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SOUČASNÝ STAV JE DUKOVANY



Vážení čtenáři, 
otevíráte další číslo Zpravodaje Jaderné elektrárny Dukova-
ny, v němž vám přinášíme aktuální informace o elektrárně 
i o dění v regionu. V polovině září jsem rozhodl o odstavení 
2. a 3. bloku z důvodu nedostatečné průkaznosti rentgeno-
vých snímků svarů na bezpečnostních systémech. Protože 
1. blok je v plánované odstávce, vyrábí elektřinu pouze 
blok č. 4. Odstavení bloků bude mít sice vliv na hospodář-
ské výsledky, ale pro nás je v každém směru prioritou bez-
pečnost provozu. S tím i souvisí naše naprostá otevřenost 
vůči veřejnosti – podrobnosti o celé akci si můžete přečíst 
na str. 4 a 5. Chtěl bych poděkovat všem obyvatelům, 
představitelům obecní samosprávy v okolí elektrárny 
i regionálním sdělovacím prostředkům za pochopení 
a objektivní informování.
Zároveň mi dovolte, abych jménem svým, i celého vedení, 
popřál vám všem, kteří žijete v okolí elektrárny, pokojné 
a radostné vánoční svátky a úspěšné vykročení do nového 
roku. 
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Elektromobil z Jaderné elektrárny 
Dukovany si vyzkoušeli hasiči z Vysočiny 
a Jihomoravského kraje 
Během měsíce října zapůjčila elektrárna elektromobil Volks-
wagen e-up! profesionálním hasičům. Nejdříve se s ním seznámili 
hasiči z Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a ve dru-
hé polovině měsíce jejich kolegové z Jihomoravského kraje. 
„V posledních letech 
výrazně vzrostl počet 
elektromobilů, které 
se na území našeho 
kraje vyskytují jako 
účastníci silničního 
provozu stále častěji. 
Proto je dobré se 
prakticky seznámit 
s jejich jízdními i kon-
strukčními vlastnost-
mi, které jsou rozdílné 
od klasických typů, pro případný zásah při dopravních nehodách. 
Na území Jihomoravského kraje využijeme čtrnáctidenní zapůjčení 
elektromobilu především pro odbornou přípravu jednotek všech 
našich územních odborů,“ řekl při předávání vozu Jiří Pelikán, ředitel 
HZS JmK.

ČEZ založí dceřiné firmy
Skupina ČEZ založí pro účely dostavby jaderných bloků elektráren 
v Dukovanech a Temelíně dvě dceřiné firmy. Rozhodlo o tom před-
stavenstvo společnosti. „Pro každou z elektráren bude jedna dceřiná 
firma,“ řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. 
Variantu výstavby pod vedením nové dceřiné společnosti firmy již dříve 
podpořil premiér Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu Jan Mládek. 
„Dceřiné firmy budou mít volné ruce v otázce spolufinancování nebo 
možného kapitálového vstupu strategických partnerů. V nejbližších 
letech budou ale ze 100 procent vlastněné ČEZ,“ dodal Kříž. Tento 
krok je v souladu s Národním akčním plánem rozvoje jaderné ener-
getiky v ČR, který vláda schválila v červnu. Plán počítá s výstavbou 
jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho bloku v Temelíně 
s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách. 

O současném dění v souvislosti 
s neplánovaným odstavením dvou 
bloků v JE Dukovany je informována i Občanská bez-
pečnostní komise při JE Dukovany. Ta se v pátek 
16. října setkala s ředitelem elektrárny Milošem Štěpa-
novským k získání aktuálních provozních informací.
Členové OBK byli informováni o příčinách, aktuálním 
stavu řešení a předpokládaném dalším průběhu mimo-
řádných kontrol a měli možnost si prohlédnout způsob 
hodnocení výsledků  nedestruktivních kontrol. 
Dále byla OBK informována o tom, že Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost zahájil inspekci dokumentace 
a v ČEZ byla ustanovena šetřicí komise na úrovní bez-
pečnostní inspekce ČEZ.
EDU a OBK se dohodly na dalším průběžném informo-
vání o problematice svarů.

Na téma Budoucnost JE Dukovany připravila OBK 
seminář, který se uskutečnil 19. 11. 2015 v dalešickém 
pivovaru.  

Z havarijní připravenosti
V říjnu se v elektrárně konala poslední 
dvě havarijní cvičení v letošním roce. 
Havarijní štáb musel řešit mimořádnou 
událost 2. stupně, kdy došlo k úniku 
chladicí vody do hermetických prostor 
2. výrobního bloku. Následně při plá-
novaném převozu ropných látek došlo 
k jejich částečnému úniku do dešťové 
kanalizace. Na odstranění následků 
ekologické události procvičily svou 
činnost složky hasičského záchranné-
ho sboru podniku. Ve vybraném objektu elektrárny bylo provedeno cvičné ukrytí. 
Procvičovala se i mezinárodní komunikace s moskevským centrem WANO. Celkem 
v roce 2015 proběhlo deset havarijních cvičení. 
Od října je v areálu Laboratoře radiační kontroly okolí v Moravském Krumlově 
v provozu Záložní havarijní řídicí středisko. To by sloužilo k řešení mimořádné 
události v situaci, kdy by elektrárna nebyla přístupná například z důvodů extrémních 
přírodních událostí. Jeho zřízení vyplývá ze zátěžových testů elektrárny. 
Záložní pracoviště pro činnost havarijního štábu a technického podpůrného stře-
diska je vybaveno komunikační technikou a potřebnou dokumentací. V současné 
době probíhá školení odpovědného personálu pro použití záložního pracoviště.

Jednání OBK 
v elektrárně

V pátek 23. října 2015 proběhlo 
v elektrárně zasedání dozorčí 
rady ČEZ. Členové dozorčí rady 
v čele s předsedou Václavem 
Pačesem navštívili kontrolované 
pásmo a výrobní prostory elek-
trárny, kde se podrobně sezná-
mili s problematikou rentgeno-
vých svarů. Krátce se setkali také 
se zaměstnanci elektrárny.

Dozorčí rada ČEZ na JE Dukovany
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Současný stav 
Jaderné elektrárny Dukovany

Od poloviny září je v Jaderné elektrárně Dukovany v provozu pouze jeden výrobní blok a zbývající tři bloky jsou 
v odstávce. V historii elektrárny se jedná o výjimečnou událost, která bude mít výrazný vliv na celkovou výrobu 
elektrické energie. Provoz elektrárny však byl a i nadále zůstává bezpečný.

Od konce srpna byl v plánované odstávce blok č. 1, na kterém probíhaly plánované kontrolní a servisní činnosti. Z důvodu 
provádění mimořádných kontrol rentgenových snímků svarů, prováděných na základě zjištění nedostatečné kvality jejich 
dokumentace, byla tato odstávka oproti plánu prodloužena. 

Ze stejného důvodu byly 18. a 19. září odstaveny také bloky 2 a 3. Provoz elektrárny zajišťoval pouze blok č. 4, který 
pracoval na 100% výkonu. Kontroly na tomto bloku prokázaly platnost dokumentace svarů na bezpečnostních systémech, 
a proto bylo jeho odstavení naplánováno až po najetí alespoň jednoho ze tří odstavených bloků. 

Důsledné a včasné provedení kontrol mělo vliv také na žádost o povolení dalšího provozu 1. reaktorového bloku, kterou 
ČEZ podal na Státní úřad pro jadernou bezpečnost dne 24. září.  Ve velmi krátkém čase musela být aktualizována 
a předána veškerá dokumentace, která se týkala svarů a předána na SÚJB k posouzení. 

Dokončení nové dokumentace a kontrol svarů je v současné době největší krátkodobou prioritou společnosti ČEZ, 
na jejímž řešení se nepřetržitě podílejí jak pracovníci elektrárny, tak i zaměstnanci dodavatelů. Na další podrobnosti 
jsme se zeptali přímo ředitele elektrárny Miloše Štěpanovského.

■  Co bylo důvodem k pořizo-
vání nové dokumentace? 
Důvodem byl výsledek kontroly 
dokumentace RTG snímků 
svarových spojů, kterou jsem 
nařídil po červnové šestidenní 
odstávce 4. bloku. Na základě 
této zkušenosti a výsledků 
kontrol této dokumentace, 
které ukázaly, že část není 
v požadované kvalitě a nelze z ní 
jednoznačně vyčíst stav svarů, 
rozhodl jsem o bezodkladném 
pořízení nových rentgenových 
snímků svarů. Jednoduše 
řečeno, snímky, které nebyly 
v pořádku, jsou znovu 
pořizovány a vyhodnocovány, 
a to na všech blocích.

■  Proč jste se tak rozhodl?
Důvodem je náš dlouholetý kon-
zervativní přístup k provozování 
obou našich jaderných elektrá-
ren, v rámci kterého je bezpeč-
nost a spolehlivost vždy předřa-
zena ekonomickým výsledkům. 
Je především v našem vlastním 
zájmu mít veškerou dokumen-

taci kompletní a v požadované 
kvalitě. Chceme mít absolutní 
jistotu, zejména v době, kdy 
připravujeme elektrárnu na další 
dlouhodobý provoz.

■  Jak jsou odstávky náročné?
Všechny odstávky, ať už plánova-
né nebo neplánované, vyžadují 
maximální pozornost a úsilí. 
Při pořizování nových snímků 
a kontrole svarů využíváme nové 
nedestruktivní diagnostické 
metody, které jsou časově velmi 
náročné, ale zato mnohem přes-
nější a detailnější. V rámci od-
stávek rovnou provádíme opravy 
svarů s indikací a současně se 
potýkáme s omezenými kapaci-
tami pracovníků našich zaměst-
nanců i dodavatelů schopných 
a oprávněných tyto kontroly 
a činnosti provádět. Zapojení 
a vytížení všech pracovníků je 
skutečně maximální.

■  Mohou mít prováděné 
kontroly nějaký vliv na žádost 
o další provoz 1. bloku?

Ano, mohou a mají. Od 24. 9., 
kdy jsme podali žádost o povo-
lení dalšího provozu bloku, běží 
90 denní lhůta pro její vyřízení.  
V rámci této lhůty jsme žádáni 
o doplnění nebo upřesnění po-
žadovaných dokladů. Aktualizaci 
provádíme také u těch doku-
mentů, které se týkají kontrolova-
ných RTG snímků.

■  Jak je celá akce zajišťová-
na?
Od samého počátku jsou 
činnosti na odstavených blocích 
koordinovány Štábem řízení 
odstávek, který se schází každý 
den a řídí práce na přípravách 
a zajištění kontrol, které probíhají 
nepřetržitě včetně víkendů. Dále 
byl ustanoven projekční tým, 
jehož úkolem je podpořit potřeb-
né útvary a zajistit dostatečné 
kapacity pro co nejrychlejší 
provedení všech činností dle 
definovaných priorit. Osobně do-
hlížím a kontroluji průběh všech 
prací a nepřetržité zapojení 
všech pracovníků.

Miloš Štěpanovský
ředitel JE Dukovany
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Dukovanští odborníci v uplynu-
lých dnech provedli kontrolu, 
která se provádí jednou za osm 
let. Konkrétně šlo o kontrolu 
stavu tlakové nádoby reaktoru 
1. výrobního bloku (TNR EDU 1), 
který je limitující pro další provoz 
celého bloku a je tedy význam-
ným faktorem v posuzování žá-
dosti na jeho další provoz. Podle 
aktuálně dostupných výsledků je 
zbytková životnost tlakové nádo-

by zajištěna minimálně po další 
desetileté období. 
Vnitřní kontrola tlakové nádoby 
reaktoru, prováděná ultrazvuko-
vou metodou a metodou vířivými 
proudy, je jednou z řady kontrol 
vstupujících do komplexního po-
souzení stavu materiálu tlakové 
nádoby a predikce její životnosti. 
Do výpočtových analýz vstupují 
výsledky ze svědečného pro-
gramu vzorků a dalších souvise-
jících činností (např. stanovení 
fluence neutronů, dopadajících 
na stěnu TNR). 
Na základě aktuálních výsled-
ků těchto analýz je zbytková 
životnost TNR EDU 1 zajištěna 
minimálně pro celou další 
desetiletou plánovanou dobu 
provozu. Reaktory dalších tří 
dukovanských bloků ve srovnání 
s reaktorem 1. bloku vykazují 
v oblasti stárnutí a zbytkové 
životnosti ještě lepších výsledků.  
To znamená, že reaktory 2., 3. 
a 4. výrobního bloku dosahují 

vyšší zbytkové životnosti. Důvod 
je prostý, a to, že 1. výrobní blok 
byl do provozu uveden jako 
první, jeho tlaková nádoba byla 
zatížena provozními vlivy více 
než u zbývajících reaktorů. 
V případě nalezení některých 
indikací se v praxi užívají osvěd-
čená technická řešení, která 
umějí některé důsledky stárnutí 
eliminovat. Jedním z nich je 
například tzv. žíhání tlakové 
nádoby reaktoru, což představu-
je proces obnovy materiálových 
vlastností, konkrétně lomové 
houževnatosti, která reprezentu-
je míru odolnosti proti křehkému 
lomu. Vlivem radiace se totiž 
snižuje míra odolnosti proti křeh-
kému lomu a tepelný účinek 
žíhací pece, která se do reaktoru 
vloží, umožní zpětné navýšení 
této odolnosti. V dukovanských 
reaktorech nebylo tohoto způso-
bu řešení doposud zapotřebí. 

■  Co bude po provedení 
kontrol?
Po provedení nových rentge-
nových snímků svarů na všech 
blocích a jejich opětovném 
uvedení do provozu se budeme 
důsledně věnovat nalezení tzv. 
kořenové příčiny, která k to-
muto stavu vedla. Musíme se 
z této zkušenosti poučit a učinit 
potřebná opatření, aby se tento 
stav již nikdy neopakoval.

■  Co na to lidé z okolí, zajímá 
je to?
Ano zajímá. Jsem rád, že lidé žijící 
kolem elektrárny se o její provoz 
zajímají a dotazují se. V tomto 
ohledu se dlouhodobě snažíme 
obyvatele regionu informovat 
o všem, co se v elektrárně děje 
a tento stav není výjimkou. Zástup-
ci regionu byli o situaci a důvo-
dech odstavení bloků informováni 
mezi prvními právě proto, aby 

mohli tyto informace poskytovat 
dále. Průběžně informujeme 
zástupce Občanské bezpečnostní 
komise, Energoregionu 2020, 
Ekoregionu 5 a další o tom, jak 
práce pokračují, jaká jsme učinili 
opatření, kdo kontroly provádí 
a kdy budou bloky opět uvedeny 
do běžného provozu.

■  Šlo odstávky využít i k jiné 
činnosti?
Odstávky jsme využili k prove-
dení celé řady dalších plánova-
ných i neplánovaných činností. 
Dokončili jsme investiční akce, 
realizované z důvodu moder-
nizace elektrárny, zvyšování 
bezpečnosti jejího provozu 
nebo vyplývajících z prove-
dených zátěžových testů. Šlo 
například o výstavbu a napojení 
nových ventilátorových věží, 
určených pro chlazení technic-
ké vody důležité, dokončení 

seizmického zodolnění střechy 
strojovny prvního výrobního 
dvojbloku a hasičské stanice 
nebo instalace nových větších 
rekombinátorů pro spalování 
vodíku. Na parních turbínách 
jsme provedli kontrolu lopatek 
nízkotlakých částí turbín. Dále 
probíhala rekonstrukce hlavní-
ho vjezdu a vstupního objektu 
do elektrárny, jejíž dokončení je 
plánováno v závěru roku.

■  Něco závěrem?
Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se na úspěšném 
zvládnutí odstávek podílejí, 
i obyvatelům regionu za jejich 
podporu i přízeň, kterou nám 
projevují. Vážím si toho a mohu 
slíbit, že i nadále bude naší 
prioritou bezpečný a spolehli-
vý provoz Jaderné elektrárny 
Dukovany. 

Kompletní kontrola stavu reaktoru

Pohled do reaktoru 1. bloku s vyvezeným palivem
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Švýcaři pracují s poklidem, 
rozvahou a bez chvatu a stresu

■ Jaderná elektrárna Beznau
Jaderná elektrárna Beznau  je 
jednou z nejstarších provozova-
ných elektráren na světě. Její dva 
bloky každý o výkonu 
370 MWe  jsou v provozu 
od roku 1969, respektive 1971. 
Nicméně na stavu zařízení se 
stáří neprojevuje, elektrárna 
vypadá stále „jako nová“. V době 
návštěvy byly oba bloky v odstáv-
ce a tak bylo možné si prohléd-
nout mimo kontrolované pásmo 
prakticky vše zajímavé, tedy stro-
jovnu se čtyřmi turbínami, obě 
blokové dozorny i prostory pro 
ukládání RA odpadů a použitého 
paliva a samozřejmě informační 
centrum v nedalekém zámečku. 
Překvapující byl vynikající stav 
zařízení, promyšlený projekt, kdy 
v podstatě na ploše tří hektarů 
jsou umístěny dva bloky elektrár-
ny se vším všudy, zodpovědný 
přístup k odstávce a poměrně 
malý počet lidí, kteří na odstave-
ném bloku pracovali s poklidem, 
rozvážně a bez chvatu a stresu. 
Překvapivý byl i  jednoduchý 
přístup na všechna pracoviště 
jen s průvodkyní bez doprovodu 
ostrahy. 
Provozovatelem je společnost 
AXPO, která je vlastněná dvěma 
kantony. Elektrárna je tedy vlast-
něná lidem a jemu také slouží. 

■ Podzemní laboratoř Grimsel 
v Bernských Alpách
Výzkum v oblasti ukládání 
radioaktivních odpadů probíhá 
i v jedné z podzemních 
laboratoří společnosti NAGRA, 
která je adekvátní českému 
SÚRAO. Vysoko v horách 
nedaleko obce Grimsel 
ve výšce 1700 m nad mořem 
je dolní nádrž jedné z mnoha 
přečerpávacích elektráren 
a v tunelech, které „zbyly“ 
po výstavbě, je v hloubce 
400 m pod povrchem 
výzkumná geologická laboratoř. 
V kompaktním žulovém masivu 
zde zkoumají dlouhodobé 
pochody probíhající v horninách. 
Propustnost, pohyb, rozvoj 
puklin nebo chování horniny 
k různému chemickému 
prostředí.
Švýcarsko jde cestou jednoho 
společného hlubinného úložiště 
pro uložení jak nízko a středně 
aktivních odpadů, tak použitého 
paliva. Jsou vytipovány tři 
lokality. Jedna z těch tří 
lokalit bude nakonec vybrána 
a úkolem společnosti NAGRA je 
přesvědčit obyvatelstvo v jejím 
okolí o tom, že způsob ukládání 
je bezpečný a nebude mít ani 
z dlouhodobého pohledu žádný 
dopad na životní prostředí. 

■ Středisko jaderného 
výzkumu CERN v Ženevě 
CERN (z franc. Conseil Europé-
en pour la recherche nucléaire) 
byl zřízen roku 1954. Jeho 
cílem je spolupráce evropských 
států v oblasti čistě vědeckého 
a základního výzkumu. Výsledky 
jejích experimentálních a teore-
tických prací se zveřejňují nebo 
jinak zpřístupňují veřejnosti. 
Česko se účastní její činnosti 
od roku 1993.
Měli jsme možnost si pro-
hlédnout části, které souvisejí 
s výzkumem a provozem LHC 
(Large Hadron Collider), česky 
Velký srážeč hadronů. V kru-
hovém asi 27 km dlouhém 
tunelu pod zemí jsou protiběžně 
urychlovány protony, elektrony, 
popřípadě jádra prvků na rych-
losti blízké rychlosti světla. Tyto 
částice se posléze pustí proti 
sobě, dojde ke srážce, při níž 
vzniknou desítky částic, které 
vědci detegují a z jejich charak-
teristik potom bádají nad tou 
nejniternější strukturou hmoty. 
Již se podařilo objevit existenci 
čtyř základních částic, včetně 
bájného Higgsova bossonu. 

DALŠÍ POZNATKY 
A POSTŘEHY, KTERÉ SI OBK 
Z TĚCHTO ZAJÍMAVÝCH MÍST 
PŘIVEZLA, JSOU NA WEBU 
WWW.OBKJEDU.CZ

Jaderná elektrárna 
Beznau, podzemní 
laboratoř pro výzkum 
v oblasti ukládání 
radioaktivních odpadů 
nebo výzkumné středisko 
CERN – to byla cílová 
místa Občanské 
bezpečnostní komise, 
doplněné skupinou 
starostů z regionu 
dukovanské elektrárny 
a regionu Skalky, 
v rámci podzimní 
pětidenní odborné cesty 
po jaderných zařízeních 
Švýcarska.

JE Beznau Laboratoř Grimsel Středisko CERN



na činnost elektrárny je navá-
záno čtyři sta ekonomických 
subjektů. 

A jaké jsou scénáře 
do budoucna? 
■  V případě výstavby nového 
jaderného zdroje dojde k oživení 
trhu práce, při výstavbě přibude 
cca 3 000 nových pracovních 
míst, dojde ke snížení nezaměst-
nanosti, poptávce po bydlení 
v období výstavby a komerčních 
službách. V neposlední řadě by 
došlo k posílení lidského kapitá-
lu v regionu. 
■  V případě odstavení elek-
trárny dojde k postupnému 
propouštění zaměstnanců. Do-
pady by pocítily firmy, navázané 
na provoz elektrárny. Smutným 
faktem by byl negativní dopad 
na regionální ekonomiku a s tím 
související pokles tržeb ve služ-
bách a snížení platů obyvatel.  
Pokles ekonomiky by nejvíce 
pocítily obce v nejbližším okolí 
elektrárny. 

Starosta Třebíče Pavel Janata 
upozornil na podle něj reálnější 
scénář: „Reálný scénář bude 
takový, že s ohledem na situaci 
dojde k provozní pauze a nový 
jaderný blok nebude navázán 
na provoz stávajících bloků. 
Otázka už není v rovině, zda sta-
vět 5. blok, ale v rovině časové, 
a to, abychom včas stihli postavit 
nový jaderný zdroj, který naváže 
na končící provoz stávajících 
bloků.“

ních třicet let se podíl obyvatel 
se středoškolským vzděláním 
s maturitou zdvojnásobil a podíl 
vysokoškoláků dokonce ztroj-
násobil. 
„Je možné poukazovat na ne-
zpochybnitelný vliv existence 
Jaderné elektrárny Dukovany 
na proměnu vzdělanostní 
struktury jejího okolí. Jaderná 
elektrárna je v současnosti 
jedním z významných lokálních 
zaměstnavatelů, který nabízí 
pracovní uplatnění lidem s vyš-
ším dosaženým vzděláním,“ 
popisuje výsledky docent Martin 
Ouředníček z Univerzity Karlovy.  
■ Dukovany a okolní obce mají 
vysoký podíl lidí zaměstnaných 
v energetice. Z měst ve sle-
dovaném území je na prvním 
místě Brno, na druhém místě 
Třebíč. Mezi další významné 
obce v blízkém okolí, které mají 
vysoký podíl lidí zaměstnaných 
v energetice, patří dále Hrotovi-
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V současné době 
prochází výzkum poslední 
fází, výzkumná zpráva 
bude k dispozici do konce 
letošního roku. K dispozici 
jsou specializované mapy 
s analytickým textem, ze 
kterých lze čerpat údaje: 
www.atlasobyvatelstva.
cz/cs/dukovany

ce, Rouchovany, Valeč, Mohelno 
a Dalešice.  Největší proměnou 
vzdělanostní struktury obyvatel-
stva přitom prošlo město Třebíč, 
kde je koncentrována i řada 
firem, které jsou svou činností 
na elektrárnu navázány. „V pří-
padě uzavření jaderné elektrár-
ny by přišly o práci tisíce lidí, 
jednalo by se opravdu o sociální 
kolaps,“ zdůrazňuje předseda 
Energetického Třebíčska Vítěz-
slav Jonáš. Z výzkumu, který 
mapuje vzdělanostní strukturu, 
pracovní příležitosti, ekonomické 
subjekty napojené na elektrár-
nu a další faktory, vyplývá, že 
kontinuální činnost elektrárny je 
nejen pro její zaměstnance, ale 
také pro zaměstnance doda-
vatelských firem zcela zásadní. 
„Bez jaderné elektrárny se řada 
firem dostane do ekonomických 
potíží, což povede k propouštění 
a také ztrátě know-how,“ shrnuje 
Jonáš a poukazuje na to, že 

Perspektivy regionu 
Jaderné elektrárny Dukovany
DVOULETÝ VÝZKUM UNIVERZITY KARLOVY PŘIPRAVIL MOŽNÉ SCÉNÁŘE 
VÝVOJE REGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY.

Ve středu 21. října přednesli 
na třebíčské radnici výzkumníci 
z Univerzity Karlovy v Praze vý-
sledky dvouletého socioekono-
mického výzkumu zástupcům fi-
rem a samospráv.  Díky novému 
vědeckému přístupu bylo možné 
z dat připravit možné budoucí 
scénáře života v regionu.
Výzkum ukázal, že za posled-
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Ve skladu použitého paliva

Jednání se zúčastnili také hejtman Jihomoravského kraje 
Michal Hašek, zástupkyně náměstka ministra průmyslu 
Lenka Kovačovská, předseda Energetického Třebíčska 
Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energoregion 2020 
Vladimír Měrka a starostové okolních obcí.
Na pořadu jednání byla témata jako dlouhodobá perspek-
tiva lokality JE Dukovany, socioekonomická studie regionu 
a stav realizace národního akčního plánu, vycházejícího 
z přijaté energetické koncepce státu.
„Tlumočím i stanovisko kolegy Jiřího Běhounka - jedno-
značně oba kraje podporují další existenci a rozšíření JE 
Dukovany. Elektrárna významně pozitivně ovlivňuje celý 
region na hranicích Kraje Vysočina a Jihomoravského, má 
podporu okolních měst a obcí. Podporu vyjádřila obě kraj-
ská zastupitelstva společným memorandem s provozovate-
lem společností ČEZ,“ řekl při příležitosti zasedání výboru 
hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Členové výboru a přizvaní hosté si v elektrárně prohlédli 
sklad použitého paliva, úložiště radioaktivních odpadů 
a zrealizované projekty v rámci postfukušimských opatření.
Na závěr jednání předsedkyně výboru paní Milada Halíková 
prohlásila, že výbor bude apelovat na příslušná minister-
stva, aby provedla potřebné změny legislativních procesů 
a podpořila tím včasné přípravy a výstavbu nových jader-
ných zdrojů. Dále ocenila spolupráci s regionem a pro-
gramy pro střední i vysoké školy k zajištění dostatečného 
počtu budoucích technických pracovníků.

ČEZ nabízí domácnostem 
fotovoltaiku na klíč

Setkání k 30. výročí provozu
JE Dukovany

Společnost ČEZ zajistí kompletní montáž elektrárny
včetně projektu, vyřízení veškeré administrativy i pro-
vozní servis.
Fotovoltaická elektrárna je vhodná pro všechny zákazníky
s rodinným domem a větší spotřebou během dne. Ideální
je v kombinaci s elektrickým vytápěním, klimatizací nebo
ohřevem vody. Zákazníci díky střešní fotovoltaice zvýší
svoji energetickou soběstačnost a současně stabilizují
náklady na elektřinu.
Více informací www.cez.cz/fotovoltaika.
Telefon: 371 100 100 nebo 840 840 840
E-mail: fve@cez.cz

Poslanci jednali v Dukovanech
VE ČTVRTEK 15. ŘÍJNA ZASEDAL V JE DUKOVANY 
SNĚMOVNÍ VÝBOR PRO VEŘEJNOU SPRÁVU 
A REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Setkání uspořádala společnost ČEZ a Správa úložišť
radioaktivních odpadů, která v areálu dukovanské
elektrárny již dvě desítky let bezpečně provozuje 
Úložiště radioaktivních odpadů.
Pro první část setkání byla připravena prohlídka elektrárny
a druhá, slavnostní část se konala na zámku ve Valči.
Zúčastnilo se ho na sedmdesát hostů, významných osob-
ností, které se podílely na výstavbě a spouštění 
1. bloku elektrárny, dále současných představitelů elektrárny 
i obcí regionu. Všichni si kromě příjemně stráveného času, 
odnesli i fotografie, čokoládu z limitované edice a novou 
elektronickou publikaci o historii i současnosti elektrárny.

Program ve Valči zahájil dětský soubor Rouchováček
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Obec Křepice se nachází nece-
lých dvacet km severně od měs-
ta Znojma. První doložená 
písemná zmínka o obci je z roku 
1196 v zakládací listině Loucké-
ho kláštera. Archeologické nále-
zy Josefa Palliardiho dokazují, že 
obec patří mezi nejstarší osadu 
okresu, rozkládající se nedaleko 
východního okraje přírodního 
parku Jevišovka. Křepicemi 
protéká Křepický potok, na jehož 
toku je vybudován Křepický 
rybník. Jižním a východním 
směrem se rozprostírá malebný 
Mikulovický les. Od roku 2002 je 
v obci se 125 obyvateli starostou 
pan Zdeněk Brandl, se kterým 
jsem si povídala nejen o historii, 
památkách, ale také o současné 
tváři obce.  
K architektonicky nejvýraznější 
stavbě bezesporu patří kaple 
Panny Marie Lurdské, která byla 
v roce 1908 v rámci oslav jubilea 
císaře Františka Josefa I. přista-
věna ke starší zvonici, ve které se 
zachoval zvon z 18. století. Aby 
nedošlo k poškození historického 
zvonu, byla odlita kopie a  originál 
uložen na obecním úřadě. Bývalá 
školní budova z roku 1888 dnes 
slouží potřebám obecního 
úřadu. V přízemí je obecní byt, 

o poschodí výš pak kancelář 
obecního úřadu a knihovna. 
Na křižovatce mezi Běhařovicemi 
a Mikulovicemi vystavěli občané 
Křepic pomník obětem první 
světové války, který byl ze sbírky 
místních občanů v roce 2006 
zrenovován. Historická hasičská 
stříkačka z roku 1893, kterou 
v současnosti vlastní obec, do-
svědčuje, že sbor dobrovolných 
hasičů má v obci již dlouholetou 
tradici.
Pro volné chvíle mohou děti 
využít prostory dětského hřiště, 
stejně tak dospělí obyvatelé 
a mládež mají pro volnočasové 
aktivity k dispozici víceúčelo-
vé hřiště pro tenis, nohejbal 
i volejbal. SK Bayern - fotbalisté 
mají své hřiště hned v soused-
ství.  Obec žije v průběhu roku 
bohatým kulturním životem, 
na kterém se podílejí, mimo již 
zmiňované zájmové spolky, také 
místní rybáři a myslivci. K tradič-
ním akcím v obci patří: Hry bez 
hranic – soutěž týmů z okolních 
obcí s bohatým doprovod-
ným programem (např. i jízda 
na velbloudech), Hektoriáda 
– sraz traktorů domácí výroby, 
masopust, posvícení, poslední 
leč, rybářské závody, soutě-

že v požárním sportu, pálení 
čarodějnic, Mikulášská nadílka 
se slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu. „Za zmínku 
určitě stojí obecní betlém na ná-
vsi s postavami a zvířaty v životní 
velikosti. Letos jsme zvládli 
největší investiční akci posled-
ních let – vybudování splaškové 
kanalizace a čistírny odpadních 
vod,“ říká starosta.
■  Tradiční otázka na závěr: 
„Jak relaxujete a máte nějaké-
ho koníčka?“
„Ve volném čase se zajímám 
o historii, o níž si i rád přečtu 
zajímavou knihu a také se věnuji 
chovatelství domácích zvířat. 
Vzhledem k tomu, že pracuji 
v zemědělství, kde mám na sta-
rosti velkochov s nepřetržitým 
provozem, volného času mi moc 
nezbývá. S oblibou navštěvuji 
kulturní a sportovní akce, pořá-
dané místními spolky.
Na závěr bych si posteskl nad 
realitou, která tíží všechny malé 
obce, a to je úbytek obyvatel. 
Po osamostatnění se sice obec 
rozvíjí, ale odchodu mladých 
za prací to nebrání.“
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KŘEPICE
HISTORIE KŘEPIC SAHÁ AŽ DO 12. STOLETÍ, Z NĚHOŽ POCHÁZÍ PRVNÍ 
PÍSEMNÁ ZMÍNKA. PŘESTOŽE PATŘÍ K NEJMENŠÍM OBCÍM V REGIONU 
JE DUKOVANY, ŽIJE BOHATÝM SPORTOVNÍM I KULTURNÍM ŽIVOTEM.

■  Hry bez hranic - soutěž 
 týmů z okolních obcí
■ Hektoriáda - sraz 

traktorů domácí výroby
■ masopust
■ posvícení
■ rybářské závody
■ soutěž v požárním sportu
■ mikulášská nadílka  

s rozsvícením vánočního 
stromu

www.obec-krepice.cz

  KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

Hektoriáda Hasičská zbrojniceHry bez hranic

Obecní úřad

Kaple Panny Marie



■  Jak jste se dostal k výrobě 
loutek?
Jako malý kluk jsem často kou-
kal tatínkovi pod ruce a sem 
tam jsem vyřezal nějaké drobné 
věci. Byl jsem ten kluk, který po-
třeboval pořád něco dělat. Moje 
nejoblíbenější stavebnice byla 
Merkur. Nestavěl jsem podle 
návodu, ale sám jsem si vymýš-
lel různé hýbací mechanismy. 
První loutkou, kterou jsem úplně 
sám celou vyřezal, byl zajíček. 
Později to byly různé formičky 
nebo třeba ježek v kleci, se kte-
rým jsem okouzlil své kamarády. 
Jelikož byl dříve problém dostat 
se na uměleckou školu, šel jsem 

studovat na gymnázium a poté 
studoval výpočetní techniku - 
zpracování informací. Dnes se 
mi tohle všechno hodí, protože 
všechny ty výrobní technologie 
využíváme.
■  A co vaši spolužáci, nezdál 
jste se jim divný, že pořád 
něco vyrábíte? 
Je pravda, že každou volnou 
chvíli, kterou jsem měl, jsem 
věnoval nějaké řemeslné práci. 
Jednou jsem si ušil z kůže boty 
a přišel v nich na gymnáziu 
do školy, tak to tedy koukali. 
■  Výroba loutek je tedy 
ve vaší rodině tradicí?
Ano. Tatínek měl výrobu loutek 

Pavel Mašek: 
Loutka vychovává a učí děti fantazii…
PŘICHÁZÍ ČAS ADVENTU, VŮNĚ PERNÍKU 
A DO NAŠICH DOMOVŮ SE POMALU BLÍŽÍ 
KOUZLO VÁNOC. DĚTI SE JIŽ TĚŠÍ NA DÁRKY 
POD STROMEČKEM, NA CHVÍLE, KDY SE BUDOU 
S MÁMOU A TÁTOU DÍVAT NA POHÁDKY 
A TRÁVIT SPOLEČNÉ CHVÍLE. NĚKTEŘÍ RODIČE ČI 
PRARODIČE SVÝM DĚTEM POHÁDKY PŘEČTOU, 
JINÍ TŘEBA ZAHRAJÍ...  O NEZAPOMENUTELNÝCH 
POHÁDKOVÝCH POSTAVIČKÁCH A RODINNÉ 
TRADICI – VÝROBĚ LOUTEK, JSEM SI POVÍDALA 
S PAVLEM MAŠKEM Z OBLEKOVIC, ŘEDITELEM 
FIRMY MAŠEK – UMĚLECKÁ VÝROBA.

 Alena HostašováTEXT



jako koníčka, v roce 1968 začal 
pracovat v únanovské pobočce 
Moravské ústředny. Měl jsem to 
štěstí, že mi tam tatínek domluvil 
brigádu a já si mohl výrobu lou-
tek vyzkoušet. V roce 1987 jsem 
nastoupil na jeho místo vedou-
cího provozu. Když se otevřely 
možnosti podnikání, začal jsem 
v roce 1990 s výrobou loutek 
„na soukromo“. Měl jsem dvě 
zaměstnankyně, se kterými jsem 
začínal rozjíždět vlastní firmu 
v Havraníkách u Znojma. Pro-
tože se firma postupně rozrůs-
tala, zakoupili jsme větší objekt 
v Oblekovicích a dnes máme 
více než 20 zaměstnanců. Náš 
výrobní program má několik 
oblastí. Mezi hlavní činnost 
patří výroba a prodej loutek, 
řadíme se k největším výrobcům 
ve střední Evropě. Samozřejmě 
pro kompletní výbavu děláme 
i loutkové divadlo a k němu rek-
vizity. Potěšit své blízké můžete 
i loutkou podle fotografie, vyrobe-
nou na zakázku. S výrobou loutek 

neodmyslitelně souvisí i výroba 
dřevěných hraček. Pro dospělé 
máme k dispozici dekorace, byto-
vé doplňky, sochy a dřevořezby. 
■  Jaké druhy loutek vyrábíte?
Od sebe se liší výškou a také 
materiálem. Máme celodřevěné 
loutky nebo jsou kombinované 
– hlava kašírovaná s dřevěným 
tělem. Dnes za námi chodí 
z různých souborů, abychom 
jim doplnili jejich loutky. To pak 
pro nás znamená, že musíme 
dodržet jejich styl, aby se ty lout-
ky k sobě hodily.
■  To jste se určitě setkal se 
starými loutkovými divadly?
Jéje, takových jsem viděl. Máme 
i některé uschované pro výstav-
ní účely. Můžeme alespoň uká-
zat historii loutek. Loutky na vý-
stavy připravujeme potom podle 
toho, jaký má mít výstava účel 
a také podle výstavních prosto-
rů. Jiná je samozřejmě výstava, 
která má zaměření na výtvarnou 
stránku, a jinak vypadá příprava 
komerční výstavy.   
■  Zmínil jste výtvarnou strán-
ku, kdo navrhuje loutky?  
Když vznikala naše firma, měli 
jsme po boku Emila Hauptman-
na, rodáka z Čech, který žil z po-
litických důvodů v Německu. 
Začínal ve filmových ateliérech, 
jeho jméno je úzce spojeno 
například s kocourem Modrooč-
kem. Dělal nám hlavní výtvarnou 
stránku, byl to loutkář tělem 
i duší. Moc rádi na něj vzpomí-
náme, bohužel dnes už není 
mezi námi…
■  Vidím, že zde máte i ty-
pické české loutky - Spejbla 
a Hurvínka.
Naše firma získala asi před osmi 
lety licenci na výrobu těchto 
loutek. Kontaktovali jsme paní 
Štáchovou, ukázali jsme jí vzorky 
loutek, ty se jí líbily a dostali jsme 
licenci k výrobě. 
■  Kde všude můžeme vidět 
vaše loutky?
Tak především vyrábíme loutky 
pro mnoho souborů z celé Čes-
ké republiky. V současné době 

třeba vyrábíme takového velké-
ho psa, který bude koulet očima 
a vrtět ocasem, pro pražský 
soubor. Naše loutky jsou napří-
klad v Rio de Janeiru, ale dostaly 
se i do Japonska. 
■  Hrával jste také loutkové 
divadlo?
Už jako dítě, hrával jsem roli 
ošklivého káčátka. Když jsem 
nastoupil do výpočetního 
střediska, založil jsem loutkový 
soubor a středisko nás i 
podpořilo, když jsme hrávali, 
a to především po školkách, 
na vánočních besídkách a po 
různých firmách. Ale nastal čas 
podnikání a člověk se musel 
věnovat práci ne-li dvacet hodin 
denně, tak alespoň dvanáct. Už 
na hraní nezbýval čas. Nakonec 
loutky po nás převzala paní 
Petříčková, která se tomu věnuje 
dodnes. 
■  Které loutky patří k vašim 
nejoblíbenějším?
Měl jsem vždy rád spíš ty zápor-
né postavy – čerty, ježibabu, ale 
také vodníky a skřítky.
■  Blíží se Vánoce a s ním 
období, kdy obvykle rodiče tráví 
se svými dětmi více času než 
v průběhu roku, dávají dětem 
dárky. Myslíte si, že mezi dárky 
mají i loutky své místo?
Nedávno jsem si myslel, že 
s loutkami bude konec. Často 
od rodičů znělo, my nemáme 
čas si s dětmi hrát, děti si hrají 
s počítačem a stačí jim to. Ale 
v poslední době, asi tak 4 roky 
zpátky, mám pocit, že se zájem 
o loutky začal probouzet. Lidé 
dostávají rozum a začínají chá-
pat, že děti nemohou jen tak 
pasivně sedět před počítačem. 
Vždyť loutka vychovává, učí 
děti fantazii, řeči, vzájemnému 
kontaktu a komunikaci. Poslední 
dobou se před Vánocemi, ale 
nakonec i v průběhu roku, pro-
dávají loutky a loutková divadla. 
Občas mi přijde mail, že loutka 
nebo divadlo bylo to nejlepší, co 
koupili. Je to pro mě vždy odmě-
na a pohlazení po duši…

  ROZHOVOR  -  PAVEL MAŠEK11
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Nadace ČEZ sází stromy, 
staví hřiště, osvětluje přechody, …
NADACE ČEZ PO NABITÉ LETNÍ SEZÓNĚ NEÚNAVNĚ POKRAČUJE 
V REGIONÁLNÍ PODPOŘE A NEZAPOMÍNÁ ANI NA VYSOČINU 
A JIŽNÍ MORAVU. 

Nadace ČEZ 
nyní přijímá žádosti 
o granty elektronicky 
a nonstop.

■   Výsadba stromů
S podzimem přišel ten správ-
ný čas na výsadbu stromů, 
obnovu či výsadbu nových alejí. 
Ve Smrku vysadili místní více 
než třísetmetrovou ovocnou alej. 
Možnost vysadit si vlastní strom 
měla každá rodina i jednotlivec. 
„Za účasti našich obyvatel jsme 
vysadili 42 vzrostlých ovocných 
stromů – jabloní, hrušní, třešní, 
višní, švestek, ořešáků a dvou 
morušovníků. Pomocníci se stali 
zároveň pomyslnými 
patrony vlastnoručně vysaze-
ných stromů, mohou se o ně 
nadále starat a sbírat jejich 
plody,“ uvedl starosta Smrku 
Vladimír Šabata.  V Lesonicích 
vysadili nové ovocné stromo-
řadí z třešní. V rámci tamní 
výsadby došlo k obnově aleje 
podél jedné z cest nedaleko 
fotbalového hřiště. Původní 
staré třešně totiž muselo vedení 
obce nechat z důvodu bezpeč-
nosti vykácet. V obci Zahrádka 
vyměnili nebezpečné přestárlé 
topoly za vzrostlé habry lemující 
vodní plochu. „Stromy jsme 

zároveň umístili do výhodnější 
vzdálenosti od sebe i břehu, aby 
vytvořily přirozený a pohodlný 
kryt a i stín,“ komentuje výsadbu 
starosta obce Zahrádka Jiří 
Vlček. V Bohuticích vysázeli 
nové stromy u hřiště žáčci 
z místní školy i občané obce.

■   Kdo si hraje, nezlobí.
I na podzim je možné sportovat, 
a to na nových hřištích, které 
nově „vyrostly“ v Bačicích, Výro-
vicích, Suchohrdlech u Miroslavi 
a Novém Městě na Moravě.

■   Bezpečnost na prvním 
místě.
Přechody pro chodce jsou čas-
tým místem tragických nehod. 
Kvalitní osvětlení dokáže snížit 
počet střetů s chodci na přecho-
dech až o 65 procent. Proto už 
několik let vybírá Nadace ČEZ 
společně s organizací BESIP 
nebezpečné přechody, které 
pomáhá bezpečně osvětlovat. 
Nově osvětlené přechody jsou 
v Lelekovicích u Brna, v Jihlavě 
a Novém Městě na Moravě.

■   Hýbeme se s mobilní apli- 
kací EPP – Pomáhej pohybem 
(www.pomahejpohybem.cz)
Uživatelé mobilní aplikace EPP 
Pomáhej pohybem nasbírali 
za necelý půlrok body již pro sto 
projektů, kterým Nadace ČEZ 
následně věnovala částku, pře-
sahující osm milionů korun.
„Vždy máme nasazeno něko-
lik projektů zároveň, aby lidé 
měli z čeho vybírat. Někomu je 
bližší pomáhat dětem, jinému 
handicapovaným, někdo zase 
rád sbírá body pro projekty 
na ochranu životního prostředí. 
Společné ale mají to, že jim není 
lhostejné jejich okolí,“ vysvětlila 
Michaela Žemličková, ředitelka 
Nadace ČEZ.
Podpořit vybraný projekt je 
jednoduché. Stačí si zdarma 
stáhnout aplikaci EPP Pomáhej 
pohybem do chytrého mobilního 
telefonu s operačním systémem 
iOS či Android, a pak s každým 
krokem chůze, při běhu či při 
cestě na kole sbírat body pro 
vybraný projekt. 

Podávání žádostí je jednoduché 
a rychlé, stačí pouze vyplnit 
webový formulář na webových 
stránkách nadace  
www.nadacecez.cz. 
Zde se dozvíte všechny 
podrobnosti o grantových 
řízeních Nadace ČEZ. 

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ 
VOLEJTE ČI PIŠTE

Mgr. Jana Štefánková
561 104 631 – 724 804 786 
jana.stefankova@cez.cz
KONTAKTNÍ OSOBA 
NADACE ČEZ PRO REGION 
VYSOČINA A JIŽNÍ MORAVU



V říjnu 2015 jsem měl možnost 
v rámci mezinárodní spolupráce 
se účastnit WANO Peer Review 
v JE Point Lepreau v Kanadě, 
v provincii New Brunswick. Je to 
velmi hezké místo na východním 
pobřeží Atlantského oceánu 
v zálivu Bay of Fundy, nedaleko 
od malého města Saint John. 
Kanada v pravém smyslu slova 
– hodně lesů, jezer, skalnatých 
kopců a …rizik, že se tu srazíte 
s losem, přecházejícím přes 
cestu. Měli jsme štěstí na počasí, 
protože téměř po celou dobu 
pobytu zde svítilo sluníčko a byla 
modrá obloha, i když teplota 
byla pouze několik stupňů nad 
nulou. Hezké podzimní počasí 
umocňoval pohled na stromy 
barvící se až do červených barev 
javorových listů, jak to ostatně 
známe z kanadské vlajky. Pouze 
poslední den našeho pobytu 
nám ukázal, jak drsná příroda 
zde umí být. Po celý den byla 
téměř tma a hustě pršela mlha 
(velmi hustý déšť v malinkých 
kapičkách), a k tomu pořádný 
vítr, takže byl člověk mokrý 
během minuty. Nicméně náš 
tým zde byl z jiného důvodu, než 
obdivovat krásy přírody. 

■   Elektrárna Point Lepreau má 
jeden reaktorový blok pokro-
čilého typu Candu 6 o výkonu 
705 MWe. Jedná se o jedinou 
jadernou elektrárnu energetic-
ké společnosti New Brunswick 
Power, která provozuje kromě 
toho uhelné, vodní, na topný 
olej a větrné elektrárny o cel-
kovém instalovaném výkonu 
cca 3 560 MW. Dále vlastní 
rozvodnou soustavu spojující 
provincie Québec, Nova Scotia, 
P.E.I. a New England na ploše 
přibližně 73 400 km2. JE Point 
Lepreau byla uvedena do pro-
vozu v září 1982 a v letech 
2008-2012 prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí, takže má předpo-
klad být provozována dalších 
20 let.
■   Elektrárna s reaktorem typu 
Candu je velice kompaktní 
a relativně jednoduchá, používá 
těžkou vodu D2O jako chladivo 
i moderátor. Systémy chlazení 
paliva (vysokotlaký) a moderá-
toru (nízkotlaký) jsou vzájemně 
odděleny a konstrukce aktivní 
zóny kanálového typu umožnuje 
používat přírodní uran (nebo 
slabě obohacený). Na rozdíl 
od lehkovodních reaktorů (které 
se provozují kampaňovitě, např. 
EDU) zde probíhá kontinuální 
výměna paliva za provozu, což 
s sebou nese mnoho výhod. 
Nicméně i zde jsou jisté nevý-
hody, mimo jiné velice snadný 
vznik kontaminace a roznos 
radioaktivity, protože těžká voda 
se chová podobně jako nor-
mální voda a při netěsnostech 
ochotně vstupuje do lidského 
těla. Riziko vnitřní kontaminace 
je zde vysoké a proto vyžaduje 
kvalitní kontrolu (tuto elektrárna 
dobře zvládala). 

■   Co se týká života na elektrár-
ně, tak mi v mnohých ohledech 
připomínal Dukovany (v případě, 
že by zde byl pouze jeden blok). 
Přibližně stejné stáří elektrárny, 
počet zaměstnanců podobný 
a podobné byly i problémy 
spojené se stárnutím a spoleh-
livostí zařízení (zavádění Health 
reportingu), obměnou personálu 
za odchody do důchodu, zlep-
šováním Pozorování a koučingu 
a Lidského faktoru. Lidé jsou 
zde velmi přátelští a otevření, 
takže jim nečiní žádné potíže 
mluvit o nedostatcích i dob-
rých praxích. Panuje zde velmi 
dobré klima vzájemné toleran-
ce a důvěry. Zařízení i budovy 
jsou čisté, dobře opečované 
a vůbec nenasvědčují tomu, že 
elektrárna provozuje již 33 let. 
Pro mne osobně to byla velmi 
„jednoduchá“ elektrárna na vy-
sokém stupni bezpečnosti, ale 
samozřejmě také s možnostmi 
se v dílčích oblastech zlepšit. 
Byla to samozřejmě pro mne 
velká zkušenost a odnesl jsem si 
mnoho zajímavých poznatků. 
Znovu jsem se přesvědčil 
o tom, že nezávisle na vzdále-
nostech, které nás dělí, a zce-
la odlišných kulturách, se 
všude řeší podobné problémy, 
a také to, že naše elektrárna 
Dukovany v žádném případě 
nezaostává v oboru jaderné 
energetiky. 
Takové mezinárodní kontrolní 
mise slouží nejenom ke zvýšení 
kvality a odstranění nedostatků, 
ale také k vzájemnému porovná-
vání a dobré komunikaci mezi 
zcela odlišnými světy.
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  ZE ZAHRANIČÍ

Kanadská mise v provincii 
New Brunswick

Jaderná elektrárna Point Lepreau

Jaderná elektrárna  
Point Lepreau byla 
uvedena do provozu 
v září 1982, letos 
oslavila své 33. 
narozeniny. V letech 
2008-2012 prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí, 
má předpoklad být 
provozována dalších 
20 let.



Marek Venuta je školkař z Popic u Znojma. V Kadově pracuje 
v ovocné školce, která je čistě rodinnou firmou, fungující již dvacet 
pět let. „Založil ji můj táta s mým bratrem. Sadařství a pěstování 
stromků je u nás v rodině tradicí. Již můj pradědeček si stromy 
pro svou potřebu sám štěpoval a rouboval. Staral se i o zámecký 
park v Tavíkovicích. V naší školce pěstujeme téměř všechny 
ovocné druhy stromů, které se u nás vyskytují,“ vypráví Marek, 
hrdý otec čtyř dětí. Pěstování a sázení stromků zažívá znova boom. 
V devadesátých letech lidé postupně upouštěli od tradičních 
zahrad a seli trávníky a budovali bazény. Teď se postupně zase 
vracejí k drobnému zahrádkaření. V Kadově ročně vypěstují kolem 
25 tisíc stromů. Vždy záleží na počasí. Některé roky, jako byl třeba 
tento, jsou pro pěstování opravdu náročné. „Zima byla suchá, 
nepadal sníh a od jara prakticky nepršelo a teploty byly opravdu 
tropické.  Pěstujeme bez závlah, tím jsme zcela odkázáni na přízeň, 
či nepřízeň počasí. Letos jsme měli místy až padesátiprocentní 
výpadek podnožového materiálu,“ popisuje Venuta a doufá, že 
letošní zima a příští rok nebudou na srážky skoupé. A je vůbec 
práce v ovocné školce přes zimu? V zimě, když jsou krátké dny, si 
lidé myslí, že školkař nepracuje. Opak je pravdou. V ruce se roubují 
jabloně, drobné ovoce, jako např. angrešty a rybíz. Probíhá třídění 
a expedice podnoží, stříhají se jednoleté výpěstky na korunku, 
a jak se rozpustí sníh, už se sázejí podnože a probíhají další 
polní práce.
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Střední škola dopravy, obchodu 
a služeb v Moravském Krumlově 
otevřela 4. prosince nové dílny 
pro technické vzdělávání. „Nová 
hala v Polánce je členěna na tři 
dílny, zaměřené pro výuku oborů 
vzdělání Mechanizace a služby, 
Obráběč kovů a Autoklempíř. 
V areálu je pro studenty i učitele 
výdejna obědů. Výdejna bude 
sloužit také široké veřejnosti,“ 
popisuje ředitel školy Jiří Psota. 
Nové dílny jsou vybaveny moder-
ními soustruhy, frézkami, vrtač-
kami, rovnací stolicí s příslušen-

stvím, zařízením pro zkoušení 
rotačních vstřikovacích čerpadel 
a trysek, materiálovou laboratoří 
– zařízení pro tahovou zkoušku, 
zatížení ložisek, zatížení a prů-
hyb nosníků atd.
V posledních dvou letech se 
zvyšuje zájem o učňovské obory. 
Podle ředitele Jiřího Psoty tomu 
výrazně pomohla spolupráce 
se základními školami v okolí 
na projektu podpory technické-
ho vzdělávání. „Připravili jsme 
pro žáky základních škol tech-
nické kroužky v našich dílnách. 
Sváželi jsme je autobusem do dí-
len a laboratoří, kde se jim věno-
vali středoškolští učitelé a mistři 
odborného výcviku. O kroužky 
automechanik, truhlář, kovář, 
zámečník a obráběč byl nebýva-
lý zájem. Tito žáci pak nastoupili 
k nám do oborů,“ pochvaluje si 
ředitel Jiří Psota. 

Ovocná 
školka 
v Kadově 
jako 
rodinná 
tradice

Rešická dýňová 
stezka se strašidly

V pátek 23. října se Halloween-
ské večerní stezky v Rešicích 
zúčastnilo 96 dětí z Rešic, 
Rouchovan, Horních Dubňan, 
Mohelna, Dukovan a dalších 
obcí. Letošní sedmý ročník tak 
byl z pohledu účasti rekordní. 
„Vyšlo nám krásné počasí a všichni si to moc užili. Jak děti s rodiči, tak 
i organizátoři v maskách,“ říká starostka Rešic Petra Jílková. Na startu 
se děti posilnily čajem a sladkostí, dostaly svítící náramky a reflexní 
pásky a vyrazily na cestu. Za stromy a podél cesty na ně čekala 
čarodějnice, vodník, čertík, bílá paní, kat a také pavouk křižák, který 
do svých sítí chytal děti i dospělé. „Byla to hodná strašidla a strašila 

jenom ty zlobivé a dospělé. A navíc rozdávala dětem sladkosti,“ popi-
suje Petra Jílková. Cestu lemovaly svítící dýně, po louce a mezi stromy 
proskakovala strašidýlka.  V cíli si všichni opekli špekáček, povykládali 
své zážitky z cesty a pak spokojeně vyrazili domů. Pořadatelem tradič-
ní dýňové stezky je DFC Rešice a ORLI Rešice. 

  Eva FruhwirtováTEXTY NA STRÁNCE

V Polánce otevřeli 
největší Středisko 
technického 
vzdělávání 
na jižní Moravě



V říjnu byla v Dolních Vilémo-
vicích otevřena stálá expozice 
v rodném domě parašutisty 
Jana Kubiše, který společně 
s Jozefem Gabčíkem provedl 
v květnu 1942 atentát na Rein-
harda Heydricha.
Než se ale rodný dům hrdiny 
protinacistického odboje pro-
měnil v muzeum, musel projít 
náročnou rekonstrukcí, která 
vyšla na 3,5 milionu korun. „Tři 
miliony se nám podařilo sehnat 
prostřednictvím dvou veřejných 
sbírek,“ uvedla starostka Dol-
ních Vilémovic Jitka Boučková, 
jejíž velkou zásluhou se neoby-
vatelný dům proměnil během 
dvou let v muzeum. Rodný dům 
Jana Kubiše byl po rekonstrukci 
slavnostně otevřen před dvěma 
lety u příležitosti jeho nedožitých 
100. narozenin. Neodborných 
prací na opravě domku se 
s chutí ujaly desítky dobro-
volníků z řad místní omladiny, 
členů vojenských historických 

skupin „Benešovi muži“ a vojáci 
aktivních záloh při Krajském 
vojenském velitelství Jihlava. 
Za zdařilou rekonstrukcí stojí 
stavební firma Hádlík z Třebíče. 
V domku zůstalo mnoho pů-
vodních prvků a celý projekt se 
snažil co nejvíce ctít původní 
stav. Nutno poděkovat stovkám, 
ne-li tisícům dárců, kteří se podí-
leli na veřejné sbírce. Výše pří-
spěvků byly různé a za všechny 
jsme vděční. Asi nejvíce přispěla 
Skupina ČEZ, Kraj Vysočina 
a pan Alois Denemarek, rodák 
z Dolních Vilémovic a kamarád 
Jana Kubiše.
„Datum otevření stálé expozice 
24. října - nebylo vybráno náhod-
ně. V tento den v roce 1942 na-
cisté popravili spolupracovníky 
československých parašutistů,“ 
vysvětlila paní starostka. Stálá 
expozice přibližuje život Jana 
Kubiše od jeho narození až 
po jeho posmrtný odkaz. Sezná-
mit se můžete s jeho rodinou, 

vojenskou službou a odchodem 
do zahraniční armády. V multi-
mediálních vitrínách jsou k vidě-
ní i poprvé zveřejněné fotografie 
nebo videa. Při rekonstrukci 
domu byly nalezeny zazděné 
pod schody unikátní osobní 
předměty Jana Kubiše, které 
expozice nabízí, jedná se napří-
klad o pracovní knížku, knížku 
sociálního pojištění, vysvědčení 
nebo třeba i milostné dopisy.
„Novou expozici pro naše mu- 
zeum vytvořil Vojenský historic-
ký ústav Praha a jejím autorem 
je kurátor sbírek Zdeněk Špitál-
ník,“ doplnila Jitka Boučková. 
Při slavnostním otevření stálé 
expozice byla také odhalena 
Kubišova bronzová busta, kterou 
vytvořila sochařka Bohumíra 
Smolejová a Stanislav F. Műller, 
podle nejnověji objevených 
fotografií. Prostředky na pořízení 
busty poskytlo obci Ministerstvo 
obrany ČR.
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 Alena HostašováTEXT

Muzeum Jana Kubiše
v Dolních Vilémovicích
DNE 24. ŘÍJNA BYLA V DOLNÍCH VILÉMOVICÍCH SLAVNOSTNĚ 
ODHALENA BUSTA JANA KUBIŠE A OTEVŘENA STÁLÁ EXPOZICE  
V JEHO RODNÉM DOMĚ. SLAVNOSTI SE ZÚČASTNIL POSLEDNÍ ŽIJÍCÍ 
ZÁPADNÍ PARAŠUTISTA GENERÁL JAROSLAV KLEMEŠ.

Jan Kubiš: 
narodil se 24. 6. 1913, 
v čsl. armádě sloužil 
od 1. 10. 1935, 
16. června 1939 ilegálně 
přešel státní hranici 
a zapojil se do čsl. 
zahraniční armády, 
27. května 1942 spáchal 
atentát na  
R. Heydricha, zahynul 
18. června 1942. 

■  Muzeum je otevřeno celo-
ročně na zazvonění u pana 
správce Františka Sýkory, 
čp. 17
■  ohlášení větších skupin 
na tel. č. 724 189 755

Slavnostní odhalení busty Jana Kubiše

Expozice v rodném domě Jana Kubiše



Jednou z příčin problémů chování u dětí je, že rodiče v dětech 
nerozvíjejí tradiční lidské hodnoty, mají příliš mnoho práce 
a jsou časově vytížení. Podle psychologa Krpouna je potřeba 
přehodnotit, co je pro budoucí spokojenost a kladný vztah k sobě 
samému důležité. Pro radikální změnu společnosti je žádoucí 
prohlubovat skromnost a pokoru v životě. 
Zdeněk Krpoun je školní psycholog třebíčských základních škol. 
Vedle toho pracuje na lékařské fakultě v Brně. „Když jsem se 
hlásil na obor psychologie na Masarykově univerzitě, úspěšnost 
přijetí byla pouhých pět procent. Sám od sebe jsem vyžadoval 
kus práce, který jsem nakonec zúročil bez jakékoli pomoci. Od té 
doby neustále studuji a pracuji tak, abych rozvíjel nejen odbor-
nost, ale především empatii, akademickou půdou opomíjené 
tvůrčí myšlení a psychickou odolnost,“ vypráví Zdeněk. 
Postupně akademickou činnost omezuje tak, aby měl co nejvíce 
času na soustavnou péči o děti na třebíčských školách. „Vše se 
daří, ale někdy to znamená pracovat až 80 hodin týdně. Všechny 
aktivity mě ale baví natolik, že bych zvládl pracovat i déle,“ říká. 
Příčinou i řešením psychických problémů je ČAS.
V současnosti je standardem mít dobře placenou práci, být 
hodně časově vytížený a obklopovat se IT technologiemi, 
které nás modelují do obrazu, odpovídajícího současným 
pragmatickým hodnotám. „Je evidentní, že rodiče jsou 
přepracovaní, nemají čas na rozvoj a pěstování silných 
charakterových stránek u vlastních dětí a poddávají se okolním 
uspěchaným vlivům. Děti jsou tak zanedbané,“ popisuje 
zkušenosti psycholog. Dříve se více pracovalo manuálně 
a rodiče chodili domů nezatíženi stresem a dalšími pracovními 
povinnostmi. „Teď čas nemají, a když ano, odpočívají způsobem, 
který je pro dlouhodobé zklidnění mysli neefektivní,“ popisuje 
Krpoun.  Psychologie však ukazuje, že i to lze správnými 
metodami nacvičit a bez ohledu na čas věnovaný práci můžeme 
být neustále plní psychické energie. Stačí se odhodlat a zajít 
za správným odborníkem. 
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 Eva FruhwirtováTEXT A FOTO

 Petra ŠtrausováTEXT A FOTO

Refrén z písně, kterou složili účastníci Letní univerzity Dukovany 
2015, mi zní v uších stále. Chytlavá melodie. Krásné vzpomínky 
na dva týdny v Jaderné elektrárně Dukovany a 32 mladých 
nadějných techniků. Ty spojoval zájem načerpat co nejvíce informací 
a zkušeností z  provozu naší první jaderné elektrárny.  Letos se opět 
sešla skvělá parta lidí a nejinak tomu jistě bude i příští rok. 

■  Studuješ techniku na vysoké škole, zajímá tě oblast jaderné 
energetiky, chtěl/a bys nakouknout pod pokličku jaderné elektrárny, 
poznat lidi se stejnými zájmy, odhalit, v jakých profesích je možné se 
uplatnit, a další zajímavosti?  
■  Přihlas se na Letní univerzitu 2016 a zažij Letní univerzitu 
v Jaderné elektrárně Dukovany.

Přihlašování i více informací najdeš na  
www.kdejinde.cz v sekci „Pro studenty“
Těšíme se na vás!

Strategický nábor Skupiny ČEZ 

Alfa, beta, alfa beta, alfa beta, 
gama…
aneb
Pozvánka na Letní univerzitu
2016 v JE Dukovany

Psycholog Zdeněk Krpoun: 
Pro život je důležitá pokora 
a skromnost



Soutěžte s námi

7. října uplynulo 130. výročí od narození dánského věd-
ce, působícího především v oblasti atomové a jaderné 
fyziky Nielse Bohra. V roce 1913 vyvinul Bohr na základě 
představ Ernesta Rutherforda (model atomu s jádrem) 
a kvantové hypotézy Maxe Plancka, již rozvinul dále Albert 
Einstein, tzv. Bohrův model atomu (první kvantový model 
atomu).  V roce 1920 založil Ústav teoretické fyziky v Koda-
ni, kde zastával post ředitele. V roce 1922 mu byla udělena 
za výzkum struktury atomů a jejich záření Nobelova cena. 
Niels Bohr patří k zakládajícím členům vědeckého centra 
CERN. Bohr nebyl činný pouze v oblasti vědy, ale jeho 
aktivity směřovaly také do oblasti humanitární i politické. 
V době války pomáhal vědcům, kteří emigrovali z Němec-
ka. Po okupaci Dánska sám později emigroval... 
viz tajenku. Poslední dva roky války žil v Anglii a USA. 
Zemřel 18. listopadu 1962 v Kodani.

Sokola inspiruje čepice i bible
Nebývá obvyklé, aby měl „přespolní“ výtvarník zároveň 
dvě výstavy ve městě velikosti Třebíče. Václav Sokol, žijící 
od roku 2011 ve středočeských Úvalech, to dokázal. 
Autorovy precizní kresby tužkou a pastelem byly letos 
na podzim k vidění v bazilice sv. Prokopa a Panny Ma-
rie v Třebíči a v Galerii Chodba Katolického gymnázia 
Třebíč. Václav Sokol (*1938) je grafik a ilustrátor, píšící 
také články o výtvarném umění do Katolického týdeníku, 
Perspektiv a Revolver Revue. Nechává se inspirovat 
předměty a objekty, které jsou součástí našeho všedního 
života, ale běžně je přehlížíme. Sklenice, akvárium, čepice, 
dům, kostel, louka, vodní hladina, to vše rukou umělce 
dostává nadčasový význam. Viděný tvar Sokol oprošťuje 
od detailů a stylizuje často až na samu mez rozpoznatel-
nosti. S bratrem Janem, filosofem a překladatelem, vydali 
také knihu Čtení z Bible (1996 a 2014), jež spojuje srozu-
mitelný výklad pojmů biblické řeči od Jana s Václavovými 
pastelovými kresbami. V Galerii Chodba mohli milovníci 
výtvarného umění spatřit kresby z roku 2014, kdy autor 
pro druhé vydání knihy přikreslil či překreslil asi dvacet 
obrázků. Po pětadvaceti letech tak zároveň mohl znovu 
posoudit i nosnost svého výtvarného názoru založeného 
na velkém oproštění figurálních motivů od nepodstatných 
detailů a využití úhlopříčného rovnoběžného šrafování. 
Tímto způsobem se autorovi daří dodávat ilustracím vnitřní 
světlo, vznešenost, klid i vážnost, odpovídající biblické 
tematice. Sokolovy kresby jsou tak osobitou výtvarnou 
meditací nad hodnotami tohoto světa. Ano, meditace po-
zoruje podrobně a jako kus po kuse předměty, jež jsou 
schopny nás pohnout. Kontemplace pak vrhá zcela prostý 
a souhrnný pohled na předmět, jejž miluje.
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1. Jak se jmenuje film režiséra Felliniho z roku 1960, kde se objevuje foto-
graf Paparazzo?
NA Podvodník D Sladký život DO Osm a půl

2. Jméno Pavel (Paulus) pochází z latiny a původně znamenalo
AR Slavný A Milosrdný O Malý

3. Jedni z nejdůležitějších mužů v mém životě byli psi a koně. Autorkou 
tohoto výroku je
Š Liz Taylorová L Princezna Anne G Brigitte Bardotová

4. První část slova vyjadřující násobek základní fyzikální jednotky se nazývá
J Fento- E Funto- V Femto-

5. Každoročně uděluje Columbijská univerzita Pulitzerovu cenu za vý-
znamný počin v oblasti literatury a novinářství. Novinář a nakladatel Joseph 
Pulitzer byl původu
É Maďarského A Rakouského N Německého

6. Do Síně slávy byly postupně uvedeny L‘Air du Temps, Shalimar, Youth 
Dew, Aramis a White Linen. Jsou to
Š Vína D Parfémy TI Vítězky Velké liverpoolské

7. Ve kterém oboru se proslavil Friedrich August Kekulé?
SK Chemie K Hudba N Jazykověda

8. Písničky na alba Magia, Laundry Service a Oral Fixation Vol. 2 nazpívala
U Beyoncé Y Lady Gaga A Shakira

Tajenku posílejte mailem na adresu zpravodajedu@cez.cz 
nebo na korespondenčním lístku na adresu JAS, 
Sokolská 368, 675 55 Hrotovice do 15. ledna 2016

  VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA správná tajenka: techniku v Curychu

■  Agnieszka Uhlířová
■  Petr Čekal
■  Eva Dočkalová

 Arnošt PacolaTEXT



INZERCE

Inzerovat mohou soukromé osoby,
živnostníci a firmy, mající svoji provo-
zovnu ve dvacetikilometrovém pásmu
okolo elektrárny.

Cena inzerátu
■ 1/16 strany – 250 Kč vč. DPH
■ 2/16 strany – 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.

Vydavatel neodpovídá za kvalitu
inzerovaných výrobků a služeb

Adamera s.r.o.
Lesnictví a péče o stromy

- riziková těžba - odstranění pařezů frézováním
- likvidace větví štěpkováním
- prodej dřevních štěpků - péče o památné stromy
- bezpečnostní, zdravotní a redukční řezy na stromech
- bezpečnostní vazby v korunách stromů
- výsadba stromů na trvalé stanoviště
- stříhání živých plotů - sečení trávy, práce s křovinořezem
- sečení přerostlých porostů - mulčování
- likvidace náletových dřevin a buřeně, postřiky

www.adamera.cz

671 38 Višňové 187 
tel.: 606 532 184
e-mail: adamera.sro@seznam.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

VEJVALKA s.r.o.
•   Chytré elektronické řízení 
 a zabezpečovací systémy 
 pro Váš dům a objekty.

•   Domovní alarmy.

•   Domácí automatizace.

•   Profesionální hlídání 
 Vašeho objektu bezpečnostní 
 agenturou na 3 měsíce 
 ZDARMA.

Kontakt: 
JAN VEJVALKA
731 508 288
www.vejvalka.com

MED
Celoroční prodej - přímo od včelaře
květový, lipový, lesní medovicový, 

pastovaný
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.

Třebíč   Ostašov

prodej   servis   náhradní díly

ford.hlouch.cz

Pavel Blažek
B. Němcové 1115, Rosice

Tel.: 731 177 301, 
www.ZabezpecitAuto.cz

ZABEZPEČENÍ
VOZIDEL

● Autoalarmy
● Dálková ovládání
● Parkovací senzory
● Tažná zařízení
● Zámky řadicí páky

Prodej ● Montáž ● Servis



  SOUTĚŽENÍ PRO ŠKOLÁKY19

Milí školáci
ZKUSTE S NÁMI VYŘEŠIT HÁDANKY 
A ZÍSKEJTE CENY

Zpravodaj vám přináší další soutěž, kterou pro vás tradičně připra-
vilo brněnské vydavatelství KIRA. Svoje odpovědi na kores- 
pondenčním lístku nebo pohlednici zasílejte do 15. ledna 2016 
na adresu: JAS, Sokolská 368, 675 55 Hrotovice nebo na e-mail: 
zpravodajedu@cez.cz.

Výherci z minulého čísla
■   Marta Havlíková
■   Kateřina Novotná
■   Jitka Čekalová
■   Adéla Burianová
■   Tomáš Soukup
■   Nela Videnská
■   Dominik Havlát
■   Monika Matoušková
■   Adélka Poláková
■   Barbora Grundmanová

Najděte dvě shodné vánoční ozdoby. U ledových rampouchů se ulomily špičky. Jestliže je dokážete vrátit na 
místa, zjistíte, že jedna špička rampouchu přebývá. Která to je?

RAMPOUCHYOZDOBY

Vybarvěte všechny plošky, které obsahují samohlásky, a objeví se před vámi obrázek. 
Napište, které postavičky loutkového divadla vám dnes zahrají.

MAŇÁSCI

Najdět  pět skrytých výrazů  týkajících se Vánoc.
Počítačovou hru dostane Kája, stavebnici dejme Lídě, souhlasíš? * Ne 
každá reklama v televizi je účinná a zábavná * Náš Marek o ledačems 
hovořil už včera při jídle * Všechny knihy a sešity navoz do bytu tvé sestry 
Marie * Velitel ukázal tamborovi cestu zpátky do tábora *

VÁNOČNÍ SKRÝVAČKY

PŘIPRAVILO VYDAVATELSTVÍ KIRA BRNO

Po vepsání všech jedenácti výrazů na správná 
místa v obrazci kris-krosu si budete moci přečíst 
v prostředním řádku tajenku – už se všichni určitě 
těšíte.

Vodorovně:
BATERKA
BROUK
DATEL
TAJENKA
KÁVOVAR

Svisle:
BEDLE
JAKUB
KARTA
KOLIE
OSTŘÍ
ŠKVOR
ŽIVOT

TĚŠÍME SE

e ,



Odebírejte elektřinu i plyn od ČEZ. Vedle výhodné elektřiny pro vás máme  
plyn ČEZ S ODMĚNOU, který je každý rok levnější, a uspoříte až 10 %.  
Navíc všem, kdo topí zemním plynem, dáme bonus do výše 2 000 korun.

Zavolejte na naši Zákaznickou linku nebo se zastavte  
v některém z našich kontaktních míst.

Pomůžeme vám ušetřit.

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZwww.cez.cz/odmena | Zákaznická linka 840 840 840

Elektřina a plyn od jednoho 
dodavatele nám šetří čas i peníze
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