z celé České republiky. Téměř
stovka modelářů vystavila tři stovky mode-
lů vojenské, letecké i lodní techniky při 4.
Vltavotýnském střepu a současně probí-
hajícím Mistrovství ČR mládeže. „Díky pod-
poře elektrárny Temelín, která byla hlavním
partnerem akce, bylo letos poprvé možné
rozšířit soutěžní výstavu 4. Vltavotýnského
střepu do všech prostor Sokolovny a zvlád-
nout i mistrovství republiky,“ říká jeden 
z pořadatelů z kroužku plastikových mode-
lářů MDDM Týn Zdeněk Bříza.
Další z vedoucích úspěšného týnského tý-
mu Václav Kučera staví plastikové modely
již od roku 1970. „Po letošním Mistrovství
ČR mládeže má Týn již pět, možná šest
mistrů republiky, máme i jednoho vítěze
neoficiálního světového šampionátu v an-
glickém Tellfordu. Druhá místa a další me-
daile už nestačíme počítat. Podle toho je
tedy s nadsázkou možné říci, že Týn se 
v plastikových modelech stal českou baštou.
Jde nám to. A teď v kroužku máme řadu
výborných kluků, kteří za pár let mohou
být dalšími mistry republiky,“ usmívá se
Václav Kučera, který na 4. Vltavotýnském
střepu vystavoval nádherné dioráma s ame-
rickým tahačem z 2. světové války. „Je to
model, který postupně vznikal od srpna
loňského roku a myslím, že čisté práce je
na něm tak 1200 hodin,“ konstatuje Kuče-

„Nekonečná trpělivost, pevné ruce, zápal pro modely, ale i znalost historických souvislostí k danému 
modelu,“ říká k nezbytným vlastnostem kvalitního plastikového modeláře letošní dvojnásobný mistr ČR,
třináctiletý student vltavotýnského gymnázia Michal Bříza.

TÝN JE BAŠTOU ČESKÝCH
PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ

www.temelinky.cz

Všichni medailisté Mistrovství ČR plastikových modelářů mládeže 2013 se na závěr nechali vyfoto-
grafovat na pódiu týnské Sokolovny. Za každou medailí jsou ukryty stovky hodin pečlivé práce.

■ Další fotografie a video ze 4. Vltavotýn-
ského střepu a Mistrovství ČR mládeže
2013 najdete na www.temelinky.cz.



13ORANŽOVÝ ROK 2013www.temelinky.cz

„Připravili jsme soutěže pro děti, ukázky
zásahu dobrovolných hasičů, občerstvení
a promítání fotografií a videa z loňských
oslav 130. výročí našeho sboru,“ vyjme-
novala vedoucí mladých hasičů Hana
Nejedlá.
Pro některé disciplíny poskytla zázemí
požární zbrojnice, další se odehrávaly
venku. Dovednosti příchozích prověřily
například opičí dráha, stříkání ze džbe-
rovek, házení kroužků na cíl nebo pozná-
vačka hasičských technických prostředků.
Za specialitku mezi desítkou úkolů ozna-
čila Hana Nejedlá šroubování velkých
matic na šrouby, „to děti hodně baví.“
Ovšem Jirkovi Gavlasovi se nejvíc líbilo
kreslení. „Já už u hasičů jsem. Jednou
už jsme stříkali na opravdický oheň. Když
poprvé zatroubilo hasičské auto, rozbole-
la mě hlava, ale už si docela zvykám,“ shr-
nul svoji dosavadní kariéru.
Ta se slibně rýsuje pro tři dorostenky sbo-
ru. „Barboru Venčovskou, Lindu Tomas-
kovou a Ladu Landovou vybrali do repre-
zentace České republiky. Budou se připra-
vovat na Mistrovství světa v požárním spor-
tu, na první soustředění odjíždějí v polovině

zi hasiče kamarádka. Linda Tomasková
bydlí kousek od hřiště a když viděla, jak
na něm hasiči trénují, přišla se podívat a
už mezi nimi zůstala. Za příchodem Lady
Landové do sboru dobrovolných hasičů
stál před pouhými dvěma měsíci její děda.
„Má velikou radost, že mě vybrali do repre-
zentace. Říkal, že se za mlada také podíval
s požárním sportem po světě a že hasiči
jsou důležití pro každou obec,“ připomně-
la dvanáctiletá Lada.
Z vybraných dívek pojede na mistrovství
světa osm nejlepších v každé kategorii.
„Doufám, že to našim holkám vyjde,“ do-
dala optimisticky. Václav Jahoda

května,“ usmívala se Hana Nejedlá s vědo-
mím, že se zúročuje práce s mládeží.
„Když jsem mladé hasiče Dolního Bukov-
ska před zhruba šesti roky přebírala, někte-
ří neuměli pořádně ani kotrmelec. Co se
chování týče, typické bylo například vzá-
jemné překřikování. Učili jsme se nejen
disciplíny požárního sportu, ale také vnímat
jeden druhého, hrát fair play, nikomu se
neposmívat. V soutěžích jsme končili na
posledních místech. Děti vidí, že cesta 
k úspěchu je těžká, ale dá se zvládnout.
Partu navíc utužují společné zážitky. Důle-
žité je, aby požární sport děti bavil. Samo-
zřejmě potřebujeme podporu sponzorů,
našeho sboru a městyse.“
Mladí hasiči z Dolního Bukovska se v loň-
ském roce probojovali na mistrovství repu-
bliky, třikrát za sebou vyhráli například Be-
chyňský sedmiboj i Českobudějovický dvoj-
boj. Úspěchy těší starostu sboru Stanislava
Kliku st. „Pochopitelně jsme na ně pyšní.
Hanka Nejedlá s manželem jim věnují na
úkor rodiny všechen volný i nevolný čas.
Patří jim velký dík. Kdo požárnímu sportu
rozumí, ví, kolik odříkání vyžaduje.“
Báru Venčovskou přivedla v první třídě me-

neštrejchly, ale ping pong bude naše silná
stránka,“ věřila Petra, zatímco Martin Boška
spřádal plány se svým spoluhráčem Ada-
mem Fodorem. „Půjdeš první," podával mu
pálku do duelu za zeleným stolem.
„Zatím všechno vyhráváme, ale na vítězství
nepomýšlíme. Ani o něj v tomto klání nejde.
Nejtěžším soupeřem byl Pavel,“ ocenil do-
vednosti soupeře s pingpongovým míč-
kem Josef Mareš. O Číčenickém trojboji
se dozvěděl od sestry, která bydlí ve Vod-
ňanech. S bratrancem Davidem Novotným
ve finále porazili dvojici Miloš Doubek - Lu-
káš Podr. Třetí místo obsadili Patrik Fodor
a Dominik Petržílka.
„Sice jsme vypadli hned v prvním kole, ale
turnaj jsme si užili. Doufám, že se Číčenic-
ký trojboj bude příští rok opakovat,“ hod-
notil pan Pavel s poděkováním hostitelům
a s heslem „Večerní zábava bude správný
relax, když tady bude hrát muzikant Relax.“

Václav Jahoda

hrádkách. Proto se přihlásilo jen osm dvo-
jic. S odměnami a občerstvením pro účast-
níky nám finančně pomohla temelínská
elektrárna v rámci Oranžového roku,“ po-
znamenala hospodská Barbora Sluneč-
ková. „V Obecní hospodě se hrajou docela
pravidelně šipky. Máme tady i stolní fotbal
a stůl na pinčes, tak jsme tyto možnosti
spojili,“ doplnila ke vzniku Číčenického
trojboje. 
Dvojice se utkaly podle vylosovaných čísel
vyřazovacím systémem. „Nejsložitější pro
mě budou šipky, protože je moc neumím,“
prohlásil desetiletý Šimon Staněk, který
vytvořil dvojici s Milanem Bašarem. Prohra
v prvním utkání ve stolním fotbale nezna-
menala konec nadějí na dobré umístění
pro Adriana Čutu a Dominika Bašara. „Sou-
peři prostě měli štěstí,“ shodli se.
Jediná dámská dvojice, kamarádky Jarka
a Petra, statečně nesla prohru od malých
kluků ve stolním fotbalu. „Vůbec jsme si

„Pro vítěze máme štangle salámu a lahvin-
ky vína, pro ty mladší namícháme nějaké
balíčky s džusíky, brambůrky a tyčinkami.
Nejdříve si z cen vyberou celkoví vítězové,
po nich druzí, třetí... Místní účast slibovali,
ale nakonec dali přednost pracím na za-

Obecní hospoda a obec Číčenice uspořádaly 27. dubna první ročník Číčenického trojboje dvojic. Pořadatele
překvapila účast dětí, ale dokázali okamžitě zareagovat a k cenám pro dospělé rychle vymysleli odměny
pro malé hráče. 

ČÍČENICKÝ TROJBOJ POPRVÉ

Hasiči z Dolního Bukovska pořádali u příležitosti svátku sv. Floriána Den
otevřených dveří. Patron hasičů měl jistě radost, protože prim v odpoledním
programu sehrála první květnovou neděli mladá generace. A určitě se smál, 
když děti na závěr dováděly v pěnové koupeli.

TŘI HASIČKY MÍŘÍ DO REPRE



víně, Vodňanech, Hluboké nad Vltavou 
a Dolním Bukovsku „Přechod veselské sil-
nice je nejpoužívanější spojnici pro pěší
mezi největším vltavotýnským sídlištěm Hli-
necká a dalšími částmi města.
Každodenně je především užívána dětmi
ze sídliště, které dochází do základních 
a středních škol, obyvateli mířícími na au-
tobusové nádraží, do nákupních zón nebo
do zaměstnání. Osvětlení by výrazně zvý-
šilo bezpečnost tohoto velmi rizikového
úseku,“ říká starosta Týna nad Vltavou
Milan Šnorek.

O přízeň veřejnosti se v hlasování uchází 
i deset nominovaných přechodů na území
jižních Čech. Svůj hlas můžete dát na we-
bových stránkách www.cezregiony.cz,
kde můžete sledovat i stav hlasování a najít
i další informace k projektu společnosti
ČEZ. Hlasovat lze ještě do 24. května.
Dopravní experti do projektu navrhli na úze-
mí jižních Čech přechody v Netřebicích,
Volarech, Záhoří, Veselí nad Lužnicí a Hor-
ním Žďáru. Z dalších návrhů oslovených
obcí a měst v okolí JE Temelín byly doprav-
ními experty pro hlasování veřejnosti nomi-
novány přechody v Týně nad Vltavou, Proti-

Osvětlení přechodu 
ve Veselí podpořilo 280 turistů

Podpora osvětlení přechodu hlasováním
přes tablety na 37. ročníku dálkového
pochodu a cyklojízdy Krajem rybníků při-
nesla Veselí nad Lužnicí 280 hlasů od tu-
ristů. Těch se na startu prezentovalo 1107
a každý čtvrtý tedy využil možnost hlaso-
vat na jednom ze tří tabletů u hostesek
společnosti ČEZ.
Veselí nad Lužnicí je jedním z deseti jiho-
českých míst, které se účastní projektu spo-
lečnosti ČEZ „Vaše volba – osvětlíme pře-
chody, vy řekněte které…“ Město Veselí má
zájem osvětlit rizikový přechod na Budějo-
vické ulici u OD Tesco. „Jde o přechod
mezi obchodním centrem a sídlištěm, přes
frekventovaný průtah městem. V minulých
letech se zde stala i smrtelná nehoda a zvý-
raznění přechodu osvětlením by zvýšilo je-
ho bezpečnost,“ říká místostarosta Veselí
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Na přechodech pro chodce loni zemřelo 35 lidí. Jejich kvalitní osvětlení může snížit počet těchto úmrtí 
na třetinu. Společnost ČEZ se proto rozhodla instalovat na některé nebezpečné přechody v ČR osvětlení.
O tom, které přechody se rozsvítí, rozhodne veřejnost v internetovém hlasování projektu „Vaše volba 2013“. 

OSVĚTLENÉ PŘECHODY 
POMOHOU CHODCŮM

Hlasovat pro některý z deseti jihočeských
přechodů můžete do 24. května!



Do minulé soutěže s Temelínkem jsme vyhlásili téma „Konečně jaro. Můžeme ven.“
Své obrázky nám tentokrát poslaly především ty nejmenší děti. Děkujeme. Eda s Idou
již konečně vyjeli na týnskou cyklostezku na pravém břehu Vltavy. „A nebyli jsme sami.
S prvním jarním sluníčkem se provoz opravdu zahustil. Vyzkoušeli jsme i krátkou spojku
od křižovatky na Třitím po hněvkovické učiliště. Tady je škoda, že se nepodařilo udělat
přímé propojení přes potok v části Břehy podél Vltavy. Tím by snad mohli projet i bru-
slaři. Takto se musí na hlavní silnici mezi auta, a to především pro děti není moc dobré.
Statečně jsme vystoupali od přehrady Hněvkovice k Litoradlicům. Krásný hladký asfalt
vyměnil nerovné panely, ale stoupání zůstalo stejně kruté. Zvlášť prvních čtyři sta metrů
je trhák, kdy není ostudou slézt z kola. Zkuste sami, za pohled z Litoradlic do zeleného
vltavského údolí ta námaha určitě stojí a můžete pokračovat na Purkarec či Hlubokou.
Pro další kolo našeho malování jsme zvolili téma „Mé ideální léto“. Pište, malujte,
těšíme na vaše obrázky,“ říkají společně Eda a Ida.  
Soutěž je určena pro mládež do 18 let. Uzávěrka je 14. června 2013. Své obrázky
posílejte na adresu: JE Temelín, Václav Brom, oddělení Komunikace, 373 05 Temelín.
Na obálku napište SOUTĚŽÍME S EDOU A IDOU - 3/2013.

Výherci z minulého čísla Temelínek
Umělecký obrázek plný jarních symbolů nám poslala dvanáctiletá Marie Skoupilová
ze ZŠ M. Chlajna České Budějovice. Pětici bruslařů na cyklostezce nám poslala jede-
náctiletá Pavlína Čiperová ze ZŠ Žimutice. Příště by Pavlínka neměla zapomenout
nakreslit bruslařům přilby. Šestiletý Vítek Richter z Týna nad Vltavou nám svůj obrázek
popsal takto: „Sluníčko na obloze svítí a já jdu na jednokolou. Pojedu z kopce po trávě,
pod ní je voňavá hnědá hlína a pod ní žluté jádro Země.“

Namalujete: „Mé ideální léto“
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SOUTĚŽÍME S EDOU A IDOU

Marie Skoupilová Pavlína Čiperová Vítek Richter

Václav Matějů, který k posílení pozice města
v hlasování navrhl akci Krajem rybníků 
a účast hostesek a hlasování přes tablety
přímo na startu cykloturistické akce.
Před hlasováním z místa startu bylo Veselí
na předposledním místě v jižních Čechách 
s 82 získanými hlasy. „Turisté k možnosti
podpořit osvětlení rizikového přechodu 
u OD Tesco přistoupili vstřícně a za tři ho-
diny jich přidalo 280 svůj hlas přechodu
ve Veselí. Do hlasování se tak zapojil kaž-
dý čtvrtý účastník - turista,“ konstatuje Vác-
lav Brom ze společnosti ČEZ.
„Děkujeme společnosti ČEZ za tuto po-
moc. Veselí se nyní díky tomu vyšvihlo na
páté místo, a to je mnohem veselejší a zvýší
to motivaci pro další lidi z města,“ doplňu-
je vedoucí informačního centra ve Veselí
Eva Nosková.

Eva Tomšovicová




