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Podepsáním závěrečného protokolu byl  
12. 8. ukončen audit Státního úřadu inspek-
ce práce, který ověřil systém bezpečnosti 
práce na JE Dukovany. Šestičlenný tým au-
ditorů již popáté potvrdil, že elektrárna Du-
kovany má systém bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci plně funkční a jeho pravidla 
během provozu dodržuje. Jaderná elektrár-
na Dukovany tedy bude moci do roku 2014 
užívat titul Bezpečný podnik.
Ocenění a titul Bezpečný podnik elektrárna 
Dukovany poprvé získala v roce 1999. V le-
tech 2002, 2005 a 2008 úspěšně absol-
vovala jeho obhajobu a nyní získává tento 
prestižní titul již popáté za sebou. 
Audit byl zahájen 29. 6. a ve dnech  
18.-25. 7. prováděla pětičlenná skupina in-
spektorů kontrolu přímo v provozu JE Duko-
vany. „Během auditu jsme i přímo v provozu 
hodnotili systém a funkčnost bezpečnosti 
práce. Přes některá systémová doporučení 
je možno konstatovat, že je na vysoké úrovni 
a plně odpovídá povaze a rozsahu na elekt-
rárně prováděných činností,“ uvedl vedoucí 
auditu Karel Pokorný.
Osvědčení Bezpečný podnik je významným 
oceněním, které tak elektrárna v oblasti 

bezpečnosti opakovaně potvrdila. Podniků, 
které mohou ke svému jménu využívat i ti-
tulu Bezpečný podnik, je v ČR padesátka. 
Na Vysočině se elektrárna zařadila do šes-
tice firem, které opakovaně splňují náročné 
podmínky pro získání tohoto ocenění. 
„Jsem vděčný za každou zpětnou vazbu, je 
to to nejlepší, co můžeme dostat a čím bo-
jujeme proti provozní slepotě, která by nás 
mohla ohrožovat,“ uvedl ředitel elektrárny 
Dukovany Tomáš Žák při podpisu závěreč-
ného protokolu.
„Tato velká prověrka inspektory Státního 
úřadu inspekce práce a obhajoba titulu 
Bezpečný podnik je pro nás vždy ověřením, 
že celý systém bezpečnosti práce máme 
správně nastaven a funguje, závěrečný pod-
pis protokolu je bezpečnostním svátkem,“ 
říká vedoucí útvaru Bezpečnost společnosti 
ČEZ Pavel Nechvátal. 
Osvědčení má platnost tři roky, představitelé 
elektrárny ho slavnostně převezmou 18. 10. 
z rukou ministra práce a sociálních věcí. 
Nyní bude každý rok probíhat periodický 
audit a v roce 2014 bude elektrárna osvěd-
čení znovu obhajovat při dalším velkém 
auditu. PETR SPIlKA

Jaderná elektrárna dukovany 
popáté obháJila titul „bezpečný podnik“

Na snímcích vedoucí útvaru Bezpečnost Pavel Nechvátal a ředitel elektrárny Tomáš Žák při podpisu 
závěrečného protokolu Fotografie Václav Krejčí

V pátek 22. 7.  navštívil  Jadernou elek-
trárnu Dukovany ministr obrany České 
republiky  Alexandr Vondra.  Po návštěvě 
vojenských útvarů v Hranicích na Moravě 
a na letišti v Náměšti nad Oslavou – Sed-
leci se ministr Vondra setkal na radnici  
Náměště nad Oslavou se starostou Vladimí-
rem Měrkou. Odtud oba odjeli do Jaderné 
elektrárny Dukovany.  Spolu s panem Měr-
kou a některými dalšími starosty a starost-
kami z okolí jaderné elektrárny si ministr 
vyslechl prezentaci ředitele jaderné elekt-
rárny Tomáše Žáka o současném provozu 
i o plánech elektrárny do budoucnosti. 
Spolu s ministrem navštívili elektrárnu i po-
slanec Evropského parlamentu Ivo Strejček 
a senátor Parlamentu ČR Vítězslav Jonáš. 
Návštěva elektrárny, kde si ministr Vondra 
a jeho doprovod krátce prohlédli strojovnu 

ministr obrany alexandr vondra 
navštívil elektrárnu

a velín prvního výrobního a reaktorového 
bloku, udělala odbornou tečku za jeho ná-
vštěvou Moravy a našeho regionu.
 PETR SPIlKA

Alexandr Vondra (na snímku vpravo) na dozorně 
1. bloku Foto V. Krejčí



� www.cez.cz

3

mise osart 
provĚŘila elektrárnu

Zahájení mise na společném zasedání týmu, pracovníků elektrárny a představitelů Skupiny ČEZ

Na�Zahajovacím�zasedání�promluvil�i�hejtman�Kraje�Vysočina�Jíří�Běhounek

Ve dnech 6.-23. června se uskutečnila 
na Jaderné elektrárně Dukovany Mise 
OSART, jejímž cílem bylo prověřit jader-
nou a provozní bezpečnost v devíti hlav-
ních oblastech: 
■ Organizace a řízení 
■ Školení a kvalifikace 
■ Provoz 
■ Údržba 
■ Technická podpora 
■ Zpětná vazba provozních zkušeností 
■ Radiační ochrana 
■ Chemie 
■ Havarijní plánování a připravenost 

Tyto mise slouží k porovnání praxe v kon-
trolované elektrárně s mezinárodními 
standardy a doporučeními Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii ve Vídni 
(MAAE) a sledují i společný přístup všech 
zúčastněných ke kultuře bezpečnosti. 
Mise OSART se na doporučení MAAE 
koná na pozvání vlády příslušné země 
zhruba každých deset let. V dosavadní 
historii naší elektrárny to byla již v pořadí 
3. mise (první se konala v září 1989 a dru-
há v listopadu 2001). 

V týmu, který vedl Skot Neil HENDER-
SON, zaměstnanec MAAE, bylo celkem 
čtrnáct odborníků, z toho dvě ženy, 
z těchto zemí: Arménie, Německo, Ma-
ďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené 
království Velké Britanie a Severního 
Irska, Švédsko, Spojené státy americké, 
Bulharsko, Japonsko, Indie a Itálie.

Mise byla ukončena na 23. června 
ve Sporthotelu v Hrotovicích. Své nálezy 
předal tým formou doporučení, návrhů 
a dobrých praxí. Expertní tým doporučil 
zlepšit analyzování kořenových příčin 
událostí, používání nástrojů pro před-
cházení chybám personálu a zajištění 
ochrany zasahujících pracovníků při 
případném úniku radioaktivity. Jako 
dobré praxe byly označeny např. přístup 
k náboru a školení personálu, opako-
vané cvičení Black-outu ve spolupráci 
s dotčenými subjekty a také SW aplikace 
(provozní deník a MNT Graf). Experti také 
navrhli deset námětů na zlepšení. 
Tým, který elektrárnu na misi OSART při-
pravoval, bude s doporučeními a návrhy 
dále pracovat. Připraví nápravná opatření 
tak, abychom při následné misi (Follow 
up) asi za 18 měsíců předložili naše reak-
ce a potvrdili, že problém je vyřešen nebo 
je nastaven program kroků ke zlepšení. 
Budeme také pracovat s našimi poznatky, 
které se nakonec nedostaly do závěrné 
zprávy, ale signalizovaly možnosti dalších 
zlepšení. 
Poděkování za podíl na pěkných výsled-
cích mise zaslouží členové přípravného 

týmu, všichni pracovníci v lokalitě Du-
kovan, mnoho zúčastněných, a to jak 
z divize výroba, tak i z dalších útvarů 
ČEZ. Při poděkování nelze vynechat ani 
dodavatele v lokalitě EDU a také zá-
stupce samosprávy vč. hejtmana Kraje 
Vysočina.  
Při podobných akcích je také pod 
drobnohledem celková organizace 
mise a můžeme říci, že jsme ji zvládli 
a nebylo toho málo, co bylo třeba 
zařídit (doprava, ubytování, vybavení 
místností, víkendové programy atd.). 
Účastníci navštívili zajímavá místa 
v okolí (Lednicko-valtický areál, Miku-
lov, Dalešice, Třebíč, Jaroměřice nad 
Rokytnou) a docela příjemně zněla 
slova některých expertů, že se sem 
vrátí na dovolenou. 

JAROSlAV VlČEK
vedoucí týmu pro přípravu mise OSART

Vedoucí týmu Neil Henderson

Fotoreportáž z průběhu mise OSART 
na následující straně
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MISE OSART VE FOTOGRAFIÍCH

Členové týmu OSART a jejich partneři z elektrárny

Michele Caldoro a Miroslav Trnka na pracovišti havarijního štábu Robert Michael Paley a Zdeněk Křivánek

Hiro Tanaka

Zotica Dorina (na snímku vlevo) v kontrolova-
ném pásmu

Na blokové dozorně

Suresh Fotedar - zástupce vedoucího mise

Vladimír Zika a Neil Henderson při kontrole

Andre Jeffrey Wroblewski

Členové týmu ve valtickém zámku
Fotografie Jan Sucharda
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Mikulášská�nadílka

Pomník�padlých

Obec�Rešice�se�nachází�13�km�jihozá-
padně�od�Moravského�Krumlova�
v�okrese�Znojmo.�V�obci�s�366�obyvate-
li�vykonává�funkci�starostky�od�podzimu�
roku�2010�paní�Petra Jílková.�
První�zmínka�o�obci�se�datuje�k�roku�
1353,�kdy�Mrakeš�z�Rešic�koupil�od�
bratrů�Jaroslava�a�Hrona�z�Knínic�tři�lá-
ny�v�Lechovicích.�Středověké�Rešice�
patřily�spíše�méně�zámožným�feudá-
lům.�Ve�14.�století�byly�v�obci�nejméně�
tři�dvory�-�horní,�dolní�a�jeden�v�části�
tehdy�zvané�Dolní�Vsi.�V�roce�1378�je�
poprvé�zmiňována�tvrz,�která�byla�zřej-
mě�součástí�dolního�dvora.�V�roce�
1466�se�statky�v�Rešicích�staly�předmě-
tem�obdarování�krále�Jiřího�z�Poděbrad�
a�po�vpádu�uherských�vojsk�i�obdaro-
vání�Matyáše�Korvína.�Rešice�měly�ješ-
tě�několik�majitelů,�než�se�staly�majet-
kem�rodu�Jankovských,�který�vlastnil�
obec�téměř�dvě�století�až�do�roku�
1682.�Jankovští�zde�zřídili�samostatný�
statek�a�vystavěli�zámek.�Dalším�majite-
lem�byl�Zikmund�Želecký�z�Počenic,�
který�prodal�panství�hraběnce�Marii�
Antonii�Rödern,�jejíž�syn�Josef�založil�
osadu�Kordula�a�nechal�postavit�barok-
ní�kapli�sv.�Jana�Nepomuckého.�Po�dal-
ších�majetkových�převodech�byli�vlast-
níky�Daunové,�Serényiové,�Dormizerové�
a�Goldchdmidtové.��
A�jak�vypadá�dnešní�tvář�obce?�Rešice�
žijí�bohatým�kulturním�a�společenským�
životem.��Každoročně�v�květnu�pořádá�
mládež�tradiční�pouť�se�„zaváděním“.�
Další�akce�jako�například�karneval,�
country�bály,�vítání�občánků,�masopust,�
ples�s�tradičním�tanečním�překvapením�
pořádají�nadšenci�a�dobrovolníci�
z�Osvětové�besedy,�společně�pak�s�klu-
bem�DFC�ještě�sportovní�ples.�Osvětová�

beseda�nezapomíná�ani�na�seniory,�pro�
které�zajišťuje�společné�posezení.�
Raritou�v�obci�je�dívčí�fotbalový�klub�
DFC�Rešice,�který�pořádá�také�spoustu�
akcí�jako�např.�halloweenskou�stezku�
odvahy�a�nohejbalový�turnaj.�„Myslím�si,�
že�se�občané�naučili�na�tyto�akce�cho-
dit�a�účast�je�velmi�dobrá,�máme�tak�
bohatý�kulturní�život,�že�by�nám�ho�
mohla�větší�vesnice�nebo�městečko�zá-
vidět.�Stojí�za�tím�vším�spousta�práce�
všech�dobrovolníků,�za�což�jim�patří�po-
děkování,“�poznamenala�v�průběhu�roz-
hovoru�paní�starostka.�
„Co�se�týká�investičních�akcí,�tak�v�le-
tech��2009-10�bylo�provedeno�komplet-
ní�zrestaurování�barokních�soch,�které�
jsou�teď�všechny�umístěny�před�kaplí�
sv.�Jana�Nepomuckého.�Kaple�na�re-
konstrukci�ještě�čeká,“�pokračovala�ve�
vypravování�Petra�Jílková.�Postupně�se�
v�obci�opravují�místní�komunikace,�ale�
vzhledem�k�tomu,�že�by�obec�chtěla�vy-
budovat�novou�kanalizaci�a�čističku,�
nemohou�být�opraveny�všechny�komu-
nikace.�Plánována�je�i�oprava�klubovny�
pro�mládež�a�v�současné�době�se�také�
čeká,�zda�bude�přiznána�dotace�na�za-
teplení�kulturního�domu�Adolfa�Opálky.�
Nová�tvář�Rešic�by�pak�mohla�být�vy-

tvořena�revitalizací�zeleně�na�návsi,�kte-
rou�má��obec�v�plánu.�„Pro�děti�by-
chom�chtěli�vybudovat�nové�hřiště�za�
školkou.“
Obec�je�spjata�také�s�nedávnou�historií�
–�je�rodištěm�hrdinů�československého�
zahraničního�odboje�Adolfa�Opálky��
a�Františka�Pospíšila.�„V�příštím�roce�
nás�čeká�vzpomínková�akce�70�let�od�
atentátu�na�Heydricha.�Bude�to�velká�
akce,�která�bude�znamenat�mnoho�prá-
ce�jednotlivců�i�kolektivu,�který�bude�
akci�zajišťovat.�Určitě�si�naše�obec�a�její�
hrdinové�tuto�vzpomínku�zaslouží,“�po-
znamenala�paní�starostka.
Na závěr rozhovoru mi dovolte polo-
žit vám dvě otázky. Plánů máte velmi 
mnoho, máte nějaký čas na odpoči-
nek? A prozradíte nám váš oblíbený 
recept?
Samozřejmě�tuto�práci�bych�nemohla�
dělat�bez�podpory�rodiny,�protože�funk-
ci�starostky�dělám�jako�neuvolněná�
a�mám�malé�děti.�Ale�vždy�se�snažím�
nějaký�volný�čas�najít.�Hraji�fotbal�a�cel-
kově�ráda�sportuji,�mám�ráda�kulturní�
společenský�život.�To�jsou�činnosti,�kte-
ré�mě�nabíjejí.�A�co�se�týká�receptu,�tak�
to�jsem�velmi�zvažovala.�Protože�vím,�že�
rozhovor�bude�číst�i�moje�babička�a�
bude�recept�zkoušet,�tak�mám�trochu�
strach,�abych�si�neudělala�ostudu.�
Mám�totiž�hodně�ráda�maso,�takže�z�to-
ho�důvodu�vám�dnes�dám�i�recept�na�
luxusní�pochoutku�a�doufám,�že�se�to�
babičce�podaří,�ale�nesmí�se�tam�nic�
ošidit!��
Smažený závitek
Vepřový�plátek,�hodně�naklepeme�jako�
na�ptáčky,�posolíme,�opepříme,�mírně�
potřeme�hořčicí,�poklademe�plátkem�
uzené�krkovičky,�tvrdým�sýrem,�pro�bar-
vu�nakrájím�červenou�papriku�a�trochu�
pórku.�Zabalíte�a�obalíme�v�trojobalu�
a�usmažíte.�Ideální�je�podávat�s�bram-
borovou�kaší�nebo�jen�s�bramborem.�
Je�to�velmi�voňavé.�Pak�už�jen�dobrou�
chuť!��� ALENA HOSTAŠOVÁ

 Foto�archiv�obce

obeC rešiCe 
aneb z kuchyně paní starostky
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Snímky z Dětského dne v Kramolíně  Foto Pavel Cejpek

Věra Jelínková při zahájení setkání

maLá SLavNOSt v ivaNČicÍch
U�příležitosti�letošních�Dnů�evropské-
ho�dědictví�uspořádala�správkyně�ži-
dovského�hřbitova�v�Ivančicích�
PhDr.�Věra�Jelínková�společně�se�
Židovskou�obcí�Brno�malou�slavnost,�
na�níž�představila�výsledky�dosavadní-
ho�úsilí,�vynaloženého�na�obnovu�areá-
lu�této�významné�kulturní�památky.�
Jistě�není�bez�zajímavosti,�že�ivančic-
ký�židovský�hřbitov�je�třetí�nejstarší�
v�České�republice.�V�minulosti�byl�
dvakrát�rozšířen�a�dnes�se�rozkládá�
na�ploše�12�504�m2.�Dochovalo�se�
zde�téměř�1�800�náhrobků�od�doby�
renesance�do�poloviny�20.�století.�
Nejstarší�stojící�náhrobní�kámen�je�
z�roku�1552.
Jen�v�posledních�pěti�letech�bylo�vyna-
loženo�na�opravu�hřbitova�několik�mili-
onů�korun,�a�to�především�do�opravy�
severní�ohradní�zdi�včetně�výklenků,�
do�znovupostavení�a�restaurování�ná-
hrobků,�do�eliminace�zeleně�a�výměny�
výplňových�prvků�obřadní�síně.�
Setkání�na�hřbitově�bylo�rekapitulací�
dosud�provedených�prací�a�zároveň�
v�jedné�místnosti�obřadní�síně�byla�
zpřístupněna�malá�stálá�muzejní�expo-

zice�o�historii�a�památkách�židovské�
obce�v�Ivančicích.�
Skromné�slavnosti�se�zúčastnili�zástup-
ci�židovských�obcí,�včetně�Karola�E.�
Sidona,�vrchního�zemského�rabína,�
představitelé�města�Ivančice�a�institucí�
a�firem,�které�na�opravy�přispívají�fi-
nančními�prostředky�nebo�odbornými�
pracemi.�Mezi�donátory�nechybí�ani�
Skupina�ČEZ,�kterou�na�setkání�zastu-
povala�Jana�Štefánková�z�Jaderné�
elektrárny�Dukovany.�
 Text a foto JAN SUCHARDA

 říjen
 3-9. 10. Třebíč Týden knihoven - Městská knihovna v Třebíči
 15. 10. Mohelno Tradiční krojované hody
 16. 10. Višňové Tradiční posvícení městyse Višňové
 25. 10. Vémyslice Vémyslická lyra - pěvecká soutěž
  listopad
 21. 11. Miroslav Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventního věnce
 25. 11. Moravský Krumlov Hudební přehlídka Mrazík
 listopad Jaroměřice nad Rokytnou Rozsvícení vánočního stromu na náměstí města
 listopad Višňové Vítání adventu
 listopad Petrůvky Mikulášská nadílka
  prosinec 
 prosinec obce mikroregionu Soubor vánočních akcí - zahájení adventu, setkání s Mikulášem
  Miroslavsko
 3. 12. Dolní Vilémovice VI. setkání při dechovce - (výtěžek akce bude věnován na opravu 
   rodného domu Jana Kubiše)
 3. 12. M. Krumlov Pohádkové Vánoce
 3. 12. Kožichovice Mikulášská nadílka
 17. 12. Miroslav Adventní koncert operní pěvkyně Táni Jarošové
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Mezinárodní hudební festival „Václav 
Hudeček a jeho hosté“ v Moravských 
Budějovicích plynule navázal na Mezi-
národní hudební festival Petra Dvorské-
ho v Jaroměřicích nad Rokytnou. Oba 
hlavní protagonisté si tak pomyslně pře-
dali štafetový kolík, neboť oba festivaly 
podobného žánru se letos uskutečnily 
v třítýdenním horizontu v měsíci srpnu. 
13. ročník MHFPD byl Petru Dvorskému 
věnován jako dárek k oslavě jeho kula-
tých narozenin; světově proslulý tenor 
totiž v září oslavuje 60 let. Během šesti 
koncertů v Jaroměřicích, Dalešicích 
a v Telči mu pěveckým vystoupením 
popřáli jeho bratři, kolegové a přátelé 
z operní branže, orchestr Cigánski 
diabli, vokální kvarteto Q VOX i hvězdy 
česko-slovenské hudební scény v čele 
s Karlem Gottem a Evou Urbanovou. Při 
závěrečném koncertě s písní „Happy 
Birthday“ vystoupil dokonce i třítisícový 
sbor, složený z diváků a posluchačů. 
Nechyběl ani tradiční ohňostroj, který 
si tentokrát oslavenec odpálil sám. Pe-
ter Dvorský považuje třináctku za své 
šťastné číslo, a tak možná právě proto 
trvala ohňová show přesně 13 minut 
a 13 vteřin.
Festival Václava Hudečka je sice o něco 
mladší, ale mezi hudebními znalci není 

jeho název žádnou novinkou. Letos 
se uskutečnil již jeho 4. ročník, který 
s sebou přinesl malou změnu - konal se 
místo původních termínů v červnu 
až poslední prázdninový víkend. Během 
tří dnů zazněly moravskobudějovickým 
zámeckým nádvořím a v kostele sv. Jiljí 
známé i méně známé melodie Antonia 
Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, 
Georga Friedricha Händla, Bedřicha 
Smetany, Antonína Dvořáka a dalších 
hudebních skladatelů. Václav Hudeček 
nechyběl na žádném ze čtyř koncertů, 
do Moravských Budějovic pozval a již 

po druhé zde přivítal Jiřího Stivína, 
mistra hry na flétny všeho druhu. 
Představil i své další kolegy - houslis-
ty. Společně za doprovodu orchestru 
Musica Minore a Jihočeské komorní 
filharmonie České Budějovice připravili 
divákům pestrý hudební program. Oba 
hudební festivaly se konaly tradičně za 
podpory Skupiny ČEZ.

 ZDEŇKA OŠMEROVÁ, 
 foto archiv

Přeprava jednoho ze dvou nových statorů generátoru pro 1. výrobní blok. Foto Václav Krejčí

„velká“ odstávka 1. bloku 
zvýší výkon elektrárny o dalšíCh 40 mW

hudební Festivaly 
petra dvorského a váClava hudečka

Od 28. 8. 2011 je 1. výrobní blok JE 
Dukovany v tzv. „velké“ odstávce. Během 
odstávky 1. výrobního bloku, která je plá-
nována na 78 dní, dojde k výměně paliva 
v reaktoru, k pravidelné kontrole řady za-
řízení, ale také k úpravám, které povedou 
ke zvýšení výkonu 1. bloku. Mimo jiné jde 
o výměnu systému blokové dozorny, řídicí-
ho systému turbíny a dalších komponent 
systému kontroly a řízení, dále výměnu 
vysokotlakých rotorů turbogenerátorů, 
výměnu obou generátorů, modernizaci 
blokových transformátorů a řadu dalších 
technických opatření. 
Ve dnech 26. 9. – 19. 10. se k odstávce 
1. bloku připojí i souběžná odstávka 
2. výrobního bloku z důvodu revizí 
na společných zařízeních 1. a 2. bloku. 
Je to důsledek tzv. „dvoublokového“ 
uspořádání elektrárny, kdy bloky 1+2 
a bloky 3+4 jsou ve společných budo-
vách a mají řadu společných zařízení. 
Po ukončení všech akcí by měl i 1. blok 
místo dosavadních 460 MW dodávat 
výkon asi 500 MW. Toto zvýšení 

je dalším z kroků v projektu „Bezpečně 
16 terawatthodin z EDU“ (B16T-EDU). 
Cílem projektu B16T-EDU je bezpečná 
roční výroba 16 terawatthodin místo dosa-
vadních 14 terawatthodin. Takové 
výkonnosti by celá elektrárna měla dosa-

hovat po roce 2012, kdy bude moderni-
zován i poslední výrobní blok, blok číslo 2 
(bloky 3 a 4 již touto modernizací prošly 
v minulých letech a ve Zpravodaji jsme 
o těchto akcích průběžně informovali).
 PETR SPIlKA
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jOSeF KRemLáČeK:
SvOji pRáci Si DĚLám
StejNĚ pOctivĚ
Když jsem si při rozhovoru s Josefem 
Kremláčkem prohlížela knížky s pohád-
kami, které ilustroval, měla jsem pocit, 
že ti namalovaní kouzelní, šedovlasí dě-
douškové, kteří se na mě z knížek usmí-
vají, z nich snad vyskočili a povídají si 
teď se mnou naživo. Dobrosrdečný po-
hled akademického malíře Josefa 
Kremláčka se odráží ve tvářích mnoha 
pohádkových postaviček. 

Pane Kremláčku, na čem právě 
pracujete?
V�současné�době�pracuji�na�Indiánských�
povídkách�pro�polské�a�slovinské�nakla-
datelství.�Tuto�knihu�dělám�prakticky�
dennodenně�již�od�podzimu.�
Samozřejmě,�že�než�jsem�začal�s�ilustra-
cemi,�musel�jsem�si�pořádně�prostudo-
vat,�jak�vypadají�opravdové�mokasíny,�to-
mahavky�a�také�jsem�studoval�mapy,�kde�
všude�jihoameričtí�indiáni�žili.�Tuto�knihu�
dělám�se�spisovatelem�panem�
Vladimírem�Hulpachem.

Přede mnou leží kniha Rabín a duch 
moru, z toho usuzuji, že je vám asi 
blízká židovská tematika?
Moje�maminka�bydlela�celý�život�v�židov-
ské�čtvrti�v�Třebíči.�Sama�Židovka�neby-
la,�ale�mám�k�židovství�blízko.�Říkám�
o�sobě,�že�jsem�poslední�Žid�v�Třebíči.�
Nakonec�i�svůj�ateliér�mám�v�židovské�
čtvrti�v�Třebíči.�Kniha�Rabín�a�duch�moru�
se�odehrává�v�Třebíči�v�malém�domku�
blízko�Zadní�synagogy,�kde�žil�moudrý�
rabín�Jicchak.�Objevil�se�mor�a�lidé�rabí-
na�prosili�o�pomoc.�On�ale�mohl�ochrá-
nit�jen�svoji�rodinu,�protože�znal�tajné�
učení�kabaly.�Přivolal�ducha�moru�
a�chtěl�ho�vyhnat.�Dozvěděl�se�ale,�že�
cenou�za�odchod�ducha�moru�z�města�
je�dobrovolná�lidská�oběť.�Rabín�se�roz-
hodl�obětovat.�Nechal�se�zasypávat�hlí-
nou�do�hrobu�a�nezlákal�ho�ani�dům�
v�Praze,�mnoho�peněz,�rozmluva�s�císa-
řem�ani�vzácné�knihy.�Když�rabín�zemřel,�
mor�v�Třebíči�přestal.�Na�hrobě�statečné-
ho�rabína�každé�jaro�vykvétají�trsy�fialek.�
Autorkou�knihy�je�Blanka�Jehlíková.�
S�paní�Jehlíkovou�jsem�spolupracoval�
ještě�na�další�knize�s�židovskou�temati-
kou�–�Dar�proroka�Eliáše,�což�jsou�také�
židovské�pověsti�a�také�na�knize�Pražské�
pověsti.��Jsou�to�pověsti,�které�nejsou�
moc�známé,�takže�si�myslím,�že�by�moh-
ly�čtenáře�zajímat.

Není to tak dlouho, co  
vyšla kniha Autopohádky
s vašimi ilustracemi. Jak 
jste se dostal k ilustrování 
této knihy?
Kniha�Autopohádek,�jejím�
autorem�je�Jiří�Marek,�úspěš-
ný�scénárista�řady�význam-
ných�televizních�pořadů�a�se-
riálů,�mimo�jiné�legendárního�
seriálu�Hříšní�lidé�Města�praž-
ského,�vyšla�již�jednou�v�pa-
desátých�letech.�Tuto�knihu�
tehdy�napsal�pro�své�děti.��
Hlavními�postavami�příběhů�
jsou�lidé,�kteří�přicházejí�do�
kontaktu�s�auty,�pohádky�vy-
právějí�o�řidičích,�motocyklistech,�policis-
tech,�stopařích,�ale�nechybějí�ani�víly�ne-
bo�princezny.�Pražské�nakladatelství�
X.Y.Z.�se�rozhodlo,�že�knihu�vydá�znovu�
a�hledalo�spolupracovníky.�Když�jsem�si�
přečetl�knihu,�začal�jsem�studovat,�třeba�
jak�vypadala�policejní�uniforma�v�pade-
sátých�letech,�proto�jsem�také�navštívil�
policejní�muzeum.�Vždycky�je�důležité�
před�samotným�zahájením�práce�vše�si�
dobře�nastudovat�a�vědět�přesně,�jak�co�
má�vypadat.

Autopohádky mají váš rukopis, ale 
přesto jsou ilustrace trochu jiné, než 
jak je známe z ostatních knížek.

Obrázky�jsou�zpracovány�technikou�kolá-
žování.�Mám�doma�hromadu�časopisů�
a�vystřihuji�si�hlavy,�ruce,�oči�a�pak�vytvá-
řím�různé�kombinace.�Možná�by�si�ně-
kdo�mohl�myslet,�že�mi�tato�technika�dá�
méně�práce,�ale�opak�je�pravdou,�proto-
že�pak�třeba�ještě�obrázek�retušuji,�do-
kresluji�a�podobně.�Kdysi�jsem�touto�
technikou�dělal�do�muzea�katalog�dý-
mek.

Jak jste se vlastně dostal k ilustrování 
pohádek?
Když�jsem�byl�na�vysoké�škole,�na�kte-
rou�jsem�se�mimochodem�dostával�na�
4x,�dovedli�k�nám�na�školu�někoho�
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z�Art�centra,�už�si�ani�nepamatuji�koho.�
Art�centrum�tehdy�zajišťovalo�prodej�do�
zahraničí.�No�a�já�se�rozhodl,�že�bych�
chtěl�s�nimi�spolupracovat.�Ale�nějak�
jsem�se�spletl�a�zašel�jsem�do�firmy�
Artia,�která�se�zabývala�shodou�okol-
ností�ilustracemi�knih�a�já�od�nich�do-
stal�hned�nabídku�a�práci.�Myslím,�že�
moje�první�kniha�byl�Robinson�Crusoe.�
V�tu�dobu�všichni�moji�spolužáci�žili�bu-
jarým�studentským�životem,�pili,�radova-
li�se�a�já�tvrdě�pracoval.�Dostal�jsem�
pak�zánět�žlučníku.�Ještě�předtím�jsem�
ilustroval�časopisy�Sluníčko�
a�Mateřídouška.

Máte nějakou oblíbenou postavu, 
která nesmí chybět v žádné knize?
Nemám.�Často�ale�ilustruji�sám�sebe�ne-
bo�také�někoho,�na�koho�myslím.�Dříve�
jsem�dělal�také�kreslený�humor�pro�
Mladý�svět�a�Dikobraz,�dokonce�to�bylo�
zveřejněno�i�v�časopise�Květy�v�roce�
1969.�

Ovlivňovala vaši tvorbu nějak politická 
situace?
Byla�doba,�kdy�jsem�nesměl�říct,�že�
jsem�žák�profesora�Adolfa�
Hoffmeistera,�kterému�byla�po�roce�
1970�zakázaná�veškerá�publikační�
a�výstavní�činnost.�V�60.�letech�jsme�
založili�surrealistickou�skupinu�
Lacoste,�někteří�členové�potom�emi-
grovali,�takže�to�víte,�že�to�pro�naši�čin-
nost�nebylo�úplně�ideální.�Vždycky�
jsem�se�ale�chtěl�svobodně�vyjadřovat.�
Občas�to�bylo�nebezpečné.�Teď�se�
může�člověk�vyjadřovat�svobodně,�ale�
zase�vidím,�jaká�je�situace�třeba�s�kni-
hami�a�nárůstem�DPH.�Dříve�vycházely�
knihy�třeba�v�nákladu�50�000�výtisků,�
dnes�je�to�přibližně�jen�2�000�výtisků.�
Zaniklo�mnoho�dobrých�nakladatelství,�
většinou�platí�tak�třetinové�ceny�než�
dříve�a�často�někteří�nakladatelé�ani�
neplatí�a�musíte�se�stále�doprošovat�
a�připomínat,�že�jste�odvedli�kus�prá-
ce,�a�to�je�velice�špatné.�Svoji�práci�si�
dělám�ale�stejně�poctivě,�ať�je�výtisků�
50�000�tisíc�nebo�2�000.

Pane Kremláčku, kolik jste měl již vý-
stav a kolik knih jste ilustroval?
Od�roku�1964�si�píšu�přehled.�Výstav�
mám�již�přes�400,�asi�tak�50�jich�bylo�sa-
mostatných�a�počet�mnou�ilustrovaných�
knih�se�blíží�k�80.

Kde jste nejdále vystavoval? A měl 
jste nějaký malířský vzor? 
Vystavoval�jsem�v�Koreji,�Chile�
a�Japonsku.�Mým�vzorem�byl�český�ma-
líř�a�ilustrátor�Hanuš�Schwaiger.

A co vaše volná tvorba?
Jéje,�to�by�bylo�na�dlouhé�povídání.�Na�
volnou�tvorbu�teď�nemám�mnoho�času.�

Nikdy�jsem�ale�nechtěl�patřit�k�malířům,�
kteří�malují�krajiny.�Občas�vystavuji�s�naší�
surrealistickou�skupinou�Stir�up,�která�je�
volným�pokračování�naší�původní�skupi-
ny�Lacoste.

Připravujete v současné době nějakou 
výstavu?
Na�podzim�připravuji�výstavu�ilustrací�
v�soukromé�galerii�Langrův�dům�
v�Jindřichově�Hradci�a�volnou�tvorbu�bu-
du�vystavovat�v�galerii�Jamborův�dům�
v�Tišnově.

Příští rok oslavíte 75. narozeniny, má-
te nějaké přání?
Mám,�abych�byl�zdráv�a�mohl�pokračo-
vat�ve�své�práci.

Děkuji za rozhovor 

� ALENA HOSTAŠOVÁ

� Foto�A.�Hostašová�
� a�archiv�J.�Kremláčka

Josef Kremláček,�malíř,�grafik�ilustrátor�
vystudoval�školu�uměleckých�řemesel�
pod�vedením�profesora�Bruknera.�Dále�
pak�VŠUP�v�Praze,�ateliér�
prof.�Hoffmeistera.�
V�letech�1964-1970�byl�členem�surrea-
listické�skupiny�LACOSTE�v�Brně�a�v�le-
tech�1965-1971�byl�členem�Centre�inter-
national�de�l‘actualité�fantastique�et�ma-
gique.�Nyní�je�členem�skupin�Stir�up,�
Sdružení�Bienále�Brno�a�Sdružení�vý-
tvarníků�Vysočiny.�
Ocenění 
1970�cena�VŠUP�Praha�za�animovaný�
film�Hymna�noci
1979�cena�Lidového�nakladatelství�za�
knihu�Kaňkáč�řádí�v�abecedě
1990�čestné�uznání�Svazu�rakouských�
knihkupců�za�knihu�Der�vergessene�Turke
1992�Zlatá�stuha�za�knihu�Korejské�po-
hádky
1995�Zlatá�stuha�za�knihu�Kouzla�stu-
dánkové�víly
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Do šlapání na Oranžovém kole se zapojil i početný tým zaměstnan-
ců jaderné elektrárny - na snímku manželé Zháňalovi

 

ze SvĚta 
jaDeRNé eNeRgetiKy

ČESKO – WESTINGHOUSE: 
Společnost Westinghouse Electric 
Company podepsala memorandum 
se společností I&C Energo jako 
přípravu pro možnou spolupráci 
v případě, že bude vybrán projekt 
Westinghouse AP1000 pro výstavbu 
bloků 3 a 4 v JE Temelín. Předběž-
ná dohoda zahrnuje exkluzivní spo-
lupráci v rámci systémů měření  
a regulace pro nové reaktorové blo-
ky, včetně jejich zkoušek a spouš-
těcích prací. Westinghouse k tomu 
uvádí, že se jedná o probíhající 
činnosti, směřující k předložení 
komplexní nabídky společnosti ČEZ 
na výstavbu bloků AP1000 v lokalitě 
Temelína. V současnosti jsou tři 
potenciální dodavatelé, kteří se kvali-
fikovali k poskytnutí formálních ná-
vrhů pro výstavbu ETE 3 a 4. Ukon-
čení výběrového řízení je plánováno 
na rok 2012. Jsou to: Westinghouse  
s AP1000; Areva s EPR 1600 
a konsorcium zahrnující firmy Ško-
da, Atomstroyexport a Gidropress 
s projektem MIR 1200 (Modernised 
International Reactor). 
 (NucNet, 16 Aug 2011)

ČÍNA A KAZACHSTÁN: 
Čína a Kazachstán uzavřely doho-
du o spolupráci v oblasti jaderné 
energetiky a obnovitelných zdrojů, 
včetně solárních a větrných elektrá-
ren. Obě země také zajistí „hladký” 
průběh výstavby navrhovaného 
rozšíření přeshraničního ropovodu.  
Kazachstán vlastní asi 3 % světo-
vých ropných rezerv. Obě strany 
se dohodly na spolupráci v oblasti 
energetiky, zdrojů, technologií  
a zdravotnictví. V průběhu dalších tří 
let s cílem snížit v bilaterálním ob-
chodování počet dolarových trans-
akcí se obě země také dohodly na 
vzájemné výměně obchodů v míst-
ních měnách v hodnotě 1 miliardy 
$. Letos zahájí Kazachstán dodávky 
uranových tablet do Číny. Čínská 
skupina Guangdong Nuclear Power 
Group rozšíří podle únorových 
dohod spolupráci v oblasti jaderné 
energetiky s Kazachstánem. Na 
státní návštěvě (Kazachstán, Rusko, 
Ukrajina) se čínský prezident doho-
dl s Nazarbayevem na zdvojnásobe-
ní bilaterálních obchodů na 
40 miliard $ do roku 2015. 
 (Bloomberg News - červen 14, 2011)

 Připravil ZByněK GRUnDA

Návštěvníci�hudebního�festivalu�Folkové�
prázdniny�ujeli�desítky�kilometrů�na�Oran-
žovém�kole�a�získali�přes�dvě�stě�tisíc�ko-
run�pro�dvě�neziskové�organizace:�Dům�
dětí�a�mládeže�Radost�v�Náměšti�nad�
Oslavou�a�Nadační�fond�dětské�onkolo-
gie�KRTEK�při�Fakultní�nemocnici�Brno.
Na�speciálně�upraveném�rotopedu�změři-
li�hosté�festivalu�své�síly�v�tradičním�minu-
tovém�duelu�a�vyšlapali�pro�dvě�vybrané�
neziskové�organizace�201�348�Kč.�Dům�
dětí�a�mládeže�Radost�získal�100�841�Kč,�
což�bylo�pouze�o�pár�set�korun�více�než�
druhá�z�podpořených�institucí,�Nadační�
fond�dětské�onkologie�KRTEK.�Ten�si�
z�Náměště�odnáší�100�507�Kč.
Dobré�věci�pomohli�senátor�Vítězslav�
Jonáš,�radní�Kraje�Vysočina�Marie�Kru-
žíková,�starosta�města�Náměšť�Vladimír�
Měrka�i�rektor�Západomoravské�vysoké�
školy�v�Třebíči�Pavel�Doležal.�V�sedle�
kola�nechyběl�ani�přednosta�Kliniky�
dětské�onkologie�Fakultní�nemocnice�
Brno�a�předseda�správní�rady�Nadačního�
fondu�Krtek�Prof.�MUDr.�Jaroslav�Štěrba�
a�ředitel�DDM�Radost�Petr�Krátký.�Přidal�
se�také�početný�tým�cyklistů�–�zaměst-
nanců�Jaderné�elektrárny�Dukovany.�
Podpořit�návštěvníky�v�charitativním�
šlapání�přijela�i�legendární�postava�české�
cyklistiky�Josef�Zimovčák.�
Paní�Stanislava�Martínková,�projektová�
manažerka�Nadačního�fondu�Krtek,�fi-
nanční�pomoc�oceňuje�slovy:�„Příspěvek�
z�Oranžového�kola�využijeme�na�provoz�
ubytovny�pro�pacienty�a�jejich�rodiče.“�
Provozování�ubytovny�pro�rodiče�a�děti�
je�jedním�z�nejdůležitějších�projektů�této�
organizace.�Ubytovna�se�stala�nedílnou�
součástí�kliniky�a�nepostradatelným�zá-
zemím�pro�onkologické�pacienty�a�jejich�
rodiny.�„Umožňuje�dětem�během�léčby�
pobyt�mimo�nemocniční�prostředí�a�sou-
časně�zohledňuje�finanční�situaci�rodin�
i�jejich�nárok�na�ubytování�coby�doprovo-
du�hospitalizovaných�dětí.�
Nejedná�se�o�pouhé�po-
skytnutí�místa�k�přespání,�
snažíme�se�našim�pacien-
tům�a�jejich�blízkým�pobyt�
v�nemocnici�po�všech�
stránkách�co�nejvíce�
usnadnit,“�dodává�paní�
Martínková.�Celkové�roční�
náklady�na�provoz�ubytov-
ny�činí�asi�350�000�Kč.
„Příspěvek�použijeme�
na�nákup�služebního�vo-
zidla�Ford�Transit.�Kromě�
výtěžku�Oranžového�kola�
se�nám�sešlo�více�finanč-

FOLKOvé pRázDNiNy 
přiNeSLy RaDOSt i pOmOc DĚtem

ních�příspěvků,�proto�jsme�se�rozhodli�
vyměnit�14�let�staré�auto�za�nový�devíti-
místný�vůz.�Budeme�jím�vozit�děti�na�sou-
těže�a�tábory,�vůz�bude�sloužit�také�k�zá-
sobování,“�říká�Petr�Krátký,�ředitel�Domu�
dětí�a�mládeže�Radost.�Oranžové�kolo�
se�pro�obě�organizace�dotočilo�v�pondělí�
26.�7.�úderem�20.�hodiny.
� JANA ŠTEFÁNKOVÁ
� Foto�archiv

S plným nasazením se do pedálů opřel i malý 
Ládík

V zápolení na Oranžovém kole nebylo poraže-
ných - zůstali jen vítězové: zleva ředitel DDM 
Radost Petr Krátký a manažerka Nadačního 
fondu Krtek Stanislava Martínková
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mikroregion

moravia

Větrné�kolo�z�počátku�20.�století Socha�sv.�Václava�u�kostela�sv.�Jana�Křtitele

Přehrada�v�Horních�Dunajovicích

Mikroregion�Moravia�s�oficiálním�názvem�
Svazek�obcí�MORAVIA�vznikl�v�roce�
2001�sdružením�sedmi�obcí:�Višňové,�
Horní�Dunajovice,�Trstěnice,�Tvořihráz,�
Žerotice,�Výrovice,�Džbánice.�Z�těchto�
obcí�je�pět�vinařských,�z�nich�nejvýznam-
nější�vinařskou�lokalitou�jsou�Horní�
Dunajovice.�Od�roku�2010�přibyla�do�
svazku�obec�Morašice�a�počet�obyvatel�
tohoto�území�přesahuje�3�500.�Hlavní�
ideou�činnosti�svazku�je�všestranný�roz-
voj�jednotlivých�obcí�a�rozvoj�Moravie�
v�oblasti�cestovního�ruchu�a�trávení�vol-
ného�času.�Zajistit�plnění�těchto�cílů�však�
vyžaduje�vybudování�dostatečné�infra-
struktury,�přijatelný�počet�ubytování�a�re-
kreačních�zařízení,�vybudování�stezek�
pro�pěší�a�cykloturistiku�a�nabídku�dal-
ších�služeb�pro�návštěvníky�regionu.�
Dnes�již�můžete�region�poznávat�při�pro-
jížďce�na�kole�po�cyklostezce�s�názvem�
Mikroregionem�Moravia. Vedle�této�trasy�
regionem�prochází�i�cyklotrasa�Moravská�
vinařská�stezka�–�část�Znojemská�
a�Páteřní�cyklostezka�Krumlovsko�–�
Jevišovicko.��Region�návštěvníkům�dále�
nabízí�veřejnou�pláž�s�autokempinkem�
na�Výrovické�přehradě,�kempink�
v�Trstěnicích�na�koupališti,�přírodní�pláž�
a�přehradní�nádrž�v�Horních�
Dunajovicích,�kde�své�služby�nabízí�již�
zaběhlý�penzion.�V�regionu�je�již�vybudo-
vána�síť�restauračního�a�ubytovacího�zaří-
zení,�která�jsou�spojena�s�cykloturistikou.�
Turisticky�je�zajímavý�především�pro�pří-
rodní,�kulturní�a�architektonické�zajíma-
vosti.�Častým�cílem�návštěvníků�je�také�

poznávání�kvalitního�regionálního�vína.�
Budete-li�v�regionu�trávit�volný�čas,�na-
vštivte�třeba�v�Domčicích�pozdně�gotic-
kou�vodní�tvrz�nebo�cennou�stavebně�ar-
chitektonickou�památku�Znojemska��
kostel�Nejsvětější�Trojice.�V�jeho�interiéru�
zhlédnete�cenné�artefakty.�Dále�zde�na-
jdete�sochu�sv.�Floriána,�kapličku�u�silni-
ce,�vodní�mlýn�a�zděnou�kapli.�
Zajímavostí�je�poutní�areál�s�tzv.�
„Lurdskou�jeskyní“,�kterou�objevíte�v�lo-
kalitě�Rybnice�v�údolí�potoka�Křepičky�
kousek�u�cesty�za�Dunajovicemi�ve�smě-
ru�k�přehradě.�Obec�Morašice�nabízí�no-
vě�rekonstruovaný�zdejší�kostel�zasvěce-
ný�sv.�Anně�a�Trstěnice�zděnou�kapli�far-
ního�kostela�Povýšení�sv.�Kříže�se�hřbito-
vem,�který�je�raně�středověkého�původu�
a�je�architektonickou�dominantou�obce.�
Nelze�se�nezmínit�o�tzv.�Pustém�zámku,�
kterým�je�objekt�myslivny�v�lese�směrem�
na�Horní�Kounice.�Ve�Džbánicích�zmiňo-
vaných�již�v�roce�1253�najdete�uprostřed�
obce�malou�kapli.�Městečko�Višňové�se�
může�pochlubit�zámkem,�který�obklopu-
je�patnáctihektarový�park�s�řadou�exotic-
kých�dřevin,�jako�např.�jerlín�japonský,�
jedle�řecká,�jilm�dvoulaločný,�javor�tatar-
ský,�nahovětvec�kanadský,�dřezovec�
a�cedr�libanonský,�který�se�stal�Stromem�
roku�Znojemska�2010.�Před�zámkem�na-
leznete�sochy�boha�Herma�a�Persea.�Za�
podívanou�stojí�i�farní�kostel�svatého�
Jana�Křtitele,�který�má�poměrně�složitou�
stavební�historii�nebo�větrné�kolo,�které�
je�technickou�památkou.�Za�zmínku�stojí,�
že�v�tomto�regionu�je�také�zařazen�do�
celostátní�soutěže�Strom�roku�2011-�pla-

tan�ze�sousední�Skalice.�Přímo�v�obci�
Tvořihráz�najdeme�zámeček�s�areálem�
a�ve�Výrovicích�kapličku�Panny�Marie�
Lurdské�z�19.�století,�kde�je�sloužena�
každý�rok�druhou�neděli�v�říjnu�mše�
svatá.
Oblast�Výrovické�přehrady,�která�má�
v�údolí�říčky�Jevišovky�svébytný�krajinný�
charakter�a�údolí�toku�Křepičky�prochá-
zející�lokalitou�Mikulovický�les�jsou�pří-
rodně�velmi�významné�a�jsou�zařazeny�
v�soustavě�chráněných�území�NATURA�
2000.
A�jak�se�starají�o�propagaci�a�co�se�při-
pravuje�za�akce�v�mikroregionu,�jsem�se�
zeptala�jeho�předsedy�a�starosty�města�
Višňové�Mgr.�Vladimíra�Korka.�„V�sou-
časné�době�dokončujeme�webové�strán-
ky,�kde�naleznete�především�obrazovou�
nabídku�jednotlivých�míst�a�zákoutí�celé-
ho�mikroregionu.�Informace�lze�získávat�
i�na�stránkách�jednotlivých�obcí.�
Obdobným�způsobem�je�tomu�i�s�tiště-
nými�propagačními�materiály,�které�jsou�
k�dispozici�na�jednotlivých�úřadech�nebo�
v�ubytovacích�či�rekreačních�zařízeních.�
Naše�propagační�materiály�byly�k�na-
hlédnutí�i�na�veletrhu�v�Brně�v�úvodu�le-
tošního�roku.�Každoročně�v�regionu�při-
pravujeme�několik�společných�akcí.�
Jedná�se�o�akce,�které�jsou�buď�zaměře-
né�na�určitou�věkovou�skupinu�lidí,�např.�
programy�pro�děti,�nebo�se�jedná�o�akce�
žánrově�či�tradicí�rozličně�zaměřené.�
Může�jít�i�o�akce�regionálně�specifické,�
kterou�je�výstava�vín.�Na�těchto�akcích�se�
partnersky�podílí�Skupina�ČEZ.��
V�rámci�připravovaných�akcí�se�musím�
vrátit�k�již�zmiňovanému�přijetí�Morašic�
do�Svazku�obcí�Moravia�v�loňském�roce.�
Na�letošní�rok�totiž�ještě�připravujeme�
rozšíření�cyklotrasy�Mikroregionem�
Moravia�tak,�aby�do�něj�byla�začleněna�
obec�Morašice.�V�roli�partnera�tohoto�
projektu�opět�vystupuje�Skupina�ČEZ.�
Slavnostní�otevření�rozšířené�cyklistické�
stezky�plánujeme�na�8.�října�
v�Morašicích,�což�samozřejmě�přijměte�
i�jako�pozvání,�které�bude�spojeno�s�tra-
dičním�morašickým�posvícením,“�pozna-
menal�v�závěru�rozhovoru�pan�starosta.��
� ALENA HOSTAŠOVÁ
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SLavNOSt v DOLNÍch viLémOvicÍch

KOSteLem Sv. aNNy v mORaŠicÍch 
Se OpĚt ROzezNĚLy zvONy
Tradiční svatoanenská pouť, která se 
konala na začátku srpna v Morašicích, 
proběhla v duchu slavnostního před-
stavení nově zrekonstruovaného koste-
la sv. Anny. V sobotu 30. července se 
přímo v prostorách kostela uskutečnila 
výstava dokumentárních fotografií  
z generální opravy svatostánku. Re-
konstrukci financoval Státní zeměděl-
ský intervenční fond, město a Nadace 
ČEZ. 
„Projekt by byl stěží dokončen bez 
přispění sponzorů. Za finanční pomoc 
proto děkujeme i Nadaci ČEZ. Všichni 
nám byli v průběhu oprav kostela vel-
kou oporou,“ říká Jiřina Hermanová, 
starostka obce Morašice.
Návštěvníci si mohli prohlédnout nově 
opravený krov i zvony a dozvědět se 
něco o historii kostela. Sobotní odpo-
ledne se za zdárnou opravu sloužila 
děkovná bohoslužba. „Hlavním cílem 
projektu je přispět k regeneraci kultur-

ního dědictví a k dalšímu využití pro cír-
kevní a společenské aktivity. Zvýšením 
atraktivity svatostánku chceme vzbudit 
v obyvatelích zájem o naše církevní 
tradice a zároveň pro návštěvníky obce 
vytvořit turisticky poutavé místo,“ dodá-
vá Jiřina Hermanová. 
Kostel, který je postaven v barokním 
slohu, slouží k liturgickým účelům 
i společenským obřadům, konají se 
zde křty, svatby a pohřby. Historicky 
byl vždy centrem společenského dění 
v obci. Stavba kostela je datována 
k roku 1550. Kostel je stavěn jako jed-
nolodní stavba s trojboce ukončeným 
kněžištěm. Toto kněžiště je pokládáno 
za jedno z nejstarších v okolí vůbec. 
Do kostela se vstupuje sedlovým por-
tálem s kamenným ostěním, členěným 
pruhy a hlubokými výžlabky. Loď má 
rovný strop a v západní části dřevěnou 
hudební kruchtu. V parapetu kruchty 
jsou vsazeny deskové obrazy čtyř 

evangelistů, datované do roku 1696. 
Ze zařízení upoutá závěsný obraz Kris-
ta na Olivové hoře z počátku 18. stol. 
Podle nápisu byl věnován Kateřině de 
Catelmo rozené Lindenburgové.

JAnA ŠTEFÁnKOVÁ, 
foto p. Veis

Slavnostní udělení čestného názvu plk. 
Jana Kubiše pěší rotě aktivních záloh 
AČR při KVV Jihlava proběhlo v Dol-
ních Vilémovicích dne 24. 6. 2011 za 
hojné účasti návštěvníků a vzácných 
hostů. Největší uznání patří gen. Tomá-
ši Sedláčkovi, který ve svých 94 letech 
kolem sebe šířil vlastenectví a dobrou 
náladu.
Velké poděkování patří všem, kteří 
přispěli do veřejné sbírky na opravu 
rodného domu Jana Kubiše. Během 

pátečního odpoledne se vybrala část-
ka 10 690 Kč. Další příspěvek převza-
la starostka obce z rukou pplk. Šimra, 
který předal šek na 6 300 Kč od pří-
slušníků 22. letecké základny Sedlec, 
Víceníce u Náměště. Skupina ČEZ se 
stala nejsilnějším partnerem připra-
vovaného projektu opravy rodného 
domu J. Kubiše a podpoří jej finanční 
částkou ve výši 400 000 Kč.

JITKA BOUČKOVÁ, 
starostka obce Dolní Vilémovice

Za krásného počasí se přišlo na již IX. 
ročník Pozďatínské lávky podívat  
2 982 návštěvníků. A bylo na co kou-
kat, jak na soutěžící, kteří závodili 
na kole, trakaři či v pivní štafetě. Ani 
letos nechyběla divácky atraktivní sou-
těž „najdi si svůj sud piva“ – pořadate-
lé letos ukryli do požární nádrže dva 
sudy a šest soudků piva. V obležení 
dětí byly skákací hrady, kolotoče, 
aquazorbing, ukázky RC modelů, vo-
zítka Segway, čtyřkolky, trampolína či 
fotbálek, a to vše bylo pro děti zcela 
zdarma. Především mužskou část pu-
blika zaujaly ukázky sebeobrany 
Armády ČR či biketrialu a trialu na jed-
nokolce, mnoho návštěvníků využilo 
nabídky bezplatného vyšetření svých 
mateřských znamének.

Soutěžící i diváci si z této akce odnesli 
ceny jako například: horské kolo, sudy 
piva, mobilní telefony, různé poukázky, 
dárkové tašky a mnoho dalších cen.
Tímto krátce k IX. ročníku lávky a již 
dnes se těšíme na jubilejní X. ročník, 
který se uskuteční 9. 7. 2012.

JAROSlAV MUSIl, 
foto archiv
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120 Let KNihOvNy
v mORavSKém KRumLOvĚ

DuKOvaNSKé OKRuhy
pO SeDmNácté

Jiří Mikulášek vítězí v první etapě v kategorii 
mužů

a třetí Marika Zahradníčková. Stupně 
vítězů v kategorii juniorů obsadili první 
místo Michal Tomáš, druhý Jakub Minka 
a třetí Petr Kremláček. V kadetech bylo 
pořadí na stupních vítězů Petr Huťka, 
Vojtěch Mašita a Roman Benc.
 MIlAn CHADIM, 
 foto archiv

V sobotu 20. srpna se v okolí Dukovan-
ské elektrárny za účasti téměř  
120 závodníků z celé Moravy konal již 
17. ročník tradičního závodu v silniční 
cyklistice Dukovanské okruhy. Závod 
připravil organizační tým cyklistického 
oddílu KC Brno v nové podobě jedno-
denního etapového závodu, který se 
skládal nejdříve z hromadného závo-
du o vzdálenostech od 43 km do 86 km 
dle kategorie a z časovky jednotlivců 
na 15 km, kdy vítězové v jednotlivých 
kategoriích vzešli ze součtu časů obou 
závodů. Pro nejmladší závodníky žá-
kovských kategorií byl připraven jeden 
závod, mladší žáci absolvovali 7,5 km 
dlouhý okruh, starší žáci tyto okruhy dva. 
Závodu přálo ideální cyklistické počasí 
a na startu se sešlo téměř 120 závodníků 
od mladších žáků až po veterány. Nejví-
ce učastníků odstartovalo v hlavní kate-
gorii mužů od 18 do 40 let a jejich závod 

měl jasného suveréna v osobě Jiřího 
Mikuláška. Znojemský závodník zvítězil 
v obou etapách a stal se tak i celkovým 
vítězem. Mikulášek se zařadil se čtyřmi 
vítězstvími mezi nejúspěšnější závodníky 
v historii Dukovanských okruhů. Napro-
sto stejného času a děleného druhé-
ho a třetího místa dosáhli Lukáš Hirt 
a Zdeněk Drábek. V kategorii masters 
mužů nad 40 let jsme byli svědky velice 
těsného souboje o vítězství mezi Kami-
lem Mrázem a Stanislavem Prokešem,  
ze kterého díky bonifikačním vteřinám 
z prémií vyšel vítězně Mráz o pouhých 
15 vteřin. Třetí místo obsadil Pavel Kuda. 
Pro méně ambiciózní závodníky byla 
připravena kategorie hobby, ve které 
zvítězil břeclavský Libor Zajíc před Lu-
borem Kosičkou a Marcelem Boháčem. 
Kompletní etapový závod absolvovaly tři 
ženy, vítězkou se stala Monika Simono-
vá, druhá skončila Veronika Mrkvicová 

V těchto dnech si obyvatelé Moravského 
Krumlova připomínají 120. výročí veřejné-
ho půjčování knih. Počátky knihovnictví 
spadají do doby vzniku a působení 
místních čtenářských spolků. Koncem 60. 
let 19. století založili  němečtí vlastenci, 
žijící v Moravském Krumlově, čtenářský 
spolek Kasino, krumlovští Češi nezůstali 
pozadu a v roce 1871 založili spolek 
Beseda. V roce 1880 byla založena spol-
ková knihovna a otevřena čítárna. Knihy 
do knihovny byly kupovány z členských 
příspěvků, případně získávány dary. Před-
platné většiny periodik si platili členové 
sami a pak je věnovali spolkové knihovně. 
Z odebíraných titulů jmenujme např. 
Světozor, Moravská Orlice, Právník, Občan, 
Politik, Lev, Domácnost, Humoristické listy. 
Kromě novin a časopisů byly oblíbené 
i tzv. sešity, což byly edice nejrůznějšího 
obsahu, např. zaměřené na českou historii 
či literaturu. V roce 1881 měla Beseda 
69 členů, spolková knihovna odebírala 
12 časopisů a 6 druhů novin, knižní fond 
obsahoval 550 svazků. Rozkvět knihovny 
byl spojen s příchodem českého vlastence 
a učitele Antonína Ugwitze, který věnoval 
knihovně čtenářského spolku Beseda 
několik svazků knih. Po celý rok pečlivě 
pracoval na první monografii Moravského 
Krumlova a 13. ledna 1883 předal do tisku 
„Příběhy města Moravského Krumlova 
a sousední vesnice Rokytné“. Čistý výnos 
z této knihy věnoval Besedě. V roce 1891 
byly obě spolkové knihovny – německá 

a česká zpřístupněny nejširší veřejnosti. 
Po vzniku Československa r. 1918 a vydání 
1. knihovnického zákona měla knihovna 
své sídlo na radnici. Po druhé světové válce 
byla veřejná knihovna zprovozněna s velmi 
chudičkým fondem a roku 1946-1947 
umístěna ve druhém poschodí zámku. 
Od roku 1951 začala být knihovna provo-
zována jako okresní profesionální knihov-
na.  Od té doby prošla do současnosti 
ještě mnoha změnami. Zásadní změny se 
odehrály v letech 1997-1998: nový statut 
a nástup nové vedoucí Martiny Novákové. 
Dnes patří knihovna pod městské kulturní 

středisko a slouží jako kulturně vzdělávací 
zařízení, jehož posláním je systematické 
získávání, uchovávání a zpřístupňování 
knihovního fondu. Fond knihovny tvoří asi 
26 700 svazků, součástí fondu je i regio-
nální literatura. Další zajímavosti o knihov-
ně přibližuje výstava, kterou pro veřejnost 
uspořádala městská knihovna v Galerii 
Knížecí dům v Moravském Krumlově s ná-
zvem „Sto dvacet schodů do čtenářského 
nebe aneb Knihovnou křížem krážem,“ 
která bude otevřena do 30. října 2011.

AlEnA HOSTAŠOVÁ 
Zdroj: materiál MěKS Mor. Krumlov

Na snímku „křest“ publikace ke 120. výročí knihovny. Vlevo Eva Grunová, autorka knihy o knihovně, upro-
střed Bořivoj Švéda, ředitel MěKS, vpravo Halina Pawlovská, která se stala „kmotrou“ zmíněné publikace.
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TOULKY ZA sTUDÁNKAMI

StuDáNKa
Na Křivém pOtOKu

pRO vOLNOu chvÍLi
V�medicíně�se�využívá�radioaktivního�záření�dvěma�
způsoby.�Malé�dávky�při�stanovování�diagnózy,�vel-
ké�dávky�pak�při�ničení�rakovinotvorných�buněk.�
Nejobvyklejším�zdrojem�je�rentgen,�kde�se�dávka�li-
ší�podle�toho,�o�jaké�vyšetření�se�jedná.�Snahou�
však�je,�aby�byly�dávky�snižovány�a�bylo�používáno�
co�nejúčinnější�zařízení.�Při�sledování�tělesných�
funkcí�a�k�lokalizaci�nádorů�se�vpravují�radioaktivní�
látky�do�těla.�Největší�dávky�v�medicíně�se�používají�
při�léčení�rakoviny.�Mohou�být�skutečně�vysoké�–�
léčebná�dávka�představuje�tisíce�grayů�a�je�rozděle-
na�zpravidla�...viz. tajenka.�Záření�se�pečlivě�zamě-
řuje�jenom�na�místo,�kde�se�nádor�nachází��
a�dbá�se�na�to,�aby�nebyla�poškozena�okolní�tkáň.�
Při�rentgenu�zubů�se�jedná�o�dávku,�kterou�dosta-
neme�0,1�mSv,�při�rentgenu�plic�přibližně�5�x�více,�
tedy�0,5�mSv.
Tajenka�z�minulého�čísla�Zpravodaje�zněla ...v su-
chém období.��Bohužel�hodně�čtenářů�nám�posla-
lo�chybnou�odpověď�...�v�období�sucha.��Ze�správ-
ných�odpovědí�jsme�vylosovali�paní�Zdenu 
Vrbkovou z Rosic a Boženu Večeřovou z Pyšela.  
Oběma�jsme�poslali�termohrnek,�keramickou�brož��
a�keramickou�destičku�pod�svíčku.�Výherkyním�
upřímně�blahopřejeme�a�těšíme�se�na�správné�od-
povědi�kvízu�v�tomto�čísle�Zpravodaje.�

Pokud�se�chcete�zúčastnit�slosování�o�ceny,�zašlete�do�30.�října�
2011�tajenku�na�korespondenčním lístku�na�adresu:�JAS,�
Sokolská�368,�675�55�Hrotovice.�Soutěž�je�pro�čtenáře�od�17�let,�
prosíme,�uveďte�svůj�věk.

PRAVIDLA OBJEDNÁVÁNÍ INZERCE

Inzerovat mohou soukromé osoby, živnostníci 
a firmy, mající svoji provozovnu ve 
dvacetikilometrovém 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 uvedením 
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 inzerovaných
výrobků a služeb.

inzerCe

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

1. Kniha Simony Monyové má název „Blonďatá …“
NA Kudlanka DO Stíhačka N Divočina

2. Která řeka protéká polskou Poznaní?
AD San T Visla NĚ Varta

3. Na mistrovství světa horských kol zvítězil v disciplíně fourcross český biker
KO Michal Prokop Ř Jaroslav Kulhavý V Zdeněk Štybar

4. Zakladatelem české vědecké školy organické chemie a spoluautorem českého 
chemického názvosloví je
I Evžen Vytiska A Emanuel Vieland LI Emil Votoček

5. Ve kterém českém filmu zazněla hláška: „Když je mezi třema lidma jenom jeden 
chytrej, tak nesmí, nesmí dojít k hlasování.“
MĚ Saturnin E Černý Petr KA Světáci

6. Ve znaku jihočeského Temelína je ve stříbrno-červeném štítě
TÝ Květ jabloně S Ryba TA Klíč a meč

7. CD Wabiho Daňka z roku 1996 má název
P Bábovky D Pískoviště Í Hračky

8. Jednotka SI dávkového ekvivalentu je?
CE Becquerel NŮ Sievert Y Gray

„Bylo�to�někdy�v�80.�letech,�když�
jsme�si�všimli,��že�je�pod�skálou��stále�
mokro,“�začali�své�vypravování�Pepa�
s�Johnym�z�Trampské�osady�
Vodopády.�Zjistili,�že�pod�skalou�vy-
věrá�voda�a�svitla�jim�naděje,�že�by�je-
jich�trampská�osada�mohla�mít�svou�
vlastní�studánku.�„Rozhodli�jsme�se,�
že�ji�vyčistíme�a�opravíme�a�pak�by�
nám�všem�z�osady�mohla�sloužit,“�
pokračovali�oba�trampové�ve�vyprá-
vění.�Johny�se�ujal�vyčištění�pramene�
a�vyskládal�jeho�okolí�kamenem��
a�Pepa�vyrobil�stříšku,�kterou�umístili�
nad�studánku.�
Studánka,�o�které�mi�vyprávěl�Pepa�
s�Johnym�se�jmenuje�Studánka na 
Křivém potoku,�ale�ve�skutečnosti�je�
studánka�u�potoku�Cihelna�nedaleko�
Vlčího�kopce.�Studánka�se�nachází�
v�katastrálním�území�Sedlec,�zadáte-li�
do�GPS�49°9‘33.091“N��
16°9‘18.680“E,��dojdete�až�ke�
studánce.�Patroni�této�studánky�–�
členové�T.O.�Vodopády�nechali�udělat�
rozbor�vody��a�bylo�zjištěno,�že�
studánka�dosahuje�hodnot�kojenecké�

vody,�což�bylo�pro�osadníky�velmi�
dobrou�zprávou.
Další�studánkou,�kterou�mají�v�plánu�
opravit�a�zpřístupnit,�je�studánka�
Pustiny.�A�tak�kamarádům�z�Trampské�
osady�Vodopády�popřejme�hodně�
zdaru�při�zachraňování�a�zpřístup-�
ňování�studánek�a�za�všechny�
milovníky�toulek�přírodou�velký�dík,�že�
jim�není�lhostejný�jejich�osud.�
 ALENA HOSTAŠOVÁ

▲
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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

ploChé stŘeChy 
havlát

IZOLATÉRSTVÍ

—�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

NECHEJTE SLUNCE VYDĚLÁVAT
SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY I BEZ DOTACÍ

PROJEKT „SOLÁRNÍ CHATA“

MONTÁŽE A OPRAVY KOTLŮ NA BIOMASU A UHLÍ 
ATMOS, VERNER, BENEKOV, VIADRUS, DAKON, ROJEK, 

OPOP,SLOKOV,ROMOTOP,ABX,KOBOK,JOTUL,THORMA aj.

AUTOMATICKÝ KOTEL NA UHLÍ CosmoTHERM U25
jen 59990,- Kč bez DPH

VYUŽIJTE již jen letos snížené DPH 10% - provádíme při montáži 
kotlů, ÚT, vody, plynu, kanalizace, elektro, centrál. vysavačů, 

krbů, krbových kamen, sporáků aj.

Prodejna - INSTALATÉRCENTRUM: Po-Pá 7-16:30, So 8-11

www.termosolar.cz
nám.�Míru�23,�Jaroměřice�n.�Rok.
568�440�438,�603�256�277,
739�068�848

Lisovna ovoce 
KURTIN-Krhov

oznamuje�
zahájení�lisovací�sezóny

MOŠTOVÁNÍ 
OVOCE

Provozní doba:
Středa��16-18�hodin
Sobota���8-11�hodin

Od 10. září do 29. října
Provozovna:

Krhov�15,�ing.�Kamil�KURTIN
Pošta�Hrotovice,�

mobil:�737�363�489

MED
Celoroční prodej přímo od včelaře

lesní, květový, akátový, 
pastovaný lipový, pohankový.

Medovina – výběr ze 13 druhů.
Kosmetika z včelích produktů

Včelařská farma KURTIN
Ing. Kamil KURTIN

Račice 41, 675 55 Hrotovice 
Tel. 737 363 489, 605 339 043

www.vcelarstvikurtin.cz
NEPŘETRŽITÝ PRODEJ

prodejna�je�umístěna�v�suterénu�
rodinného�domu,�po�telefonické�

domluvě�Vás�obsloužíme�
KDYKOLIV 

i�ve�večerních�hodinách.
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soutĚŽení pro školáky
Milí školáci,
Zpravodaj vám přináší další soutěž, kterou pro vás tradičně 
připravilo brněnské vydavatelství KIRA. 
Věříme, že si najdete chvilku k luštění a pošlete nám své odpo-
vědi. Ze správných odpovědí vylosujeme deset účastníků sou-
těže a pošleme jim ceny, které věnuje Jaderná elektrárna 
Dukovany. Do losování o ceny budou zařazeny ty odpovědi, 
v nichž budou správně vyřešeny alespoň tři úkoly. Odpovědi na 
korespondenčním lístku nebo pohlednici zasílejte do 30. říj-
na 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 kreslicí 
křídy, klíčenku, propisku a blok, jsou: Zdeněk Baštař ze 
Zastávky, Vít a Katka Procházkovi z Oslavan, Aneta 
Sklenská z Ivančic, Hana Zálešáková a Petra Dostálová 
z Miroslavi, Tomáš Minařík ze Žerotic, Jana a Romana 
Krejčovy z Biskupic, Petra Sekarfová z Tavíkovic a Ivana 
Tumpachová z Višnového. 
Všem blahopřejeme a těšíme se na správné odpovědi soutěží 
z tohoto čísla.

PŘIPRAVILO VYDAVATELSTVÍ KIRA BRNO

DVOJČATA
Která dvě štěňátka jsou úplně stejná?

OBRÁZEK
Která část obrázku je po rozstříhání nahrazena 
otazníkem (napište souřadnicemi, např. a1)?

Do každého 
políčka vepište 
jednu číslici od 
1 do 6 tak, aby 
se neopakovaly 
v žádném řádku, 
sloupci ani 
v žádném z šesti 
vyznačených 
obdélníků. Stačí 
zaslat řešení 
podbarveného 
řádku.

SUDOKU

SPORTOVEC
Pokud si chcete nakreslit sportovce, máte možnost. Stačí, když vybarvíte 
fixem nebo pastelkou všechny plošky označené tečkou. A my se ptáme: 
Koho jste to vlastně nakreslili?


