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Slovo ředitele
Vážení čtenáři,
je tu léto a ruku v ruce s ním přicházejí letní prázdniny. Ty samozřejmě 
vzbuzují na tvářích našich potomků úsměv a velká očekávání. Na 
druhou stranu my „dospěláci“ musíme vyřešit problém, jak dětem 
udělat atraktivní letní program a přitom sladit jejich osm volných týd-
nů s našimi pracovními povinnostmi. Opět nám pomohou naše zlaté 
babičky a dědové, Domy dětí, letní a příměstské tábory. A určitě i my 
si najdeme čas užít si se svými dětmi.  
Pro nás na elektrárně Temelín je léto každoročně specifické a přede-
vším hodně pracovní. Už 11. července začneme s odstávkou prvního 
bloku, se kterou skončíme v posledním srpnovém týdnu. A protože 
jsme odstávku druhého bloku, vlivem prodloužení prací na reaktoru, 
skončili později, než jsme předpokládali, tak nám moc prostoru pro 
odpočinek letos nezbylo. Na druhou stranu věřím, že po odstávkách 
budou bloky připraveny na spolehlivý a stabilní provoz až do jara 
2016, kdy budeme v reaktorech zase měnit čtvrtinu paliva. 
Závěr jara nám na Temelíně přinesl i dvě významné události. První 
byla návštěva premiéra vlády Bohuslava Sobotky. Ten přímo na 
elektrárně představil novou energetickou koncepci ČR, která počítá 
s dalším rozvojem jaderné energetiky. Nové bloky by tak měly být 
postaveny v Dukovanech a následně i Temelíně. Obě jaderné lokality 
si tak udrží svůj strategický a energetický význam i v budoucnu. 
Druhou významnou událostí bylo vojenské cvičení Safeguard Temelín 
2015, které procvičilo ochranu našich bloků proti útoku ze vzduchu. 
Za situace, kdy i v okolí střední Evropy existují jasně identifikované 
hrozby a objevují se nové technologie jako například bezpilotní  
letadla, je příprava tímto směrem nesmírně důležitá.  
Přeji vám krásné a slunečné léto 2015.    
Bohdan Zronek, ředitel JE Temelín
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Elektřina z Temelína pokrývá  
spotřebu českých domácností

CVVM: Češi jsou pro další  
využívání jaderné energie 
Většina Čechů je pro zachování nebo navýšení podílu jaderné 
energetiky na výrobě elektřiny. Téměř polovina lidí je také pro 
dostavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín. 
Vyplývá to z květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného 
mínění Akademie věd ČR, kterého se účastnilo 1043 obyvatel ČR 
starších 15 let. 
K rozšíření výroby jaderné energie se staví kladně 22 procent lidí, 
podle 45 procent by měl podíl jádra zůstat na současné úrovni. 
Vláda na začátku června schválila Národní akční plán rozvoje 
jaderné energetiky. Podle něj je žádoucí neodkladně zahájit pří- 
pravu výstavby jednoho jaderného bloku v elektrárně Dukovany 
a jednoho v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou 
elektrárnách. Dostavbu bloků v Temelíně by podle průzkumu 
CVVM podpořilo 44 procent Čechů, proti bylo 39 procent lidí. 
 text   Václav Brom

Temelínští hasiči zasahovali  
na toaletě zdravotního střediska
Pouze minutu trval zásah hasičů ve zdravotním středisku elektrárny 
Temelín. Důvodem byla technická závada elektrického vysoušeče 
rukou na WC lékařského personálu. Škoda je dva tisíce korun.  
O události elektrárna informovala Státní úřad pro jadernou bez-
pečnost, který v souladu s Dohodou z Melku z roku 2000 předal 
informaci do Rakouska. I na tomto příkladu je vidět, do jakého 
detailu probíhá výměna informací mezi ČEZ, českým jaderným 
dozorem a následně i sousedy v Rakousku.
Událost temelínským hasičům nahlásila jedna ze zdravotních ses-
ter, která si všimla kouře. Hasiči dorazili na místo během tří minut. 
K uhašení vysoušeče použili přenosný hasicí přístroj. Požár vznikl 
technickou závadou na elektrickém vysoušeči. 
Zajímavostí je, že naposledy hasiči elektrárny Temelín naostro zasa- 
hovali přesně před rokem (také 27. května 2014), kdy rozžhavený 
hřebík vlétl do sila s pilinami. Plameny tehdy hasit nemuseli.
Další informace k činnosti hasičů z elektrárny Temelín najdete  
na www.temelinky.cz.  text   Marek Sviták

Vyrobeno elektřiny v roce 2015 (miliardy kWh) 6,653

Vyrobeno elektřiny od zahájení provozu  
v prosinci 2000 (miliardy kWh) 171,744

Za pět měsíců roku 2015 vyrobil 
Temelín 6,65 miliardy kWh elek- 
třiny a plán výroby byl plněn na 
101,8 procenta. Produkce elek-
třiny největší české elektrárny 
prakticky odpovídá spotřebě 
všech českých domácností  
v tomto pětiměsíčním období. 
 text   Václav Brom

Za alkohol hrozí na elektrárně  
Temelín i „doživotí“
Pro tvrdší přístup k pracovníkům, kteří by chtěli vstoupit pod vlivem 
alkoholu do Jaderné elektrárny Temelín, se rozhodlo její vedení. Za 
opilého zaměstnance může dodavatelská firma zaplatit pokutu až  
120 tisíc korun. Vlastním zaměstnancům elektrárny hrozí doživotní 
zákaz vstupu. Takové jsou nejvyšší tresty, které mohou padnout při 
pozitivním testu na alkohol.
Jen v loňském roce  provedli v Temelíně přes deset tisíc kontrol. 
Pozitivních výsledků bylo pouze jedenáct. Většinou šlo o lidi, kteří 
pracují v Temelíně krátce a podcenili zbytkový alkohol. Denně je 
namátkově zkontrolováno 20 - 30 lidí. 
Od loňského dubna umí temelínská ostraha zjistit pomocí speciálních 
testerů přítomnost drog v těle včetně konkrétní látky. Za více než rok, 
co kontroly probíhají, nemuselo vedení elektrárny řešit žádný případ 
porušení této povinnosti.
Další informace najdete na www.temelinky.cz.  text   Václav Brom
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Do cvičení se zapojily celkem dvě 
stovky vojáků. Jejich úkolem bylo 
vyzkoušet si ochranu elektrárny 
především při teroristické hrozbě. 
V takové situaci vláda přijímá mi- 
mořádná bezpečnostní opatření 
a armáda vyráží chránit obě čes- 
ké jaderné elektrárny přímo do 
jejich těsné blízkosti.
„Jaderná elektrárna Temelín ná- 
leží k objektům důležitým pro 
obranu státu, což znamená, že 
v případě jejího ohrožení může 
vláda rozhodnout o aktivaci 
armády k zabezpečení ochrany
a ostrahy. Každé cvičení, které 
prověřuje spektrum našich 
schopností, v tomto případě 
ubránit ohrožený objekt, je pro 
nás vždy přínosem. 
Při cvičení Safeguard je kladen 
důraz na společný výcvik a sou-
činnostní vazby mezi profesionál- 

ními vojáky, příslušníky Aktivní 
zálohy, policisty a společností 
ČEZ,“ uvedl k účasti Armády 
České republiky a její Aktivní 
zálohy generálmajor Jiří Baloun, 
1. zástupce náčelníka Generální-
ho štábu AČR.

Hlavní ochrana je na státu,  
ale i elektrárna Temelín  
by zesílila opatření
Čtyři dny měli vojáci u Temelína 
čtyři kontrolní stanoviště a řadu 
zátarasů. Ve speciálním bezpeč-
nostním režimu byl perimetr pro- 

tiletadlového pluku ze Strakonic, 
který byl ohraničen pěti kilometry 
žiletkového plotu. Strakonický 
pluk si totiž k Temelínu přivezl 
zařízení pro odpalování raket, ra- 
dary pro vyhledávání a zaměřo-
vání vzdušných cílů či komuni- 
kační systémy pro velení a řízení 
palby. Vedle transportního armád- 
ního letadla zaměřovali také dron 
(bezpilotní letadlo) nesoucí fiktivní 
výbušninu.
Elektrárna Temelín cvičí dvakrát 
ročně společně s policií, jednou 
měsíčně si řešení nestandardních 

DOPRAVNÍ LETADLO SMĚŘUJE NA JADERNOU ELEKTRÁRNU TEMELÍN. 
JEHO POSÁDKA S ŘÍZENÍM LETOVÉHO PROVOZU NEKOMUNIKUJE. 
LETADLO ZAMĚŘUJÍ RADARY PROTILETADLOVÉHO RAKETOVÉHO PLUKU 
ZE STRAKONIC. TOUTO UKÁZKOU VYVRCHOLILO ČTYŘDENNÍ ARMÁDNÍ 
CVIČENÍ SAFEGUARD TEMELÍN 2015, ZAMĚŘENÉ NA OCHRANU JIHOČESKÉ 
ELEKTRÁRNY PROTI TERORISTICKÉMU ÚTOKU ZE VZDUCHU.

Vojáci týden chránili Temelín  
proti útoku ze vzduchu

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN
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situací trénuje sama. V rámci elek- 
trárny se do vojenského cvičení 
zapojila téměř stovka lidí. Zúčast- 
nila se kompletní ostraha, byl  
svolán havarijní štáb. Na provoz 
bloků cvičení vliv nemělo. 
„Pokud by podobné nebezpečí 
hrozilo, tak hlavní ochrana by 
byla na státu, který k tomu má 
příslušné nástroje. Nicméně i my 
bychom posilovali svoji bezpeč- 
nost. Upravili bychom režim 
ochrany, omezili vstup do elek- 
trárny a zesílil by se monitoring 
dění kolem elektrárny,“ předsta- 
vila roli společnosti ČEZ při ochra- 
ně elektrárny Iva Kubáňová, ředi- 
telka Bezpečnosti elektráren ČEZ 
a doplnila, „nyní přichází na řadu 
vyhodnocení a analýzy. Předpo-
kládáme, že základní vyhodno- 
cení budeme mít k dispozici za- 
čátkem prázdnin. Neočekávám 
nějaká zásadní překvapení.  
Nesmírně cenné je pro nás ově-
ření schopností bezpečnostních 

složek státu, které mají za úkol 
nás v případě krize chránit.“ 
Dosud v Temelíně přijímali po- 
dobná opatření dvakrát. V září 
2001 po teroristickém útoku na 
„americká dvojčata“ a o rok poz-
ději při konání Summitu NATO 
v Praze. Průběh si pochvaloval 
i ředitel elektrárny Temelín Boh-
dan Zronek. „Cvičení nás nijak 
neomezilo, spíše naopak. Za 
situace, kdy v okolí Evropy exis-
tují jasně identifikované hrozby 
a objevují se nové technologie 
jako například drony, je příprava 
tímto směrem nesmírně důležitá. 
Klíčové je, že klademe důraz jak 
na jadernou, tak také na fyzickou 
bezpečnost,“ konstatoval po od- 
chodu vojáků ředitel Jaderné 
elektrárny Temelín, který byl na 
závěr cvičení, jako poručík v zá-
loze, jmenován čestným členem 
roty Aktivních záloh.
text   Marek Sviták, Petr Šuleř

foto   Martin Malý

V dnešním příspěvku do Temelínek nemohu opominout 
schválení dvou zásadních vládních dokumentů, které výraz- 
ným způsobem ovlivní budoucnost české energetiky. 
V polovině května vláda schválila Státní energetickou kon- 
cepci, která definuje vrcholové strategické cíle české ener- 
getiky, kterými jsou bezpečnost dodávek, konkurence-
schopnost ve spojení se sociální přijatelností a dlouhodobá 
udržitelnost z hlediska dopadů na životní prostředí.
Koncepce formuluje zásadní požadavky státu m.j. na sektor 
elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství, přepravy a zpra- 
cování ropy. Pro oblast jaderné energetiky jsou stanoveny 
cíle:
• podporovat rozvoj jaderné energetiky jako jednoho z pilí- 
 řů výroby elektřiny, a to s cílovým podílem na celkové  
 výrobě okolo 50 %,
• podpořit a urychlit proces projednávání, přípravy a reali- 
 zace nových jaderných bloků s roční výrobou cca 20 TWh  
 v horizontu roku 2035, včetně nezbytných kroků v rámci
 mezinárodního projednávání,
• vytvořit podmínky pro prodloužení životnosti elektrárny 
 Dukovany na 50 let, bude-li to možné až na 60 let (s ohle- 
 dem na stav technologie, bezpečnost, ekonomiku a před- 
 pisy EU).
Na tento vrcholový strategický materiál navázal počátkem 
června další vládní dokument - Národní akční plán rozvoje 
jaderné energetiky, který již formuluje konkrétní úkoly v ob-
lasti přípravy výstavby jaderných bloků v České republice. 
Akční plán zdůrazňuje potřebu neodkladného zahájení pří- 
pravy výstavby jednoho jaderného bloku jak v Temelíně, tak 
v Dukovanech. Z pohledu státu je prioritní výstavba v Du-
kovanech, přičemž spuštění se předpokládá v roce 2037, 
aby bylo zajištěno plynulé pokračování provozu a udržení 
kvalifikovaného personálu v lokalitě v době odstavení stáva- 
jící elektrárny.
Na závěr je vhodné zdůraznit, že schválení akčního plánu 
neznamená schválení výstavby. Reálná potřeba rozhodnutí 
o výstavbě nových zdrojů, tj. o reálném vynaložení investič- 
ních nákladů, nastane až po ukončení „úřední“ přípravné 
fáze v roce 2025. V této době již budou k dispozici všechna
potřebná povolení a na základě aktuální situace na energe-
tickém trhu bude vládou rozhodnuto, zda bude skutečně 
zahájena výstavba.

Můj názor na dění  
v energetice
PETR NEJEDLÝ, SPECIALISTA ELEKTRO ÚTVARU  
VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČEZ

Další názory na energetiku naleznete na blogu autora 
 www.nejedly.blog.idnes.cz 
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  Pane řediteli, ČEZ a elektrár- 
na Temelín se do tohoto projektu 
také zapojily. Co si od nové do- 
hody slibujete? 
Především zastřešení součas-
ných aktivit, které se směrem 
k získání více kvalifikovaných 
absolventů pro energetiku už 
dějí. Současně pak hledat nové 
nástroje a do celé problematiky 
vtáhnout ještě více firem. Dosud 
firmy působily na studenty samo- 
statně v návaznosti na svoje po- 
třeby. To samozřejmě nějaké 
ovoce přinášelo, nicméně pro- 
pojením těchto aktivit lze dosáh-
nout lepších výsledků.

  Budou z toho plynout nějaké 
přínosy i pro Temelín?
V současné době se nemůžeme 
soustředit pouze na sebe. I doda- 
telé jsou pro nás důležití. Napří-
klad na provedení prací během 
naší odstávky se podílí šedesát 
firem. Způsob, jakým práci od-
vedou, je pro celkový výsledek 
velmi důležitý. Proto i my máme 
zájem na tom, aby u našich do-

davatelů pracovali kvalitní lidé.
  V porovnání s jinými patří  

absolventi technických vyso-
kých škol jednoznačně 
k úzkým skupinám.  
Neomezuje vás to nějak?
Pro nás je důležitá především 
kvalita absolventů. A v tom má 
technika naopak výhodu. Na 
ni se hlásí studenti, kteří o tuto 
oblast mají skutečný zájem.  
A to se pak projevuje i v úrovni 
lidí. My nedostatek kvalitních 
absolventů nepociťujeme, je ale 
potřeba tomu jít naproti a něco 
pro to dělat.

  To znamená spolupracovat  
se školami …
Přesně tak. Programů máme 
hned několik a začínáme už od 
základních škol. Jde o různé be- 
sedy našich odborníků se stu- 
denty, odborné stáže pro středo- 
školáky a vysokoškoláky, vytvo-
ření sítě partnerských škol, se 
kterými pak úzce spolupracuje-
me jak při vybavování učeben 
moderními pomůckami, tak tře- 

ba i přípravě osnov. Důležitým, 
mnohdy však opomíjeným, člán- 
kem jsou učitelé. I proto se jim 
snažíme například pomoci se za-
pojováním fyzikálních témat do 
školních vzdělávacích programů. 
A mě jen těší, že díky nim už 
u nás v Temelíně našly uplatnění 
stovky lidí.

  Mezi vysokoškoláky je po-
pulární vaše Letní univerzita. 
Co všechno si studenti mohou 
během dvou týdnů v Temelíně 
vyzkoušet? 
Především mohou elektrárnu 
velmi podrobně poznat. A to ne- 
jen zařízení, techniku, kdy se 
podívají třeba až k reaktoru, ale  
i lidi a hlavně atmosféru. Mají tak 
velkou šanci dopředu poznat 
prostředí, ve kterém by mohli  
v budoucnu pracovat. A to je po-
dle mne pro každého, kdo hledá 
práci, obrovská výhoda, kterou
má málokdo. Většinou si ucha-
zeči dělají představu prostřednic-
tvím inzerátů, pohovorů, zpro- 
středkovaných referencí nebo 

veřejných zdrojů. Osobní zku- 
šenost často chybí. Samozřej- 
mě výhodné je to i pro nás. I my 
můžeme dopředu poznat ucha- 
zeče a zjistit, zda se na práci 
hodí. Jinými slovy, pro obě strany 
nejde o „koupi zajíce v pytli“.

  Kolik absolventů a jakých 
oborů ročně najde v Temelíně 
uplatnění?
Jen pro stávající provoz potřebu-
jeme ročně desítky odborníků, 
přibližně deset procent tvoří 
absolventi. Přitom nejde jen  
o jadernou fakultu. Je mezi nimi 
hodně čerstvých strojařů a elek-
trikářů. Důvody jejich potřeby 
aktuálně vyplývají především  
z generační obměny. Temelín je 
sice v provozu teprve 15 let, ale 
od začátku výstavby už uplynulo 
více než čtvrt století. Kvalitní tech- 
niky potřebujeme stále. A tato 
potřeba bude, s ohledem na 
dlouhou dobu provozu elektrár-
ny, ještě mnoho let trvat.

 

HEJTMAN JIHOČESKÉHO KRAJE JIŘÍ ZIMOLA 
PODEPSAL S PARTNERY ZAČÁTKEM ČERVNA 
REGIONÁLNÍ SEKTOROVOU DOHODU PRO  
OBOR ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA.  
CÍLEM JE ZAJISTIT VÍCE KVALIFIKOVANÝCH 
ABSOLVENTŮ ŠKOL PRO OBORY ELEKTRO- 
TECHNIKY A ENERGETIKY NA JIHU ČECH. 
VZNIK DOHODY VÍTÁ I ŘEDITEL JADERNÉ 
ELEKTRÁRNY TEMELÍN BOHDAN ZRONEK.

U dodavatelů  
chceme kvalitní lidi

 text  Marek Sviták    
 foto  Václav Brom
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  Jsou podle vás čerství absol-
venti dobře připraveni pro práci 
v Jaderné elektrárně Temelín?
Vystudovat technicky zaměřenou 
školu není jednoduché a tako- 
vých lidí asi nikdy nebude dosta- 
tek. Už to je známka kvality, a pro- 
to z hlediska uplatnění mají dve-
ře hodně pootevřené prakticky 
ve všech oborech. Každopádně 

ukončením vysoké školy vlastně 
vše teprve začíná. Proto, aby-
chom potenciál těchto absolven-
tů dokázali využít, máme různé 
zácvikové vzdělávací a rozvojové 
programy. Jejich smyslem je z ta-
lentovaných lidí vychovat oprav-
dové odborníky, kteří elektrárnu 
dokáží dlouhodobě bezpečně 
provozovat.

PŘI NÁVŠTĚVĚ ELEKTRÁRNY TEMELÍN TO V ZÁVĚRU KVĚTNA UVEDL  
PREMIÉR VLÁDY BOHUSLAV SOBOTKA. „POLOVINU ELEKTRICKÉ ENERGIE 
BY MĚLY DO BUDOUCNA ZAJIŠŤOVAT NAŠE DVĚ JADERNÉ ELEKTRÁRNY. 
DALŠÍCH PĚTADVACET AŽ TŘICET PROCENT BY BYLO Z OBNOVITELNÝCH 
ZDROJŮ,“ ŘEKL NA TISKOVÉ KONFERENCI PŘÍMO V TEMELÍNĚ SOBOTKA. 
OČEKÁVÁ, ŽE VYUŽITÍ UHLÍ A PLYNU BUDE POSTUPNĚ KLESAT, A TAK BY 
PRÁVĚ OBNOVITELNÉ ZDROJE MĚLY JEJICH MÍSTO ZAUJMOUT.

Nová energetická koncepce ČR
s rozvojem jádra počítá

Rovněž se počítá s rozšířením obou jaderných elektráren. Výstavba 
by měla proběhnout ve formátu jednoho bloku v každé elektrárně 
s tím, že projektové práce připraví zázemí pro možnou následnou 
výstavbu dalšího bloku. Výběrové řízení na dodavatele by mohlo být 
zahájeno koncem roku 2016. Podle premiéra dostane „časovou 
realizační přednost“ nový blok v Dukovanech, a to i s vědomím 
skutečnosti, že lokalita Temelín je na dostavbu nyní připravena lépe. 
Důvodem je skutečnost, že bloky v Dukovanech jsou o 15 let starší  
a bude potřeba je dříve nahradit. text  Václav Brom
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Vše se odehrálo za krásného, 
slunečného počasí na návsi obce. 
U zahalené sochy přivítal všechny 
přítomné starosta Josef Drn. 
V krátkém projevu shrnul historii  
úprav ve středu obce a představil 
zatím zahalené dílo, které bude 
zdobit obecní náves. „Chtěl bych 
 poděkovat místnímu řezbáři Jiří- 
mu Nekolovi, který je autorem  
dřevořezby s motivem víly vzná- 
šející se nad snopem klasů. 
Poděkování patří také Skupině 
ČEZ za finanční podporu na 
vybudování podstavce k soše,“ 
uvedl starosta. Společně s auto-
rem pak sochu odhalili a pokřtili 
jménem Štipoklaska.
Slavnostní den, který byl součástí 
letošních akcí Oranžového roku, 
pak dále pokračoval na místním 
hřišti. Ke Dni dětí tady pořadatelé 
připravili odpoledne plné soutěží 

a také zábavy, a to nejen pro děti, 
ale také pro dospělé.
 text   Václav Brom

Štipoklasy mají vílu „Štipoklasku“
POSLEDNÍ KVĚTNOVÝ DEN SE STAL PRO ŠTIPOKLASY, 

ČÁST OBCE HORNÍ KNĚŽEKLADY NA VLTAVOTÝNSKU,  
VELMI VÝZNAMNÝM. NOVOU DOMINANTOU ŠTIPOKLAS 
SE STALA VYŘEZÁVANÁ, VÍCE JAK TŘI METRY VYSOKÁ  
SOCHA VÍLY, KTERÁ BYLA POKŘTĚNA ŠTIPOKLASKA.

ORANŽOVÝ ROK 2015

ČERVENEC

4. Oslavy 90 let založení SDH Všemyslice  
 a Slavětice, Všemyslice
4. Dechovkový festival, Jehnědno
4. ČEZ triatlon, Tálín
5. Fotbalový Memoriál Pavla Macharta, Všeteč
18. - 19. Sraz Březnic 2015, Březnice 
25. Fotbalový memoriál bratří Hauserů, Dříteň
25. Koloběžková Grand Prix, Bechyně

SRPEN

1. Žimutické slavnosti, Žimutice
8. ČEZ Neckyáda, Březnice
8. Fotbalový Memoriál V. Kuráže, areál TJ Dubenec
9. VI. Krajská výstava psů dle řádů FCI, Týn n. Vltavou
14. - 16. Bechyňské doteky, Bechyně
15. Setkání rodáků ve Lhotě pod Horami
15. Setkání seniorů, Hosty
15. Setkání rodáků, Modrá Hůrka
15. ČEZ Noční hasičská soutěž, Mydlovary
15. Slavnosti mrkve, Zliv
15. Myslivecké odpoledne, Horní Kněžeklady
22. 12. Velká cena o Pohár Skupiny ČEZ hasičů,  
 Malešice
22. 2. Moped CUP, Horní Bukovsko
29. Městské slavnosti protivínské, Protivín
29. Turnaj v hokejbalu, starší dorost, Zliv
29. Fotbalový Memoriál Josefa Mikšovského, 
 Krakovčice
29. Letní setkání, Vlkov

ZÁŘÍ

5. 1. Hudební festival „Slunobraní“, Litoradlice
5. Ukončení léta, Bečice
5. Dětská hasičská soutěž o cenu ČEZ, Chrášťany
11. Den seniorů, Zahájí
12. 6. ČEZ Veterán CUP, stolní tenis, Týn nad Vltavou
12. Olešnický dvojboj mladých hasičů, Olešník

Oranžový rok 2015
Kalendárium

Další program akcí Oranžového roku 2015 i případné změny termínů 
jejich konání najdete na  www.temelinky.cz 

„Mám radost, že se dospělým hasičům podařilo dát dohromady a při- 
pravovat dvě dětská hasičská družstva. Ta předvedou svůj první veřej-
ný hasičský útok právě při dnešních slavnostech,“ říká starosta obce 
Všemyslice Karel Tůma.
„Náš hasičský sbor byl založen v roce 1905 na podnět hraběte Bert-
holda. Ten svolal činovníky ze vsi a chtěl, aby zde vznikl hasičský 
sbor a na jeho založení vložil pět set korun a paní hraběnka dala 
osm set korun na pořízení první stříkačky,“ povídá o dávné historii 
sboru člen výboru SDH Neznašov Jan Čihovský.
Premiéru prvního hasičského útoku před obecenstvem zažil dese-
tiletý Radek Řeháček. „Měl jsem trošku trému, protože to bylo naše 
první vystoupení před diváky, ale v kroužku se nám líbí a určitě se 
budeme zlepšovat,“ věří si mladý hasič.  text   Václav Brom

Video reportáž Bohumíra Langmaiera si prohlédněte na   www.temelinky.cz

Hasiči v Neznašově  
oslavili 110 let existence
HASIČI SDH NEZNAŠOV SI V ZÁVĚRU KVĚTNA PŘIPOMNĚLI 
110 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ. VELKÁ VÝROČNÍ SLAVNOST 
PROBĚHLA V RÁMCI AKCÍ ORANŽOVÉHO ROKU 2015  
ZA PODPORY JE TEMELÍN ZE SKUPINY ČEZ. 
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„Cenu ČEZ získá ten, kdo uloví 
první exemplář o minimální délce 
15 centimetrů. Tato cena je vy- 
psána jak pro kategorii dětí do 
15 let, tak pro dospělé. Hlavní 
cenu, věčně putovní pohár sta-
rosty Nákeřského kapra, získá 
rybář, který uloví nejdelší rybu,“ 
informoval soutěžící starosta 
Nákří Pavel Božovský.
První návnady šplouchly o hladi- 
nu Čekánku těsně po osmé hodi- 
ně ranní. Netrvalo dlouho, asi 
pět minut a první kapr byl venku 
z vody. Cenu získal lovec z kate-
gorie dospělých Josef Koupal. 
Jeho kapr měřil 39 centimetrů. 
Po zhruba půlhodině se vítěze 
dočkala i kategorie dětí. Kapr 
uvízl na háčku Milanu Smejkalovi 
a měřil 41 centimetrů. Pak se již 
naplno rozjela soutěž o trofej nej- 
cennější, Nákeřského kapra. Je 
to do jisté míry jakási obdoba 
Stanley Cupu. Na podstavec po- 
háru jsou umisťovány destičky se 
jmény vítězů. Ti si jej však nesmí 
ponechat až do doby, než ho zís-
ká někdo jiný, ale musí ho hned 
vrátit zpět. Jeho pevné místo je 
totiž v nákeřské hospodě, což 
prý starosta občas kontroluje.
„Hlásili se nám i lidé z Budějovic, 
ale museli jsme je odmítnout. 
Rybník je malý a další rybáři by 
se sem nevešli. Tato akce je 
určena především pro místní. 
Patří mezi jednu z mnoha, které 
přispívají k udržování dobrých 
sousedských vztahů, což je v obci 

s 220 obyvateli mimořádně důle-
žité,“ poznamenal Božovský.
Rybáři lovili, na ohništi se pekly 
kapří řízky, ženy rozlévaly rybí 
polévku a připravovaly nápoje, 
vše zdarma. Do činnosti se za- 
pojila velká část obce. To vše 
doprovázené úsměvy a dobrou 
náladou na dokonale upravené 
návsi s parčíkem. „Toto je jedna 
z akcí, do nichž se zapojují mla- 
dí i starší bez rozdílu. Je to ukáz- 
kový příklad aktivit, které jako 
dobrý soused rádi podporuje- 
me,“ okomentoval 9. ročník sou- 
těže „O Nákeřského kapra“ ve-
doucí útvaru Vnějších a vnitřních 
vztahů Jaderné elektrárny Teme-
lín Skupiny ČEZ Petr Šuleř.
Závod ukončily v pravé poledne  
zvony na kostele Sv. Petra a Pavla. 
Celkem nachytali soutěžící rybáři 
18,63 metru ryb. V kategorii dětí 
získal hlavní cenu Václav Mikoláš, 
jehož kapr měřil 42 centimetrů. 
Nejvíce, 141 centimetrů, nachytal 
jeho kamarád Karel Křížek. Kate- 
gorii dospělých ovládl v obou dis- 
ciplínách František Mareš s kap-
rem 47 centimetrů a celkovou 
délkou ryb 5,1 metru. Břehy Če- 
kánku, který získal své jméno po- 
dle toho, že nemá přítok a tedy 
„čeká na vodu“, budou nyní pat-
řit zase na rok především dětem. 
Ty zde mohou rybařit bez povo- 
lení, ale vždy jen dle pravidla 
„chyť a pusť“, tedy stejně jako  
při závodech.
text   Petr Pokorný

CELKEM 49 RYBÁŘŮ, Z TOHO 27 DĚTÍ A DVĚ ŽENY, SE UTKALO V NÁKŘÍ  
NA ČESKOBUDĚJOVICKU O ČEZ KAPRA A NÁKEŘSKÉHO KAPRA, KTERÉ  
SKRÝVAL POD SVOU HLADINOU ZDEJŠÍ NÁVESNÍ RYBNÍK ČEKÁNEK.  
AKCE, KTEROU FINANČNĚ PODPOŘILA SKUPINA ČEZ, BYLA SOUČÁSTÍ 
PROGRAMU LETOŠNÍHO ORANŽOVÉHO ROKU V OKOLÍ JADERNÉ  
ELEKTRÁRNY TEMELÍN. A LIDÉ SE NA NÁVSI OPĚT VELICE DOBŘE BAVILI.

ČEZ kapra v Nákří  
chytalo na padesát rybářů

ŽIVOT V REGIONU KOLEM ELEKTRÁRNY TEMELÍN
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Speciální Oranžové hřiště vybu-
dovalo Centrum Arpida zejména 
díky pomoci Nadace ČEZ, která 
jeho výstavbu podpořila částkou 
jeden milion korun. 
Víceúčelové hřiště s měkčeným 
povrchem a mantinely stojí za 
tělocvičnou centra a kolem něj 
vede asfaltová dráha pro jízdu 
na tříkolkách, vozících i kolech. 
„Tento typ hřiště je báječným 

prostorem pro pohybové aktivity 
dětí chodících i na vozíku. Padá 
se do měkkého a míč daleko 
neuteče. O hřiště jsme usilovali 
řadu let, teď to díky podpoře Na- 
dace ČEZ a dalších dárců vyšlo, 
za což jim děkujeme,“ sdělil ředi- 
tel Centra Arpida Marek Wohlge-
muth. Nová hrací plocha bude 
sloužit k rehabilitaci klientů a po- 
skytne plnohodnotný prostor pro 

sportovní i herní aktivity. Jednou 
z nejoblíbenějších je obdoba 
klasické hry pétanque s názvem 
iBoccia, jejíž 1., 2. a 3. ligu Arpi- 
da v Českých Budějovicích po- 
řádá. Nové Oranžové hřiště tak 
poslouží i všem ostatním dětem 
a žákům z partnerských organi-
zací a široké veřejnosti při po- 
řádaných turnajích.
Nadace ČEZ pomáhá budovat 
dětská, sportovní a seniorská hři- 
ště již od svého založení v roce 
2002. Od té doby podpořila  
výstavbu téměř tří set hracích 
ploch. „Českobudějovické cen-
trum ARPIDA už 22 let nabízí 
komplexní pomoc rodinám pe-
čujícím o děti, mladistvé a mladé 
osoby s tělesným a kombinova-
ným postižením. Jsme rádi, že 
jsme tentokrát jeho prostřednict- 
vím mohli pomoct i my, aby mladí 
lidé s handicapem měli vhodný 
prostor pro své oblíbené aktivity,“ 
uvedl František Lust, člen správní 
rady Nadace ČEZ. 
text   Václav Brom

ČESKOBUDĚJOVICKÉ CENTRUM ARPIDA, CENTRUM PRO REHABILITACI OSOB 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OTEVŘELO V ČERVNU NOVÉ VÍCEÚČELOVÉ 
HŘIŠTĚ. JE PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU DĚTEM, MLÁDEŽI I DOSPĚLÝM OSOBÁM 
SE ZDRAVOTNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM, KTEŘÍ JEJ VYUŽIJÍ JAKO 
PROSTOR PRO REHABILITACI I ZÁJMOVÉ SPORTOVNÍ HRY A AKTIVITY. 

Nové hřiště pro Arpidu

Nadace ČEZ  
nyní přijímá žádosti 
o granty elektronicky 
a nonstop.

Je jednodušší a rychlejší, stačí 
pouze vyplnit webový formulář 
na webových stránkách nadace 
www.nadacecez.cz.  
O příspěvky lze nově žádat 
průběžně po celý rok.  
Letošní „uzávěrka“ je ještě  
jedna v termínu: 30. 9.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Mgr. Petr Šuleř  
vedoucí útvaru Komunikace 
Jaderná elektrárna Temelín
724 446 738,  
petr.suler@cez.cz

KONTAKTNÍ OSOBA 
NADACE ČEZ 

PRO REGION JIŽNÍ ČECHY

KONTAKTUJTE

JIHOČEŠTÍ RYBÁŘI VYSADILI DO ČÁSTI VLTAVY MEZI VYŠŠÍM BRODEM  
A ČESKÝM KRUMLOVEM VÍCE NEŽ TŘICET TISÍC KUSŮ LIPANA PODHORNÍHO, 
KTERÝ PATŘÍ K PŮVODNÍM DRUHŮM RYB ČESKÝCH PODHORSKÝCH TOKŮ.

Jihočeští rybáři 
obnovují populaci lipana

Kvůli škodlivým antropogenním 
vlivům a útokům rybožravých 
predátorů totiž došlo na přelomu 
tisíciletí v některých úsecích vod-
ních toků k vymizení jeho popu- 
lace. Nadace ČEZ podpořila pro- 

jekt pracovníků Českého rybář-
ského svazu v jižních Čechách, 
kteří chtějí populaci lipana v tam-
ních tocích obnovit, částkou sto- 
padesát tisíc korun.
Lipan podhorní, jehož charakte- 

ristickým znakem je velká ba-
revná hřbetní ploutev, byl dříve 
typickou rybou podhorských 
potoků a řek na českém území. 
„Postižené byly zejména toky, 
které v zimě nezamrzají a kvůli 
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výstavbě přehradních nádrží 
jsou snadno dostupné hejnům 
zimujících kormoránů,“ sdělil 
hospodář Českého rybářského 
svazu, Jihočeského územního 
svazu Milan Hladík.
Ve snaze systematicky obnovit 
populace lipana v nejvíce po-
stižených částech jihočeských 
toků, kterými jsou například 
Vltava pod Lipnem, Malše pod 
Římovem či Blanice pod Husin-
cem, vysadili jihočeští rybáři ve 
spolupráci s partnery projektu  
– Nadací ČEZ, Jihočeským kra- 
jem a Fakultou rybářství a ochra- 
ny vod Jihočeské univerzity – do 
Vltavy více než třicet tisíc kusů 
těchto vzácných ryb. Tím dlouhá 
cesta za záchranu jejich popula- 

ce a zároveň zlepšení ekologic-
kého stavu vod teprve započala. 
Projekt je víceletý, osud vysaze- 
ných ryb budou v příštích letech 
rybáři sledovat. Obnova popu-
lace lipana také podpoří rozvoj 
sportovního rybolovu jako nedíl-
né součásti turistického ruchu
v jihočeském regionu.
Projekt na obnovu populace 
lipana podhorního v českých 
tocích podpořila Nadace ČEZ 
v rámci grantového řízení Pod-
pora regionů, jež je zaměřeno 
na rozvoj veřejně prospěšných 
projektů. „Záchrana jakéhokoliv 
přírodního či kulturního bohat-
ství České republiky nám není 
lhostejná. Jsme rádi, že se po-
dílíme na projektu jihočeských 

rybářů, kteří se snaží o navrácení 
lipana zpět do českých řek. 
Zároveň tím totiž naší krajině 
částečně vrátí původní ráz a bo- 

hatství, které jindy jako lidé spíše 
čerpáme,“ řekla Michaela Žem-
ličková, ředitelka Nadace ČEZ.
text   Petr Pokorný

ČESKÉ BUDĚJOVICE A TÁBOR HOSTILY DALŠÍ Z POPULARIZAČNĚ - VĚDECKÝCH 
AKCÍ SPOLKU VĚTEV NEBOLI VĚDA A TECHNIKA PRO VEŘEJNOST. AKCE 
S NÁZVEM FYZIKA U SAMSONA A FYZIKA V TÁBOŘE NABÍDLY DĚTEM 
I DOSPĚLÝM DEMONSTRACE ZAJÍMAVÝCH EXPERIMENTŮ Z MNOHA 
FYZIKÁLNÍCH ODVĚTVÍ. 

I letos fyzika v jižních Čechách 
bavila děti i dospělé

Akci na popularizaci náročného 
vědního oboru, především mezi 
žáky místních základních a střed-
ních škol, podpořila příspěvkem 
65 tisíc korun Nadace ČEZ.

Spolek VěTeV založili na počátku 
roku 2013 dva nadšení pedago-
gové z Katedry aplikované fyziky 
a techniky Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích, kteří se od té doby 
intenzivně zaměřují na populari- 
zování přírodovědných a technic- 
kých oborů prostřednictvím zá- 
bavně-naučných akcí a vystoupe- 
ní. „Fyziku u Samsona v Budějo-
vicích pořádáme od našeho za-
ložení každým rokem, letos jsme 
se se svým programem poprvé 
rozhodli přijet i na náměstí do 
Tábora. Prostřednictvím pokusů 
a ukázek přibližujeme fascinu-
jící svět vědy a techniky široké 
veřejnosti, zejména pak místním 
dětem,“ sdělil Jan Proll, zakláda-
jící člen Spolku VěTeV.
Fyziky u Samsona a v Táboře na-
bídly pestrý program – k vidění 
byly zábavné vědecké experi-
menty, funkční modely netradič-

ních tepelných motorů, ukázky 
měřicí a zobrazovací techniky  
i 3D tiskárna, díky níž si přítomní 
návštěvníci mohli odnést před 
vlastními zraky vytištěná písmen-
ka abecedy či kostičky lega.
„Přírodovědné a technické obory 
jsou nesmírně důležitou, i když 
nesnadnou disciplínou. V Nadaci 
 ČEZ se podpoře výuky těchto 
oborů věnujeme systematicky 
a dlouhodobě, proto jsme nevá- 
hali pomoci Spolku VěTeV v jeho 
úsilí přibližovat fyzikální odvětví 
zábavnou, názornou a zajímavou 
formou, a přispívat tak k jejich 
pochopení a oblibě již od rané-
ho věku dětí,“ uvedl člen správní 
rady Nadace ČEZ František Lust.
text   Petr Pokorný
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Během čtyřhodinového progra-
mu Troška postupně navštívil 
reaktor odstaveného druhého 
bloku, strojovnu, velín a vnitřek 
chladicí věže. Podle svých slov 
velice často jezdí kolem elektrár-
ny, ale dnes poprvé se podíval 
dovnitř. „Jako filmový režisér 
mám velkou fantazii, ale to, 
co jsem viděl tady, je opravdu 
neuvěřitelné. Všechny ty velké 
stroje, všechny ty prostory, laby-
rinty chodeb, bezpečnostní za-
řízení, to jsem opravdu nečekal. 
Chvílemi jsem měl pocit, že jsme 
na kosmodromu v Houstonu 
nebo v Bajkonuru, nastupujeme 

do rakety a poletíme na Měsíc. 
Skláním se přede všemi, kteří to 
vymysleli, zapojili a provozují,“ 
neskrýval Zdeněk Troška své 
pocity z prohlídky elektrárny.
I přes své nadšení z interiérů 
si Zdeněk Troška uvědomoval 
omezení, která by byla s natáče-
ním spojena. „Před vstupem  
k reaktoru se člověk musí převlé-
ci do žlutého oblečení a nejsem 
si jistý, jestli by nás sem pustili  
v jiných kostýmech a se všemi 
těmi reflektory, kamerami a dal-
šími věcmi, které potřebujeme 
pro natáčení. Jediné řešení by 
bylo nasnímání interiérů trikovou 

kamerou a herci by pak hráli  
v ateliéru před zeleným poza-
dím,“ poznamenal k možnosti 
využití Temelína jako filmové 
kulisy.
Podle ředitele elektrárny televizní 
kamery k Temelínu patří, ale i to 
má svá pravidla. „Umíme zajistit 
natáčení pro zpravodajství s vyu- 
žitím lehké techniky a velmi 
omezeného počtu členů štábu. 
S ohledem na zajištění podmí-
nek bezpečného provozování 
jaderné elektrárny nepovažuji 
větší filmová natáčení s množ-
stvím techniky a lidí za reálná. 
I přesto si zájmu pana Trošky 
o naši elektrárnu velmi vážím,“ 
poznamenal Bohdan Zronek,  
ředitel Jaderné elektrárny  
Temelín Skupiny ČEZ. 
text   Marek Sviták

„PRO NATÁČENÍ NABÍZÍ TEMELÍN NÁDHERNÉ INTERIÉRY. OTÁZKA ALE JE,  
JESTLI BY NÁS DO ELEKTRÁRNY PUSTILI SE VŠEMI TĚMI REFLEKTORY A KAMERAMI,“ 
ODPOVĚDĚL ZDENĚK TROŠKA NA OTÁZKU, ZDA BY SI V TEMELÍNĚ DOVEDL PŘEDSTAVIT 
FILMOVÉ NATÁČENÍ. POPULÁRNÍ ČESKÝ REŽISÉR SI ELEKTRÁRNU TEMELÍN PROHLÉDL  
V DOPROVODU JEJÍHO ŘEDITELE BOHDANA ZRONKA V POLOVINĚ KVĚTNA.

Zdeněk Troška: Temelín je zajímavý,  
natáčení tady by však bylo složité
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Prohlídka jihočeské jaderné 
elektrárny byla vítaným zpestře-
ním celého kempu a desítka dí-
vek si ji náležitě užila. „Holky se 
od začátku těšily, až se budou 
moci dostat tam, kam se normál-
ně nesmí. Bylo na nich vidět, že 
si to užívají,“ říká event manager 
soutěže Lucie Grochalová.
Před samotným vstupem do 
kontrolovaného pásma se ma-
turantky musely sjednotit. Civilní 
oblečení vyměnily za žluté kom-
binézy, na hlavě se jim vyjímaly 
ochranné helmy. Jako jeden tým 
pak vyšly k srdci Jaderné elek-
trárny Temelín. „Zájem maturan-
tek roku byl opravdu velký, snad 
prohlídka splnila jejich očekává- 
ní. Všem přeji hodně štěstí v čer- 

vnovém finále,“ uvedl tiskový 
mluvčí elektrárny Temelín Marek 
Sviták.
„Celá exkurze byla zajímavá. Pře- 
kvapilo mě, že se můžeme podí-
vat přímo až k reaktoru. Občas 
jsem si zkontrolovala dozimetr 
a celou dobu mi na něm svítila 
nula, takže jsem tam žádnou 
dávku nedostala,“ popisuje doj- 
my jedna z finalistek Kristýna 
Zevlová.
Dívky se bavily i během dozime- 
trických kontrol při odchodu z rea- 
ktorového sálu. „V rámech jsme 
se musely různě otáčet, abychom 
se proměřily celé. Přitom vznika-
ly docela úsměvné pózy,“ dodá- 
vá další z maturantek Adéla 
Baumová. text   Václav Brom

NAČERPAT ENERGII PŘED DRUHOU POLOVINOU PŘÍPRAVNÉHO KEMPU 
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE KRÁSY MATURANTKA ROKU PŘIŠLA DESÍTKA 
FINALISTEK DO JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN. NĚKOLIK DNÍ SE TOTIŽ 
ATRAKTIVNÍ MATURANTKY PŘIPRAVOVALY V JIŽNÍCH ČECHÁCH NA VELKÉ 
FINÁLE, KTERÉ V PRAZE V ČERVNU URČÍ KRÁLOVNU KRÁSY MEZI ČESKÝMI 
STŘEDOŠKOLAČKAMI.

Finalistky soutěže Maturantka 
roku 2015 šly až k reaktoru

ZE ŽIVOTA JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN
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Na děti čekalo sedm disciplín a jejich absolvování bylo 
podmínkou pro získání čarodějnického glejtu. „Velký  
zájem měly děti o malování na obličej a jízdu na raftu. 
Především pro ty nejmenší to bylo vůbec první svezení na 
lodi,“ poznamenala Jana Gribbinová, vedoucí Infocentra 
elektrárny Temelín.
Z Českých Budějovic přijela poprvé na Temelínské čarování 
pětiletá Adriana Kasardová. A hned z toho bylo vítězství  
v nejmenší kategorii čarodějů a čarodějek za nejlepší kos-
tým. „Já jsem Černá Máry a mám s sebou i svého potkana 
Gertrůdu a sovu Elizabeth. Nejvíc se mi líbilo ježdění na 
čarodějnické lodi po rybníčku,“ říkala Adriana před vyhlá-
šením výsledků.
Naopak zkušenosti s Temelínským čarováním měl jede-
náctiletý Tadeáš Dudek z Týna nad Vltavou. I díky tomu 
zopakoval svoji výhru z loňského roku v nejstarší kategorii 
dětí. „Dnes jsem tu jako 111letý čaroděj Netopýřák. Na te- 
melínském zámečku už jsem byl hodněkrát. Kostým mi 
vyráběli táta s mámou, já jsem pomáhal malovat klobouk,“ 
svěřil se Tadeáš.
Velkou úlevu po absolvování soutěže „Kyblíky tajemna“ cítil 
osmiletý Lukáš Vít z Týna nad Vltavou. „Právě jsem vytaho- 
val klíče z nádob a nevěděl jsem, co v nich je. Nakonec 
se mi povedlo najít oba. Jeden byl ve vodě, v čem byl ten 
druhý, to nevím. Když jsem dával ruku do hrnku, tak jsem 
měl trochu strach,“ podělil se Lukáš o své pocity.
I přes souběžně probíhající semifinálový souboj českého 
hokejového týmu proti Kanadě přijela k Temelínu řada 

Nevěstu okouzlil zámecký park, když zde byla na svatbě 
kamarádce. „Svatbu jsme začali plánovat v prosinci 2014 
a Vysoký Hrádek mě napadl jako první. Přáli jsme si mít 
obřad venku a zámecký park je velice útulný a hezky 
upravený,“ zdůvodnila výběr místa nevěsta.
Novomanželé temelínské infocentrum navštívili již na zá-
kladní škole a využívání jaderné energetiky určitě podporují.
„V kalendáři máme pro letošní rok ještě dalších sedm na-
hlášených svateb u našeho infocentra. Celkem se jich tedy 
letos u zámečku Vysoký Hrádek uskuteční deset,“ říká 
vedoucí infocentra Jana Gribbinová.  text   Václav Brom

Černá Máry kouzlila  
pod temelínskými věžemi

KUPOVANÉ I RUČNĚ DĚLANÉ MASKY KOUZELNÍKŮ, 
POMALOVANÉ OBLIČEJE, ALE PŘEDEVŠÍM ZÁBAVA 
A DĚTSKÝ SMÍCH. TAKOVÉ BYLO SKORO LETNÍ  
ODPOLEDNE U INFOCENTRA JADERNÉ ELEKTRÁRNY 
TEMELÍN, KTERÉ SI K TEMELÍNU PŘIŠLO UŽÍT TÉMĚŘ 
DEVĚT STOVEK NÁVŠTĚVNÍKŮ.

Své „ANO“ si řeklo  
u elektrárny Temelín  
již sedmdesát párů

JIŽ POSEDMDESÁTÉ OD ROKU 2006 ZAZNĚLO  
V SOBOTU 6. ČERVNA 2015 POD CHLADICÍMI  
VĚŽEMI ELEKTRÁRNY TEMELÍN DVOJNÁSOBNÉ 
„ANO“. ZA KRÁSNÉHO LETNÍHO POČASÍ ODDAL 
STAROSTA OBCE TEMELÍN PETR MACHÁČEK PŘED 
ZÁMEČKEM VYSOKÝ HRÁDEK SLEČNU LUCII  
DVOŘÁKOVOU A PANA JIŘÍHO DUŠKA Z VODŇAN.

INFOCENTRUM TEMELÍN

rodin v kompletní sestavě, tedy i s tatínkem. Jednou z nich 
byli Fouskovi z Nové Vsi. „Na Temelínském čarování jsme 
poprvé. Nejmenší roční dcerka bude celou dobu v kočárku,  
starší si vyzkouší všechny disciplíny,“ říkali krátce po 
příjezdu Fouskovi a tatínek dodal, „hlavně jsem chtěl strávit 
příjemné odpoledne s dětmi.“ text   Marek Sviták
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Děti malují pro Temelínky

2

1

1. Ondřej Pelíšek
 6 let, MŠ Čepřovice

2. Natálka Postlová
 12 let, ZŠ Dubné

3. Stella Šochová
 7 let, ZŠ Hlinecká, Týn nad Vltavou

4. Alexandra Krebsová
 10 let, ZŠ Žimutice

AUTOŘI OBRÁZKŮ S TÉMATEM LÉTO

MALUJEME PRO TEMELÍNKY

3

První letošní soutěžní úlohou bylo nakreslit „Léto a prázdniny“.  
Děkujeme, že jste ani přes prodloužení doby mezi jednotlivými 
čísly Temelínek na nás nezapomněli a poslali jste své obrázky. 
Těšíme se na vaše podzimní obrázky v dalším kole naší soutěže.

Nakreslete: Nádherný barevný podzim
Vzhledem k tomu, že tištěné Temelínky letos vycházejí se čtvrtletní 
periodou, tak jsme zvolili jako téma pro třetí číslo (vyjde v září 2015) 
„Nádherný barevný podzim“. 
Soutěž je určena pro mládež do 15 let. Uzávěrka je 10. září 
2015. Své obrázky posílejte na adresu: JE Temelín, Václav Brom, 
oddělení Komunikace, 373 05 Temelín. Na obálku napište:  
Děti malují pro Temelínky - 3/2015. text   Václav Brom

Léto
VERONIKA MRÁZOVÁ

Nad lesem se slunce tyčí,

je čím dál tím větší a větší.

Záře a teplo, které nám dodává,

díky kterému jsme venku a je skvělá nálada. 

Sluneční paprsky se odrážejí od oken,

nikdo nemá chřipku, nikdo není nemocen. 

Čistě modré nebe bez mraků,

všechno je v rovnováze a bez zmatků. 

MLADÁ POEZIE

4




