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Milí čtenáři,

první čtvrtletí roku 2017 se blíží ke konci a prostřednictvím 
Zpravodaje Jaderné elektrárny Dukovany vám opět přináší-
me informace o elektrárně i dění v regionu. 
Dne 2. ledna jsme Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost 
podali žádost o povolení 2. reaktorového bloku. Na tomto 
bloku nyní končí odstávka, při níž jsme dokončili všechny 
činnosti nezbytné k povolení dalšího provozu.
Mám radost, že se také vyvíjí příprava nových bloků. Zjišťo-
vací řízení k posuzování procesu vlivů na životní prostředí 
pro nové bloky v Dukovanech bylo ukončeno a nyní se 
zpracovávají zaslané připomínky. Samotný proces EIA by 
měl být spuštěn v polovině tohoto roku. I když je před námi 
ještě cesta velmi dlouhá, věřím, že bude úspěšná.
Tak jako v minulosti, i letos je Skupinou ČEZ prostřednic-
tvím Nadace ČEZ podporován rozvoj regionu, ať už jde 
o obnovu památek, zlepšování životního prostředí či spole-
čenské, sportovní a kulturní dění v obcích a městech.

Přeji vám krásné jarní dny.

Miloš Štěpanovský, 
ředitel Jaderné elektrárny Dukovany
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 Jiří BezděkTEXT

Dne 2. 1. 2017 podal ČEZ, a. s., na Státní 
úřad pro jadernou bezpečnost žádost 
o povolení provozu 2. reaktorového 
bloku Jaderné elektrárny Dukovany 
po 10. 7. 2017, kdy vyprší platnost 
stávajícího povolení. K žádosti byla dle 
požadavků předána rozsáhlá popisná 
a hodnotící dokumentace, podložená 
výsledky rozsáhlých kontrol a testů, pro-
kazující připravenost zařízení a personálu 
k dalšímu bezpečnému a spolehlivému 
provozu elektrárny. Nyní následuje období posuzování předložených dokumen-
tů, v jehož průběhu mohou být vzneseny požadavky na doplnění, které budou 
průběžně vypořádány. S ohledem na plánované doplnění dokumentace z aktu-
álně probíhající odstávky 2. reaktorového bloku je předpoklad vydání rozhodnutí 
SÚJB na počátku července.
V březnu loňského roku obdržel ČEZ, a. s., povolení dalšího provozu 1. reaktoro-
vého bloku na dobu neurčitou, obsahující podmínky, které je nutné plnit v poža-
dovaných termínech.
Pro zbývající dva bloky – č. 3 a 4, kterým vyprší platnost povolení k provozu 
31. 12. 2017, budou žádosti předány SÚJB v letošním roce.

Odstávka	1.	bloku

V Infocentrech PVE Dalešice a JE obsloužili v roce 2016 rekordních 41 859 
návštěvníků. Vzdělávací prohlídky Infocentra nebo speciální prohlídky areálu 
přivedly do Jaderné elektrárny Dukovany nebývale vysoký počet domácích 
i zahraničních návštěvníků. S počtem 30 331 osob je to nejvyšší návštěvnost. 
Pozornosti návštěvníků se těšila také Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, 
kterou navštívilo 11 528 zájemců a společně s dukovanským Infocentrem tak 
překonaly dlouholeté rekordy v návštěvnosti. Obě Infocentra jsou držiteli certifi-
kátu Českého systému kvality služeb.
Mimořádný zájem o návštěvu elektrárny byl zaznamenán také ve světě 
zvířat. Vedle již tradičně zde žijících zajíců a holubů se přidali například bobři 
nebo užovka. Výjimkou nebyl ani odchyt úhořů, kterým, jak se ukázalo, se 
v bazénech pod chladicími věžemi daří. Prvními návštěvníky nového roku 
2017 z říše zvířat bylo hned 5 netopýrů, kteří byli 2. 1. 2017 po odchytu předáni 
do odborné péče.

Víte,	že...?

Skupina ČEZ pravidelně obsazuje první příčky anket 
o nejatraktivnějšího zaměstnavatele. Tomu musí od-
povídat i náborový web, a proto začátkem ledna 2017 
Skupina ČEZ spustila jeho modernější verzi na adre-
se www.kdejinde.cz. Stránky jsou nově postaveny 
na multimédiích a vycházejí z nejlepších postupů 
v oblasti webového designu. 
Díky webu se v Jaderné elektrárně Dukovany daří 
zajišťovat generační obměnu personálu, a nábor no-
vých zaměstnanců, který byl v roce 2016 mimořádně 
vysoký. Zájem o práci projevují zejména lidé z Brna 
a okolí, Znojemska a Třebíčska, ale výjimkou nejsou 
ani zájemci ze vzdálenějších koutů ČR. Za prací se 
v loňském roce přistěhovali například zájemci z Ostra-
vy nebo ze Slovenska, kteří jsou dnes již zaměstnanci 
elektrárny. 

 V lokalitě Dukovany pracuje 1 295 zaměstnanců 
Skupiny ČEZ, z toho 100 žen?

 V samotné elektrárně pracuje 791 zaměstnanců, 
z toho 35 žen?

 Věkový průměr zaměstnanců je 47,5 roků?

ČEZ	požádal	o	další	provoz	2.	reaktorového	bloku	
Jaderné	elektrárny	Dukovany

Třetina	nových	zaměstnanců	
přichází	do	Skupiny	ČEZ	
přes	kariérní	web

Od 21. ledna probíhá plánovaná odstávka 1. bloku, 
která potrvá do 20. května. Během ní energetici v re-
aktoru vymění pětinu paliva za čerstvé a vedle stovek 
standardních činností se uskuteční i realizace 45 
významných technických akcí. 
Vedle výměny pětiny paliva nebo modernizace cen-
trální čerpací stanice je provedena kontrola tlakové 
nádoby reaktoru, teplosměnných ploch parogenerá-
torů nebo výměny potrubních tras superhavarijních 
napájecích čerpadel. Významnou investiční akcí je plá-
novaná modernizace řídicího a kontrolního systému 
centrální čerpací stanice prvního dvojbloku, která si 
vyžádala asi 50denní souběh s odstávkou 2. bloku. 
Bez souběhu by nebylo možné modernizaci, která 
je nezbytná pro úspěšné obdržení povolení dalšího 
dlouhodobého provozu 2. RB, provést. Odstávka  
2. bloku začala 17. září a v těchto dnech končí.
Dokončením programu LTO (Long Term Operation, 
tzn. Dlouhodobý provoz) v letošním roce skončí obdo-
bí několikaměsíčních odstávek bloků, během kterých 
bylo nutno provést tisíce kontrol, testů a časově i eko-
nomicky náročných investičních akcí.

Nové	rekordy	v	návštěvnosti	elektráren.	
Své	zástupce	měla	i	říše	zvířat
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 Jiří BezděkTEXT

 Jan SuchardaFOTO

Nové	prvky	fyzické	ochrany	
Jaderné	elektrárny	Dukovany

Nový vstup a vjezd do Jaderné 
elektrárny Dukovany, který byl po ně-
kolikaměsíční rekonstrukci otevřen 
v minulém roce, byl nově doplněn 
o tzv. 4. stanoviště s rentgenem, určené 
k fyzické kontrole zavazadel a k osobní 
kontrole osob s vybranými zdravotními 
potížemi nebo opakovanou identifikací 
kovových předmětů. V praxi může jít 
například o osoby s kardiostimulátory 
nebo o osoby s obuví s kovovými prvky.
„Je to i reakce na dění kolem nás. 
Bezprostředně elektrárně žádné 
nebezpečí nehrozí, ale nic nelze pod-
cenit, zvláště ne ochranu jaderných 
elektráren. Je to zcela nové opatření 
i pro naše zaměstnance, kteří denně 
vstupují do elektrárny. Nové vybave-
ní přispěje také k plynulejším prů-
chodům,“ sdělil Roman Havlín ředitel 
útvaru Bezpečnost. Do ostrého provozu 
bylo zařízení uvedeno v průběhu ledna 
roku 2017.
Do provozu bylo uvedeno také nové, 
mechanicky odolnější oplocení kolem 
obou hlavních výrobních bloků, 

čerpacích stanic a ventilátorových 
věží. Výstavba nového oplocení trvala 
několik měsíců a v jejím průběhu 
musela být dodržena úroveň ochra-
ny. Proto bylo vybudováno dočasné 
oplocení a následně postaveno nové, 
které je vybaveno moderní detekční 
technikou. Celkem bylo vybudováno 
2 900 metrů oplocení, které naplňuje 
vyhlášku Atomového zákona č. 361, 
jenž vstoupil v platnost 1. ledna 2017. 
Jaderná elektrárna Dukovany patří 
mezi nejpřísněji střežené objekty 
v České republice a její ochranu tvoří 
několik stupňů fyzických bariér. ČEZ 
jen do fyzické ochrany elektrárny 
investoval v roce 2016 téměř 150 
milionů korun. V areálu je také trvale 
přítomna Speciální jednotka Policie 
České republiky. Naposledy si ochranu 
elektrárny společně s Armádou České 
republiky procvičili loni v září při cviče-
ní Safeguard Dukovany 2016.

Jaderná elektrárna dukovany rozšířila technické vybavení 
vstupní kontroly. od prosince Je plně funkční nové oplocení 
včetně moderní zabezpečovací techniky, které splňuJe požadavky 
atomového zákona, platného od roku 2017. 

Od	začátku	roku	2017	platí	nový	atomový	zákon

Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. akceptuje požadavky současné-
ho mezinárodního práva a také transponuje nové evropské směrnice 
do české legislativy. Zákon zejména zpřesňuje některé technické poža-
davky a pravidla pro provoz stávajících jaderných elektráren a pravidla 
pro uvádění nových bloků do provozu.
Zákon č. 263/2016 Sb. také definuje, co jsou v oblasti jaderné energeti-
ky citlivé činnosti podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Nově definuje tzv. Životně důležité prostory, na základě kterých budou 
muset stovky zaměstnanců, pohybujících se v elektrárně, ke všem 
dosavadním testům a zkouškám absolvovat navíc i bezpečnostní 
prověrky. Podle důvodové zprávy půjde v republice asi o 2 700 osob, v Ja-
derné elektrárně Dukovany o několik set pracovníků, které bude prověřovat 
Národní bezpečnostní úřad..
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ENERGETICI	mají	široké		
možnosti	pracovního	uplatnění
střední průmyslová škola v třebíči nabízí záJemcům o technické 
vzdělávání unikátní obor enerGetika, který Je kombinací elektro 
a stroJírenských předmětů. 

  archiv SPŠFOTO

  Linda NavrátilováTEXT

  Linda Navrátilová, Strategický nábor ČEZTEXT

Obor ENERGETIKA má ve Střední průmyslové 
škole v Třebíči již osmiletou tradici. Projekt vzdě-
lávání energetiků podporuje i Jaderná elektrárna 
Dukovany, takže studenti mají zajištěné praxe 
přímo v provozu. Během studia se účastní zají-
mavých exkurzí a každý ze studentů dostane svůj 
vlastní notebook. Absolventi většinou pokračují 
ve studiu na vysokých technických školách. Těm, 
kteří se chtějí vrhnout přímo do pracovního proce-
su, nabízí Jaderná elektrárna Dukovany konkrétní 
pracovní pozice. V elektrárně našlo doposud 
uplatnění již 20 absolventů. Pozitivní zprávou je, že 
zkušení odborníci si mladé posily chválí a oceňují 

jejich připravenost. Výhoda znalosti elektro oboru 
i strojírenství je pro absolventy velkým benefitem, 
se kterým se v současné době na trhu práce určitě 
neztratí.
I letos se mohou zájemci o studium energetiky 
hlásit a letos poprvé nebudou muset absol-
vovat psychologické testy, jako tomu bývalo 
v dřívějších letech. Na základě domluvy školy 
a partnerů musí žáci splnit jen standardní 
přijímací zkoušku jako na jakýkoliv jiný obor.

Rozhovor s absolventem oboru ENERGETIKA, který pracuje v JE Dukovany

Jiří Sklenář  

Bydlí v Koněšíně, v letech 2011–15 
studoval obor Energetika na SPŠ 
Třebíč. V JE Dukovany pracuje 
od roku 2015  jako technik provozu 
venkovních objektů.
Jeho koníčkem je hudba – hraje 
na saxofon, klavír a varhany. 

■			Jirko, patříš mezi 20 absolventů 
oboru ENERGETIKA, kteří pracují v JE Dukovany. Jak po půl-
druhém roce v práci zpětně hodnotíš studium na střední 
škole?
Studium oboru Energetika bylo velmi pestré, učili jsme se elektro 
i strojní předměty. Takže jsem se na konci střední školy mohl 
rozhodnout, jakým směrem se vydám. V elektrárně pracuji jako 
technik provozu venkovních objektů a znalost obou oblastí mi 

dává mnohem větší vhled do některých problémů. Během studia 
pro mě byla velmi přínosná i praxe v provozu elektrárny.
■			Jak ses dostal k práci v JE Dukovany? A proč jsi nešel 
raději studovat vysokou školu jako mnoho tvých spolužáků? 
Ve 4. ročníku jsme dostali konkrétní nabídky pracovních míst 
od personalistů z elektrárny.
Musel jsem se rozhodnout – práce nebo vysoká škola. Bylo to 
velmi těžké, ale zvítězila práce. Jsem praktik, rád si věci „osahám“ 
než se o nich jen teoreticky učím. Nakonec jsem se ale na vy-
sokou školu stejně přihlásil a nyní studuji dálkově 1. ročník VUT 
v Brně. Firma mi to umožňuje a podporuje mě v tom. Je to teď 
sice náročnější, ale do budoucna budu mít na trhu práce s vyso-
kou školou a několika lety praxe rozhodně výhodu. 
■			Jaké byly tvé první dojmy po nástupu do JE Dukovany?
Největším překvapením pro mě byl pohodový přístup kolegů, cítil 
jsem se, jako bych přišel do rodiny. Všichni se mi snažili pomoci 
a byli vstřícní. Žádné „Seš mladej a novej, tak makej!“ 
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  Pavel NekulaTEXT	A	FOTO

Na přelomu října a listopadu 
2016 jsem měl možnost zúčastnit 
se společně se svými kolegy 
Naďou Bílou, Zbyňkem Grundou 
a Ladislavem Dubským mise 
WANO Peer Review na francouz-
ské jaderné elektrárně Chinon 
jako pozorovatel v oblasti Inžený-
ring, zaměření Řízení spolehlivos-
ti. Naše mise začala 25. října, kdy 
jsme z Prahy vyrazili směr Paříž. 
Odtud nás čekala tříhodinová 
cesta autobusem do městečka 
Chinon, které je dobře známé 
nejen díky výborným podmínkám 
pro pěstování vína, ale i díky his-
torickému hradu, který nějakou 
dobu sloužil jako útočiště pro 

Tým mise WANO před elektrárnou Chinon

Jaderná elektrárna Chinon

Johanku z Arku. Vlastní elektrár-
na, kterou provozuje nadnárodní 
společnost EDF, má celkem 
sedm bloků. Tři bloky jsou odsta-
vené, zbylé čtyři tlakovodní bloky 
jsou v provozu od roku 1984, 
respektive 1988 a jejich výkon je 
905 MW. EDF provozuje celkem 
28 stejných bloků, což je výhoda 
z pohledu sdílení provozních 
zkušeností, informací a například 
náhradních dílů. V elektrárně byl 
spuštěn vůbec první jaderný blok 
ve Francii v roce 1964. Dále je 
třeba zajímavé, že s elektrárnou 
sousedí obrovské skleníky pro 
pěstování zeleniny, které jsou 
zásobovány teplem právě z elek-
trárny a například i to, že chladicí 
věže jsou vysoké pouze 20 m, 
aby nenarušovaly ráz okolní 
krajiny – o to jsou ale širší, aby 
dokázaly uchladit vodu potřeb-
nou pro všechny čtyři provozova-
né bloky. 
Náš tým, vedený Zbyňkem 
Grundou, měl celkem 28 členů 
z 11 zemí – Bulharsko, Finsko, 
Francie, Maďarsko, Rusko, Jižní 
Afrika, Ukrajina, Česká republika, 
Japonsko, Slovensko a Švédsko. 
Jednalo se o unikátní a první 
misi WANO svého druhu, kdy 
tým složený převážně z expertů  

Moskevského centra WANO, 
provedl prověrku elektrárny, 
která patří do Pařížského centra 
WANO. Misi proto byla věnová-
na náležitá pozornost a i z toho 
důvodu nás poctil návštěvou 
prezident WANO p. Jacques 
Regaldo a ředitel Moskevského 
centra p. Vasily Aksenov. Co 
se týče samotné mise, tak díky 
tomu, že bylo hodně členů týmu, 
bylo i hodně faktů (750!!), které 
slouží jako základní podklad 
pro definici oblastí pro zlepšení. 
Po zhodnocení všech faktů jsem 
podal jeden návrh na zlepšení 
v mé oblasti řízení spolehlivosti 
s tím, že elektrárna s tímto proce-
sem začala v roce 2012 a stále 
má co zlepšovat. Celkem bylo 
uděleno 12 oblastí pro zlepšení 
a tři dobré praxe.
Stav elektrárny byl v celku dobrý, 
horší to bylo s úrovní BoZP 
a požární bezpečností, v po-
rovnání s našimi elektrárnami. 
Elektrárna identifikovala hodně 
neshod a událostí a ještě před 
naším příjezdem spustila některé 
iniciativy pro zlepšení. Dalším 
omezením bylo i z mého pohledu 
to, že elektrárny sdílejí hodně 
zkušenosti v rámci EDF, ale o to 
méně se jim to daří s ostatními 
elektrárnami ve světě.

Co se týče našich counterpart-
nerů, lidí na straně elektrárny, 
tak je zajímavé, že pokud působí 
na vedoucí pozici, tak je otázkou 
času, než se přesunou na jinou 
elektrárnu. Společnost EDF apli-
kuje systém rotace vedoucích 
pracovníků a můj counterpart 
byl na elektrárně rok a předtím 
byl delší dobu v Paříži v divizi 
Údržba. 
Nemohu zapomenout na po-
chvalu pro francouzskou kuchy-
ni. Měli jsme možnost ochutnat 
několik typicky francouzských 
jídel a musím říct, že Francie je 
rájem pro gurmány nejen v ob-
lasti gastronomie, ale i dobrého 
vína.
S výsledky mise byla spokojena 
nejen elektrárna, ale i WANO, 
pro které mise potvrdila funkč-
nost a kvalitu metodiky Peer 
Review v rámci různých regio-
nálních center WANO. Osobně 
jsem navázal kontakty nejen 
s kolegy v  týmu WANO, ale 
i s kolegy, counterpartnery, kteří 
zastupovali elektrárnu. Do bu-
doucna se to bude určitě hodit, 
protože všichni řešíme podobné 
problémy.

Pohled	do	Francie:
Jaderná	elektrárna	Chinon



a dobře,“ říká velitel Hasičského 
záchranného sboru JE Dukova-
ny Josef Čapek. 

■		Profesionální hasiči byli v ne-
dávné minulosti rovněž oceněni 
Ministrem vnitra a Krajským 
ředitelem HZS Kraje Vysočina.

■		Dukovanští hasiči již dlouho-
době pomáhají v okolí elektrárny 
a spolupracují se svými kolegy 
z IZS ČR. Mimo elektrárnu 
v roce 2016 zasahovali při 
likvidaci následků dopravních 
nehod, a to celkem v deseti 
případech. Jejich činnost díky 
blízkosti elektrárny spočívala 
především v poskytování rychlé 
první předlékařské pomocí a za-
jištění prostor. Hasiči v blízkém 
regionu působí také preventivně 
a podíleli se na ukázkách hasič-
ské techniky pro veřejnost. 
Jejich vybavení patří mezi 
nejlepší. 

■		V rámci příprav elektrárny 
na další dlouhodobý provoz 
byla seizmicky zodolněna 

Hlavní činností hasičů Jader-
né elektrárny Dukovany jsou 
asistence a dohledy při pracích 
s otevřeným ohněm, technická 
a technologická pomoc, při běž-
ném provozu elektrárny. Těchto 
zásahů a činností v loňském 
roce provedli hasiči EDU celkem 
993. Největší podíl mají zása-
hy preventivního charakteru, 
jako například dohled při práci 
s otevřeným ohněm a dalších 
servisních a údržbových pracích. 
Technickou pomocí je například 
odchyt zvěře, kontrolní měře-
ní koncentrace plynů, jištění 
pracovníků ve výškách, ale také 
odchyt netopýrů či včelích rojů 
z prostor elektrárny. 

■		V prosinci roku 2016 zís-
kal útvar Požární ochrany JE 
Dukovany od společnosti ČEPS 
medaili Za zásluhy o bezpečnost 
přenosové soustavy, která je vel-
mi respektovaná na evropském 
trhu s elektřinou. 
„Je to ocenění práce celého 
útvaru a pro mě to znamená, 
že děláme svoji práci poctivě 
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Medaile	za	zásluhy	o	bezpečnost	
přenosové	soustavy	pro	hasiče	elektrárny

požární stanice, pořízeny nové 
hasičské vozy, výsuvná plošina 
s dosahem do výšky 42 metrů 
v celkové hodnotě cca 40 milio-
nů korun.

■		Nedílnou součástí práce 
hasičů je výcvik. Jen v roce 
2016 bylo provedeno celkem 
77 požárních cvičení. V měsíci 
říjnu bylo uskutečněno společné 
cvičení s jednotkami IZS, zamě-
řené na pád letadla na území 
elektrárny. Cvičení probíhalo 
za účasti 9 jednotek Kraje 
Vysočina a Jihomoravského 
kraje. Tato společná cvičení jsou 
prováděna každý rok.
Z důvodu větší bezpečnosti 
elektrárny byl navýšen stav hasi-
čů na celkový počet 64. Právě 
hasiči jsou spolu s operátory 
v první skupině zaměstnan-
ců, kteří musí v následujících 
měsících projít podle nového 
Atomového zákona tzv. Bezpeč-
nostní prověrkou.

profesionální hasiči z Jaderné elektrárny dukovany v loňském 
roce vyJížděli k zásahům či asistovali při různých výkonech 
v elektrárně téměř v tisíci případech. ani Jedenkrát to však nebylo 
při požáru.

Josef Čapek, velitel HZS 
JE Dukovany
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Jak	se	posunula	příprava	výstavby	
5.	bloku	v	Dukovanech?	

V úterý 24. ledna se uskutečnila valná 
hromada sdružení Energetické Třebíčsko. 
Ve veřejné části jednání vystoupil vládní 
zmocněnec pro jadernou energetiku 
Ján Štuller, ředitel JE Dukovany Miloš 
Štěpanovský a ředitel nově vzniklé dceřiné 
společnosti ČEZ s názvem EDU II Martin 
Uhlíř. Ve svých vystoupeních představili 
aktuální stav přípravy výstavby nového 
jaderného zdroje v Dukovanech. Vládní 
zmocněnec informoval o práci vládního 
výboru pro jadernou energetiku a zástupci 
ČEZ o posuzování vlivů na životní prostředí 
EIA a provozu jaderné elektrárny. Zasedání 
se zúčastnil i ředitel Správy úložišť 
radioaktivních odpadů Jiří Slovák, který 
informoval o současném stavu hledání 
lokality pro hlubinné úložiště vysoce 
radioaktivních odpadů.
■		Vládní zmocněnec Ján Štuller ocenil 
práci Energetického Třebíčska
V úvodu představil předseda Energetického 
Třebíčska Vítězslav Jonáš činnost sdružení 
v roce 2016. Ve výčtu nechyběly kulaté stoly, 
konference a nespočet jednání s členy vlády 
a českého parlamentu. „Není sporu o tom, 
že díky vaší činnosti se začaly věci hýbat 
rychleji a intenzivněji,“ uvedl Ján Štuller 
a pokračoval s konkrétním příkladem: „Třetí 
zasedání stálého výboru mělo nekonkrétní 
termín mezi únorem a březnem. Program byl 
nejasný. Z větší části přispělo Energetické 
Třebíčsko k tomu, že termín tohoto zasedání 
se přesunul na leden, byl přizván také 
premiér a další hosté.“ Zasedání vládního 
výboru pro jadernou energetiku potvrdilo, 
že výběr dodavatele pro výstavbu by se měl 
konat cestou soutěže, ale ne podle zákona 
o veřejných zakázkách. Česká republika 

bude Evropskou komisi žádat o tzv. sekto-
rovou výjimku.
■		Proces EIA na nový blok v Dukovanech
Martin Uhlíř, ředitel nové společnosti EDU II, 
která bude investorem nového bloku, popsal 
proces posouzení vlivu výstavby na životní 
prostředí (EIA). „Záměr jsme oznámili v čer-
venci loňského roku. Do konce září probí-
hal sběr připomínek od občanů v ČR i ze 
zahraničí. Celkem se sešly desítky tisíc reakcí 
a připomínek. Vše jsme zpracovali a vytvořili 
přibližně šest set oblastí, které musíme do-
pracovat do tzv. velké dokumentace EIA. To 
chceme mít hotové v první polovině letošního 
roku,“ vysvětlil Martin Uhlíř. Začátkem příští-
ho roku budou mezinárodní projedná-
vání. Závěrečné stanovisko bude známo 
v roce 2018. 
■		Kraj Vysočina zřídil komisi pro výstav-
bu 5. bloku a deklaroval podporu jádru 
v Dukovanech
Zastupitelstvo Kraje Vysočina přijalo usne-
sení, vyjadřující podporu přípravě výstavby 
nového jaderného zdroje v lokalitě Duko-
vany. „Budeme požadovat uspíšení pří-
pravné, projektové a schvalovací fáze obou 
projektů – tedy EDU 5 a EDU 6,“ ubezpečil 
náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel 
Franěk. Rada Kraje Vysočina také připravuje 
zřízení odborné komise rady, která by se 
danou problematikou systémově a syste-
maticky zabývala. Do komise jsou mimo 
jiné navrženi Vítězslav Jonáš za Energetické 
Třebíčsko, Vladimír Měrka za Energoregion, 
ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský, ředitel 
společnosti EDU II Martin Uhlíř, za Občan-
skou bezpečnostní komisi Aleš John a také 
zástupce Třebíče a Okresní hospodářské 
komory Třebíč. 

■		Zmocněncem za Jihomoravský kraj 
pro jednání o výstavbě jmenován Tomáš 
Třetina
Začátkem roku jmenovala Rada Jihomorav-
ského kraje starostu Moravského Krumlova 
Tomáše Třetinu jako zástupce pro jednání 
o přípravě výstavby nových bloků v Dukova-
nech. „Připravujeme zřízení Komise, podob-
ně, jako to udělal Kraj Vysočina. Minulá vlá-
da Jihomoravského kraje v této věci nebyla 
příliš aktivní. Budu usilovat o to, abychom se 
maximálně zapojili do jednání a společnými 
silami se nám podařilo přispět k výstavbě 
nového jaderného zdroje. Uvědomujeme 
si, že s tím úzce souvisí další rozvoj našeho 
regionu,“ oznámil Tomáš Třetina. 
■		Podnikatelé: Chceme se podílet na vý-
stavbě
V diskuzi shrnul předseda Okresní hos-
podářské komory Třebíč Richard Horký 
výsledky výzkumu mezi firmami na Vysoči-
ně. „Devadesát procent firem na Třebíčsku 
je pro výstavbu, na Vysočině je to pak 
osmdesát tři procent firem, které podporují 
výstavbu,“ řekl Horký a prohlásil, že jako 
podnikatelé si váží jednoty a přispějí, jak 
budou moci. 
Ve spolupráci s ČEZ uspořádá Energetic-
ké Třebíčsko v letošním roce semináře se 
studenty středních a vysokých škol. „Musíme 
už nyní připravovat mladou generaci pro 
výstavbu a především pro provoz nových ja-
derných bloků. Doufám, že se nám to podaří 
a že mladí odborníci navážou na úspěšné 
provozovatele současných bloků,“ sdělil 
předseda Energetického Třebíčska Vítězslav 
Jonáš.

  Eva FruhwirtováTEXT	A	FOTO
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V letošním roce představíme 
několik obcí, které se nachá-
zejí na okraji 20 km pásma 
od JE Dukovany. Jednou 
z nich je obec Hostim se 
430 obyvateli, v níž od roku 
2014 zastává funkci starosty 
Ing. Milan Kouba. 
Obec se nachází v mírně zvlně-
né krajině Jevišovické pahor-
katiny 9 km východně od Mo-
ravských Budějovic. Osídlení 
zdejší lokality je dokládáno již 
v mladší době kamenné, tj. před 
7000 lety. První písemná zmínka 
o Hostimě je z roku 1252. 
V katastru obce se nachází 
zřícenina hradu Bukovina zřejmě 
z 1. poloviny 14. století. Domi-
nanty obce tvoří kostel svatého 
Františka z Assisi a zámek stojící 
v místě původní středověké 
vodní tvrze, ve kterém je dnes 
umístěn domov pro seniory. 
Ojedinělou památku lidového 
stavitelství připomíná dřevěná 
kaplička. Nachází se na návsi 
stejně jako socha sv. Jana Ne-
pomuckého. Hrdiny 1. světové 
války připomíná kříž a památník 
tří moravských buditelů. K dal-
ším památkám patří např. fara, 
či budova lesní správy, kaple 
svatého Kříže se hřbitovem nebo 
sýpka z 18. století na návrší nad 
obcí, či areál bývalého pivovaru. 
V obci a blízkém okolí je více, 
než je obvyklé, několik výklen-
kových kapliček. Obec obklo-

pují rozsáhlé lesy s turistickými 
a cyklistickými cestami. Vodní 
nádrž na říčce Nedvěka je využí-
vána pro sportovní rybaření.
Obec je zřizovatelem základní 
a mateřské školy. Žáci pěti 
ročníků se učí ve dvou třídách 
malotřídní školy. Ke sportovnímu 
vyžití slouží fotbalové hřiště, 
víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem, kde se hraje tenis, 
volejbal, nohejbal i jiné sporty. Ty 
všechny se mohou hrát i ve vel-
ké tělocvičně, která je využívána 
i pro kulturní události. 
Největším zájmovým spolkem je 
TJ Hostim. Fotbalový oddíl hraje 
již třetí rok úspěšně okresní 
přebor za podpory aktivního 
fanklubu příznivců i z okolních 
obcí. Na rekreační úrovni jsou 
dva oddíly volejbalu, oddíly 
nohejbalu, florbalu a cvičení žen. 
Sbor dobrovolných hasičů 
má i družstvo mladých hasičů. 
V obci působí i myslivecké 
sdružení Hubert. Obec, spolky 
ale i někteří podnikatelé a aktivní 
občané zajišťují řadu akcí např. 
dětský den, drakyádu, mikuláš-
skou besídku, vánoční tvoření, 
masopust, pouť, adventní zpívání 
u vánočního stromu, hudební 
koncerty, taneční zábavy, setkání 
seniorů. Tradicí se staly i společ-
né turistické výlety do blízkého 
okolí. V 80. letech minulého sto-
letí bylo v obci vybudováno letní 
kino, do kterého přišlo na jedno 

představení i 300 diváků. Proto-
že kina prošla digitalizací a obec 
nebyla schopna ji z finančních 
důvodů provést, poslední tři roky 
se zde již nepromítá a je využí-
váno jen k pořádání kulturních 
akcí. Vloni byla ukončena největ-
ší investiční akce, a to zpro-
voznění splaškové kanalizace. 
Přestože tato akce obec značně 
finančně vyčerpala, podařilo se 
zrekonstruovat autobusovou če-
kárnu, opravit tělocvičnu a část 
místních komunikací. Pracuje 
se i na novém územním plánu. 
Vedle úprav komunikací je 
v plánu oprava školy a příprava 
modernizace místního rozhlasu 
a veřejného osvětlení. Zájemci 
o dění v obci mohou navštívit 
webové stránky, kde jsou k dis-
pozici i zpravodaje obce, které 
vycházejí pod vedením šéfredak-
torky Mgr. Marcely Hanákové 3 
až 4 krát ročně. 
■	Na závěr tradiční otázka pro 
pana starostu: Máte nějakého 
koníčka a jak relaxujete?
Mezi mé koníčky patřil vždy 
sport, turistika a cestování. Již 
delší dobu jsem v důchodu, tak-
že čas na relaxaci není problé-
mem. Užíváme si s manželkou 
i skvělých koncertů v blízkém 
okolí a občasnou návštěvu 
brněnských divadel.
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Jak	se	žije	sousedům:
Obec	Hostim

http://mesta.obce.cz/
vismo/index.asp?id_
org=4574

  WEB OBCE HOStIM

Hostimské posvíceníFotbaloví fanoušci

Kostel sv. Františka z Assisi

Zámek



■  Kde ve svých 43 letech be-
rete energii a motivaci na to, 
věnovat se sportu na nejvyš-
ší úrovni?
Motivaci nepotřebuji. Pokud 
něco miluješ, je to samo 
o sobě motivací. A energii? Tu 
každý sbírá jinak.  

■  Musel jste v průběhu let 
změnit tréninkové metody?
Tělo má svoje možnosti, 
které ani nedokážeme využít. 
Nevěřím tomu, že se dá unavit, 
protože v sobě má spoustu 
rezerv. Ani si nemyslím, že 
je potřeba něco měnit. Ba 

Jaromír	Jágr:	Nevěřím,	že	se	dá	tělo	unavit
naopak. Jediným problémem 
je, když vypadneš ze zápaso-
vého rytmu a máš delší volno. 
Po něm je hrozně těžké zase 
do tréninků a zápasů naskako-
vat. Jenže to zná každý; není 
to jen ve sportu, ale i v jakém-
koliv jiném zaměstnání. Vrátit 
se odněkud třeba po dvou 
měsících do práce a sedět tam 
pak mnoho hodin, to asi taky 
nebývá příjemné. Ty začátky 
po pauzách bývají zkrátka 
hodně těžké.

■  V létě jste vždycky tréno-
val většinou v noci a přes 

hokeJová leGenda, sportovní 
fenomén, mnohonásobný 
reprezentant. mistr světa, vítěz 
olympiády a dvou stanley cupů, 
držitel řady individuálních 
ocenění. idol mnoha Generací 
kluků i dívek, milovník vtípků 
a srandiček, ale také věřící 
křesťan se záJmem o duchovní 
věci. 
to všechno Je slavné číslo 
68, kladenský rodák a patriot 
Jaromír JáGr.
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den odpočíval. Změnil jste 
to letos kvůli tomu, abyste 
mohl být víc s kladenským 
týmem?
Nic neměním, chodím na led 
s mužstvem a individuálně 
ještě večer. Už je to samozřej-
mě těžší než dřív; snad ani ne 
věkem, jako spíš leností. Jak 
člověk stárne, je čím dál těžší 
se dostat na startu přípravy 
do tempa, hlavně když víš, že 
vlastně ještě nemusíš. To je 
největší zlo. Ale snažím se. 

■  Jak trávíte volný čas v prů-
běhu sezóny NHL, pořád 
ještě hlavně spánkem?
Mojí výhodou je, tedy v tomto 
ohledu, že nemám rodinu 
a nemusím se starat o děti. 
Mohu si tak víceméně dělat, co 
chci. Než ztrácet čas hloupost-
mi, třeba chodit po nákupech 
nebo se koukat na televizi, to 
si jdu raději lehnout, protože 
spánek je důležitý. A když už, 
nejlepší je si něco přečíst nebo 
se věnovat věcem, které mě 
zajímají. No a nejlíp v posteli. 

■  Jak se změnil váš jídelní-
ček? Kdysi jste býval milov-
níkem sladkostí, je to stejné 
i dnes? A musíte se teď 
v jídle víc hlídat?
Snažím se hlídat, ale když se 
nad tím zamyslím… Něco jsem 
naučený jíst odmala, mé tělo 
si třeba na sladkosti navyklo 
a umí je odbourávat daleko 
dřív, než něco jiného. Takže 
cukry a sladkosti tolik omezo-
vat nemusím. Ale například 
alkohol neumím odbourávat 
vůbec. Kdybych začal popíjet, 
nastal by problém.

■  Jaké je vaše nejoblíbenější 
jídlo a pití?
Poslední dobou se snažím jíst 
hodně ryby. V Americe je sa-
mozřejmě mnohem větší výběr, 
než tady v Čechách. Konkrétně 
na Floridě mají ryby opravdu 
skvělé. A co se týče pití, piju 
jenom vodu. 

ČEZ mění fyzickou aktivitu 
uživatele na peníze pro ne-
ziskové organizace. Jste s ní 
spokojený?
Musím říct, že je celkem 
vychytaná, někdy si ji zapínám 
při tréninku. Kdybych mohl mít 
telefon v hokejových kalhotách 
i při zápase, zajímalo by mě, 
kolik toho po ledě během utká-
ní odjezdím. 

■  Vy jste v pohybu téměř 
neustále, to určitě nasbíráte 
spoustu bodů. Na jaké kon-
krétní dobročinné projekty je 
věnujete? 
Teď mi došlo, že můj pohyb 
stojí ČEZ peníze. Takže, když 
budu mít tu aplikaci pořád 
zapnutou, tak zbankrotujete. 
(smích) Ale vážně.  Jsem věřící 
člověk, takže třeba výstavba 
kostela je jednou z prvních 
věcí, která mě napadne, pokud 
přemýšlím nad věnováním 
bodů. A samozřejmě dětem 
bez rodičů. To je mi nejbližší.

■  Kolik e-mailů či dopisů 
měsíčně dostáváte a čeho se 
především týkají? 
Budu upřímný. Tohle už jde 
trochu mimo mě, protože 
neustále rozbalovat dopisy, od-
povídat nebo podepisovat věci 
v tom velkém množství, to je 
prostě nezvladatelné. Navíc mi 
trochu vadí, že pro některé lidi 
jsou podepsané věci určitým 
byznysem. Třeba po zápasech 
v Americe se na vás nahrne 
spousta lidí, a i když se mi to 
trochu příčí, občas musím říkat 
ne. Vím, že si tím někdy ničím 
karmu, ale občas jsem úplně 
hotový z lidí, pro které je to celé 
kšeft a vůbec je nezajímá, že 
mají doma v šuplíku dalších 
150 podepsaných věcí. Mrzí 
mě, že to třeba odnesou i ti 
slušní fanoušci, kteří si jdou pro 
první podpis. Vždycky to ale 
nejde rozlišit.

■  Jak snášíte tu dlouholetou 
mediální pozornost? Už jste 

■  Máte srovnání z mnoha 
amerických měst, kde se 
vám žilo nejlépe? 
Nejlepší je Florida, kde je geni-
ální počasí. To sluníčko, když 
ráno vstaneš, ti dodá spoustu 
energie.  Navíc staršímu člově-
ku, jako jsem já, pobyt v teple 
hrozně moc pomáhá.

■  Už přemýšlíte o tom, co 
budete dělat po skončení 
kariéry? Jste považován 
za kladenského patriota, byl 
byste ochoten angažovat se 
ve městě v nějaké veřejné 
funkci? 
To je otázka, na kterou teď 
nedokážu odpovědět. Takže 
ode mě neuslyšíte jednoznač-
né ano, ani ne. Všechno je 
možné, ale abych si myslel, 
že po skončení kariéry mohu 
někam přijít a z fleku dělat 
cokoliv, to vůbec ne. Tak naivní 
nejsem. Všechno má svoje a já 
se nikam netlačím za každou 
cenu. Ale pokud bych věděl, 
že to pomůže kladenskému 
hokeji, tak do toho půjdu. 

■  Když jsme u kladenského 
hokeje: jak těžké je skloubit 
vaši náročnou přípravu s po-
vinnostmi okolo klubu, který 
musíte finančně zajistit?
My jsme trochu specifický tým, 
kde musí lidé opravdu praco-
vat jeden za druhého. Jeden 
člověk na Kladně musí zvládat 
tolik povinností, jako jinde tři 
lidé. Ale myslím, že máme 
srdcaře, kteří to umějí. Bohu-
žel nejsme tak finančně silní, 
abychom to dělali jako v někte-
rých větších klubech. Je to 
tady založené na takovém 
patriotském fanatismu, nevím, 
jak bych to popsal líp. Sport je 
o penězích a my se musíme 
chovat skromně, i když každý 
umí být chytrý a poradí vám, 
jak to dělat lépe…  

■  Víme, že používáte mobil-
ní aplikaci EPP – Pomáhej 
pohybem, která díky Nadaci 

musel odpovědět na všechno 
možné asi milionkrát…
Rozhovory moc nedělám, ani 
do televize, ani do novin. Hlav-
ně tedy v poslední době. 
Po zápasech je to něco jiného, 
jde o povinnost profesionál-
ního hráče.  Jenže to člověk 
mluví hlavně ke konkrétnímu 
utkání. Exkluzivní rozhovory 
nedělám skoro vůbec. Jestli 
je to dobře nebo ne, nezlobte 
se, ale to už neřeším. Někdy 
je to prostě jen ztráta času 
a ten já pro sebe potřebuji. 
Než odpovídat, jak sami říkáte, 
po milionté na to samé, raději 
si půjdu lehnout. 

■  Proč fotbalisté a hokejisté 
většinou začínají své odpo-
vědi slovy „Tak určitě!“? Lidé 
se tím často baví… 
Za to můžou spíš novináři. 
Ve svých otázkách si už vlastně 
odpovídají sami, konstatují to, 
co se stalo a co všichni viděli. 
Takže s nimi musíš souhlasit 
a proto použiješ tuto frázi. Ale 
určitě je to částečně také odpo-
slouchaný zlozvyk.
 
■  Hodně komunikujete 
na facebooku, proč? 
Pokud mám pocit, že bych měl 
něco sdělit svým fanouškům, 
je to pro mě ideální nástroj. 
Poskytnout rozhovor například 
do novin ti nikdy nezaručí, že 
jsou za něj čtenáři rádi. Ne 
každý má rád Jágra a ne každý 
má rád hokej. Třeba by lidé 
chtěli něco jiného. U facebooku 
mám jistotu, že i když třeba 
kecám blbosti, moji fanoušci to 
snesou líp. 

■  Ale rozhovor s námi vás 
bavil, ne? 
Tak u vás jsem taky udělal 
s tím exkluzivním rozhovorem 
výjimku. Kluci, s vámi mě baví 
všechno! (smích).
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Ze dvou zemědělských objektů v bývalém 
družstvu vznikl areál s technickým zázemím 
pro obec v podobě dílny, garáží a skladovacích 
prostor. Své útočiště zde najdou také tří místní 
spolky – jezdecký klub, chovatelé a technické 
sporty. „Rekonstrukce vyšla obec na téměř 8,5 milionů korun, společnost ČEZ přispěla finančním 
darem 3,4 milionů korun. Dokončili jsme první z řady investic do tohoto areálu, další rekonstrukce 
budou po etapách následovat,” přiblížil starosta Dukovan Miroslav Křišťál. Do nových prostor se 
těší i Vincenc Horník, který vede spolek Technických sportů. „V prvním patře budeme mít střelni-
ci. Střílet budeme se vzduchovkami a z luků. Prostory k tomu budeme mít uzpůsobené. Doposud 
jsme využívali místní sokolovnu.“ Scházet se zde budou chovatelé i členové jezdeckého klubu. 

Pavel Dobrovolný je novodobý krejčí a švec. 
Bydlí v Hrotovicích a je mu 21 let. Moc rád by 
vrátil zpět dobu, kdy krejčí, švadleny a ševci 
byli vážení lidé a uměli dobře a poctivě vykoná-
vat své řemeslo.
Není moc mladých lidí, co studují řemeslo. Ja-
kékoliv. I mezi námi je hodně těch, kteří si myslí, 
že budou jen kreslit a šít jim to bude někdo jiný. 
Jenže nemáme lidi, kteří umějí šít a dělat boty. 
Všichni hlásají, že musíte mít vysokou a střední 
školu, a ne učiliště. Za chvíli budeme mít řemes-
la jako je švec a krejčí na seznamu ohrožených 
druhů. Jednou by chtěl mít svůj salón, tak jak 

to bývalo v dřívějších dobách. „Lidé 
by za mnou přišli s tím, že chtějí šaty, 
které jim padnou, vydrží a budou 
skvěle řemeslně zpracované,“ vyprá-
ví zaníceně Pavel. 
Dřív se chodilo tzv. do učení. 
Tovaryši se učili od mistrů, a tak se 
předávalo řemeslo. Přesně tyhle mi-
stry z oboru Pavel hledá. „Nedávno 
jsem konzultoval boty s obuvníkem, 
který odcházel do důchodu. Chci se 
naučit dělat řemeslo poctivě. Baví mě to. A čím 
dál víc zjišťuji, že to „chození do učení“ mělo 
smysl. Velmi rád se bavím s paní Cafourkovou, 
která má firmu Disting v Dukovanech. V šití se 
opravdu vyzná a udržuje know-how. A také se 
hodně učím od lidí z divadla,“ vypráví Pavel. 
V Národním divadle byl totiž na praxi, přece jen 
kostýmů a šatů se tam stále šije hodně. Na so-

botu 4. února na městský ples v Hrotovicích při-
pravil Pavel celou svoji kolekci tvorby. „V prvním 
vstupu byly modely volnočasovější a ve druhém 
jenom večerní šaty. Jako modelové mi pomohli 
kamarádi a kamarádky tady z Hrotovic 
a spolužáci ze Střední uměleckoprůmyslové 
školy v Heleníně,“ popisuje Pavel. 

Místo	starých	vepřínů	
klubovny	pro	sportovce	
a	mladé	chovatele	
v	Dukovanech

Mohelno	se	dočkalo	
důstojných	společenských	
prostor

Lepší	než	počítačové	hry	
je	vaření	v	přírodě,	výpravy,	
tábory	a	oddílové	schůzky

Krejčí	a	švec	jsou	téměř	
vyhynulá	řemesla.	Pavel	
Dobrovolný	to	chce	změnit

Pět let se na rouchovanské faře schází Tá-
bornický oddíl Dakota. Oddíl vznikl v Třebíči 
v roce 1994 a v Rouchovanech už mají kluci 
a holky za sebou více než 150 schůzek, 
40 výprav a čtyři letní tábory. Oddíl má 
v současnosti kolem patnácti členů a funguje 
pod hlavičkou Rodinného centra Berušky. 
„Smyslem oddílu není jen vyplnit dětem 
volný čas. Především se snažíme děti naučit 
věcem užitečným pro život. Děláme výpravy 
do přírody, tam také vaříme, věnujeme se 
rukodělným činnostem a rozvíjíme přátelství 
a smysl pro kolektivní práci a spolupráci 
v týmu,“ popisuje jeden z vedoucích Jan 
Burda. O oddíl je velký zájem, a tak už se 
druhým rokem scházejí „Dakoťáci“ ve dvou 
klubovnách. „Hrajeme různé hry, je tu sranda 
a máme tu kamarády,“ přikyvují shodně Jakub 
s Danem a čertovina jim svítí z očí. Dakota se 
schází každé úterý od 16:30 do 18:30 na faře. 

V Mohelně se podařilo v průběhu pěti let 
opravit zchátralé hospodářské stavení. 
Dnes je z něj nově zrekonstruovaná Galerie 
Stodola s veškerým vybavením a zázemím 
pro společenské akce. „Od 70. let patři 
tento objekt obci. Byly tam chlévy, po revo-
luci pekárna, pak šicí dílna. Ze stodol byla 
skladiště,“ přibližuje starosta Mohelna Jiří 
Kostelník. Nové prostory pojmou dvě stě lidí. 
V první patře najdeme prostory na výstavy. 
Ta první je v plánu na březen a bude zamě-

řena na staré fotografie z Mohelna a okolí. 
Galerii Stodola si mohou lidé pronajmout 
na rodinné oslavy, svatby a setkání. Mohe-
lenští se těší, že tu budou pořádat plesy, 
koncerty a další kulturní programy. Slavnost-
ní otevření pro veřejnost se uskutečnilo 
18. prosince 2016.

  rEGION  MIX
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nadace ČEZ 
přijímá žádosti o granty 
elektronicky 
a nonstop.

Jaderná	elektrárna	Dukovany	je	dobrým	
sousedem.	Podporuje	projekty	obcí	
a	měst,	neziskovek	i	spolků

Nadace ČEZ – aktuální granty a termíny podávání žádostí:

■    Podpora regionů - podpora sociálních, zdravot-
ních, environmentálních a komunitních aktivit; žádosti 
je možné podávat průběžně po celý rok.

■    Stromy – podpora liniové výsadby stromů – pře-
devším nových a obnovovaných alejí a stromořadí; 
žádosti mohou podávat pouze obce a města, a to 
v termínu 1.–31. 7. 2017, maximální výše příspěvku je 
150 000 Kč.

■    Oranžové hřiště - podpora výstavby a obnovy dět-
ských a sportovních hřišť; žádosti je možné podávat 
průběžně po celý rok.

  NADACE ČEz

1 2

2

3

1. Oprava kaple v Rešicích
2. Rekonstrukce mostu přes Jihlavu 

v Biskoupkách
3. Cyklostezka v Náměšti n. O. 
4. výsadba stromů 
 v Jezeřanech-maršovicích

Mgr.	Jana	Štefánková
561	104	631	/	724	804	786	
jana.stefankova@cez.cz

kontaktní osoba 
naDace čez pro vysočinu 
a jižní moravu

  NĚKtErÉ prOjEKty
  pODpOrOVANÉ V rOCE 2016

V pŘÍpADĚ DOtAzŮ
VOlEjtE ČI pIŠtE

skupina čez v roce 2016 v Jihomoravském kraJi a v kraJi vysočina 
podpořila proJekty částkou 65,4 milionu korun.

Loňský rok byl na Vysočině 
a jižní Moravě velmi činorodý. 
Města a obce přivedly k životu 
řadu projektů zlepšujících kvalitu 
žití jejich obyvatel, v čemž jim 
vydatně pomohla i sousedící 
elektrárna Dukovany. Prostřed-
nictvím reklamního sponzoringu 
nebo darů bylo do Kraje Vyso-
čina a Jihomoravského vydáno 
celkem 65, 4 miliónů korun, což 
je o více než 15 miliónů více než 
v roce předchozím. Podpořeny 
byly projekty z oblasti kultury, 
volnočasových aktivit, životního 
prostředí, sportu, bezpečnosti či 
vzdělávání nebo charity. 

I v letošním roce mají města 
a obce a další právnické subjekty 
možnost získat podporu svých ak-
tivit. Tak jako v loňském roce stačí 
vyplnit jednoduchý interaktivní 
formulář na webových stránkách 
Nadace ČEZ 
www.nadacecez.cz, případně 
požádat o podporu jednorázové 
akce prostřednictvím žádosti o re-
klamní partnerství na www.cez.cz.
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Starosta	Moravského	Krumlova	jmenován	
zmocněncem	Jihomoravského	kraje	
pro	řešení	výstavby	5.	bloku	v	Dukovanech

  převzato z portálu EUROTEXT	A	FOTO	

Začátkem letošního roku jmenovala 
Rada Jihomoravského kraje starostu 
Moravského Krumlova Tomáše Třetinu 
zástupcem kraje pro jednání ve výstav-
bě 5. bloku. Jeho jmenování přivítalo 
Energetické Třebíčsko, které zastupuje 
region a usiluje o zachování energe-
tického centra a udržení jaderného 
know-how. 

■		Pane Třetino, jak se chcete zapojit 
do procesu řešení přípravy výstavby nového jaderného zdroje 
v Dukovanech? 
Jaderná elektrárna Dukovany leží ze dvou třetin na území Jiho-
moravského kraje. Zaměstnává tisíce lidí z regionu a jsou na ni 
navázané další služby a pracovní místa. Je to natolik strategická 
stavba, že Jihomoravský kraj musí mít svého zástupce při všech 
jednáních týkajících se budoucnosti elektrárny. Kraj vyjádřil pod-
poru výstavbě nového jaderného zdroje. Toto vyjádření není jen 
formální, ale chceme se aktivně podílet na přípravě. Moje úloha 
jako zástupce Jihomoravského kraje pro oblast jaderné energeti-
ky bude spočívat především v aktivním zastupování našeho kraje 
při jednání na všech úrovních, budu sledovat vývoj a společně 
s kolegy kontrolovat naplňování úkolů z Národního akčního plánu 
rozvoje jaderné energetiky. 

■		Rada Kraje Vysočina deklarovala podporu výstavbě a také 
chce zřídit komisi pro výstavbu nového jaderného zdroje v loka-
litě Dukovany. Jaké budou vaše první kroky v této pozici?
Podobné kroky připravujeme v Jihomoravském kraji. Rada kraje 
může zřizovat poradní orgány, komise. Náměty a stanoviska z těchto 
komisí se předkládají přímo radě kraje. Řešení přípravy výstavby no-
vého jaderného zdroje je natolik důležité, že vyžaduje zřízení komise 
jako poradního orgánu rady kraje. Po té, co bude tato komise zříze-
na, budeme jednat s Krajem Vysočina o vzájemné spolupráci těchto 
komisí. Dále budeme úzce spolupracovat se sdružením Energetické 
Třebíčsko. Město Moravský Krumlov a Ivančice jsou členem sdruže-
ní. Přes tři roky toto sdružení zastupuje náš region a prosazuje zájmy 
na udržení energetického regionu. 
■		O jaké argumenty se v otázce přípravy výstavby můžete opřít? 
Jsou to především tři vládní dokumenty. Jedná se o Bezpečnostní 
strategii České republiky, kam spadá zajištění energetické bezpeč-
nosti. Je to Státní energetická koncepce, kde se píše o potřebě 
posílení role jaderné energetiky v energetickém mixu k pokrytí 
spotřeby České republiky jako náhradě výroby elektřiny z uhelných 
elektráren. Jádro má dosáhnout až 50 % podílů na výrobě elektři-
ny, to vyžaduje podporu urychlení procesu projednávání, přípravy 
a výstavby nových jaderných bloků. Třetím dokumentem je Národní 
akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice. Je to jakýsi 
harmonogram úkolů, který vede k naplnění energetické koncepce. 

Zamrzlá	energetika.	
Slabiny	větru	a	slunce	zachraňovalo	
německé	uhlí

Mrazivé počasí během ledna napříč 
Evropou ukázalo limity obnovitelných 
zdrojů energie. V takovém počasí, kdy 
je málo slunečního svitu, fotovoltaické 
panely pracují na minimum. Také 
foukalo málo, takže ani větrné elektrárny 
nemohly pomoci. Situaci zachraňovaly 
německé uhelné elektrárny.

Nejvíce na lednové počasí doplatilo 
Německo. I když má celkový instalovaný 
výkon přes 40 tisíc megawattů u větrných 
elektráren, využily v důsledku počasí jen 
čtyřicetinu své kapacity, tedy 1 gigawatt, 
uvedl rakouský list Der Standard. I proto pak 

spotová cena elektřiny vylétla nad 
100 eur za megawatthodinu.
Německou spotřebu elektrické 
energie musely zachraňovat 
uhelné elektrárny, včetně těch 
na východě země, které od švédského 
Vattenfallu loni koupili čeští investoři v čele 
s EPH.
Skupina ČEZ uvedla, že díky vysokým 
cenám elektřiny v Evropě jely všechny 
její elektrárny naplno a dodávaly proud 
do evropské sítě.
Celoevropská situace na trhu s elektřinou 
ale ukazuje na problém, jak moc je trh 
roztříštěný a neexistuje koordinace. Britský 

expert Christoph Reichmann z poradenské 
společnosti Frontier Economics poukázal 
zejména na to, že sousedící země zastávají 
úplně opačnou energetickou koncepci. 
Příkladem může být Německo a Česká 
republika a jejich vztah využívání jaderné 
energetiky.



i světa. S rozvojem zámku se ná-
vštěvnost stabilizovala asi na dva 
tisíce návštěvníků za sezónu.  

■		Kolik exponátů zde můžeme 
vidět a kterého z nich si nejví-
ce považujete?
V muzeu jsou vystaveny růz-
né druhy hasičské techniky, 
koňskými stříkačkami počínaje, 
přes ruční a motorové stříkačky, 
sbírky hasicích přístrojů, unifo-
rem, historického hodnostního 
označení, sbírky modelů autíček 
s hasičskou tématikou až po růz-
né archiválie. Je velice těžké určit 
přesný počet exponátů, protože 
součástí jednotlivých expozic 
jsou i kroniky a různé zakládající 
listiny, ty se dají počítat na desítky 
až stovky. Nejcennějším exponá-
tem je třetí nejstarší dřevěná stří-
kačka v ČR s nádherným ručně 
malovaným erbem rodu Thun-
-Hohenstein a vyřezávaným deko-
rem z roku 1802. Tuto mohutnou 
čtyřkolovou stříkačku na ruční 
stříkaní jsme  získali v roce 2004. 
Dovezli jsme ji jako torzo, úplně 
v dezolátním stavu. Na záchraně 
tohoto unikátu jsme pracovali ce-
lou zimu. Ve spolupráci s místním 
kolářem jsme doplnili chybějící 
části, zejména obě přední kola 
a na doporučení odborníků ji 
nakonzervovali dvěma kilogramy 
včelího vosku. Na jaře roku 2005 
jsme uvedenou „stařenku“ před-
vedli veřejnosti.

■		Odkud exponáty muzea 
pocházejí? 
V majetku SDH je už dlouho 
koňská stříkačka, kterou jsme 

■		Jak to tehdy začalo…
S nápadem založit hasičské 
muzeum přišel někdy v roce 
2001 tehdejší starosta SDH 
Oslavany pan Stanislav Kališ 
(† 24. září 2015). Po jednání 
s představiteli města, kterým se 
nápad zamlouval, dostali hasiči 
k dispozici pravou část přízemí 
v jižním křídle oslavanského 
zámku. Společnou prací většiny 
členů SDH se podařilo komplet-
ně opravit a upravit přidělené 
prostory a zrenovovat jednot-
livé exponáty. Vše se povedlo 
společným úsilím připravit tak, 
že na podzim roku 2002 bylo 
hasičské muzeum slavnostně 
otevřeno. Ze začátku to nebyla 
žádná sláva, muzeum se muselo 
dostat do povědomí lidí, že 
vůbec existuje. V roce 2004 
jsme rozšířili expozici na celé 
přízemí jižního křídla a vystavili 
daleko více exponátů. Začaly se 
nám hlásit školy a dnes za námi 
jezdí i kolegové hasiči z růz-
ných koutů nejen republiky, ale 

kompletně zrekonstruovali a po-
užívali pro slavnostní příležitosti. 
Časem se vybavení hasičů mo-
dernizovalo a rozrůstalo. Nastala 
chvíle, kdy jsme nevěděli, co 
se starou „koňkou“. Nikam se 
nevešla a my řešili, co dál, buď 
se ji zbavit, a to nám nepřišlo 
jako dobrý nápad nebo ji někde 
vystavit. Takto vlastně vznikl 
nápad s vybudováním hasičské-
ho muzea. Ostatní sbory na tom 
byly podobně, a tak nám svoji 
historickou techniku zapůjčily 
do našeho muzea. Další expo-
náty máme zapůjčeny z Centra 
hasičského hnutí v Přibyslavi, 
sochu sv. Floriánka – patrona 
hasičů, máme zapůjčenou 
od soukromého vlastníka a ob-
čas nám někdo nějaký kousek 
daruje nebo zapůjčí.

■		Připravujete nějaké oslavy 
k výročí muzea? 
Výročí budeme slavit během 
celé sezóny od 1. května do  
30. září. V muzeu připravujeme 
expozici, která celých těch 15 
let bude mapovat a připomene 
jeho vznik a vývoj. V rámci oslav 
proběhne dne 10. června 
neckyáda na řece Oslavce 
a vyvrcholení oslav proběhne 
ve dnech 9.–10. 9. 2017 
na XIX. Oslavanských historic-
kých slavnostech pořádáním 
VI. srazu hasičské historické 
techniky a druhého ročníku 
soutěže železný hasič – 
memoriál Stanislava Kališe. 
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  archiv muzeaFOTO

  Alena HostašováTEXT

Hasičské	muzeum	
v	Oslavanech

Oslavanská koňská stříkačka z roku 1802

V	OSLAVANSKéM	ZÁMKU	
SE	KROMě	HASIČSKéHO	
MUZEA	TAKé	NACHÁZí		
MUZEUM	HORNICTVí		
A	ENERGETIKY	ROSICKO-
-OSLAVANSKA	A	MUZEUM	
PALNýCH	RUČNíCH	ZbRANí.

MUZEUM	JE	OTEVřENO:	
OD	1.	KVěTNA	DO	30.	ZÁří	
V	SObOTU,	NEDěLI	A	VE	
SVÁTKY	OD	9	DO	17	HODIN	
(POSLEDNí	VSTUP	
V	16.00	HODIN).	
NÁVŠTěVU	JE	MOžNé	
DOMLUVIT	I	MIMO	
OTVíRACí	DNY.

KONTAKTY:	
 www.facebook.com/
Hasičské-muzeum-Oslavany 
 sdh.oslavany@gmail.com 
 kalismichal@seznam.cz 
 tel. č.: 608 974 646,  
725 583 950, 606 620 044 

hasičské muzeum v oslavanech letos oslaví 15 let od svého 
vzniku. poJďme společně s inG. michalem kališem, správcem 
muzea, vstoupit mezi exponáty a zavzpomínat na začátky 
vzniku muzea. 
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 Jan SuchardaTEXT	A	FOTO

Fyzická	ostraha	elektrárny	
je	úlohou	firmy	G4S

zabezpečujeme například i recepční a infor-
mační služby, kontrolní i preventivní pochůzky, 
doprovody zásobování, exkurzí a mnoho 
dalšího.
■		Bohužel v dnešní době existuje ne-
bezpečí teroristického útoku a jaderná 
elektrárna by mohla být jeho cílem. Jak 
jste na tuto eventualitu připraveni?
Pravidelně cvičíme reakce na mimořádné udá-
losti. A to jak po vlastní linii, tak i ve spolupráci 
s útvarem fyzické ochrany elektrárny, Policií 
ČR i záchrannými složkami. Pro snížení rizika 
se však snažíme i o důkladnou prevenci. Přes-
tože nemohu rozvádět podrobnosti, tak bych 
rád uvedl, že i když některé z našich činností 

mohou na osoby pohybující se v elektrárně, 
působit jako omezující, všechny jsou vedeny 
s nějakým záměrem, který nemusí být vždy 
na první pohled patrný.
■		V dukovanské elektrárně máte ještě 
speciální oddíl Delta. Jaká je jeho role?
Jeho zřízení bylo reakcí na události v japonské 
Fukušimě. Na kolegy, kteří jsou v této skupině 
zařazeni, jsou kladeny zvýšené požadavky 
z hlediska fyzické zdatnosti i zdravotní způso-
bilosti, protože jejich náplní je reakce na mi-
mořádné události, práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou i práce s dýchací technikou. 
Jsou držiteli certifikátu kurzu zdravotnické 
první pomoci First responders, pravidelně 
cvičí s hasiči elektrárny, mají lezecký výcvik, 
provádějí kontrolní pochůzky, asistenci v kont-
rolovaném pásmu apod. 
■		A poslední otázka: Máte na to všechno 
dost lidí?
V současné době hledáme další kolegy, kteří 
by doplnili naše řady. Zájemcům můžeme na-
bídnout široké uplatnění i možnost profesního 
růstu a perspektivní práce. V této souvislosti 
mohu s potěšením konstatovat, že většina sou-
časných kolegů je u G4S na EDU zaměstnána 
déle jak deset let, což jistě o něčem svědčí. 

Na otázky Zpravodaje odpovídá Pavel 
Věžník, G4S Secure Solutions (CZ), a. s., 
ředitel ostrahy jaderných elektráren

■		Mohl byste ve stručnosti představit 
profil firmy G4S?
Naše společnost je největší světový poskyto-
vatel služeb komerční bezpečnosti. Ve zhruba 
120 zemích celého světa nosí logo G4S přes 
650 tisíc zaměstnanců. V Česku působí-
me od roku 1990 a v současnosti se zde 
zabýváme ostrahou objektů, bezpečnostními 
technologiemi a přepravou a zpracováním 
hotovosti a cenin. 
■		A úloha vaší firmy na Jaderné elektrárně 
Dukovany?
G4S na JE Dukovany zajišťuje služby fyzické 
ostrahy podle pravidel vydaných útvarem 
fyzické ochrany v dokumentu Bezpečnostní 
požadavky. Konkrétně to znamená například 
fyzickou kontrolu osob a vozidel na hranici 
střeženého, chráněného a vnitřního prostoru, 
obsluhu technických, kontrolních a ovládacích 
zařízení a také regulaci pohybu osob a materi-
álu ve střeženém prostoru elektrárny. Ale také Z výcviku oddílu Delta

 

HLEDÁME KANDIDÁTY 
NA POZICI 
BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK  
 JE Dukovany 
 
Nabízíme: 
 
 Perspektivní zaměstnání v oblasti civilní bezpečnosti    
 Pomoc při získání profesní způsobilosti strážný 
 Pomoc při získání zbrojního průkazu 
 Garance mzdy na účtu ve stanovený termín 
 Zaměstnání na HPP s dlouhodobou perspektivou 
 Příspěvek na údržbu služebního stejnokroje 
 Stravenky/odpracovaná směna 
 Možnost karierního a platového růstu 

 
 
 
 

 

 
Předpoklady pro uzavření pracovního poměru: 
 
 Ukončené středoškolské vzdělání nebo výuční list 
 Bezúhonnost doloženou výpisem z rejstříku trestů 
 Schopnost pracovat v noci a v nepřetržitém provozu 
 Osvědčení o profesní způsobilosti „Strážný 68-008-E“ 
 Odolnost proti psychické zátěži 
 Zbrojní průkaz sk. D (pro jeho získání věk min. 21 let) 
 Řidičský průkaz B – výhodou 
 Doložení průběhu zaměstnání za posledních 5 let 
 

 
 
 

Kontakt: 
Ing. Ivana Slavíková 
Manažer náboru 
Tel: +420 724 793 669 
ivana.slavikova@cz.g4s.com 
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Soutěžte	s	námi
V letošním roce uplyne 70 let od úmrtí německého 
fyzika Maxe Plancka, jenž je považován za jednoho 
ze zakladatelů kvantové teorie. Protože měl absolutní 
hudební sluch, zvažoval, že po maturitě na gymnáziu 
půjde studovat na hudební akademii. V kostele hrál na 
varhany, doma na klavír, sám skládal písně a drobné 
skladby. Tam byl ale odmítnut a nastoupil na studium na 
mnichovskou univerzitu, kde v roce 1879 získal doktorát. 
Nejdříve se věnoval termodynamice, později se začal 
zabývat zářením černého tělesa, v této oblasti dosáhl nej-
větších úspěchů. Za tuto práci byl v roce 1918 oceněn 
Nobelovou cenou za fyziku. V roce 1885 byl jmenován 
mimořádným profesorem na univerzitě v Kielu, v roce 
1892 nastoupil na berlínskou univerzitu. V roce 1899 
objevil základní fyzikální konstantu, dnes nazývanou 
Planckova konstanta. Studoval u známých německých 
fyziků Helmholtze a Kirchhoffa. V pozdějších letech se 
věnoval filozofii, estetice a… viz tajenku.

Variabily	Radka	Kratiny 

Brněnský výtvarník Radek Kratina (1928–1999) byl vše-
stranným umělcem, který byl po celý svůj život ve spojení 
s abstrakcí a geometrií. Pro jeho tvorbu byla charakteris-
tická všudypřítomná hra. Od navrhování textilních dekorů 
a hraček se postupně dostal ke strukturální grafice tiště-
né na obyčejné ždímačce a k reliéfům, tvořeným z nej-
obyčejnějších věcí, jako jsou těstovinová písmenka, 
korkové zátky, zápalky nebo provázky. Rok 1964 byl pro 
jeho osobní styl přelomový. Vymyslel svůj první variabil, 
který byl vytvořen ze zápalek a nabízel množství různých 
variací. Nakonec se jeho hlavním výrazovým prostřed-
kem stal kov, dural a obyčejné i chromované dílenské 
prvky jako základní stavební materiál jeho neobvyklých 
prostorových objektů. Spoje elementů, vytvořené pomo-
cí čepů a kloubů nebo přesně do sebe zapadající prvky 
teleskopicky vysouvatelných těles, poskytly autorovi 
nový, neobvyklý rejstřík prostorových uspořádání. 
Vrcholnými kreacemi Kratinova díla jsou variabilními 
objekty, ve kterých se střídá mat a vysoký lesk. Vznikaly 
jako hra s prvky, které se dají koupit v každém železář-
ství, postupně si je ale autor nechal vyrábět podle vlast-
ních technických nákresů. Klikové hřídele, kruhové pod-
ložky, matice a válečky vytvářejí v Kratinově pojetí novou 
přírodu. Někdy však trochu připomínají třeba i strojovnu 
jaderné elektrárny. Variabily umožňují pohybovat každým 
prvkem zvlášť nebo pohybem přetvářet celou strukturu 
objektu. Autor zkrátka chtěl, aby si mohl s jeho díly kdo-
koliv hrát. 
Kratinova výtvarná práce je dokladem toho, že hra je 
nedílnou součástí života a dílo na ní založené zaujme 
člověka v každé době. Předpokládá totiž souhru zraku 
a hmatu, uchopení předmětu, pohyb ruky a přináší 
nakonec i estetický požitek z takových jednoduchých 
úkonů.

  prO VOlNOU CHVÍlI  VÝtVArNÍCI z rEGIONU17

1. Záměna významově správného slova za významově chybné, obdobně 
znějící slovo, často ve snaze budit dojem vzdělanosti. To je
N Malapropismus JA Maladaptace LI Malformace

2. Ve kterém sportu reprezentoval svou zemi vládce Monaka Albert II. na 
několika olympijských hrách?
Á Boby T Jachting Z Jezdectví

3. Cizokrajné ovoce liči zaujme vzhledem, chutí i vůní. Jaké je jeho české 
jméno?
E Ebenovník rajčatový YK Jahodka indická BO Dvouslivák 
lahodný

4. K čemu sloužily na venkově hasák, chlopák, lepák a luňák?
Ž K sečení pícnin O K chytání ptáků R K nabírání vody

5. Pohádky o Štaflíkovi a Špagetkovi ilustroval
V Bohumil Šiška EN Zdeněk Smetana A Stanislav Holý

6. Doplňte výrok francouzského herce Tatiho: „K nebezpečné koncentraci 
majetku nedojde, dokud existují tři instituce – berní úřad, manželství a…
TU Soudy Ě Milenky ST Potomstvo

7. Jakou chemickou značku má livermorium, transuran s protonovým 
číslem 116?
D Lm Ř Le V Lv

8. Fotbalista Ladislav Kubala reprezentoval během své bohaté kariéry tři 
státy. Kromě Československa a Maďarska hrál také za
Í Španělsko Ě Itálii E Argentinu

Tajenku posílejte mailem na adresu zpravodajedu@cez.cz  
nebo na korespondenčním lístku na adresu JAS, Sokolská 
368, 675 55 Hrotovice do 15. dubna 2017. K účasti v losování 
je nutné uvést poštovní adresu pro zaslání případné výhry.

  VÝHErCI z MINUlÉHO ČÍSlA správná tajenka: pakudlanka

■ Jana Škrabánková
■ Roman Dvořák
■ Dagmar Soukupová

■ František Samek
■ Alena Kazdová

  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.

■	 Silikonové	těsnění	oken	
	 a	dveří	-	plastových	
	 i	dřevěných
■  žaluzie	horizontální	
	 i	vertikální
■  Sítě	proti	hmyzu,	
	 síťové	dveře
■	 Veškeré	opravy

Dodá a namontuje
Ivo	Pavlík	

675	56	Dukovany	221
tel.:	568	865	321,		602	719	156

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

ELEKTRO
Palát	Miroslav

Sokolská	548,	Hrotovice

● opr. převíjení motorů
● opr. vod. čerpadel
● opr. ruč. nářadí
● opr. el. spotřebičů

Tel.: 603 833 619
pracovní doba: 

po-pá 8-17, so 9-13

CESTOVNÍ  AGENTURA
20 let praxe s prodejem zájezdů v CK

zašlete poptávku - 
vypracujeme nabídky

lenkazajezdy@seznam.cz
Tel.: 734 695 161

PLOCHÉ  STŘECHY
RD, bytové domy, garáže, terasy

kvalitní materiály, odborná práce, záruka
havlat.jiri@volny.cz  

Tel.: 603 767 908
www.havlat.webnode.cz

Jiří H A V L Á T,  Zakřany 157

AUTO-ELEKTRO ZELINKA
Rostislav Zelinka
Dukovany 232

Opravy alternátorů, startérů 
a elektroinstalací osobních 

i nákladních vozidel.
E-mail: zelinkar@seznam.cz

www.sweb.cz/ZelinkaR

Tel.: 737 051 841

MED
Celoroční prodej - přímo od včelaře

květový, lipový, lesní medovicový, pastovaný

Medovina
Kosmetika z včelích produktů

Prodej včelařských potřeb

Rodinná včelí farma KURTINOVI
Račice 41, p. 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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Milí	školáci
zkuste s námi vyřešit hádanky 
a získeJte ceny

Zpravodaj vám přináší další soutěž, kterou pro vás tradičně 
připravilo brněnské vydavatelství KIRA. Svoje odpovědi posílejte 
na korespondenčním lístku nebo pohlednici do 15. dubna 2017 
na adresu: JAS, Sokolská 368, 675 55 Hrotovice nebo na e-mail: 
zpravodajedu@cez.cz. K účasti v losování je nutné uvést poštovní 
adresu pro zaslání případné výhry.

Výherci	z	minulého	čísla
■		Maruška Nešporová
■		Filip Chadim
■		Ema Pisková
■		Matěj Buchtela
■		David Pokorný
■		Nathaly Gabrhelová
■		Eliška Michalová

Umístěte čtyři uvedené čtverce do obrazce. Čtverce 
se nesmějí navzájem dotýkat, a to ani diagonálně. 
Čísla udávají počet malých čtverečků v řádku, 
respektive sloupci.

Spojte postupně čísla od 1 do 34. Do řešení napište druh sportu a jméno aspoň 
jedné z našich úspěšných reprezentantek. Jejich iniciály jsou Š. S. a E. L.

ŠIKMO ZLEVA DOPRAVA: 1. Jméno zpěváka Dyka. 
– 2. Velké dveře. – 3. Dávka při zavařování. – 4. Nadání. 

ŠIKMO ZPRAVA DOLEVA: 2. Vojenská služba. – 3. 
Povyk. – 4. Malá Věra. – 5. Ovdovělá žena.

UŽ BRZY…

FRČÍME Z KOPCE DOLŮ

PŘIPRAVILO VYDAVATELSTVÍ KIRA BRNO

Vyškrtejte všechna písmena mezi stejnými obrázky ve 
vodorovném i svislém směru, ne po úhlopříčce. Zbylá 
písmena přečtěte po řádcích. Objeví se vám jméno 
umělce, jehož obrázky nám dělají stále radost.

MALÍŘ

ČTVERCE

Adélka rozstříhala fotografii kamarádky z hor. Který dílek důkladně schovala?

BĚŽKYNĚ

Těšíme se na… dokončení v tajence šikmé rámcovky.

Všechna vyluštěná slova začínají stejným písmenem.



Ing. Markéta Jandová
manažerka odboru doplňkové služby

Věnujte se 
důležitějším věcem, 
starosti nechte nám
Důvěřujte ČEZ ASISTENČNÍM SLUŽBÁM, ať už doma 
řešíte jakýkoli problém. O vše se za vás postaráme.

Prověřili jsme pro vás techniky, kteří vám pomohou 
s opravou domácích spotřebičů, při haváriích vody nebo 
plynu i s otevřením zablokovaných dveří. Kdykoli vás 
potká něco nečekaného, stačí nám zavolat. S námi máte 
jistotu, že je vaše domácnost v bezpečí.

Ulehčete si život unikátními 
produkty a službami od ČEZ.

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

www.cez.cz/asistencnisluzby
Zákaznická linka 371 100 100
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