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Náklad 40 000 výtisků. ZDARMA.

V březnu byly slavnostně předány symbo-
lické šeky Nadace ČEZ v Informačním 
centru elektrárny Dukovany. Šeky obdaro-
vaným předali Ondřej Šuch, ředitel 
Nadace ČEZ, Tomáš Žák, ředitel Jaderné 
elektrárny Dukovany a antonín Svěrák, zá-
stupce elektrárny hodonín. Podpora regi-
onálních projektů Nadace ČEZ ve výši 
5 miliónů korun byla rozdělena mezi 
19 projektů z regionu Jaderné elektrárny 
Dukovany a dva projekty z regionu elek-
trárny hodonín. 
Největší měrou bylo tradičně podpořeno 
sdružení Energoregion 2020 sdružující 
128 obcí ve 20 km pásmu EDU. Finanční 
prostředky poslouží k nákupu komunální 
techniky. V minulých letech bylo touto ces-
tou podpořeno také např. vybavení sborů 
dobrovolných hasičů, výstavby malých dět-
ských hřišť, zateplení škol v obcích, budo-
vání tzv. „oranžových“ tříd, vybavených 
moderní multimediální technikou. 
„Cílem našeho projektu je vybavit obce 
malou komunální technikou na údržbu ve-
řejných prostranství a zejména zimní údrž-
bu chodníků a místních komunikací, aby 
tak obce mohly dodržet povinnosti vyplýva-
jící z nové legislativní úpravy, kdy musí v zi-
mě udržovat schůdnost všech chodníků,“ 
komentuje projekt Marie Černá, tajemnice 
Energoregionu 2020. Na druhém místě 
v objemu přidělených financí stojí projekty 
zasahující sociální oblast – podpora orga-
nizací a sdružení, které pečují o zdravotně 
i sociálně hendikepované osoby. 
Mezi podpořené organizace se řadí 
v Třebíči sdružení Vrátka (vybavení vý-
tvarné dílny), Rotary Club Třebíč (bene-
fiční koncert Děti dětem - nákup zařízení 
pro novorozenecké oddělení nemocnice 
Třebíč), Základní organizace svazu ne-

slyšících a nedoslýchavých (podpora vol-
nočasových aktivit), Základní škola 
Cyrilometodějská 22 (učebna smyslové 
výchovy), Oblastní charita Třebíč (rozvoj 
a podpora dobrovolnictví na okrese 
Třebíč), občanské sdružení FOR JaNE 
(koncert proti lidské lhostejnosti 3. září 
2011– více na www.forjane.cz), 
Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR, organizace Třebíč 
(Klub radostí); dále – Circle of Life se 
sídlem v Koněšíně (keramická dílna pro 
drogově závislé v léčbě – zateplení vý- 
ukové části dílny); Domov u lesa 
Tavíkovice (kulturní a sportovní akce  
klientů); Diakonie ČCE – středisko 
v Myslibořicích (výměna oken); SLEPÍŠI - 
sdružení, které provozuje Mezinárodní 
centrum axmanovy techniky modelování 
pro zdravotně postižené (výchovně – 
vzdělávací program hELE LIDI!); v hodo-
níně – Zelený dům pohody (moderniza-
ce zařízení) a Domov pro seniory 
bažantnice (výměna lůžek). 
Třetí příčka v poskytnutí finanční pomoci 
náleží opravám sakrálních staveb. Nadace 
ČEZ podpořila v letošním roce opravu 
kostela sv. anny v Morašicích, obnovu 
střechy filiálního kostela sv. Václava 
v Račicích, úpravu interiéru kostela 
Povýšení sv. Kříže ve Valči a rekonstrukci 
hřbitovního kříže v Ocmanicích. Dva pro-
jekty se týkaly volnočasových aktivit dětí 
a mládeže, rodin. Podpořeny byly rodinné 
centrum Měsíční houpačka v Ivančicích 
(aktivace a rozvoj spolupráce místních 
sdružení) a Junák – svaz skautů a skau-
tek ČR, středisko Oslavany (nákup dřevě-
ných stanových podsad). 
 JANA ŠTEFÁNKOVÁ 

 Fotografie Jan Sucharda

Nadace ČeZ podělila pěti milióNy
jedeNadvacet orgaNiZací Na vysoČiNě
a jižNí moravě

Společné�foto�účastníků�slavnostní�„šekiády“�v�sále�informačního�centra
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tři desítky Nových starostů
Na Návštěvě elektrárNy

Prezentace�ředitele�EDU�Tomáše�Žáka

Prohlídka�Informačního�centra�Jaderné�elektrárny�Dukovany� Fotografie�Jan�Sucharda

Začátkem dubna se v Jaderné elektrárně Dukovany sjelo 
více než 30 zástupců obcí z okolí. Byli to převážně starost-
ky a starostové, kteří jsou ve svých funkcích zatím krátce, 
od loňských podzimních voleb. Důvodů, proč všichni na 
elektrárnu přijeli, bylo hned několik. Setkání s ředitelem 
elektrárny a dalšími zástupci vedení, představení činnosti 
Občanské bezpečnostní komise a v neposlední řadě také 
získání odborných informací o situaci v Jaderné elektrárně 
fukušima.
Občanskou�bezpečnostní�komisi,�která�při�JE�Dukovany�fungu-
je�již�téměř�15�let,�představil�její�předseda,�bořivoj�Župa.�
Představil�také�její�jednotlivé�členy�a�činnosti�v�jim�přidělených�
odborných�oblastech.
Sdružení�Energoregion�2020�zastupují�v�komisi�pánové:�
Bořivoj Župa, zástupce�města�Moravský�Krumlov (oblast�
Elektro),�Antonín Mlynář, místostarosta�města�hrotovice�(ob-
last�Měření�a�Regulace),�Pavel Štefka,�starosta�obce�bohutice�
(oblast�Výroba)�a�Josef Obršlík,�starosta�obce�Ketkovice��
(oblast�Jaderná�a�radiační�bezpečnost).�Sdružení�Ekoregion�5�
zastupuje�Jiří Kostelník, starosta�městyse�Mohelno�(oblast�
Ekologie,�bezpečnost),�obce�Dukovany�a�Rouchovany�v�komisi�
zastupují�starostové�obcí�Miroslav Křišťál (oblast�Personál)�
a�Vladimír Černý (oblast�havarijní�připravenost).

Více informací o činnosti komise, včetně kontaktních úda-
jů na jednotlivé členy, najdete na internetových stránkách 
OBK: www.obkjedu.cz.

Další�část�setkání�byla�věnována�událostem�v�Japonsku�v�JE�
Fukušima.�Tomáš�Žák,�ředitel�JE�Dukovany,�vysvětlil�mimo�jiné�
rozdíl�mezi�reaktory�použitými�v�JE�Fukušima�a�v�JE�Dukovany,�
jak�je�to�s�bezpečností�a�tolik�diskutovaným�kontejmentem�
v�elektrárně�Dukovany,�jaká�je�přirozená�radiace�kolem�nás�
a�kde�je�možné�nepřetržitě�sledovat�úroveň�radioaktivního�zá-
ření�v�nejbližším�okolí�elektrárny.�Pro�srovnání�se�také�zmínil�
o�zkušenostech�s�problémem�elektrického�napájení�v�JE�
Dukovany�v�roce�2006,�kdy�se�elektrárna�ocitla�v�tzv.�ostrovním�
režimu,�a�o�následných�cvičeních�„black-out“,�které�jsou�od�té�
doby�každoročně�organizovány�ve�spolupráci�s�ČEPS,�SEPS�
i�E.ON.�Velmi�důležitá�byla�také�informace�o�pravidelných�mezi-

národních�prověrkách�–�misích�WaNO�Peer�Review�a�OSaRT.�
Na�jednu�z�nich,�misi�OSaRT�2011�se�v�těchto�dnech�dukovan-
ská�elektrárna�pečlivě�připravuje.

Prezentace Tomáše Žáka o JE Dukovany v kontextu 
s událostí v JE fukušima je rovněž k dispozici na interne-
tových stránkách Občanské bezpečnostní komise 
(www.obkjedu.cz).

Na�závěr�odpolední�návštěvy�se�starostové�podívali�do�infor-
mačního�centra,�v�prostorách�„trenažéru“�si�mohli�představit,�
jak�to�vypadá�v�řídicím�centru�–�blokové�dozorně�a�na�závěr�si�
prohlédli�i�sklad�použitého�paliva.�
Možnost�navštívit�Jadernou�elektrárnu�Dukovany�ocenila�větši-
na�starostů.�„Velice�oceňuji�aktivní�přístup�a�snahu�společnosti�
ČEZ�o�co�nejobjektivnější�informovanost�o�dění�v�elektrárně�
Dukovany�a�přibližování�její�činnosti�zástupcům�místních�samo-
správ.�Myslím,�že�otevřenost�je�zde�maximální,�a�protože�přeno-
siteli�důležitých�informací�jsme�často�i�my�starostové,�je�toto�se-
tkání�vzorovým�příkladem�dobré�vzájemné�informovanosti�
a�spolupráce�s�přínosem�pro�nás�všechny�občany,�žijící�v�blíz-
kosti�JE�Dukovany,“�říká�Jaroslav�Soukup,�starosta�města�
Jaroměřice�nad�Rokytnou. ZDEŇKA OŠMEROVÁ
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středoškoláci objevovali
jaderNou elektrárNu
Skupina ČEZ pořádá v rámci celé České republiky sedm od-
borných stáží pro technicky nadšené středoškoláky. 
Každoročně se tak do našich jaderných a klasických elektrá-
ren a distribučních společností podívá okolo 300 studentů 
partnerských škol.
V Jaderné elektrárně Dukovany se pravidelně pořádají dvě 
stáže „Jaderná maturita“. Ta první letos proběhla v polovině 
dubna a zúčastnilo se jí 46 studentů a pedagogů z 9 průmys-
lových škol a gymnázií. Účastníci stáže mají vždy výjimečnou 
šanci si prohlédnout provoz elektrárny, setkat se se zaměst-
nanci a v případě zájmu navázat i budoucí spolupráci s naší 
firmou. Závěr třídenní akce patří tradičně setkání s předsed-
kyní SÚJb Danou Drábovou a vyhlášení nejúspěšnějších stu-
dentů – Králů Jaderné maturity. Ve znalostním testu první dvě 
nejlepší místa letos obsadili studenti Gymnázia brno 
(tř. Kpt. Jaroše) Jan Stopka a Tereza Konečná, třetí místo 
patřilo Janě Ulmanové z Gymnázia v Moravském Krumlově. 
„Jaderná maturita se mi moc líbila, nejzajímavější byla návště-
va strojovny. Zjistil jsem, jak vypadá práce v jaderné elektrár-
ně a jak to tady vlastně funguje,“ svěřil se jeden ze studentů. 
Právě praktická zkušenost a konkrétní představa o náplni jed-
notlivých zaměstnání, to je to, co dnešním středoškolákům 
chybí. Proto jsme rádi, když můžeme mladým lidem techniku 
přiblížit a představit ji jako zajímavou a perspektivní oblast. 
Druhé kolo Jaderné maturity proběhne v červnu a přivítáme 
studenty dalších partnerských škol z našeho regionu.
Více informací na www.kdejinde.cz
 LINDA ŠTRAUBOVÁ

 Fotografie Jan Sucharda

Při�prohlídce�turbíny...

Diskuse�s�Danou�Drábovou�pokračovala�i�o�přestávce

Studentka�Martina�Zeiselová�si�na�trenažéru�zkusila�odstavení�reaktoru

ČTYŘI OTÁZKY PRO LENKU ŠTĚPÁNOVOU, STUDENTKU 3. ROČNÍKU 
GYMNÁZIA NA SLOVANSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ:
Jak ses dozvěděla o Jaderné maturitě?
Od učitele fyziky, který nám účast na stáži nabídl a z letáků ve škole. Sama jsem 
se pak o Jadernou maturitu zajímala a chtěla jsem se zúčastnit.
Proč tě účast na Jaderné maturitě lákala?
Chtěla bych na vysoké škole studovat energetiku. Mám z toho ale trochu strach, 
protože tento obor není tolik oblíbený a navíc na něj nechodí holky. Tak jsem si 
chtěla zkusit, jestli mě to tady bude bavit.
A jak tedy stáž v jaderné elektrárně hodnotíš?
Nakonec se mi to moc líbí. Velmi mě zaujali přednášející a exkurze. Určitě bych 
vysokou školu v tomto oboru chtěla zkusit.
Co tě překvapilo?
Čekala jsem více teorie, ale jsem ráda, že jsme nemuseli pořád jenom sedět. Taky
mě moc potěšilo, že za námi přijela tak významná osobnost jako je paní Drábová.
 Ptala se LINDA ŠTRAUBOVÁ
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Mladí�jamoličtí�hasiči Drakiáda�2010

brigáda�na�rekonstrukci�hřiště

Obec Jamolice leží 7 km severozápadně 
od Moravského Krumlova. V okolí vesnice 
se nachází přírodní park Střední Pojihlaví, 
chráněné území: přírodní památka bílá 
skála, významným krajinným prvkem je 
„Letiště“, kde se vyskytuje ve větším 
množství sysel obecný. V obci žije v sou-
časné době 434 obyvatel a do křesla sta-
rostky usedla v roce 2010 paní Dana 
Jarolímová. 
historie obce je úzce spjata s řádem tem-
plářů, který se zde v roce 1232 za krále 
Václava I. usadil. Vystavěli zde kostel s fa-
rou a po roce 1281 biskup Theodorich za-
čal stavět západně od Jamolic mohutný 
hrad Templštýn. Po zrušení templářského 
řádu církevním sněmem ve Vídni, bylo 
veškeré jmění a majetek zabaven. Po tem-
plářích měl hrad ještě několik majitelů a je 
známo, že byl v roce 1448 ještě obydlen. 
Dominantou Jamolic se stal kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, který byl v ro-
ce1818 úplně přestavěn. Na věži jsou 
umístěny dva zvony z roku 1615 a druhý 
byl z roku 1696. Ve II. světové válce byl 
mladší zvon zabaven a odvezen, v roce 
1947 byl pořízen nový zvon. K roku 1746 
se datuje v obci založení školy. V roce 
1804 byla za finanční podpory obce a kní-
žete Lichtenštejna postavena nová škola. 
Místní obyvatelé se však dlouho z postave-
né školy neradovali, v roce 1822 byla zce-
la zničena požárem, jamolické obyvatele 
však požár neodradil a ihned se začalo 
s výstavbou nové školy. Díky přičinění pa-
na učitele heldy byla v roce 1818 založe-

na kronika obce, která je zachována do-
dnes. Kronika obce je stále živá. V roce 
1886 založil místní učitel pan Macků 
obecní knihovnu, která má v současnosti 
2955 svazků. 
Po několika velkých požárech byl v roce 
1896 v obci zřízen dobrovolný hasičský 
sbor s vlastní stříkačkou, který plní své po-
slání dodnes. V současnosti má hasičský 
sbor 44 členů z toho 12 mladých hasičů. 
Starostou hasičů je pan Jan Matějka,
pod jehož vedením se dostává mladým 
hasičům velké péče. Mladí hasiči se 
s úspěchem zúčastňují soutěží v okrese 
Znojmo. Tradicí se staly Noční hasičské 
závody, v loňském roce pomáhali členové 
hasičského sboru občanům s čerpáním 
vody ze sklepů a letos uspořádali i hasič-
ský ples. Kromě této organizace patří me-
zi činné spolky Myslivecké sdružení 
Templštýn z Jamolic. Pořádají pro děti ry-
bářské závody, hony; každý rok zajišťují 
„barvářské zkoušky psů malých plemen“, 
pro majitele pozemků jejich honitby i pro 
ostatní návštěvníky pořádají taneční zába-
vu „Poslední leč“ a samozřejmě ochraňují 
i okolní přírodu. 
Největším spolkem se 65 členy je v obci 
tělovýchovná jednota. Fotbalisté hrají 
okresní fotbalovou soutěž IV. třídy a sou-
těž mladších žáků. Další z jejich aktivit je 
třeba pořádání Plesu sportovců, Dětského 
odpoledne a Memoriálu Michala Křišťála. 
Největší akcí je „Nohejbalový turnaj ama-
térských družstev“, který letos zajišťují již 
po třinácté v areálu „Pod Templštýnem“. 
V průběhu roku je v obci ještě spousta 
dalších akcí, které se staly již tradičními, 
pro občany jsou pořádány také různé zá-
jezdy a návštěvy divadla. Obec je zřizova-
telem mateřské školy, do které chodí 12 
dětí. Do základní školy dojíždí většina dětí 
do Moravského Krumlova. V roce 2009 
jsme dokončili víceúčelové hřiště, které je 
využíváno jak dětmi, tak dospělými. V obci 
dobře funguje obchod Jednoty, „hostinec 
U Martina“ a „Karlova pivnice“, ve které se 
i vaří. Pro seniory je zajištěn dovoz obědů 
od pana Sysla z Ivančic - Němčic. „V letoš-

ním roce dokončíme rekonstrukci fotbalo-
vého hřiště, zkusili jsme na ni požádat 
o dotace přes Nadaci ČEZ, ale nepodařilo 
se nám minulý rok ani letos příspěvek zís-
kat, takže ji uhradíme z prostředků obce. 
Začneme také s budováním splaškové ka-
nalizace, která zde chybí a měla by být 
dokončena v roce 2012-2013. Poté by 
měla následovat rekonstrukce silnice 152, 
ale podmínkou správy silnic je, aby se 
obec na rekonstrukci finančně značnou 
částkou podílela. To však obec není 
schopna ze svého rozpočtu zajistit a těžko 
se dá odhadnout, zda se podaří potřeb-
nou sumu získat např. z dotací,“ pozna-
menala paní starostka. 
Na závěr jsem položila paní starostce dvě 
otázky. 

Funkci starostky zastáváte jako neuvol-
něná starostka, máte vůbec nějaký vol-
ný čas a pokud ano, co je vaším koníč-
kem?
Volného času mi opravdu moc nezbývá, 
ale mám dvě dospívající dcery, které mě 
už někdy v domácnosti zastanou, takže se 
mi občas podaří přečíst si pěknou knihu, 
vyrazit si s manželem na procházku po 
našem okolí nebo si jen tak posedět 
s přáteli.

A váš oblíbený recept?
Protože času nemám nazbyt a každý ví-
kend pro rodinu peču něco sladkého, 
mám ráda rychlé recepty, tento na výbor-
né řezy mi dala kamarádka a u nás bývají 
hnedle pryč a ráda se o něj podělím:
2 hrnky polohrubé mouky, 2 hrnky mouč-
kového cukru, 1 hrnek mletých ořechů, 
4 vejce, 8 velkých lžic horké vody, půl 
prášku do pečiva
Nejprve vajíčka a cukr šleháme, přidáme 
8 lžic horké vody a přidáme mouku, prá-
šek do pečiva a ořechy a upečeme na vy-
mazaném plechu nebo použijeme na 
plech pečicí papír. Krém: ušleháme 2 šle-
hačky, cukr podle chuti a poté zašleháme 
dvě pomazánková másla. Na upečený vy-
chladlý korpus rozetřeme krém a nastrou-
háme na něj čokoládu.

 ALENA HOSTAŠOVÁ

 Fotografie archiv obce

jamolice 
aneb z kuchyně paní starostky
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přijďte Se
bavit S Námi
Kalendář akcí v regionu
Jaderné elektrárny Dukovany
podpořených Skupinou ČEZ

Foto�Kamila�berndorfová

 červen

 28. 5.-25. 6. města a obce Festival 13 měst Concentus Moraviae (www.concentus-moraviae.cz)
  (Vysočina a již. Morava
 17. 6. Třebíč Květinový den – DC barevný svět
 17.-19. 6. Náměšť nad Oslavou Náměšťfest – festival křesťanské kultury
 18. 6. Třebíč - Poušov běh Neutronů
 18. 6. Oslavany běh Naděje
 18. 6. Oslavany Turnaj fotbalových přípravek
 24.-25. 6. Dalešice Postřižinské slavnosti
 25. 6. Miroslavské Knínice Dětský den
 25. 6. Němčičky Oslavy 100. výroční založení SDh v Němčičkách
 26. 6. Jaroměřice nad Rokytnou Dětský den na Zámku
 26. 6. Dalešice Petropavlovská pouť
  červenec
 1.-8. 7. Vysočina Křížem krážem Vysočinou na kole
 9. 7. hostěradice Noční závody v požárním sportu „O pohár starosty obce“
 10. 7. Pozďatín Pozďatínská lávka
 16. 7. hartvíkovice barevný den s handicapem
 16. 7. Oslavany Karmelská pouť
 16. 7. Miroslav Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána
 23. 7. Našiměřice Setkání rodáků
 23. 7. Višňově Fotbalový turnaj o Putovní pohár starosty městyse Višňového
 23.-30. 7. Náměšť nad Oslavou Festival Folkové prázdniny
 24.-25. 7. Náměšť nad Oslavou Charitativní akce při FP – šlapání na Oranžových kolech Nadace ČEZ
 30. 7. Višňové Podvečer s dechovou hudbou Rouchovanka a jejími hosty
 30. 7. hartvíkovice Den Dalešické přehrady
  srpen
 6. 8. hrotovice Koncert Ivan Mládek a banjo band
 6. 8. Miroslav Myslivecké sdružení hubertus – speciální zkoušky ohařů
 6.-21. 8. Jaroměřice nad Rokytnou Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského
 7. 8. hrotovice Koncert horanky
 13.-14. 8. Jaroměřice nad Rokytnou Jaroměřické posvícení
 20. 8. EDU Dukovanské okruhy, cyklistický závod
 20. 8. Padochov Rozmarýnové hody
 20.-21. 8. horácko horácké parní léto
 26.-28. 8. Moravské budějovice Mezinárodní hudební festival Václav hudeček a jeho hosté
 27. 8. Oslavany Vyjížďka po Pivovarské cyklostezce
  září
 1.-10. 9. Třebíč Třebíčský operní festival
 3. 9. Lhánice Soutěž v požárním útoku
 9.-10. 9. Třebíč horácká rally
 10.-11. 9. Oslavany historické slavnosti
 18. 9. Valeč Setkání občanů pod májí při tradiční pouti
 28. 9. Střítež Tryskem na Klučovskou horu – silniční cyklistika
 28. 9. Oslavany Zamykání Templářské cyklostezky
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Nové typy jaderných reaktorů, které by měly 
být použity při plánované dostavbě Jaderné 
elektrárny Temelín, budou vybaveny systé-
mem, jenž dokáže chladit aktivní zónu reak-
toru i při totální ztrátě dodávek proudu pro 
vlastní provoz elektrárny.
Ztráta napájení elektřinou, způsobená tisíci-
letou vlnou tsunami, byla hlavní příčinou ny-
nějších potíží japonské jaderné elektrárny 
Fukušima I. Její jaderné bloky vybudované 
v letech 1967 až 1973 se sice při katastrofál-
ním zemětřesení spolehlivě a bezpečně au-
tomaticky odpojily, ale tsunami zničila elek-
trické vedení i záložní zdroje, takže čerpadla 
zajišťující dochlazování aktivní zóny reaktoru 
zůstala bez proudu. Přitom tzv. pasivními 
bezpečnostními systémy, které fungují i bez 
vnějšího napájení, jsou vybaveny už nyní bu-
dované jaderné bloky. Mají je i reaktory 
aP-1000 z produkce amerického 
Westinghousu a MIR.1200 ruského atom-
energoprojektu. Oba projekty se ucházejí 
o zakázku na dostavbu Temelína s opcí na 
další tři bloky v Dukovanech a slovenských 
Jaslovských bohunicích. „Systémy pasivní 
bezpečnosti využívají pro dochlazování při-
rozenou cirkulaci,“ říká bývalý ředitel JE 
Temelín František hezoučký. „U reaktoru 
aP-1000 pára kondenzuje na stěnách vnitř-
ního ocelového kontejnmentu, který se 
z vnější strany ochlazuje vzduchem proudí-
cím mezi ním a vnějším kontejnmentem 
a kondenzát se vrací do reaktoru. 
Kondenzaci podporuje skrápění vnitřního 

kontejnmentu ze zásobní nádrže umístěné 
v horní části kontejnmentu vnějšího. Rusové 
u reaktoru MIR.1200 zase kondenzují ve 
speciálních výměnících páru z parogenerá-
torů a kondenzát používají prostřednictvím 
části sekundárního okruhu ke stálému od-
vodu zbytkového tepla z aktivní zóny.“ Oba 
typy systémů podle hezoučkého mohou 
fungovat tak dlouho, než se podaří obnovit 
dodávky elektřiny. Doplňování vody do výš-
kových nádrží je možné zajistit po třech 
dnech např. mobilními čerpadly z libovolné-
ho přírodního zdroje.
„Pasivní systémy fungují bez zásahu zvnějš-
ku a na základě fyzikálních zákonů. V po-
sledních letech se při projektování nových 
jaderných bloků počítá s daleko většími ha-
váriemi. Dobře navržený a postavený systém 
na odvod tepla přirozeným prou-
děním by odolal i vlně tsunami 
a po jejím opadnutí by dokázal 
zařízení ochladit,“ dodává 
Dušan Kobylka, specialista 
z Fakulty jaderné a fyzikálně in-
ženýrské pražského ČVUT. 
V případě dosud největších ne-
hod v americké jaderné elektrár-
ně Three Mile Islands v roce 
1979 (stupeň 5 podle sedmi-
stupňové stupnice Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii 
pro hodnocení závažnosti mimo-
řádných událostí a nehod v ja-
derné energetice) a v ukrajin-

ském Černobylu v roce 1986 (stupeň 7) by-
lo hlavní příčinou selhání člověka. 
Konstruktéři jaderných elektráren proto vyvi-
nuli systémy, které tuto hrozbu omezily 
prakticky na nulu dokonce i v případech, že 
by obsluha reaktoru úmyslně chtěla havárii 
vyvolat.
Nynější neštěstí v Japonsku, které je hodno-
ceno stupněm 7, ukázalo, že spíše než se-
lhání člověka, teroristického útoku či pádu 
letadla je možné se obávat řádění živlů. 
Experti se domnívají, že kdyby v elektrárně 
Fukušima místo 40 let starých reaktorů stály 
nejnovější, dokázaly by katastrofálnímu ze-
mětřesení i ničivé tsunami odolat bez váž-
nějšího poškození a bez jakéhokoliv úniku 
radiace.
 Zdroj web České nukleární společnosti

Jaderná�elektrárna�Temelín

Jaderná�elektrárna�Dukovany

Ze světa jaderNé eNergetiky

Zátěžové testy jaderNých elektráreN
proběhNou Na podZim
Zátěžové testy evropských jaderných elektráren, o jejichž po-
třebě rozhodli poslanci Europarlamentu začátkem dubna, bu-
dou dobrovolné a uskuteční se ve druhé polovině letošního 
roku. Mají posoudit, jak by evropské reaktory zvládly podob-
nou krizovou situaci, jaká postihla elektrárnu Fukušima 1.
Obsah testů doporučilo Sdružení jaderných regulačních orgá-
nů Evropy (WENRa), které stejně jako Světová asociace provo-
zovatelů jaderných zařízení (WaNO) a Mezinárodní agentura 
pro atomovou energie (MaaE) soustavně sledují a vyhodnocují 
provozní zkušenosti ze všech jaderných elektráren ve světě.
Na základě prvních analýz havárie způsobené vlnou tsunami, 
vyvolanou ničivým zemětřesením, se bude zejména prověřovat, 
jak by evropské jaderné elektrárny obstály při:
 zemětřesení větším, než na jaké jsou projektované
 záplavách
 ostatních extrémních venkovních podmínkách 
     v závislosti na lokalitě
 dlouhodobé úplné ztrátě napájení
 dlouhodobé ztrátě chlazení

 havarijním tavení paliva včetně účinků hromadění vodíku
 zhoršení podmínek ve skladu použitého paliva, včetně
     ztráty stínění.
Realizace a vyhodnocení testů bude v kompetenci národních 
regulátorů (v Česku SÚJb). Podrobná specifikace testů bude 
připravena během května. Samotné testy by měly trvat šest 
měsíců a další tři měsíce budou mít regulátoři na vyhodnocení.
 Zdroj web České nukleární společnosti

Nové reaktory pro temelíN se dochladí 
i beZ elektřiNy
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ZDeNĚK mLáDeK:
Za ÚSpĚCHem jeDNOtLivCe
Se ČaStO SKRÝvá KOLeKtiv
Když jsem asi před dvaceti lety cho-
dívala na taneční vystoupení žáků 
Lidové školy umění v Třebíči, vždy 
jsem se těšila, až bude vystupovat 
Zdeněk Mládek, věděla jsem, že mě 
čeká úžasný zážitek. To jsem tehdy 
ale netušila, že na jevišti tančí budou-
cí držitel Ceny Thálie za balet, který 
je možná více znám v Českých 
Budějovicích, než ve svém rodném 
městě Třebíči.

V kolika letech jste začal s baletem 
a proč jste se rozhodl právě pro 
balet?
Rodiče mě a moji o dva roky starší sest-
ru dali do tanečního kroužku na 
Lidovou školu umění v Třebíči, odkud 
pocházím. K tomu přidali ještě hru na 
hudební nástroj, u mě konkrétně na vio-
loncello. Mohlo mi být tak kolem deseti 
let, přesný věk si už ale nevybavuji.

Kdo vás nejvíce ovlivnil při studiu na 
Taneční konzervatoři v Praze?
během studia na konzervatoři mě ovliv-
nili všichni pedagogové, se kterými 
jsem se setkal. Záměrně nebudu jme-
novat, nerad bych totiž na někoho zapo-
mněl. Velmi silně na mě, tenkrát čtrnác-

tiletého, zapůsobila také metropole sa-
motná a mé „vylétnutí“ z rodičovského 
hnízda.

Po absolvování konzervatoře jste 
dostal nabídku na angažmá do 
baletního souboru v Národním 
divadle, co to tehdy pro vás jako 
začínajícího mladého umělce 
znamenalo a co jste si z tohoto 
období, kdy jste působil v Praze, 
odnesl do dalšího profesního života?
Působení v Národním divadle mi přineslo 
mnoho a já jsem rád, že jsem se v něm 
alespoň krátce zdržel. byla to pro mne 
především obrovská zkušenost, něco, 
co už vám nikdy nikdo nevezme. 

V současné době působíte jako 
sólista v Jihočeském divadle 
v Českých Budějovicích, nestýská se 
vám někdy po pražském pódiu? 
hlavně ze začátku mého působení v již-
ních Čechách jsem se toho obával, na-
štěstí se vše brzy rozplynulo především 
díky mé tehdejší přítelkyni a nynější 
manželce (Světlana Mládková – de-
misólistka baletu v Českých budějovi-
cích) a také díky mému, od té doby ne-
přetržitému, pracovnímu vytížení. 

Přiznávám, že když jsem vás viděla 
ještě coby malého chlapce, když jste 
tančil v Třebíči na vystoupeních pro 
rodiče dětí, které chodily do „lidové 
školy umění“, vždy jsem si říkala, 
tenhle kluk má velmi dobře našlápnu-
to, z toho jednou něco bude. Prostě 
vždy jste dovedl zaujmout nejen 
technikou, ale i citem, s jakým jste 
tančil. Co jste za tu dobu, kdy jste 
začínal s prvními baletními krůčky 
až do dnešního dne, musel obětovat 
a co jste naopak získal?
Jako každá jiná práce má i tato své plu-
sy a mínusy, nemám však pocit, že bych 
musel něco vyloženě obětovat. Myslím 
si, že jsem realista přiklánějící se k opti-
mismu, takže v tom vidím spíše ty klady 
– setkání se svojí ženou, práce, která 
vás baví a zatím i uživí.

V loňském roce jste získal Cenu 
Thálie, změnilo se nějak chování 
vašich kolegů nebo vašich kamarádů 
po tomto ocenění?
Po samotném udělení Cen Thálie jsem 
obdržel mnoho gratulací, a jelikož se 
v ničem nezměnilo mé chování v práci, 
neměli ani kolegové důvod ke změně. 
Optimisticky si myslím, že mi to většina 
přála.

Samozřejmě, bych asi také měla 
prozradit čtenářům, že jste získal za 
rok 2007 také cenu Philip Morris 
Poupě baletu, to bylo asi jedno So�in�love
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z vašich prvních ocenění, a kdy jste 
také zmínil, že to není jen cena vaše, 
ale získal jste ji díky celému souboru. 
Vzpomínáte si, když jste nebyl 
sólistou a tancoval v souboru, na 
někoho, kdo vás velmi ovlivnil, byl 
váš vzor a myslíte si, že by měl být 
také oceněn?
Musím přiznat, že jsem nikdy žádný 
vzor neměl, i když ještě v Národním di-
vadle mě hodně ovlivnili baletní mistři 
jako Michal Šebor, Nelly Danko, tehdejší 
šéf Vlastimil harapes, ale také mí kole-
gové. Do Jihočeského divadla jsem na-
stoupil už jako sólista, ale učím se a ne-
chávám se ovlivňovat v podstatě neustá-
le. Jsem si také vědom toho, že za 
úspěchem jednotlivce se často skrývá 
kolektiv a počet umělců, kteří by si něja-
ké ocenění zasloužili, bude vždy nad 
cenami samotnými převládat.

Vaše manželka je také baletka, což 
může být určitá výhoda, že máte 
společné zájmy, ale přece jen - 
nepřijde někdy ponorka?
Musím přiznat, že za ta léta ve stejném 
angažmá v tom vidím spíše určitou vý-
hodu. Samozřejmě existují i dny, kdy si 
spolu tzv. „nesednem“, i kdybychom se 
stavěli na hlavu, většinou si ale navzá-
jem pomáháme, můžeme si dovolit být 
k sobě více otevření a častěji se nám 
naskytne příležitost pracovní záležitosti 
v klidu probrat. a když je potřeba, do-
jde i na nezbytné stěhování nábytku 
a následnou praxi v obývacím pokoji.

V Jihočeském divadle spolupracujete 
se zahraničními umělci z Maďarska, 
Španělska a Rumunska. Jak spolu 
navzájem komunikujete?

Společným jazykem se nám stala ang-
ličtina, zde jsme na výběr moc neměli. 
Vedení divadla se nám hlavně zpočátku 
snažilo pomoci se do této řeči více 
vpravit skrze jazykový kurz, některé pra-
covní záležitosti jsou nám také překlá-
dány. 

Vystupoval jste také v zahraničí, 
zaznamenal jste nějaký rozdíl mezi 
naším publikem a diváky v zahraničí?
Většinou záleží na konkrétním předsta-
vení, se kterým v zahraničí vystupujeme, 
obecně se dá ale říci, že čím více na jih, 
tím vřelejší obecenstvo.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?
1,5hodinový trénink, zkouška stávající-
ho či nového repertoáru v délce asi 
4,5 hodiny nebo o něco kratší, pokud 
zrovna hrajeme večer představení, kte-
ré je obvykle 1,5 hodiny dlouhé. 

V kombinaci se šestidenním pracov-
ním týdnem občas ani nevíme, 
jaký je zrovna den.

Předpokládám, že balet je nejen 
vaší profesí, ale i koníčkem, máte 
ještě nějaké koníčky a především, 
jak relaxujete?
Na své zájmy se snažím najít nějaký ten 
volný čas i při mém pracovním nasaze-
ní. Rád například cestuji, přečtu si něja-
kou tu knížku či si zajdu do posilovny. 
Den má ale bohužel jen 24 hodin, takže 
se mi to ne vždy podaří.

Máte své životní moto nebo přísloví, 
kterého se držíte?
Snažím se často myslet na přísloví: Kdo 
chce, hledá způsoby, kdo nechce, hle-
dá důvody. bohužel ani mně to tak vždy 
osobně nevyjde.  ALENA HOSTAŠOVÁ

 Foto: archiv Z. Mládka

S�Cenou�Thálie�v�hledišti�Jihočeského�divadla

Sen�noci�svatojánské�-�Oberon

Zdeněk Mládek se narodil v roce 
1979 v Třebíči. Je absolventem 
Taneční konzervatoře v Praze. Po 
ukončení studia přijal angažmá 
do baletního souboru Národního 
divadla v Praze, kde během 
svého působení vytvořil několik 
demisólových rolí např. Parida 
v Romeovi a Julii, Indickou loutku 
v Louskáčkovi, Matku v Psychu, 
Popel v Dítěti a kouzlech… 
V roce 2001 své angažmá změnil 
a jako sólista baletu Jihočeského 
divadla získal jako první člen 
Jihočeského divadla Cenu Thálie 
za rok 2009 jako nejlepší 
tanečník v oboru balet, pantomi-
ma a jiné tanečně dramatické 
žánry za sólo v choreografii So In 
Love Attily Egerháziho.
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Ze SvĚta 
jaDeRNé eNeRgetiKy

POLSKO
Polsko�se�po�dvacetileté�přestávce�
vrací�do�jaderného�klubu.�První�pol-
ská�atomová�elektrárna�bude�podle�
všeho�uvedena�do�provozu�kolem�
roku�2020�v�Żarnowci.�Výběrové�ří-
zení�bude�vyhlášeno�do�poloviny�le-
tošního�roku,�uvedl�polský�ekono-
mický�deník�Gazeta�Prawna.�O�obří�
zakázku,�která�slibuje�výtečnou�re-
ferenci�pro�předpokládaný�další�
rozvoj�polské�jaderné�energetiky,�
se�zajímají�tři�světoví�producenti�
s�reaktory�nejmodernější,�tříapůlté�
generace.�Nejlevnější�nabídku�má�
americký�Westinghouse�–�cena�je-
ho�bloku�aP-1000�o�výkonu�tisíc�
megawattů�se�pohybuje�kolem�2,2�
miliard�eur.�Zhruba�na�dvojnásobek�
mají�přijít�EPR�od�francouzské�are-
vy�(1600�MW)�a�varný�ESbWR�od�
americko-japonské�firmy�GE�hitachi�
(1520�MW).�Westinghouse�staví�ny-
ní�čtyři�jaderné�bloky�aP-1000�
v�Číně,�po�dvou�v�Chaijangu�a�San-
menu.�První�se�má�uvádět�do�pro-
vozu�v�roce�2013�a�všechny�práce�
běží�podle�američanů�přesně�po-
dle�harmonogramu.�Francouzi�bu-
dují�dva�bloky�EPR�ve�finském�
Olkiluotu�a�normandském�
Flamanvillu;�jejich�výstavba�má�ně-
kolikaleté�zpoždění.�ESbWR�získal�
teprve�koncem�loňského�roku�licen-
ci�amerického�regulátora�NRC.�
Investorem�první�polské�jaderné�
elektrárny�bude�státní�energetická�
společnost�PGE.�Ještě�letos�hodlá�
na�přípravu�výstavby�vydat�190�mi-
liónů�zlotých�(bezmála�50�miliónů�
eur).�Za�dva�roky�dosáhnou�její�cel-
kové�výdaje�na�investici�do�jaderné�
elektrárny�jedné�miliardy�a�do�roku�
2016�už�pěti�miliard�zlotých�(1,2�mi-
liardy�eur).�Do�roku�2030�Polsko�
počítá�s�výstavbou�nejméně�tří�reak-
torových�bloků.�bude�to�žádoucí�di-
verzifikace�polských�energetických�
zdrojů.�Lokalita�pro�první�polskou�
funkční�jadernou�elektrárnu�dosud�
není�definitivně�stanovena.�Za�nej-
pravděpodobnější�označují�polští�
analytici�Żarnowiec�u�stejnojmenné-
ho�jezera�necelých�10�kilometrů�od�
baltského�pobřeží.�Ministerstvo�
hospodářství�však�vytipovalo�cel-
kem�28�míst;�o�většině�se�uvažova-
lo�už�v�80.�letech�minulého�století.�
Nejlepší�vyhlídky�mají�kromě�
Żarnowce�pobaltská�Kopań,�zápa-
dopolské�Klempicz�a�Nowe�Miasto�
a�centrum�uhelného�hornictví�
a�energetiky�bełchatów�nedaleko�
Lodže.�
� Zdroj: www.csvts.cz/cns 

Ve dnech 4. a 5. května proběhla v Ja-derné 
elektrárně Dukovany dvě havarijní cvičení. 
Dne 4. 5. se jednalo o cvičnou technologic-
kou událost - prasknutí velkého potrubí 
a úniku primárního chladiva do ochranné 
obálky (kontejnmentu) reaktoru. Zúčastnilo 
se ho na 800 lidí z elektrárny a dodavatel-
ských firem. Téměř šest set lidí se přesunulo 
po deváté hodině do celkem sedmi úkrytů 
a na dvě shromaždiště. Z nich na tři sta 
osob si obléklo ochranný oděv a bylo cvičně 
evakuováno přistavenými autobusy mimo 
elektrárnu. Na svých místech zůstal pouze 
směnový personál, protože všechny čtyři 
bloky elektrárny byly v provozu. 
Odpoledne se cvičilo i mimo elektrárnu, ale 
jen pro odborné složky radiační 
ochrany. Konkrétně byla provedena 
kontrolní radiační měření u obcí horní 
Dubňany, Tulešice, Vémyslice, Dobelice, 
Rybníky a Rokytná, tedy v nejbližším okolí 
elektrárny na Znojemsku. Úkoly cvičení byly 
splněny. 
Následující den bylo na programu další cvi-
čení. Simulovanou poruchu měl na „svědo-
mí“ tentokrát silný vítr. Ten vyvrátil stožáry ve-
dení velmi vysokého napětí do Oslavan 
a Sokolnic, v rozvodně Sokolnice byl navíc 
simulován rozsáhlý zkrat způsobený při vý-

Na pozvání ředitele elektrárny Tomáše 
Žáka se ve čtvrtek 12. května sešly 
v Dolních Dubňanech ženy působící ve 
veřejných pozicích (státní správě, samo-
správě, v médiích, politice i v neziskovém 
sektoru) z regionu elektrárny Dukovany. 
V elektrárně už byly několikrát, proč se 
tedy nepodívat do okolí, kde ČEZ půso-
bí? Ve zdejším společenském sále se od 
zástupců vedení EDU dozvěděly něco ví-
ce o situaci v japonské Fukušimě, došlo 
samozřejmě na srovnání s Jadernou 
elektrárnou Dukovany. O aktivitách spol-
ku žen pracujících v jaderném sektoru 
(WIN – Women in Nuclear) informovala 
předsedkyně české sekce Larisa 
Dubská. Upravenou obcí provedla dámy 
starostka Jana Mašová: „V obci se poda-
řilo za posledních deset let zrekonstruo-
vat jak budovu obecního úřadu, ve kte-

kopových pracích. Vysokonapěťová vedení 
se sice přepojují, ale několik dalších poruch 
způsobilo, že JE Dukovany se ocitla na kola-
bujícím „energetickém ostrově“ (žádné elek-
trické vedení ji nepřipojuje k okolní elektri-
zační soustavě). Všechny dieselagregáty (3 
kusy pro každý výrobní blok) nastartovaly, 
ale na 2. výrobním bloku postupně vypadá-
valy a 2. blok se ocitl ve stavu black-outu 
pouze „na bateriích“. bylo nezbytné přivést 
co nejdříve napájení do havarijních systémů 
bloku na jeho dochlazování. Nejrychlejší 
v dané situaci bylo získat napájení z vodní 
elektrárny Vranov nad Dyjí. To se podařilo 
uskutečnit za 49 minut. byl to o trochu lepší 
čas než vloni, kdy se tato cesta zkoušela po-
prvé. V letech 2007-9 se nacvičovalo přive-
dení napájení z nedalekých Dalešic. 
„Je vidět, že se každým cvičením zlepšu-
jeme. Ostatně právě proto každoročně 
cvičíme,“ prohlásil při závěrečném hodno-
cení cvičení Libor Fejta, bezpečnostní in-
ženýr Jaderné elektrárny Dukovany. I další 
účastníci cvičení z firem provozovatelů 
elektrických přenosových sítí ČEPS, 
SEPS, E.On a maďarského provozovatele 
přenosové sítě, byli s průběhem cvičení 
spokojeni. 
 PETR SPILKA 

rém sídlí i mateřská školka, tak základní 
školu, vybavit dětské hřiště a postavit 
hřiště sportovní. Jsem pyšná na naši 
obec i na její oby- 
vatele.“ Odpoledne zpestřilo vystoupení 
dubňanských dětí, které zazpívaly 
i zatančily.  JANA ŠTEFÁNKOVÁ 
 Foto archiv EDU 

SetKáNÍ Ke SvátKu mateK

DvĚ CviČeNÍ Na je DuKOvaNy

Účastníci�cvičení�v�ochranných�oblecích�� ���Foto�archiv�EDU

Prohlídka�ZŠ�v�Dolních�Dubňanech
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mikroregion

kahaN

Velkým�lákadlem�pro�malé�i�velké�je�vláček�Muzea�průmyslových�železnic

Ostrovačice

Zbýšov

babice

Další mikroregion, který vám dnes před-
stavíme, je mikroregion s bohatou hornic-
kou minulostí, spoustou krásných pamá-
tek a zajímavými místy, která jsou protká-
na velkým množstvím turistických a cyk-
listických tras. Mikroregion Kahan vznikl 
v roce 2000 jako svazek obcí Vysoké 
Popovice, Zakřany, Zbýšov, babice 
u Rosic, Lukovany, Zastávka. V roce 
2007 se připojilo město Rosice a obec 
Tetčice. Předsedou správní rady je 
RNDr. Petr Pospíšil. Jak již název regio-
nu napovídá, hornická činnost ovlivnila 
výrazně život zdejších obyvatel. Do zasta-
vení těžby v roce 1992 se zde rozkládal 
rosicko-oslavanský uhelný revír, který pat-
řil sice k nejmenším v ČR, zato černé uh-
lí bylo nejkvalitnější. Slávu hornictví dnes 
připomínají areály zaniklých dolů, haldy, 
zachovalé těžní věže bývalých dolů 
Simson a Jindřich II a expozice hornictví 
v Oslavanech. Mikroregion, ve kterém ži-
je přibližně 20 000 obyvatel, nabízí nejen 
pro místní, ale i pro turisty mnoho mož-
ností, jak prožít aktivně a zajímavě v tom-
to regionu volný čas nebo dovolenou. 
Mladá rodina s dětmi může využít k od-
počinku koupaliště s tobogánem ve 
Zbýšově, kde se nachází také Muzeum 
průmyslových železnic, které představuje 
ojedinělou expozici úzkokolejných loko-
motiv a vagónů, a pořádá příležitostné 
jízdy po železnici Zastávka - Zbýšov. 
Milovníci houbaření pak mohou zavítat 
do místních lesů. Ti, kdo se zajímají o vá-
lečnou historii, mají možnost zhlédnout 
pamětní kříže, které byly postaveny na 
oslavu odchodu francouzských vojsk 
v době napoleonských válek, které velmi 
citelně zasáhly zdejší kraj. K vidění jsou 
v babicích u Rosic a Příbrami na 
Moravě. Obdivovatelé rodných míst spi-
sovatelů mohou zavítat do Ostrovačic, 

které jsou rodištěm Viléma Mrštíka. Jeho 
dílo je připomínáno i na místním hřbito-
vě, kde je hrob „první helenky“ 
z Mrštíkovy Pohádky máje. Téměř každá 
obec regionu se může pochlubit nějakou 
památkou, kterou stojí zato navštívit. 
Zajímavou novodobou stavbou je kaple 
sv. Floriána a Panny Marie v Příbrami, 
která byla vysvěcena v roce 1999 a její 
půdorys tvoří elipsa, k níž se přidružují 
elipsovité „buňky“. Celkový tvar kaple 
znázorňuje podobu Noemovy archy. 
Zajímavostí interiéruje plastika Krista na 
kříži se zvýrazněným srdcem. V roce 
2009 navázal svazek obcí úzkou spolu-
práci se slovenským Mikroregionem 
Velká Fatra. Od roku 2010 realizují spo-
lečný zrcadlový projekt pod názvem: 
Přeshraniční spolupráce - Mikroprojekt 
„Spolupráce komunit na obou stranách 
hranice k dalšímu rozvoji regionů a čes-
ko-slovenskému přátelství“ reg. č. CZ/ 
FMP.02/0084. V rámci tohoto projektu je 
pamatováno jak na mladou generaci – 
uspořádáním tábora pro české děti na 
Slovensku, tak i na seniory, kteří mají vý-
let na Slovensko spojený s lidovými tradi-
cemi - malováním vajíček. Zastupitelé 
a řemeslníci z regionu pak mají možnost 
při výjezdu načerpat nové poznatky 
a zkušenosti z místních jarmarků na 
Slovensku. Mikroregion Kahan se pravi-
delně prezentuje na veletrzích cestovní-
ho ruchu v brně, kde má samostatnou 
expozici společnou s městem Rosice 
a Muzeem průmyslových železnic. Dále 
pravidelně vydává pro občany regionu 
4 x do roka Informační zpravodaj. Každý 
měsíc je zpracováno televizní zpravodaj-
ství Kahan v rozsahu 20–30 minut, které 
je k prohlédnutí na internetových strán-
kách mikroregionu, běží v kabelových 
televizích obcí a na internetových strán-

kách členských obcí. Mimo své interne-
tové stránky www.mikroregionkahan.cz, 
se prezentuje na stránkách Evropské 
databanky, www.zapermoniky.cz a na 
stránkách pro realizaci projektů Ma 21, 
projektu přeshraniční spolupráce. 
Vydávána jsou také propagační DVD - 
Cyklostezky v mikroregionu, Toulky po 
mikroregionu a drobné propagační ma-
teriály – tužky, bloky, vizitkáře, diáře, 
mapy, letáky o členských obcích, kalen-
dáře a další. Mikroregion má i své part-
nery: Muzeum průmyslových železnic, 
Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, 
Nadaci Partnerství, automotodrom 
brno, Mighty shake Zastávka (taneční 
skupina), Skupina ČEZ, KTS ekologie 
s. r. o. (zajišťuje svoz odpadů), okolní 
mikroregiony, média, tisk a KIC Rosice. 
Pro seniory z mikroregionu je každoroč-
ně pořádáno společenské setkání, ve 
spolupráci s obcí Zastávka hornický 
den, sympozia o cestovním ruchu a se-
tkání s investory z regionu na aktuální 
téma.

 ALENA HOSTAŠOVÁ
 (z informačních materiálů mikroregionu 
 a z povídání s Ing. Jaroslavem bohanesem, 
 projektovým manažerem mikroregionu) 
 Fotografie archiv mikroregionu  
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DuKOvaNštÍ HaSiČi přeNeCHaLi autO KOLegům Z NámĚštĚ
Na začátku dubna bylo předáno dopravní vozidlo aVIa 21 Furgon dobrovolným hasi-
čům v Náměšti nad Oslavou. Vozidlo předal před Městským úřadem v Náměšti nad 
Oslavou generální ředitel ČEZ Správa majetku Jan Kalina zástupcům Sboru dobro-
volných hasičů v Náměšti za přítomnosti vedoucího útvaru Požární ochrany EDU 
Josefa Čapka a starosty města Náměšť Vladimíra Měrky. Vozidlo bylo využíváno ha-
sičským záchranným sborem při JE Dukovany jako protiplynový vůz. Po obměně 
technického parku bylo vozidlo přednostně nabídnuto hasičům v okolí elektrárny 
Dukovany. „Vozidlo a 21 Furgon, které bude bezúplatně převedeno firmou ČEZ na 
město Náměšť nad Oslavou, bude používáno pro potřeby jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů města Náměšť nad Oslavou. hlavní využití vozidla bude při zásazích 
v katastru města Náměšť, při likvidaci požárů, následků živelních pohrom a dalších 
mimořádných událostí a také při zajištění školení a výcviku hasičů. Dosud pro tyto 
případy jednotka nedisponovala odpovídající technikou. Získání tohoto vozidla je 
proto významným krokem k zlepšení její akceschopnosti a tím i ke zlepšení za- 
bezpečení pomoci občanům, při mimořádných událostech,“ komentuje předání 
npor. Ing. Jaroslav Vecheta, velitel stanice hZS kraje Vysočina se sídlem v Náměšti
nad Oslavou.  JANA ŠTEFÁNKOVÁ

Na snímku zleva: Josef Čapek, vedoucí útvaru 
PO EDU, Jaroslav Vecheta, velitel stanice hZS 
kraje Vysočina se sídlem v Náměšti, Jan Kalina, 
generální ředitel ČEZ Správa majetku, Vladimír 
Měrka, starosta města Náměšť nad Oslavou, 
Karel Uher - starosta dobrovolných hasičů 
Náměšť.  Foto Petr Spilka

tip Na pRáZDNiNOvé
putOváNÍ
„Jako němí svědkové dávných časů 
stojí osaměle u cest na zapomenutých 
místech a mají své tajemství a kouzlo. 
Kamenní svědkové, staří a pro někoho 
nevzhlední, zarostlí v trávě. Vystaveni 
žhavému slunci, větru, dešti, obrostlí li-
šejníky a mechem. Lidská ruka jim da-
la podobu a vtiskla příběhy, které s lé-
ty upadají v zapomnění. historie si do-
vede své tajemství střežit. Písemné 
zprávy jsou strohé a nejčastěji vůbec 
nejsou. Kámen ví, ale nepoví.“ Těmito 
slovy začíná publikace, vydaná za 
podpory skupiny ČEZ, mapující pa-
mátné kameny na Třebíčsku a pověsti, 
které se k nim vztahují. Což se tak za 
nimi vydat? Putovat zdejší půvabnou 
krajinou, hledat je, nacházet je v jejich 
úkrytech a přemýšlet nad tajemstvími, 
která ukrývají?  JS

mySLibOřiCKé přÍRODNÍ 
ZaHRaDy
V�roce�2003�přišla�s�myšlenkou�paní�ře-
ditelka�Základní�školy�a�Mateřské�školy�
v�Myslibořicích�Mgr.�Libuše�Davidová,�jak�
by�se�dal�poměrně�zanedbaný�školní�
dvůr�proměnit.�Stotisícová�podpora�
z�Nadace�ČEZ,�kterou�škola�získala,�od-
startovala�přeměnu�dvora�v�přírodní�
učebnu.�Nejdříve�byla�zahájena�výstavba�
zelené�třídy.�Díky�„Toulavému�autobusu“,�
se�kterým�navštívila�paní�učitelka�
brabencová�a�paní�ředitelka�přírodní�za-
hrady�a�učebny�u�nás�i�v�zahraničí,�získa-
ly�mnoho�inspirací,�jak�by�mohla�učebna�
vypadat.�Dnes�zde�můžete�vidět�biotypy�
hmyzího�hotelu,�luční�louku,�bylinkovou�
zahrádku,�sledovat�meteostanici.�Svoje�
místo�zde�našla�i�zvířata.�Vloni�na�jezírku�
zahnízdila�divoká�kačena,�v�ještěrkovišti�
si�ještěrky�užívají�sluníčka.�K�poznávání�
nerostů�slouží�geo�koutek,�zajímavá�je�

chůze�po�hmatové�stezce.�Časem�se�
školní�dvůr�proměnil�v�učebnu,�která�
slouží�napříč�mnoha�vyučovacím�před-
mětům.�Od�letošního�roku�si�mohou�žáci�
posedět�v�koloseu�nebo�se�pokochat�
krásou�růžového�a�vrbového�zákoutí.��
Přírodní�učebna�je�součástí�přírodní�za-
hrady,�která�je�v�blízkém�okolí�školy�a�její�
naučná�stezka�prochází�i�budovou�školy.
V�Myslibořicích�můžete�navštívit�i�krás-
nou�přírodní�zahradu,�která�je�volně�pří-
stupná�v�Domově�na�zámku�a�nabízí�
krásné�místo�pro�relaxaci�a�odpočinek�
nejen�seniorům.�
19.�května�v�rámci�česko-rakouského�pro-
jektu�Chaloupky�o.p.s�a�Natur�Garten�byla�
udělena�plaketa�Ukázková přírodní za-
hrada a Přírodní zahrada�Základní�škole�
a�Mateřské�škole�a�Domovu�na�zámku�
v�Myslibořicích. ALENA HOSTAŠOVÁ 

Foto archiv školy
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V�sobotu�25.�června�si�občané�Koněšína�
připomenou�910�let�od�první�písemné�
zmínky�o�obci.�historie�obce�je�úzce�
spjata�s�existencí�třebíčského�kláštera,�
který�založili�v�letech�1101–1104�Oldřich�
a�Litold.�Klášteru�věnoval�Oldřich�brněn-
ský�51�vsí�a�Litold�Znojemský�dalších�14�
vsí.�Potomci�těchto�knížat�pak�v�průběhu�
12.�století�toto�obdarování�ještě�rozšiřo-
vali.�Jednou�ze�vsí,�které�Oldřich�věno-
val,�je�i�Koněšín,�který�je�zde�psán�jako�
Komissin.�Sám�původ�názvu�Koněšín�
není�zcela�jasný,�ale�snad�je�odvozen�od�
osobního�jména�Koněša�či�Kuněša,�což�
byla�staročeská�verze�jména�Konrád.�
Původ�názvu�obce�je�rovněž�chápán�ja-
ko�odvozené�slovo�s�příponou�-in�k�pod-
statnému�jménu�koňach�(koňák,�koněša)�
ve�významu�jezdec,�štolba,�podkoní.�
Vytvořené�slovo�znamenalo�místo�pro�
obchod�s�koňmi.�V�obci�se�v�té�době�ko-
naly�významné�trhy.�Obec�žila�čilým�živo-
tem�dávno�před�založením�kláštera�
a�stala�se�tehdy�nejdůležitější�osadou�na�
Náměšťsku.�Díky�svému�položení�byl�
Koněšín�ve�středověku�jednou�z�obcí,�
která�ležela�na�významné�obchodní�ces-
tě,�a�to�z�brna�přes�Rosice�a�Oslavany�
k�Přibyslavicím�a�dále�pak�do�Čech.�Ve�
13.�a�14.�století�vznikly�u�řeky�Jihlavy�
hrady�Kozlov�(na�levém�břehu�řeky�
Jihlavy)�a�holoubek�(na�pravém�břehu),�
nacházející�se�nedaleko�Koněšína.�Po�
založení�Náměště�nad�Oslavou�(kolem�
roku�1220)�postupně�ztrácí�Koněšín�svůj�
význam.�Obec�utrpěla�v�r.�1304�značné�
škody�při�vpádu�rakouského�a�uherské-
ho�vojska�na�Moravu.�Roku�1557�je�
Koněšín�vyčleněn�z�majetku�třebíčského�
kláštera�a�stává�se�součástí�náměšťské-
ho�panství.�
I�dnešní�Koněšín�žije�po�celý�rok�čilým�
životem.�K�velkému�rozvoji�obce�přispěl�
především�rozvoj�cykloturistiky�a�lodní�
dopravy�na�Dalešické�přehradě.�Okolí�
Koněšína�je�turisticky�velmi�zajímavé�
a�atraktivní.�Každoročně�přiláká�do�obce�
a�jejího�okolí�spoustu�turistů�a�návštěvní-
ků.�Příroda�zde�nabízí�překrásné�scené-
rie,�které�můžete�vidět�buď�na�cyklotra-
sách,�pěších�túrách�anebo�přímo�na�lodi�
při�projížďce�po�Dalešické�přehradě.�
Zavítáte-li�přímo�do�Koněšína,�určitě�vás�

910 Let KONĚšÍNa

Konešín�na�fotografii�z�roku�1915

Interiér�kostela�sv.�bartoloměje,�který�byl�celkově�
rekonstruován�za�přispění�Skupiny�ČEZ Titul�knihy�o�Koněšíně

zaujme�kostel�sv.�
bartoloměje,�který�
je�postaven�v�barok-
ním�slohu.�V�obci�
se�nachází�také�zá-
kladní�a�mateřská�
škola,�pošta,�knihov-
na,�informační�cent-
rum,�hřbitov,�kultur-
ní�dům,�několik�po-
hostinství,�prodejna�
potravin,�keramický�
ateliér,�turistická�
ubytovna,�fotbalové�
hřiště,�víceúčelové�a�dětské�hřiště.�
V�Koněšíně�je�také�spousta�šikovných�
podnikatelů:�cukrářská�výroba,�autobu-
sová�doprava,�stavební�firma,�keramická�
dílna,�klempířství,�zemědělská�výroba�
a�mnoho�dalších.�Již�dlouholetou�tradici�
má�v�obci�také�ochotnické�divadlo,�hasič-
ský�sbor�a�aktivní�je�také�spolek�tělový-
chovné�jednoty.�Pro�vzdálenější�návštěv-
níky�obce�a�regionu�je�zde�také�možnost�

Program oslav v sobotu 25. 6. 2011:

��9.30�–�11.15�přátelské�fotbalové�utkání�domácích�týmů�na�místním�hřišti
10.00� –�10.15�požární�útok�Sboru�dobrovolných�hasičů�na�místním�hřišti
13.00� –�15.00�prohlídka�základní�a�mateřské�školy�spojená�s�výstavou�historických�

dokumentů�a�fotografií�ze�života�obce
14.00� –�16.00�projížďky�koňským�spřežením�po�obci
14.00� –�18.00�atrakce�pro�děti�-�skákací�hrad,�dětský�kolotoč,�trampolíny
14.00� –�14.15�průvod�od�kulturního�domu�do�kostela�sv.�bartoloměje
14.15� –�14.50�děkovná�mše�svatá�v�kostele�sv.�bartoloměje
14.50� –�15.00�průvod�od�kostela�sv.�bartoloměje�ke�kulturnímu�domu
15.00� –�15.20�zahájení�oslav,�křest�knihy�o�obci
15.30� –�16.00�vystoupení�dětí�základní�školy�a�pěveckého�sboru�z�Koněšína
Oslavy�bude�provázet�dechová�hudba�SOKOLKa�ze�Šakvic

AŤ JSTE Z BLÍZKA ČI Z DALEKA - OBEC KONĚŠÍN VÁS SRDEČNĚ ZVE

Část�zakládací�listiny�třebíčského�kláštěra�-�Koněšín�je�uveden�na�konci��
3.�řádku�shora

ubytování.�Milovníci�adrenalinových�spor-
tů�by�neměli�opomenout�navštívit�neda-
leký�kemp�Radarka.�Vyžití�zde�najdou�
děti�i�jejich�rodiče.�U�příležitosti�910.�vý-
ročí�byla�vydána�obsáhlá�publikace�auto-
rů�Františka�Gregora�a�Jana�Suchardy,�
která�zachycuje�historii�obce�od�první�pí-
semné�zmínky�po�současnost.
 ALENA HOSTAŠOVÁ
� Fotografie�z�publikace�o�obci
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TOULKY ZA sTUDÁNKAMI

mySLibOřiCe

pRO vOLNOu CHvÍLi
Vodní dílo Dalešice bylo postaveno v letech 1970-78. 
Nádrž je vytvořena sypanou rokfilovou hrází s jílovým 
těsněním o výšce 100 m. Na turbíny přivádějí vodu čtyři 
ocelová potrubí, spojující vtokový objekt s elektrárnou. 
Turbínové uzávěry tvoří hydraulicky ovládané klapky. 
Elektrárna a rozvodna jsou umístěny u paty hráze. 
Vtoky a výtoky jsou vybaveny česlemi, hradidly a po-
třebnými zvedacími mechanizmy. Po nedávných gene-
rálních opravách turbosoustrojí činí celkový výkon 
480 MW. V přečerpávací vodní elektrárně jsou instalo-
vána 4 soustrojí s reverzními Francisovými turbínami 
pro spád 90 m. Pro výrobu energie, i jako pohon v čer-
padlovém provozu, jsou použity synchronní generátory 
s napětím 13,8 kV a obousměrným točením. Pro trans-
formaci napětí generátorů na napětí vývodů 420 kV 
slouží blokové transformátory. Nádrž Dalešice je též vy-
užívána k rekreačním účelům chovu ryb, tlumení po-
vodní a nadlepšování průtoku v řece ... viz tajenka. 
Především ale zajišťuje technologickou vodu pro 
Jadernou elektrárnu Dukovany, vytváří spád a užitečný 
obsah pro práci Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice 
a dlouhodobě vyrovnává průtok řeky Jihlavy.
Tajenka z minulého čísla Zpravodaje zněla ...britský 
vědec. bohužel hodně čtenářů nám poslalo chybnou 
odpověď ... britský chemik. Ze správných odpovědí 
jsme vylosovali paní Hermínu Novotnou z Miroslavi, 
které posíláme soupravu kuchyňského „nářadí“ a pana 
Josefa Žáka z Ocmanic, který dostává soupravu svítil-
ny a kapesního nářadí „pro všechny případy“. 

Výhercům upřímně blahopřejeme a těšíme se na správné odpovědi kvízu 
v tomto čísle Zpravodaje. Pokud se chcete zúčastnit slosování o ceny, za-
šlete do 10. července 2011 tajenku na korespondenčním lístku na 
adresu: JaS, Sokolská 368, 675 55 hrotovice. Soutěž je pro čtenáře od 
17 let, prosíme, uveďte svůj věk.

Při dnešních toulkách po studánkách se přesuneme k obci 
Myslibořice, kde navštívíme dvě studánky. Na první studánku 
můžeme narazit, pojedeme-li po hlavní silnici od hrotovic 
směrem na Jaroměřice nad Rokytnou. Přibližně kilometr za 
obcí Račice uvidíme po pravé straně v poli žlutou studniční 
kapličku zasvěcenou sv. Tekle. Ve svahu pod kaplí vyvěrá 
pramenem s čistou „zdravou“ vodou, ke kterému se dostane-
me po schůdkách. Podle zasvěcení kaple u nás nepříliš zná-
mé světice půjde zřejmě o velmi starou stavbu. Voda ve stu-
dánce je sledována hydrometeorologickým ústavem. Dříve 
bývala kaplička poutním místem a říkávalo se, že voda ze  

Studánka�sv.�Tekly Studánka�U�studýnky

studánky má blahodárné účinky na zrak. U kapličky se na-
chází lavička, kde si můžeme odpočinout a rozhlédnout se 
po kraji. Druhou studánkou je studánka v lese, k níž se dosta-
neme cestou, která vede od autobusové zastávky 
v Myslibořicích „Chalupech“ směrem k lesu kolem vodojemu. 
až přijdeme na okraj lesa, dáme se doprava po okraji a asi 
po třech minutách chůze narazíme na studánku „U studýn-
ky“. Kousek od studánky se nachází turistické odpočívadlo. 
Okolí studánky a koryto toku pravidelně čistí žáci ze Základní 
školya Mateřské školy v Myslibořicích.
  Text a foto ALENA HOSTAŠOVÁ

U každé odpovědi na kvizovou otázku najdete i různá písmena. Když otázku správně 
vyluštíte a seřadíte si písmena hezky za sebe, získáte tajenku.

1. Který ze členů slavné skupiny Beatles je na obalu desky Abbey Road bosý?
V John Lennon P Ringo Starr VS Paul McCartney

2. Kterou barvu nenajdete na vlajkách Keni, Kamerunu a Kuvajtu?
U Modrou OB Zelenou Ř Červenou

3. Filmová herečka Audrey Hepburnová (1929–1993) se narodila v
IN Nizozemsku CHÉ Belgii D Anglii

4. Kolik je součet čísel na dresech našich hokejistů Eliáše, Pavelce a Průchy na 
nedávno skončeném mistrovství světa na Slovensku?
O 50 M 130 ÍZ 90

5. V bývalé soustavě jednotek byl hlavní jednotkou síly (značka sn)
OB Sten B Ston KÉ Stan

6. Leoš Janáček a Zdeněk Fibich složili mnoho oper, jen jedna z nich má společný 
název. Je to
Í Bouře MS Osud D Šárka

7. Jak se jmenovala dcera knížete Boleslava I. a první abatyše vůbec nejstaršího 
českého kláštera u sv. Jiří na Pražském hradě?
SU Voršila TA Zdislava O Mlada

8. Lilija, modrý tulipán, orchidej chudých, peruník, šavle, noční leluja. Která 
květina má tyto lidové názvy?
CHA Mečík střechovitý BÍ Kosatec německý VU Barvínek menší
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PRAVIDLA OBJEDNÁVÁNI INZERCE

Inzerovat mohou soukromé osoby, živnost-
níci a firmy, mající svoji provozovnu ve dva-
cetikilometrovém pásmu okolo EDU. Cena 
inzerátu o velikosti 1/16 strany je 250 Kč 
vč. DPH, o velikosti 2/16 strany je 500 Kč 
vč. DPH. 
Zájemce o inzerci zašle objednávku s uve-
dením názvu a sídla firmy, IČ, příp. DIČ buď 
mailem na adresu: jas@jas-hrotovice.com 
nebo písemně na adresu: JAS, Sokolská 
368, 675 55 Hrotovice. Obratem bude na 
adresu firmy zaslána faktura-daňový doklad 
na úhradu ceny inzerátu. Inzerát bude 
zveřejněn po uhrazení faktury. 
Vydavatel neodpovídá za kvalitu inzerova-
ných výrobků a služeb.

iNZerce NABÍZÍM TESAŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ 
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Nové�krovy,�rekonstrukce�střech�a�půdní�vestavby.
Dále�výroba�přístřešků,�pergol�a�různých�výrobků�ze�dřeva�
dle�přání�zákazníka.
Nabízíme�i�zednické�práce�menšího�rozsahu.
Práce�provádíme�včetně�materiálu,�možno�i�z�materiálu�
zákazníka.
Cenová�kalkulace�zakázky�zdarma.
Provádíme�3D�pohled�krovu�na�programu�pro�krovy.

Tesařství Miroš Drahomír, 675 57 Rouchovany 284
tel.: 774 655 839, e-mail: d.miros@seznam.cz

 www.tesarstvimiros.w1.cz

Kácení stromů 
v omezených prostorech

Zdravotní řezy 
vzrostlých stromů

Péče o památné stromy
mobil�608�717�245

Martin Uhlíř, Lipová 1315, Rosice
www.tree-climbing.cz

Včelařská prodejna
–�široký�sortiment�včelařských�potřeb
Rozmnožovací�chov�matek�F1-�SINGER�
přijímá�objednávky�na:
Oplozené�matky�F1�SINGER
Pětirámkové�oddělky�r.m.�39*24
odběr�dle�pořadníku�přijetí�objednávky.

Včelařská farma a prodejna 
KURTIN

Ing.�Kamil�KURTIN
Račice�41,�675�55�hrotovice,�okres�Třebíč
Tel.�737�363�489,�www.vcelarstvikurtin.cz

NEPŘETRŽITÝ�PRODEJ�-�prodejna�je�umístěna�
v�suterénu�rodinného�domu,�po�telefonické�domluvě�
Vás�obsloužíme�KDYKOLIV�i�ve�večerních�hodinách.

ploché střechy 
havlát

IZOLaTÉRST VÍ

—�IZOLACE PROTI VODĚ
� -�kvalitní�materiály,�záruka
� -�životnost�až�30�let
� -�odborně�provedená�práce
—�NÁTĚRY STŘECH

JIŘÍ HAVLÁT, ZAKŘANY 157
tel.: 548 535 243 

603 767 908
www.havlat.webnode.cz

Rodinné domy, garáže, terasy

PROTIKOROZNÍ 
NÁSTŘIK 

DUTIN 
A PODVOZKŮ�

OPEL -�

prodej�použitých�dílů�

Došek Josef 
Mohelno 282 

Tel. 602 571 260�

*�Opravy�převodovek
*�Příprava�a�provedení�STK-ME
*�Nástřik�dutin�a�spodku�karosérie
*�Motorové�a�převodové�oleje
*�Opravy�průrazů�pneu
*�Přezutí�a�vyvážení�motopneu
*�Prodej�akumulátorů
*�Odtahovka
*�Servis�klimatizací
*�Diagnostika
*�Čištění�interiéru
*�Montáž�tažného�zařízení
*�Opravy�vozů�audi,�VW,�Škoda,�Seat,�
���ostatní�po�dohodě.

Kladeruby n. Osl. 50
autoopravnavlasin@quick.cz

tel./fax: 568 642 323
Mobil: 602 507 801, 606 736 111

DUBOVÉ ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ 

DŘEVO
v�délkách�od�25�do�50�cm,�

skládaný�prostorový�metr�1�300�Kč�
nebo�volně�ložený�970�Kč.

Doprava zajištěna, 8 Kč/km. 

Iveta Norková, čermákovice 
tel.: 776 274 041
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soutěžeNí pro školáky
Milí školáci,
Zpravodaj vám přináší další soutěž, kterou pro vás tradičně připra-
vilo brněnské vydavatelství KIRa. I když už prázdniny doslova „kle-
pou na dveře“, věříme, že si najdete chvilku k luštění a pošlete 
nám své odpovědi. Ze správných odpovědí vylosujeme deset 
účastníků soutěže a pošleme jim ceny, které věnuje Jaderná elekt-
rárna Dukovany. Do losování o ceny budou zařazeny ty odpovědi, 
v nichž budou správně vyřešeny alespoň tři úkoly. Odpovědi na ko-
respondenčním lístku nebo pohlednici zasílejte do 10. července 
2011 na adresu: JaS, Sokolská 368, 675 55 hrotovice. 
Nezapomeňte připsat školu a třídu, do které chodíte. 

Šťastnými výherci z minulého čísla, kterým jsme poslali bublifuk, 
pláštěnku a létající talíř, jsou: 
Klára Doležalová z Čučic, Petr Němec z Častotic - 
Zahrádky, Mirka Tesaříková z Třebíče, Hana Zálešáková 
z Miroslavi, Jitka Zejdová z Pyšela, Lukáš Houška 
z Tavíkovic, Vojtěch Tomáš z Náměště n. Osl., Lucie Fialová 
z Horních Dunajovic, Jarek Borůvka ze Zbraslavi, Aneta 
Poláková z Višnového.
Všem blahopřejeme a těšíme se na správné odpovědi
soutěží z tohoto čísla.

PŘIPRAVILO VYDAVATELSTVÍ 
KIRA BRNO

DVA
Pouze dva vzory na látce jsou stejné. Pořádně se podívejte a odpovězte: 
Které to jsou?

JABLEČNÉ BLUDIŠTĚ
Projděte bludištěm podle šipek a určete, kolik jadérek na této cestě 
posbíráte.

ZAHRADNICKÁ KOSTKA
Z kterého ze tří obalů (a–c) se vám podaří složit 
zobrazenou kostku?

TABULE
Děti v mateřské škole si hrály s předměty na 
magnetické tabuli. Po skončení hry paní učitelka 
zjistila, že jeden předmět chybí. Který?


