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

www.temelinky.cz

SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
probarvený podzim, ukončení letního času, opa-
dávání listí ze stromů i stále kratší a chladnější
dny. To je neklamný znak toho, že podzim je v pl-
ném proudu a ať chceme nebo nechceme, blíží
se zima.  Ano, je to tak, léto i to „indiánské“ je
pryč a přicházejí mlžná a chladná podzimní rána.
Věřím, že jste do nadcházejících měsíců načer-
pali dostatek energie ze slunce, která vám po-
může v dobré formě a v plném zdraví dojít k Vá-
nocům, kdy se dny opět začnou natahovat. Pro-
žijte si zbytek podzimu třeba na hrázi loveného
rybníku, nebo s dětmi využijte podzimní vítr 
k pouštění draků. Prostě i chmurnější podzim
si užijte s úsměvem na tváři.  
U nás na elektrárně Temelín máme úspěšně za
sebou odstávky obou našich bloků pro výměnu
čtvrtiny paliva v reaktoru. Na prvním bloku byla
provedena unikátní modernizace turbíny, kterou
si v roce 2015 zopakujeme i na druhém bloku.
Využitím projektových rezerv jsme v uplynulých
letech získali na výkonu čtyři procenta. Další dvě
nám nyní přináší modernizace turbíny. V příštím
roce, kdy dokončíme modernizaci turbíny dru-
hého bloku, bude celkový výkonový přírůstek
elektrárny téměř 200 MWe, což odpovídá vel-
kému uhelnému bloku. Přitom nestavíme nic
nového, jen lépe využíváme existující zařízení.
Je to správná cesta zvýšení efektivity provozu.
Vždyť při stejném výkonu reaktoru a ze stejného
množství paliva má první blok potenciál ročně
vyrobit až o 170 miliónů kWh elektřiny více. To
odpovídá spotřebě přibližně padesáti tisíc čes-
kých domácností. Přitom se nemusí spálit 150
tisíc tun hnědého uhlí a do ovzduší vypustit při-
bližně 120 tisíc tun CO2.
S koncem roku vrcholí ve 32 obcích v okolí elek-
trárny akce Oranžového roku. I letos jich bylo ně-
kolik stovek, od malých po větší. Především však
je krásné, že řada z nich se již v obcích a měs-
tech kolem elektrárny stala tradičními. Věřím, že
i většina z čtenářů Temelínek některou z nich
navštívila a odnesla si příjemný zážitek. 
Užijte si podzimu a velmi pomalu se připravte na
závěr roku s Vánocemi. Třebaže se to nezdá,
konec roku s tradičním pracovním finišem přijde
opravdu za chvilku.

Miloš Štěpanovský, ředitel JE Temelín

NAVŠTIVTE INFOCENTRUM
JE TEMELÍN

Otevírací doba: denně 9_16 hodin, 
v červenci a srpnu 9_17:30 hodin

Informace: ČEZ, a. s., JE Temelín
Infocentrum, 373 05 Temelín

Telefon: +420 381 102 639

Fax: +420 381 104 900

E.mail: infocentrum.ete@cez.cz 
www.cez.cz/temelin 



Na minulé vyhlášené téma „Moje letošní nej…“ nám přišlo 
34 fotografií od 18 autorů. Za všemi fotografiemi byl příběh a bylo
těžké vybírat. Nakonec jsme se rozhodli otisknout pět vybraných
snímků a věříme, že se vám také budou líbit.
Protože máte v rukou předposlední letošní číslo Temelínek, tak 
v něm vyhlašujeme poslední téma, kterým je „Ladovská zima.
Vánoce.“ Věříme, že ve svých archivech najdete zajímavé sou-
těžní snímky a pomůžete nám v posledních letošních Temelínkách
dokreslit zimní a vánoční náladu. Těšíme se na vaše zimní a vá-
noční snímky, které nám můžete posílat do 1. prosince 2014.

Každý z autorů může poslat jako přílohu e-mailu maximálně dvě
fotografie ve formátu JPG o velikosti 1600 x 1200 pixelů s uve-
dením svého jména, věku, adresy a samozřejmě krátkým příbě-
hem či komentářem k fotografii. Uveřejněné fotografie oceníme
drobnými dárky. Uzávěrka je 1. prosince 2014 a foto posílejte
na adresu vaclav.brom@cez.cz.
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VYHLAŠUJEME POSLEDNÍ TÉMA 2014: „Ladovská zima. Vánoce.“

FOTOPŘEHLÍDKA 2014

Vlasta Tlamsová, České Budějovice
Vůně letního večera v čekání na maxi úplněk z neděle 10. srpna byl skutečně překrásný zážitek. 
A to i přesto, že se nám pak Měsíc schoval do závoje mračna.

Vlasta Tlamsová, České Budějovice
Byla jsem s vnoučaty u kamarádky a náhle jsem si všimla desítky motýlů na záhoně. Měla jsem
při ruce pouze mobilní telefon, který jsem použila na pořízení fota. S krásným zážitkem se chci
podělit se čtenáři Temelínek.

Gabriela Valentová, Vodňany
Stále mám ráda pohádky, tak jsem se během letošních prázdnin snažila zachytit pohádku skrze
hledáček svého fotoaparátu. Vznikla série fotografií naší malé víly. Snad potěší i vaše oko.

Viliam Kopál, České Budějovice
Často se nestává, že vás zastihne déšť a současně vás oslňuje do očí slunce.

Pavel Šíma, Týn nad Vltavou
Fotka z podzimního Lipna. Pánská jízda plná sportu.



Průměrně se roční investice do moderni-
zace a posílení bezpečnosti pohybuje ko-
lem miliardy korun. Od začátku provozu
jsme tak realizovali stovky různých vylep-
šení. K nejvýznamnějším patří opatření ze
zátěžových testů, záměna lineárních kroko-
vých pohonů pro řízení štěpné reakce, nyní
je to modernizace obou našich turbín. I dí-
ky tomu jsme se zařadili mezi čtvrtinu nej-
lépe provozovaných elektráren světa.
Závěr roku se blíží. Jak to vidíte 
s plněním výrobního plánu?
Letos máme v plánu vyrobit opět přes 
15 miliard kilowatthodin elektřiny, což od-
povídá pětině české spotřeby. Na splnění
plánu máme aktuálně velmi dobře nakro-
čeno, nicméně účty se vždy zavírají až na
konci roku.
V souvislosti se situací na Ukrajině se
hodně diskutuje o snížení energetické
závislosti na Rusku. Jak jste s ruským
palivem spokojeni? 
Ruské palivo od firmy TVEL jsme poprvé
zavezli v roce 2010. Po čtyřech letech pro-
vozu naplňuje naše očekávání. Navazuje
tak na výsledky, které po roce 2006 v Te-
melíně dosahoval Westinghouse. I díky
novému palivu jsme mohli zvýšit výkon 
o čtyři procenta. 
Vypadala by kritéria tendru v době
ukrajinské krize jinak?

Pokud ano, jednalo by se o politické roz-
hodnutí. Z hlediska spolehlivosti máme 
s ruským dodavatelem téměř třicetileté
dobré zkušenosti z Dukovan. Totéž jen 
v kratším časovém intervalu platí i pro Te-
melín. Rusové jsou dodavatelem paliva
pro přibližně desítku západoevropských
bloků. Ani tam nám nejsou známy žádné
větší problémy. 
Jaderná energetika byla často terčem
aktivit nevládních organizací. Jak hod-
notíte vývoj vztahů s ekologickými
aktivisty, co jste udělali pro jejich
zlepšení?
Je běžné, že lidi mají na věci odlišné názo-
ry. Jaderná energetika patří k společen-
ským tématům, kde názorová rozdílnost
vždycky bude. A nejen mezi jednotlivci,
skupinami, ale dokonce i mezi státy. V Te-
melíně jsme přístupni jakémukoli otevře-
nému dialogu, který bude veden ve slušné
rovině. Ostatně v minulosti jsme v elektrár-
ně opakovaně přivítali zástupce nevládních
organizací s opačným názorem na využí-
vání jaderné energetiky, kteří měli i mož-
nost podívat se do nejdůležitějších částí
elektrárny. Podobné diskuze k provozu
jaderných elektráren prostě patří a my
touto cestou dialogu a otevřené komuni-
kace již léta jdeme.

Marek Sviták

Temelín v posledních letech významně
navýšil svůj výkon. Jak jste spokojen
s postupem při zvyšování výkonu
elektrárny? 
Využitím projektových rezerv jsme na výko-
nu získali čtyři procenta. Další dvě nám při-
náší modernizace turbíny. V příštím roce,
kdy dokončíme modernizaci turbíny druhé-
ho bloku, bude celkový výkonový přírů-
stek elektrárny téměř 200 MWe, což odpo-
vídá velkému uhelnému bloku. Přitom tady
nestavíme nic nového, jen lépe využíváme
existující zařízení. Zmíněné projekty na zvý-
šení efektivity elektrárny realizujeme podle
dlouhodobého plánu. V případě turbíny
máme za sebou pouze první poločas, takže
ještě je před námi dost práce. 
Už je elektrárna na svém výkonovém
stropu nebo má ještě nějaké rezervy?
Úpravou zařízení v nejaderné části jsme
schopni v budoucnu na výkonu získat již
pouze jednotky megawatt. Při maximálním
důrazu na bezpečnost se teď soustředíme
především na plynulost provozu, tedy udr-
žení spolehlivosti kolem 99 procent. Pro
výrobní výsledky budou důležité odstávky.
Trvale je chceme na jednom bloku zvládat
do čtyřiceti dní.
Vylepšování elektrárny taky něco stojí.
Kolik ČEZ ročně investuje do moder-
nizace Temelína?

„Jaderná energetika patří k společenským tématům, kde názorová rozdílnost vždycky bude. A nejen mezi
jednotlivci, skupinami, ale dokonce i mezi státy. Podobné diskuze k provozu jaderných elektráren prostě
patří,“ říká v rozhovoru ředitel Jaderné elektrárny Temelín Miloš Štěpanovský.

DISKUZE K JADERNÉ 
ENERGETICE URČITĚ PATŘÍ



Třiačtyřicetiletý Bohdan Zronek nyní řídí
bezpečnost všech elektráren společnosti
ČEZ. Temelín velmi dobře zná. Po ukon-
čení elektroenergetiky na ČVUT začínal

jako operátor turbíny. Postupně prošel vše-
mi pozicemi ve velíně jihočeské jaderné
elektrárny. Od roku 2010 vedl provoz Te-
melína a po dvou letech dostal od vedení
společnosti ČEZ důvěru řídit bezpečnost
všech elektráren energetické společnosti.
Miloš Štěpanovský se na Dukovany vrátí
po sedmi letech řízení Temelína. Na Teme-
lín přišel v závěru roku 2007 z pozice ředi-
tele údržby jaderných elektráren. „Miloši
Štěpanovskému děkuji. Během sedmi let
stabilizoval provoz největší české elektrárny.
Pod jeho vedením se Temelín zařadil z hle-
diska bezpečnosti a spolehlivosti provozu
mezi nejlepší světové elektrárny. Jeho zku-
šenosti nyní chceme využít v Dukovanech,
které z předchozího působení velmi dobře
zná. Od Bohdana Zronka očekávám, že
naváže na dosavadní temelínské výsledky,“
uvedl ke změnám v čele jaderných elek-
tráren Ladislav Štěpánek, člen představen-
stva a ředitel divize Výroba společnosti
ČEZ.

Marek Sviták
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Novým ředitelem Jaderné elektrárny Temelín se od 1. ledna 2015 
stane Bohdan Zronek. Ve funkci nahradí Miloše Štěpanovského, 
který bude jmenován ředitelem elektrárny Dukovany.

OD 1. LEDNA 2015 BUDE MÍT
TEMELÍN NOVÉHO ŘEDITELE

Bohdan Zronek (43)

Narodil se 21. ledna 1971 ve Vimperku.
Vystudoval Gymnázium ve Strakonicích,
poté absolvoval ČVUT v Praze, obor
elektroenergetika. Po škole začal pra-
covat v ČEZ, po dvou letech školení
nastoupil v Temelíně. Postupně si prošel
celou řadou funkcí - operátor turbíny,
operátor reaktoru, vedoucí blokové
dozorny, vedoucí reaktorového bloku,
směnový inženýr, v roce 2008 se stal
hlavním technologem, po dvou letech
vedoucím provozu Temelína a po dalších
dvou letech začal šéfovat bezpečnosti
všech elektráren ČEZ. 
Je ženatý, má dvě děti.

vací bezpečnostní zprávy jsme zahájili v ro-
ce 2007. Na zpracování se podílely čtyři
desítky odborníků ČEZ a další pak v exter-
ních firmách. Vedle vlastní zprávy je sou-
částí materiálu i 358 podpůrných studií,“
poznamenal Jiří Füzér, vedoucí útvaru Bez-
pečnost NJZ (nových jaderných zdrojů).
V tuto chvíli ČEZ vypsání nového tendru
nepřipravuje. Rozhodující pro další postup
bude komplexní vládní plán. Ten má mini-
sterstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo
financí předložit vládě do konce roku 2014.
Povolení SÚJB může ČEZ využít i v budou-
cnu, platí totiž do konce roku 2020 a je
vydáno pro dva bloky s instalovaným vý-
konem až 2x1700 MWe. „Licenční řízení
bylo zahájeno před dvěma roky, tedy v do-
bě před zrušením tendru. Jeho dokončení
je tedy logickým krokem už i proto, že zá-

Rozhodnutí současně stanovuje i podmín-
ky, které musí být splněny. Úřad například
od ČEZ požaduje posílit stávající monito-
ring kvality podzemních vod v místě pod
plánovaným třetím a čtvrtým blokem.
„ČEZ v průběhu správního řízení zohlednil
požadavky české legislativy a mezinárodní
dobré praxe pro tuto fázi licenčního pro-
cesu natolik uspokojivě, že Státní úřad
pro jadernou bezpečnost neshledal žádné
vážné důvody, které by bránily vydání po-
volení k umístění dvou nových jaderných
bloků v lokalitě Temelín,“ konstatovala
předsedkyně SÚJB Dana Drábová. 
Jenom bez příloh má Zadávací bezpeč-
nostní zpráva přes tisíc stran a posuzuje
vhodnost lokality pro další dva bloky. Její
znění ČEZ zveřejnil na svých internetových
stránkách www.cez.cz. „Přípravu Zadá-

věry zprávy bude možné v budoucnu vy-
užít,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti
ČEZ Ladislav Kříž.

Marek Sviták

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal souhlas s umístěním třetího a čtvrtého bloku v areálu Jaderné elektrárny
Temelín. Tímto rozhodnutím tak po dvou letech skončilo jedno z důležitých legislativních řízení souvisejících s do-
stavbou Temelína. Po souhlasném stanovisku ministerstva životního prostředí ČEZ obdržel druhý významný souhlas.
Tato rozhodnutí jsou dokladem skutečnosti, že lokalita Temelín je vhodná pro další rozvoj jaderné energetiky v ČR.

ANO DALŠÍM BLOKŮM V TEMELÍNĚ



souhru složek Integrovaného záchranného
systému Jihočeského kraje, SÚJB a ČEZ.

Marek Sviták
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v Jaderné elektrárně Temelín a nepřetržitý
přístup k nim má i Státní úřad pro jadernou
bezpečnost.
Letos čekají na Temelín ještě dvě cvičení.
Na září příštího roku je plánováno velké
cvičení Zóna 2015, které prověří vzájemnou

Dvoučlenná posádka ve speciálně vyba-
veném vozidle čtyři hodiny jezdila po okolí
elektrárny. V obcích Temelín, Sedlec a Bílá
Hůrka radiační pracovník odebíral vzorky
půdy, rostlin, vody a vzduchu. V plastových
nádobách je převážel k podrobnému roz-
boru do Laboratoře radiační kontroly v Čes-
kých Budějovicích. Vše probíhalo jako při
ostrém zásahu. Jedinou odlišností byl oděv.
Aby nedošlo k panice mezi obyvateli, tak
ochranný oblek včetně respirátoru zůstal
ve vozidle.
Po cestě specialisté vyzvedávali i termolu-
miniscenční dozimetry. „Z hlediska radiační
kontroly máme v okolí stanoveno sedmnáct
monitorovacích tras. Na každé se nachází
šest až deset dozimetrů. Konkrétní trasa
kontroly je volena s ohledem na počasí,
především směr větru. Vedle toho posádka
zastavuje i u staniček radiační kontroly,“
vysvětluje Marek Kurfiřt, vedoucí skupiny
radiační kontroly okolí Temelína. Osm kon-
trolních staniček je rozmístěno v Zóně ha-
varijního plánování. Jsou vybaveny zaříze-
ním, které měří intenzitu radiace. Získaná
data jsou online přenášena do laboratoře
v Českých Budějovicích, havarijního štábu

Vzorky vody, půdy, rostlin a vzduchu od rána zkušebně odebírala v závěru října speciální mobilní 
monitorovací skupina Jaderné elektrárny Temelín. Z plánované trasy pro odběr vzorků se do Laboratoře
radiační kontroly v Českých Budějovicích vrátila krátce před polednem. Vyhodnocením vzorků a předáním 
výsledků Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost bylo ukončeno dvoudenní cvičení, které bylo letos 
pro personál elektrárny Temelín v pořadí šesté.

CVIČENÍ PROVĚŘILO OKOLÍ
I KONTROLOU RADIOAKTIVITY 

■  Více fotografií ze cvičení na JE Temelín 
    najdete na www.temelinky.cz.

V rámci cvičení došlo i k odebrání vzorků vody v rybníku pod Bílou Hůrkou.

objekty. I proto je jim ze strany státu věno-
vána v oblasti fyzické ochrany patřičná po-
zornost. A Policie ČR je jednou ze složek,
které se na zajištění elektrárny před teroristy
nebo podobnou hrozbou podílí. 

Ten také dává informaci zasahujícímu týmu.
Akce trvá čtyři minuty. Narušitelé jsou zadr-
ženi. V poutech jsou převáženi k dalšímu
výslechu do Českých Budějovic. „Obě čes-
ké jaderné elektrárny patří mezi strategické

Krátce po druhé hodině dvě osoby překo-
návají plot areálu elektrárny. Následuje ko-
lotoč přesně stanovených kroků. Část poli-
cistů v kuklách zajišťuje strategické budovy.
Situaci sleduje ukrytý policejní ostřelovač.

Maskovaní policisté, střelba nebo dýmovnice. Tak vypadala jedna z ukázek pracovního setkání, 
které proběhlo v Jaderné elektrárně Temelín. Představitelé Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
Integrovaného záchranného systému, krajské správy, samosprávy a Jaderné elektrárny Temelín probírali
poučení z událostí JE Fukušima. Nechyběl ani zástupce Evropské komise. Dynamickou tečku za setkáním
udělala Policie ČR. Poprvé za přítomnosti médií předvedla zadržení osob, které neoprávněně pronikly 
do areálu největší české elektrárny. 

POLICIE CVIČILA OCHRANU
ELEKTRÁRNY TEMELÍN
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Somerset. Evropská komise zahájila v po-
lovině prosince loňského roku vyšetřování
dohody britské vlády s francouzskou ener-
getickou společností EDF o podpoře vý-
stavby a provozu dvou bloků o výkonu
1670 MW formou částečně garantované
výkupní ceny elektřiny („contract for 
difference“). To znamená, že v případě
poklesu tržní ceny vyráběné elektřiny pod
garantovanou cenu bude rozdíl investorovi
doplácen ze státního rozpočtu, v opačném
případě naopak bude investor doplácet
rozdíl cen britské vládě. 
Podle zveřejněného sdělení Evropské ko-
mise byl systém garantovaných cen shle-
dán v souladu s unijním právem. V tomto
případě lze předpokládat oživení britské-
ho jaderného programu, protože v sou-
časné době se mimo zmiňované elektrárny
Hinkley Point nachází v pokročilém stupni
investiční přípravy další čtyři jaderné bloky. 

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

V případě rusko-evropských projektů je
však nutné zmínit aktuální geopolitická
rizika a případný negativní dopad evrop-
ských hospodářských sankcí vůči ruským
firmám.
K výraznému pokroku došlo i v případě
britského projektu Hinkley Point C v hrabství

V průběhu podzimu bylo možné zazna-
menat zajímavé informace o aktuálním
vývoji přípravy výstavby nových jaderných
elektráren v členských zemích EU.
V Maďarsku probíhají intenzivní jednání
o výstavbě dvou bloků o výkonu 1200 MW
v jaderné elektrárně Paks. Největší ma-
ďarský investiční projekt za poslední de-
setiletí je připravován ve spolupráci s Rus-
kem. Předpokládaná hodnota kontraktu
činí 12 miliard eur. Patnáct procent nákladů
uhradí maďarská strana a zbytek pokryje
ruský úvěr poskytnutý za velmi výhodných
podmínek. Termín zprovoznění prvního
bloku je předběžně stanoven na rok 2023.
Koncem září schválil finský parlament zá-
měr společnosti Fennovoima na výstavbu
bloku Hanhikivi 1 o výkonu 1200 MW 
v severním Finsku. Stejně jako v případě
Maďarska je projekt připravován ve spo-
lupráci s Ruskem. Celkové náklady jsou
odhadovány na 6-7 miliard eur, finská 
strana by se měla finančně podílet ve výši
1,6 miliardy eur. Kontrakt na výstavbu
elektrárny by měl být podepsán koncem
roku. Faktické zahájení výstavby je pláno-
váno na rok 2016.

Petr Nejedlý, specialista elektro útvaru Výstavba jaderných elektráren ČEZ

MŮJ NÁZOR NA DĚNÍ V ENERGETICE

odborníky. Poslední prověrka proběhla 
v roce 2008 a inspektoři tehdy zařadili Te-
melín mezi špičku jaderných elektráren 
z pohledu fyzické ochrany.

Marek Sviták, Václav Brom

zujících bariér, ochranky a ve spolupráci
s policií zajistit budovy důležité z hlediska
jaderné bezpečnosti,“ popisuje princip
ochrany elektrárny Bohdan Zronek, ředitel
Bezpečnosti elektráren ČEZ a uvádí pří-
klad, „když někdo přeleze plot rodinného
domu, také to hned neznamená vyloupený
sejf. Na podobném principu funguje i fyzic-
ká ochrana jaderné elektrárny.“
Fyzická ochrana elektrárny Temelín byla
opakovaně prověřována mezinárodními

Dnes jsme zde viděli jednu z ukázek zása-
hu. Činností kolem ochrany je ale mnohem
více. Z taktických důvodů však nejsou ve-
řejné,“ říká Miloš Trojánek, jihočeský po-
licejní ředitel.

I na ostrahu jaderných elektráren
dohlíží státní dozor
Způsob zajištění fyzické ochrany jaderných
elektráren schvaluje Státní úřad pro jader-
nou bezpečnost. Ten také dozoruje, jak
ČEZ jednotlivá opatření plní. „Systém fyzic-
ké ochrany Temelína je na vysoké úrovni.
Avšak cokoli, co člověk vymyslel, může být
člověkem překonáno. Proto jaderná bez-
pečnost spočívá i v tom, jak elektrárnu
před těmito lidmi ochránit,“ uvedla Dana
Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost.
ČEZ při ochraně jaderných elektráren ne-
spoléhá jen na stát. Elektrárny jsou vyba-
veny řadou fyzických bariér, jsou nastavena
organizační opatření a na dodržování pra-
videl dohlíží najatá ochranka. Smyslem je
zabránit sabotáži, krádeži jaderného ma-
teriálu nebo ohrožení jaderné bezpečnosti.
„Ze světa jsou známy případy, kdy došlo
k průniku do areálu elektrárny. Plot je ba-
riéra, které vymezuje areál zařízení a má
„nezvané návštěvníky“ zdržet a zkompli-
kovat případný neoprávněný vstup. Naší
prioritou je prostřednictvím na sebe nava-

■  Reportáž Jihočeské TV z ukázkového 
    zásahu Policie ČR v areálu JE Temelín 
    a další fotografie si prohlédněte
    na www.temelinky.cz.



Pak už ale byla tma a nastal ten správný čas, kdy zapálit světýlka
do svítilen, aby svítily na cestu a ochránily před zlem. Divokým
pokřikem všech přítomných „My se duchů nebojíme, pro poklad
se vypravíme,“ začala výprava za Felixem Šíleným.
Strašidelné kvílení se rozléhalo tmou, až tuhla krev v žilách. V za-
hradě čekal Felix, jeho pochopové a dokonce v truhle i Stáza 
z rybníka. „My se duchů nebojíme,“ shodla se zvěrkovická 
mládež, která za projevenou odvahu dostala od Felixe sladkou
odměnu a pozvání na strašení v roce 2015. 

Zdena Čechová
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Děti a rodiče se sešli na hřišti. Přivítaly je čarodějnice, které celým
odpolednem provázely. Bavily se nejen děti, ale do dlabání dýní
se zapojili i mámy a tátové. Děti si vyrobily netopýry a nakonec
si vyzdobily svítilny na noční výpravu do mlýna. Kdo chtěl, mohl
se také nechat strašidelně namalovat.
Na připravené pergameny si děti vypsaly své „hříchy a špatnosti“,
které spálily cestou do mlýna. „Brzy totiž přijde i k nám do Zvěr-
kovic Mikuláš a čert. A když se špatnosti napíšou a spálí, nemu-
sím se přece pak čertů bát,“ vysvětluje jeden z malých nebojsů.

Koncem října se na hřišti ve Zvěrkovicích sešli příznivci strašení, duchaření a kouzel. A samozřejmě také
odvážlivci, kteří se nebojí, když padne tma, vypravit se do starého mlýna u Palečkova potoka pro poklad.
Každý rok tam touhle dobou totiž lítá strašný upír Felix Šílený se svojí družinou a vždycky provede nějakou
nedobrotu. Tradiční akce proběhla jako součást Oranžového roku s podporou společnosti ČEZ.

MY SE DUCHŮ NEBOJÍME,
ZNĚLO ZVĚRKOVICEMI

V sále se sešlo kolem padesáti sousedů
ze všech místních částí obce, kteří proje-
vili zájem popovídat si se svými vrstevníky,
vyslechnout si pěknou muziku a společ-
ně si zazpívat. „A co by to bylo za setkání
seniorů bez zvuku harmoniky nebo lépe
řečeno harmonik a heligonek! O ty správ-
né tóny se publiku postarali heligonkáři
Vivasong Víti Vávry,“ uvedla k programu
Petra Jarešová. To, že se jejich písničky
líbily, dalo publikum najevo zpěvem, kte-
rým hudební projevy účinkujících pod-
pořilo a po každé písni i hlasitým, dlouho
trvajícím potleskem.

Druhou sobotu v září zavítali do sálu hospody „U Polívků“ v Číčenicích senioři z Újezdce, Strpí, Cihelny 
a Číčenic. Číčenický klub ve spolupráci s obcí i v letošním roce připravil přátelské setkání seniorů v rámci
Oranžového roku. Generálním partnerem této společenské akce byla Skupina ČEZ. Seniory přivítala
předsedkyně Číčenického klubu Petra Jarešová a starostka obce Renata Regálová. 

SENIOŘI V ČÍČENICÍCH PŘI PĚKNÉ 



KALENDÁRIUM
LISTOPAD
15. 11.  ■    Posezení se sportovci, Číčenice;
15. 11.  ■    Hokejový turnaj ve Veselí nad Lužnicí,
                 Temelín ;
22. 11.  ■    Společné setkání seniorů z Pasek, 
                 Tálína a Žďáru, Paseky; 
29. 11.  ■    Vánoční dílna, Číčenice; 
30. 11.  ■    Zahájení adventu, rozsvícení vánočního
                 stromu, vánoční trh, náměstí v Protivíně;

PROSINEC
02. 12. ■    Zimní akademie, ZŠ a MŠ Olešník;
05. 12. ■    Mikulášská nadílka a tradiční setkání 
                 občanů, Dobšice;
06. 12. ■    Mikulášská nadílka, Číčenice;
09. 12. ■    Předvánoční tvoření, ZŠ a MŠ Olešník;
21. 12.  ■    Zpívání koled, Číčenice;
25. 12. ■    39.Vánoční turnaj ve stolním tenisu,
                 Týn nad vltavou;
26. 12. ■    Vánoční turnaj ve stolním tenisu, 
                 Číčenice;
31. 12.  ■    Silvestr 2014, Číčenice.

Další program, i případné změny 
termínů konání akcí, najdete 
v kalendáriu na www.temelinky.cz.

v hezkém penzionu U pštrosa. Odtud se
senioři vydali pěšky na rozhlednu Vysoký
Kamýk, která stojí na nejvyšším vrcholu
Píseckých hor. Rozhledna byla opravena
v roce 2011 a zpřístupněna veřejnosti o rok
později. Lesem po příjemné turistické trase
dlouhé asi tři kilometry a vystoupáním 166
schodů na vyhlídkovou věž z ocelové kon-
strukce se seniorům z Bukovska otevřel
krásný výhled. „Počasí nám přálo, byl krás-
ný den a na obloze ani mráček. Byla dobrá
viditelnost, a tak výhled z věže nám byl od-
měnou za náročný turistický výkon. Viděli
jsme Šumavu, Budějovicko, Kleť, Novohrad-
ské hory, okolní vrcholy Píseckých hor 
i Táborsko. Navíc nám správce rozhledny
Vladimír Voneš po sestupu z věže připravil
i malé občerstvení,“ pochvaluje si paní
Janečková.
Celodenní výlet zakončili senioři zastávkou
v sousední obci Albrechtice na místním
hřbitově, který je zajímavostí okolí. Obklo-
puje kostel a jeho hřbitovní zeď tvoří 85 ná-
hrobních kapliček, vyzdobených grafickými
výjevy s říkankou vypovídající o charakteru
člověka zde pochovaného. „I přesto, že
tento celodenní výlet byl dost náročný, se
našim seniorům líbil. A návštěva Infocentra
elektrárny Temelín s pokračováním na dal-
ší zajímavé cíle v jejím okolí, by se v příš-
tích letech mohla stát tradicí Dolního Bu-
kovska,“ říká starosta městyse Dolní Bukov-
sko František Mazanec. 

Václav Brom

Na Infocentru elektrárny Temelín se bukov-
ských seniorů ujala průvodkyně Hanka
Marečková. „V kinosále nám usměvavá
průvodkyně pověděla o historii výstavby
elektrárny, výrobě elektrické energie a doz-
věděli jsme se i spoustu dalších informací
o fungování jaderné elektrárny. Součástí
programu byl i krátký 3D film Uskutečněná
utopie. Na závěr výkladu jsme měli mož-
nost nahlédnout do mlžné komory a vidět
různé vlny a vlnění, které nás všude obklo-
pují. Exkurze v podání příjemné průvod-
kyně se nám líbila, což jsme zaznamenali
i do návštěvní knihy infocentra,“ říká jedna
z účastnic akce paní Janečková.
Návštěvou Infocentra Temelín zajímavý den
zdaleka nekončil. Následoval oběd v obci
Všeteč, kde jsme poseděli a občerstvili se

Ve spolupráci s Obecním kulturním
zařízením v Dolním Bukovsku jeli
v září bukovští senioři na exkurzi
do Infocentra elektrárny Temelín.
Akce „Okolo elektrárny pěšky 
s návštěvou Infocentra JE Teme-
lín“ proběhla v rámci programu
Oranžový rok s podporou JE 
Temelín ze Skupiny ČEZ a byla
spojena s pěší túrou čtrnácti
seniorů z městyse Dolní Bukovsko
po okolí.

BUKOVŠTÍ SENIOŘI JIŽ VĚDÍ 
O „JÁDRU“ MNOHEM VÍCE

„Je dobře, že si naši senioři na sebe vzá-
jemně najdou čas a chuť sejít se a při pís-
ničce zapomenout na problémy, které 
s sebou mnohdy přináší neúprosně ply-
noucí čas. Přejme jim hodně zdraví a ať
jim ta chuť k vzájemnému setkávání vy-
drží,“ říká starostka Číčenic Renata Regá-
lová a doplňuje, „odvoz seniorů jsme za-
jistili prvním služebním vozem obce, který
obdržela naše obec od Skupiny ČEZ v loň-
ském roce.“

Václav Brom
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výtahu a bezbariérového přístupu do no-
vých půdních prostor. „Pavel se dnes po
roce a půl může podívat i do míst, kam
se dříve nedostal. Celé naše gymnázium
je teď připraveno uvítat i talentované spor-
tovce s hendikepem a dát jim volný pros-
tor pro rozvoj svých schopností,“ dodává
ředitel Antonín Sekyrka.
Grant Oranžové schody pomáhá už pátým
rokem odstraňovat bariéry ve školách náku-
pem plošin, výtahů, schodišťových seda-
ček, schodolezů nebo zvukových a světel-
ných naváděcích systémů. Od loňska mo-
hou navíc školy nově žádat také o příspěv-
ky na stavební či mechanické úpravy pros-
tor nebo stávajících zařízení. Nadace ČEZ
takto od roku 2010 podpořila celkovou
částkou 15 milionů korun již 37 škol v celé
ČR, z toho sedm v Jihočeském kraji.
„Naším záměrem je pomoci mladým lidem
s tělesným postižením začlenit se mezi
ostatní studenty a pomoci odstranit pře-
kážky, které jim stojí v cestě za kvalitním
vzděláním,“ říká František Lust, člen správní
rady Nadace ČEZ.

Václav Brom

V rámci jihočeských škol je Gymnázium
Česká v Českých Budějovicích ojedinělým
projektem takzvaného otevřeného gymnázia
poskytujícího vzdělání všem motivovaným
a talentovaným žákům včetně nadějných
sportovců. Stoletá historie školní budovy
o čtyřech patrech ale dosud přinášela
kromě krásných a rozlehlých prostor také
mnohá omezení pro tělesně postižené.
Přesně 115 schodů. „Jednomu našemu
nadanému studentovi na invalidním vozíku
jsme museli vytvářet zvláštní rozvrh, aby
nemusel přestávky věnovat zdolávání
schodů mezi třídami,“ vysvětluje ředitel
gymnázia Antonín Sekyrka.
Pavlu Hronkovi, který před dvěma roky
ochrnul na dolní polovinu těla, pomáhali
učitelé i spolužáci. „Ve škole mi vyšli vstříc
a řadu předmětů přesunuli do přízemí, i tak
jsem ale nemohl absolvovat celou výuku.
Navíc i do přízemí jsem se mohl dostat jen
za pomoci spolužáků,“ říká Pavel.
Gymnázium Česká proto v posledních mě-
sících provedlo rozsáhlou rekonstrukci včet-
ně montáže dvou schodišťových plošin,

Budějovické Gymnázium Česká nyní může rozvíjet znalosti a dovednosti skutečně všech nadaných dětí.
Díky rekonstrukci, kterou kromě Jihočeského kraje podpořila částkou 400 tisíc korun také Nadace ČEZ, 
je škola bez bariér a připravena uvítat hendikepované gymnazisty a možná i budoucí paralympioniky.

DO SCHODŮ S NADACÍ ČEZ

Školní budova v Záhoří má dvě patra pro-
pojená schody, které dosud představovaly
pro děti na invalidním vozíčku nepřekona-
telnou překážku. Schody vozíčkářům zne-
možňovaly také přístup do školní jídelny.
„V rámci rozsáhlé rekonstrukce celé školní
budovy jsme pořídili interiérovou plošinu
do prvního patra, kde se nachází třídy dru-
hého stupně s odbornými učebnami, a ex-
teriérovou plošinu na schody do jídelny,“
řekla ředitelka školy Markéta Bajerová.
V současné době pomohou plošiny jed-
nomu žákovi na invalidním vozíčku, který
navštěvuje 8. třídu základní školy. Vzhle-
dem k nenaplněné kapacitě může škola
v Záhoří přijmout žáky s tělesným postiže-
ním i z okolí. Bezbariérovou se navíc stala
i mateřská škola, která sídlí ve stejné bu-
dově jako školní jídelna. Grant ve výši
600 tisíc korun získala škola od Nadace
ČEZ díky doporučení paralympijského
reprezentanta Jiřího Ježka, který utrpěl

zranění při pádu na cyklistickém světovém
šampionátu. Informace o tom zaskočila 

i vedení školy. „Jirkovi děkujeme za pod-
poru, ale hlavně mu teď přejeme, aby se
co nejrychleji uzdravil a mohl zase sednout
na své oblíbené kolo,“ přeje českému re-
prezentantovi ředitelka Bajerová.
Grant Oranžové schody pomáhá už třetím
rokem odstraňovat bariéry ve školách ná-
kupem plošin, výtahů, schodišťových se-
daček, schodolezů nebo zvukových a svě-
telných naváděcích systémů. Od loňska
mohly školy oproti minulým letům žádat
také o příspěvky na stavební či mecha-
nické úpravy prostor nebo stávajících za-
řízení. „Naším záměrem je pomoci mla-
dým lidem s tělesným postižením začlenit
se mezi ostatní studenty a minimalizovat
překážky, které jim stojí v cestě za kvalit-
ním vzděláním,“ říká Michaela Žemličková,
ředitelka Nadace ČEZ. V uplynulých letech
se už podařilo podpořit 36 škol v celé
republice.

Marek Sviták

Základní škola a Mateřská škola v Záhoří jsou od nového školního roku bez bariér. Schodišťových plošin 
se škola dočkala díky doporučení šestinásobného paralympijského vítěze Jiřího Ježka, který ji v grantovém
řízení Oranžové schody Nadace ČEZ doporučil ještě před svým těžkým pádem na mistrovství světa.

ZÁHOŘÍ JE TAKÉ BEZ BARIÉR



ČEZ, Cena Nadace ČEZ, Vím proč) a další
aktivity.

Propojení škol a zaměstnavatelů 
je správná cesta
Aktivitu zaměstnavatelů oceňují vedle škol
také zástupci Jihočeského kraje. „V tomto
směru registrujeme obrovský pokrok. Fir-
my vědí, co školy potřebují, a že jim musí
svým způsobem pomoci k tomu, aby se
žáci přiblížili co nejvíce reálné praxi už při
vlastním studiu. Tato forma spolupráce se,
jak ji sledujeme, navýšila nejen objemově,
ale i kvalitativně. Přímo spolupracujeme 
s celou řadou firem, jejichž vlajkovou lodí je
jednoznačně společnost ČEZ, respektive
Jaderná elektrárna Temelín. Jmenovat mo-
hu Bosch, Siemens, Kovosvit, Engel, Groz
– Beckert a další firmy,“ poznamenala ve-
doucí Odboru školství, mládeže a tělový-
chovy Krajského úřadu Jihočeského kraje
Hana Šímová.
„Spolupráce se Skupinou ČEZ, která trvá
dva roky, velice pomohla motivovat naše
studenty ke studiu přírodních věd a pře-
devším fyziky. Díky ní jsme ale také získali
novou moderní učebnu fyziky, která nahra-
dila původní zastaralou, pocházející ještě
z 80. let minulého století. Díky Oranžovým
schodům Skupiny ČEZ jsme také školou
bezbariérovou,“ vyjmenoval některé kon-
krétní výsledky dvouleté spolupráce ředi-
tel Gymnázia Česká a Olympijských nadějí
v Českých Budějovicích Antonín Sekyrka.
Do skupiny s ČEZ dlouhodobě spolupra-
cujících škol již neodmyslitelně patří Střední
průmyslová škola strojní a elektrotechnická
Dukelská v Českých Budějovicích. Ta mo-
hla díky prostředkům získaným od Jaderné
elektrárny Temelín vybudovat mimo jiné
nové moderní technické učebny a labo-
ratoře. „Náročnost našeho studia je velmi
vysoká, ale na druhé straně zaručuje dlou-
hodobou profesní budoucnost. Mnozí naši
absolventi zahájí svou profesní dráhu pří-
mo v Jaderné elektrárně Temelín,“ řekl
zástupce ředitele pro praktický výcvik
SPŠSE Dukelská Milan Novotný.

Petr Pokorný
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a vysokých škol je velice široká. Zahrnuje
například praxe a exkurze, besedy s výz-
namnými osobnostmi energetiky, odborné
přednášky, stáže - Jadernou maturitu pro
střední a Letní univerzitu pro vysoké ško-
ly, možnost zařazení do stipendijních pro-
gramů, spolupráci na diplomových nebo
odborných pracích, program ČEZ Poten-
tials pro absolventy vysokých škol, budo-
vání odborných Oranžových učeben na
středních školách, zasílání pravidelných
informací ze světa techniky, soutěže (Cena

„Se získáváním kvalifikované pracovní síly
mají firmy velký problém. Troufnu si říci,
že pokud by bylo techniků více, měly by
firmy i více zakázek. Řada mladých lidí se
raději věnuje humanitním oborům proto,
že se jim technické školy zdají náročné.
Absolventi technických oborů jsou však
oproti absolventům škol s humanitním
zaměřením jednoznačně lépe uplatnitelní
na trhu práce. A to nejen v České republi-
ce, ale i v zahraničí. O dobré a odborně
zdatné řemeslníky a techniky je zájem 
v podstatě ve všech zemích Evropské unie,“
konstatoval ředitel jihočeské pobočky Úřa-
du práce ČR Ivan Loukota s tím, že obrov-
ský pokrok je vidět na konkrétní spolupráci
škol přímo se zaměstnavateli. „Bezpečně
provozovat jadernou elektrárnu je závazek
pro několik generací odborníků. Proto kaž-
dý rok i u nás na Temelíně potřebujeme
několik desítek nových technicky vzděla-
ných mladých lidí,“ říká k potřebě mladých
techniků pro provoz jaderných bloků tisko-
vý mluvčí elektrárny Temelín Marek Sviták.

ČEZ vystavoval společně 
s jihočeskými školami
I proto například Jaderná elektrárna Teme-
lín Skupiny ČEZ má na výstavišti společnou
expozici s celou řadou jihočeských střed-
ních škol. „Skupina ČEZ má vybudova-
nou stabilní síť spolupracujících vysokých
a středních škol. V rámci Jihočeského
kraje se jedná o 13 středních škol, v celé
ČR pak celkem o 62 středních a vysokých
škol,“ připomněla náborová specialistka
personálního útvaru temelínské elektrárny
Romana Balounová.
V jednom uceleném bloku se tak na vele-
trhu Vzdělání a řemeslo prezentují žákům
devátých tříd, kteří se rozhodují o budou-
cím studiu, společně střední a vysoké ško-
ly i silný zaměstnavatel. „Deklarujeme tak
vzájemné propojení, spolupráci, vysokou
úroveň, perspektivu studia jednotlivých
oborů a následné zajímavé uplatnění absol-
ventů technických oborů,“ zdůraznil per-
sonalista Jaderné elektrárny Temelín Sku-
piny ČEZ Pavel Šimák.
Škála nabídky ČEZ studentům středních

Na trhu práce je fatální nedostatek mladých techniků a řemeslníků. Strojírenství, elektroenergetice 
a dalším podobně technicky zaměřeným odvětvím hrozí již zcela reálně, v souvislosti s přirozenou
generační obměnou zaměstnanců, personální krize. Stále více společností a firem ve snaze zajistit 
kvalitní personální obsazení svých provozů proto navazuje přímou spolupráci s učilišti, středními 
a vysokými školami. Dokazuje to i letošní dvacátý, jubilejní ročník veletrhu Vzdělání a řemeslo, 
který se konal v říjnu na českobudějovickém výstavišti.

MLADÍ TECHNICI A ŘEMESLNÍCI 
JSOU POKLADEM TRHU PRÁCE
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a tady v Týně se hraje pěkně. Zatím jsem
nevynechal žádný ze čtyř ročníků,“ říká
nejstarší hráč turnaje 4. ČEZ Veterán CUP.
„Myslím, že veteránské turnaje má význam
pořádat. Panuje při nich vždy přátelská
atmosféra a zkušení hráči si každou vte-
řinu u stolu umí opravdu užít,“ pochvaluje
si atmosféru turnaje Josef Skalák.

Eva Tomšovicová

Čtvrtým ročníkem týnští pořadatelé navá-
zali na tři povedené předchozí turnaje ČEZ
Veterán CUP. „Opět se do Týna na úvod
sezóny sjela početná a kvalitní účast. Má-
me radost, že ČEZ Veterán CUP, který měl
svou premiéru v září 2012, si mezi jihočes-
kými stolními tenisty udělal výborné jméno
a hráči se k nám pravidelně a rádi vracejí.
I proto již nyní připravujeme pátý ročník,
který se v Týně sehraje 28. března 2015,“
pochvaluje si předseda SKST Týn Josef
Skalák.
Ještě před zahájením zápasů si všichni
účastnici minutou ticha připomenuli pa-
mátku ing. Petra Jaroše, který se na svou
poslední cestu vydal v minulých dnech.
„Petr hrál ligu za Slovan České Budějovi-
ce a opustil nás v dožitých sedmdesáti le-
tech,“ vzpomíná na kamaráda Pavel Smolík
z klubu Pedagog Č. Budějovice.
V Týně nad Vltavou se poprvé hrálo na de-
víti stolech a bylo to znát, protože maratón
desítek zápasů ve dvouhře a čtyřhře skon-
čil krátce před 16. hodinou. „Od roku 2012
se nám podařilo z grantů Jihočeského kra-
je a grantu Nadace ČEZ koupit pět nových
stolů, doplnit ohrádky a počítadla a dnes
poprvé postavit do ČEZ Sportovní haly devět
stolů,“ chválí si předseda SKST Týn Josef
Skalák. Garantem zaměstnaneckého grantu
Nadace ČEZ byl tiskový mluvčí elektrárny
Temelín Václav Brom. „V roce 2010 jsem
po třiceti letech pauzy od stolního tenisu
našel v týnském klubu kamarády i šikovné
děti. Chybělo materiální vybavení a mám
velkou radost, že s pomocí kamarádů na
Temelíně jsme letos pro týnské stolní te-
nisty získali třicet tisíc korun a mohlo být
doplněno materiální vybavení klubu,“ říká
Václav Brom.
Turnaj si velmi užila i osmička nejstarších
hráčů v kategorii 70+. „Už si do svého diá-
ře píšu březen 2015, Týn a účast na dalším
ČEZ Veterán CUP,“ říká českobudějovický
Pavel Smolík, který v nejstarší kategorii po-
třetí obhájil třetí místo.
Pamětní plaketu si z Týna odvezl nejstarší
hráč turnaje Jaroslav Novák ze Studené
(ročník 1939). „Je to vždy radost si zahrát

Druhou zářijovou sobotu přijelo do ČEZ Sportovní haly v Týně 47 hráčů
stolního tenisu ve věku nad 40 let. Hrál se 4. ČEZ Veterán CUP, který 
v rámci akcí Vltavotýnského Oranžového roku uspořádal SKST Týn 
za podpory ČEZ Jaderné elektrárny Temelín. Pro turnaj byly vypsány
čtyři věkové kategorie, a to 40+, 50+, 60+ a 70+. Soutěž ve čtyřhře 
se hrála bez věkového rozdělení. Jubilejní pátý ročník veteránského
turnaje se bude hrát 28. března 2015.

ČEZ VETERÁN CUP V TÝNĚ
PŘILÁKAL 47 HRÁČŮ

Výsledky 4. ČEZ Veterán CUP Týn 2014
Kategorie 40+ (14 hráčů): Semifinále: Jašek (Orel Č.B.)-Borovka (Vodňany) 3:1,

Soucha (Hluboká)-Mastný (Studená) 3:1. Finále: Jašek-Soucha 3:1. 

Soutěž útěchy vyhrál Pavel Hrůza (Týn).

Kategorie 50+ (14 hráčů): Semifinále: Smola (Studená)-Schwarz (Studená) 3:1,

Vejda (Týn)-Mareš (Protivín) 3:0. Finále: Smola-Vejda 3:0. 

Soutěž útěchy vyhrál Pavel Vařečka (Protivín).

Kategorie 60+ (10 hráčů): Semifinále: Pražák (Soběslav)-Bečvář (Týn) 3:1, Kučera

(Týn)-Šimek (Zliv) 3:0. Finále: Pražák-Kučera 3:1. 

Soutěž útěchy vyhrál Ivan Emil (Pojbuky).

Kategorie 70+ (9 hráčů): Semifinále: Prskavec (Pedagog ČB)-Smolík (Pedagog

ČB) 3:1, Šoukal (Ševětín)-Larisch (Č. Dub) 3:2. Finále: Šoukal-Prskavec 3:0.

Soutěž útěchy vyhrál Zdeněk Hovorka (Zliv).

Čtyřhra (22 dvojic): Semifinále: Jašek, Borovka-Vejda, Brom 3:0, Kučera, 

Soucha-Nitranský, Smola 3:2, Finále: Jašek, Borovka-Kučera, Soucha 3:0.

Václav Brom předal předsedovi SKST Týn Josefu
Skalákovi šek Nadace ČEZ ze zaměstnaneckého
grantu, díky kterému klub zlepšil materiální
vybavení pro mladé hráče.
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a 28 lžic rozehřátého ztuženého tuku nebo
Hery. „Nevím, co by se stalo, kdyby to ne-
bylo přesně, ale takhle se těsto netrhá.
Buchty mám ráda, ale musím se hlídat,
protože bych se za chvíli nevešla do vrat,“
smála se.
Zatímco loni štrúdly v Kočíně hodnotili, le-
tošní Štrúdlovaná nebyla soutěžní. „Není to
tím, že bychom se dohadovali, který štrúdl
byl nejlepší. Ten jednoznačně donesla Anna
Vandová. Dělá kynutý, takový vláčný, jedním
slovem výborný,“ popisovala Marie Třísková
s tím, že každá kuchařka, která přinese
štrúdl, dostane za odměnu prací prášek.
„Nejdůležitější je, abychom se setkávali,
pobavili se, aby lidi z Kočína šli dohromady.
Naše sdružení může díky podpoře od Ja-
derné elektrárny Temelín oživit dění v malé
vesnici,“ připomněl Petr Duša. „Štrúdly
jsme snědli všechny, pivo v soudku ještě
zbylo. Zábava při muzice se protáhla do
tří hodin do rána,“ bilancoval Josef Tříska.
„V listopadu pojedeme do Prahy. S průvod-
kyní si projdeme město, pak si sedneme
třeba k Flekům. Chtěli jsme do Národního,
ale už nebyly lístky,“ litovala předsedkyně
Venkovánku Marie Třísková.

Václav Jahoda

Boženě Vítovcové pomáhali hned tři mužští.
Kromě manžela také dva synové. „Honzíko-
vi je šest let, pomáhal strouhat jablka, při-
dával cukr,“ chválila s tím, že když pekla
svůj první štrúdl, jablečná náplň jí vytekla.
„Je to hodně dávno, už si nevzpomínám,
kde se stala chyba. Asi jsem měla slabé
těsto,“ vzpomínala. „Mně se první štrúdl
povedl. V patnácti letech mi na něj dala
osvědčený recept babička. Od té doby
jsem ho vůbec neměnila,“ doplnila Sylva
Šmausová.
Klasický štrúdl peče Marie Třísková: „Nic
zásadně nevážím. Všechny ingredience
dávám od oka, což jsem dcerám těžko vy-
světlovala, ale obě ho umí. Kdyby se šlo 
v Kočíně po chalupách, umí ho všude.“
Jedenáctiletá Kateřina Niké Podruhová
musí držet dietu, proto se naučila péct bez-
lepkový štrúdl. „Mamka mi pomohla jen 
s válením a s mícháním. Mouku si objed-
náváme v lékárně ve Dřítni,“ uvedla. „Bez-
lepková mouka stojí přes stovku, štrúdl 
z ní tedy vyjde dráž, ale chceme s dcerou
ukázat, že i při této dietě se dá připravit
každé jídlo. Do bezlepkového štrúdlu se
nesmí používat skořicový cukr, protože 
v něm je taky lepek, takže do něj dáváme
samotnou skořici. Jsme zvědavé, jestli bu-
de chutnat i ostatním,“ doplnila Kateřina
Podruhová.
Na osm štrúdlů potřebuje Dana Klímová
kilogram hladké mouky, tři lžíce octa, tři
vejce, půllitr teplého mléka, trošku soli 

■  Video Bohumíra Langmaiera z kočínské
    Štrúdlované a další fotografie najdete 
    na www.temelinky.cz.

Sylva Šmausová připravuje kočínské štrúdly k ochutnání.

Potemnělým Kočínem se v říjnu opět linula charakteristická vůně štrúdlů. Občanské sdružení Venkovánek
pořádalo druhý ročník Štrúdlované jako součást akcí Oranžového roku s partnerem společností ČEZ 
elektrárna Temelín. V podvečer do bývalé školy přineslo k ochutnání jablečné záviny patnáct hospodyněk.
Doprovodili je pánové, kteří se na výrobě pochoutek podíleli v úvodní a především v závěrečné fázi. 
„Pekla manželka, já jí nasbíral a nastrouhal jablka. Úroda je dobrá, do štrúdlu jsme dali jen odrůdu
Spartan. Doma jsem pochopitelně štrúdl už ochutnal, podařil se,“ prohlásil Petr Milan.

KOČÍN PROVONĚLY ŠTRÚDLY 
- KLASICKÉ I BEZLEPKOVÝ

Vstupenkou na „Štrúdlovanou“ byl vlastnoručně
upečený štrúdl.

Na fotografii vlevo ochutnává štrúdl Kateřina
Podruhová.



né energetiky, která se rekrutovala z fanouš-
ku Facebooku „Pro jádro“. Řada z nich si
Temelín poprvé prohlédne na vlastní oči
a věříme, že po této návštěvě budou ještě
většími příznivci jaderné energetiky,“ přeje
si Jana Gribbinová. 

Václav Brom

„Do konce letošního roku máme obsazeny
téměř všechny termíny pro návštěvu blo-
ků, takže očekáváme příjezd ještě nejméně
pěti tisíc lidí. To by v součtu znamenalo
rekordní roční návštěvnost na úrovni 37 ti-
síc lidí,“ upřesňuje vedoucí Infocentra JE
Temelín Jana Gribbinová. 
Jednu z hlavních příčin vysoké návštěvnosti
vidí vedoucí infocentra v neutuchajícím záj-
mu škol o problematiku jaderné energetiky
a ve velké návštěvnosti akcí pro veřejnost.
„Mile nás překvapila čtyřtisícová návštěv-
nost při dubnovém otevření cykloturistické
sezóny na jihu Čech s koncertem skupiny
Divokej Bill. Stále trvá velký zájem o návště-
vu ze základních a středních škol. Velkou
radost máme ze stále vyššího zájmu o pro-
hlídku Temelína ze strany vysokých škol.
Vždyť proti roku 2013 stoupl o polovinu,“
říká vedoucí Infocentra Temelína. 
V expozici v přízemí zámečku Vysoký Hrá-
dek pokračují zajímavé výstavy, které jsou
oživením prohlídky infocentra. Například
v říjnu zde vystavují své kresby studenti
Gymnázia Česká z Českých Budějovic.
„A těšíme se na listopad, kdy k nám na
infocentrum přijede třicítka příznivců jader-

Za devět měsíců letošního roku přijelo na Infocentrum Jaderné 
elektrárny Temelín 31 728 návštěvníků. To je o čtyři tisíce více 
než v návštěvnicky rekordním roce 2012, kdy za celý rok 
na Temelín přijelo 34 203 lidí. 

INFOCENTRUM TEMELÍN
SMĚŘUJE K ROČNÍMU REKORDU

Na fotografii v horní části stránky
se vám představují průvodkyně
Infocentra Jaderné elektrárny
Temelín. Zleva Amálka Pavlovská,
Šárka Molnárová, Hanka Marečková,
Jitka Lhotská a Jana Kučerová.
„Přijeďte k nám na zámeček Vysoký
Hrádek. Rádi vás seznámíme s ja-
dernou energetikou a fungováním
temelínského reaktoru. 
Těšíme se na vás,“ říkají průvodkyně.

Návštěvnost Infocentra JE Temelín v letech 2008 - 2014

Zdroj grafu: databáze Informačního centra JE Temelín. 



Výherci z minulého kola soutěže, kteří od nás dostanou drobné dárky: Hana
Moravčíková (13 let) ze ZŠ Dříteň s jejím obrázkem rodinné letní pohody. Moc se
nám líbil portrét Gabriely Votavové (13 let) ze ZŠ Dubné, nazvaný „Dovolená 
u moře“. Svůj výlet na hrad nám poslala Jarmila Fáziková (15 let) ze ZŠ Logope-
dická Týn. Lea Urbanová (9 let) ze ZŠ Borovany nám poslala svůj lodní výlet po
moři v Řecku. A konečně svůj „Prázdninový domeček“ nám nakreslila a poslala
Tereza Kratochvílová (5 let) z MŠ Čepřovice.

Školní povinnosti vám již asi z hlav a hlaviček smazaly krásné prázdninové letní
vzpomínky. Ale do té doby k nám do redakce přišla stovka výkresů na téma
„Vzpomínka na letní prázdniny“. Bylo těžké z krásných obrázků vybrat, 
ale snad se bude pětice otištěných líbit. 
„Pro poslední letošní kolo soutěže vyhlašujeme téma: „Ladovská zima. Vánoce“.
Poslední letošní číslo Temelínek totiž vyjde těsně před Vánoci a i v malířské soutěži
chceme mít zimní a vánoční motiv. Už se na vaše obrázky či povídání moc těšíme,“
říkají Eda a Ida. 
Soutěž je určena pro mládež do 18 let. Uzávěrka je 1. prosince 2014.
Své obrázky posílejte na adresu: 
JE Temelín, Václav Brom, oddělení Komunikace, 373 05 Temelín. 
Na obálku napište: SOUTĚŽÍME S EDOU A IDOU 2014.

Namalujte a napište: 
„Ladovská zima. Vánoce“.

SOUTĚŽÍME S EDOU A IDOU

Výherci z minulého kola
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