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Slovo ředitele
Milí čtenáři,
setkáváme se nad stránkami 1. čísla Zpravodaje roku 2018. Pro naši elektrárnu a její zaměstnance, zaměstnance našich dodavatelů, ale i pro celý
region, je tento rok velice významný. V uplynulém období se nám podařilo
vytvořit předpoklady pro další dlouhodobou budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany. S rokem 2018 tak začala nová etapa provozního života
elektrárny, která má za sebou přes třicet let úspěšného provozu a před
sebou dalších 20 až 30 let provozu. Její perspektivní budoucnost má přímý
pozitivní vliv i pro celý široký region. Vytvořili jsme perspektivu zaměstnání
nejen pro stávající zaměstnance, ale i pro nastupující generaci našeho
regionu i perspektivu další podpory a spolupráce.
Naše úsilí tímto okamžikem nekončí. Čekají nás další modernizační akce
pro zajištění provozu a spolehlivosti v dodávkách elektrické energie, kterou
dlouhodobě pokrýváme 20 % celkové spotřeby České republiky čistou
a spolehlivou výrobou elektřiny. Rok 2018 je také rokem, kdy se vracíme
do standardního režimu provozu elektrárny, v rámci kterého nás čekají čtyři
plánované odstávky bloků s pravidelnou výměnou paliva a realizací řady
plánovaných servisních i modernizačních činností.
Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že letošní rok bude také ve znamení hmatatelného pokroku v přípravě výstavby dalšího jaderného zdroje v lokalitě
Dukovan a oceňuji iniciativy a podporu, které nám vyjadřujete. Vážíme si
toho, a i v dalším období jsme připraveni podporovat rozvoj společenského, kulturního i sportovního života v obcích našeho regionu.
Přeji vám krásné jaro.
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AKTUALITY

Členové Hospodářského výboru PS Parlamentu
České republiky přijeli na dvoudenní prohlídku elektrárny

V uplynulých dvou letech Jaderná elektrárna Dukovany obdržela nová povolení
k dalšímu provozu pro všechny současné výrobní bloky. Tím energetici vytvořili
předpoklad pro to, aby mohla být dalších 20 a více let v provozu a svoji výrobou
i nadále pokrývat 20 % spotřeby elektrické energie České republiky. Budoucnost jaderné energetiky a regionu elektrárny Dukovany spočívá nejen v naplnění
těchto předpokladů, ale již dnes je třeba zabývat se otázkou nových zdrojů, které
nahradí výrobu elektřiny stávajících čtyř bloků.
Budoucnost české energetiky, naplňování Akčního plánu Aktualizované státní
energetické koncepce bylo téma jednání členů Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který ve dnech 31. ledna a 1. února zasedal
v Jaderné elektrárně Dukovany. První den probíhalo pracovní jednání, kterého
se zúčastnili také předseda výboru pro bezpečnost Radek Koten, Ján Štuller,
vládní zmocněnec pro jadernou energetiku a předsedkyně SÚJB Dana Drábová.
Za ČEZ se jednání zúčastnili předseda představenstva a generální ředitel ČEZ,
a. s., Daniel Beneš a dále členové představenstva Tomáš Pleskač (ředitel divize
nová energetika a distribuce), Bohdan Zronek (ředitel divize jaderná energetika)
a Pavel Cyrani (ředitel divize obchod a strategie). Důležitým milníkem v pokračování projektu nové výstavby bude měsíc březen, ve kterém by měl být vládou
projednán investiční model zajištění výstavby.

Druhý den si poslanci se zájmem prohlédli provoz elektrárny, navštívili reaktorový
sál HVB I, uzel čerstvého paliva a sklad použitého paliva. Závěr návštěvy patřil
setkání se zástupci obcí, měst a spolků dukovanského regionu, při kterém se
členové výboru osobně seznámili s jejich názory a postoji nejen na současný
provoz elektrárny, ale zejména na její budoucnost a dopady na zaměstnanost
a služby, spojené s její existencí.
TEXT

Jiří Bezděk

Plánované odstávky bloků
v elektrárně
Dne 10. března začala plánovaná pravidelná odstávka
2. výrobního bloku, která je první ze čtyř plánovaných
odstávek letošního roku. V jejím průběhu bude výměněna jedna pětina palivových kazet, provedeny kontrolní a údržbové práce na zařízení bloku a realizována
řada modernizačních akcí. Po jejím ukončení začátkem května volně naváže odstavka 1. výrobního bloku.

Od letošního roku budou opět odstávky probíhat ve
standardních délkách.
TEXT

Jiří Bezděk

Havarijní cvičení
elektrárny Dukovany
Pro rok 2018 se v JE Dukovany připravuje deset cvičení, jejichž cílem je prověřit funkčnost systému, zařízení
i personálu. Dle daných scénářů mohou být do cvičení zapojeny pouze vybrané skupiny provozních
či technických zaměstnanců nebo všichni, kteří se
v danou chvíli nacházejí v elektrárně. Některá cvičení
jsou předem plánovaná, připravena jsou také tzv. tajná
cvičení, jejichž termíny předem známé nejsou. Jedno
cvičení také může bez předchozího oznámení termínu
a scénáře kdykoliv vyhlásit pouze ředitel elektrárny.
Součástí připraveného plánu cvičení je také prověření
možných variant místa řízení událostí, kterými jsou
kromě pracoviště v elektrárně i záložní pracoviště
havarijního řídícího střediska v Moravském Krumlově
a alternativní havarijní řídící středisko, které je koncipováno jako mobilní a lze ho rozvinout prakticky
kdekoliv.
V září se bude opět konat cvičení Safeguard Dukovany 2018, do kterého bude zapojena také Armáda ČR
a Policie ČR.
TEXT

Jiří Bezděk
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Studenti
mají o energetiku zájem
Předsedkyně SÚJB Dana Drábová se ráda setkává se studenty a zájemci o energetiku. A tak
každoročně zavítá i mezi studenty partnerských
středních škol Skupiny ČEZ. V pátek 19. ledna
besedovala se studenty gymnázií a průmyslovek hned dvakrát, a to v Třebíči a v Jihlavě.

Hlavním tématem prezentací paní Drábové
bývá všeobecné zamyšlení se nad tématem
energie. Zajímavé porovnání využití energií
v dávných dobách a dnes téměř každého
přiměje k zamyšlení se nad neuvěřitelným pokrokem naší společnosti. Zkusme se například
zamyslet i nad tím, kolikrát denně využíváme
služeb elektrické energie.
Po hodinové přednášce následovala beseda,
z dotazů bylo znát, že se mezi středoškoláky
najdou i opravdoví zájemci o energetiku.

Snídaně, které pomáhají
Loni v březnu byla v Jaderné elektrárně Dukovany založena nová tradice - charitativní
snídaně, které se konají vždy ve třetím týdnu měsíce. Pravidelně se na jejich přípravě
střídají pracovníci a klienti občanského sdružení Vrátka z Třebíče a terapeutické kavárny
Pohodička Domova bez zámku v Náměšti nad Oslavou. A o co vlastně jde? Opravdu
o snídani, kterou si pracovníci Jaderné elektrárny Dukovany mohou koupit a kromě toho,
že si skutečně pochutnají na dobré kávě, domácím pečivu, koláčcích, buchtách a jiných
dobrotách, přispívají na dobrou věc. Od minulého roku už tržba pro obě neziskovky
přesáhla částku 150 tisíc korun. Peníze jsou jistě potřebné, ale neméně důležité je pro
klienty chráněných dílen vědomí užitečnosti, kontakty s lidmi a vznikající přátelství.

■ „Do elektrárny se vždycky těším, přestože musím brzy ráno vstávat. Znám se tu už se
spoustou lidí, kterým moc ráda uvařím naši dobrou kávu,“ říká s úsměvem Lucka Rambousková, pro kterou je obsluha lidí, kterou zná z kavárny, už běžnou praxí. „Lucku práce
u nás naplňuje a viditelně posouvá. Má spoustu přátel jak u našich pracovníků, tak z řad
hostů naší kavárny. Jsme moc rádi za příležitosti, při kterých mohou naši klienti přicházet
do kontaktu s dalšími lidmi a procvičovat své sociální dovednosti,“ říká Irena Rybníčková,
předsedkyně sdružení Vrátka Třebíč.
■ „Z naší kavárny v Náměšti jsem k vám do elektrárny dnes přijel poprvé. Vstával jsem
už o půl třetí, ale cítím se naprosto fit,“ říká s úsměvem pan Petr při přípravě čtyřicáté palačinky. „Nejoblíbenější je asi palačinka podávaná s čokoládou, nabízíme ale i palačinku
slanou – sýrovou,“ dodává pan Petr. „Vážíme si spolupráce s elektrárnou Dukovany a moc
rádi se sem pravidelně vracíme. Jedná se sice o brzké ranní výjezdy, kterým předchází
celodenní přípravy, přesto jsme potěšeni kladnou odezvou dukovanských zaměstnanců
a navíc utužujeme náš kavárenský tým,“ říká Marek Klement, vedoucí kavárny Pohodička
Náměšť.
---

ENE
ENE

Společným cílem ČEZ a SPŠT je tyto studenty
v jejich zájmu podporovat, obor Energetika
funguje na třebíčské průmyslovce již 10 let. To
bylo také důvodem pro vyhlášení soutěže mezi
studenty „O logo oboru Energetika“, kterou
vyhrál student 4. ročníku Ladislav Kejda.
TEXT

Linda Navrátilová

JE Dukovany dlouhodobě spolupracuje s neziskovými organizacemi ve svém okolí, podporuje je jak finančně, tak také prostřednictvím svých zaměstnanců. I v letošním roce jsou
plánované další charitativní akce, jako například velikonoční trhy, při kterých organizace
nabízejí své výrobky. Neméně významná je přímá pomoc při tzv. dobrovolnických dnech,
které ČEZ pro své zaměstnance organizuje.
TEXT

Jana Štefánková

FOTO

archiv ČEZ

■ Občanské sdružení Vrátka od roku 2008 pomáhá zajišťovat pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením, a to i v několika vlastních provozovnách. Dále nabízí
možnost vzdělávání, rekvalifikace a sociální službu sociální rehabilitace. Sdružení se
zúčastňuje řady společenských akcí, na kterých prodává nejen občerstvení z již zmíněné
kavárny, ale také výrobky z chráněné dílny a tím prezentuje práci handicapovaných.
(www.vratka.cz)
■ Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina,
poskytuje služby pro osoby s mentálním postižením: chráněné bydlení, odlehčovací
službu, domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář a sociálně terapeutickou dílnu – kavárnu Pohodička. Kavárna umožňuje zapojit do pracovního procesu
lidi s mentálním postižením, kteří si v běžném provozu trénují obsluhu, přípravu nápojů
a drobného jídla, ale také komunikaci se zákazníky. Pohodička má také svou pojízdnou
variantu, která vyjíždí se svým stánkem na různé akce. (www.domovbezzamku.cz)
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Elektrárna Dukovany vstoupila
do nové etapy provozního života
SPOLEČNOST ČEZ DOSTALA V PROSINCI 2017 OD STÁTNÍHO ÚŘADU PRO
JADERNOU BEZPEČNOST NOVÉ POVOLENÍ K PROVOZU 3. A 4. BLOKU
JE DUKOVANY NA DOBU NEURČITOU. 1. A 2. BLOK UŽ LICENCI MAJÍ.
PO TŘICETI LETECH SPOLEHLIVÉHO PROVOZU JE NAŠE PRVNÍ JADERNÁ
ELEKTRÁRNA PŘIPRAVENA NA SVOJI DALŠÍ ETAPU.

ST ÁT NÍ Ú Ř AD PRO J AD E RN O U B E Z PE Č N O ST
S en o v á žn é n ám . 9 , 1 1 0 0 0 Pr ah a 1

V Praze dne 19. 12. 2017
Č. j.: SÚJB/OSKŘaE/24078/2017
Sp. zn. SÚJB/OOVS/12463/2017/1
Vyřizuje útvar: Sekce jaderné bezpečnosti, Odbor hodnocení jaderné bezpečnosti
Oprávněná úřední osoba: prom. mat. Miloš Nekuža

Rozhodnutí
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle
§ 208 písm. a) a d) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“), ve
správním řízení ve věci udělení povolení k provozu jaderného zařízení – 4. bloku Jaderné
elektrárny Dukovany zahájeném na základě žádosti účastníka řízení ČEZ, a. s., se sídlem
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, identifikační číslo 45274649, evidenční číslo 108618 (dále
jen „účastník řízení“), podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „spr. ř.“), ze dne 30. 6. 2017, č. j. B-EDU/15352/2017, kterou SÚJB obdržel dne 30. 6.
2017, rozhodl takto:
I.
SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. a podle § 9 odst. 1 písm. f) atomového zákona
povoluje účastníkovi řízení provoz jaderného zařízení – 4. bloku Jaderné elektrárny
Dukovany.
II.
SÚJB současně podle § 67 odst. 1 spr. ř. a podle § 24 odst. 3 atomového zákona
schvaluje dokumentaci pro povolovanou činnost
aktualizované Limity a podmínky bezpečného provozu, archivní číslo A004a-108-13, v platné
revizi č. 5 pro 4. blok Jaderné elektrárny Dukovany, které byly účastníkem řízení zaslány
SÚJB ke schválení dopisem č. j. B-EDU/13097/2017 dne 10. 5. 2017, ve znění změny limitní
podmínky 3.4.6. pro 4. blok Jaderné elektrárny Dukovany, která byla účastníkem řízení
zaslána SÚJB ke schválení dopisem č. j. B-EDU/S1929/2017 dne 4. 7. 2017.
III.
Povolovanou činnost je možné vykonávat za následujících podmínek:
A/ Obecné podmínky vztahující se k obsahu Provozní bezpečnostní zprávy (dále jen
„PrBZ“) Jaderné elektrárny Dukovany (dále jen „EDU“), aktualizované ke dni
31. 12. 2016, kterou účastník řízení zaslal SÚJB dopisem č. j. B-EDU/14629/2017, ze dne
31. 5. 2017.

Přestože ČEZ investoval do modernizace a dalšího zvyšování
bezpečnosti Dukovan přes
18 miliard korun, vydání povolení předcházelo provedení tisíce
kontrol a analýz. Jejich výstupy
byly součástí žádosti, kterou
elektrárna podala v červnu letošního roku. „Získání povolení
neznamená, že máme hotovo
a usneme na vavřínech. Čeká
nás plnění řady podmínek
i periodických kontrol zařízení. Stále si musíme být jistí
stavem technologie, se kterou
pracujeme,“ říká ředitel divize
jaderná energetika a člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek.
Mezi podmínky, které stanovil
provozovateli jaderných bloků
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, patří opatření adminis-

trativního i technického charakteru jako například aktualizace
výpočtů a analýz seismických
rizik a revize plánu kontrol zařízení. Investice do modernizací
čekají elektrárnu i nadále.
Příprava na další provoz Dukovan byla dlouhodobým procesem. V posledních dvou letech
se na kompletaci podkladů pro
obnovu licencí podílelo několik
desítek zaměstnanců. Náročné
kontroly provázely i odstávky
pro výměnu paliva. „Máme
řadu cenných zkušeností,
které určitě využijeme nejen
v Dukovanech, ale i při obhajobě licencí JE Temelín. Nové
licence dukovanských bloků
jsou také symbolem pro novou etapu provozního života
jednoho z našich klíčových

zdrojů,“ doplnil Zronek.
ČEZ odhaduje další životnost
stávajících bloků Dukovan
na nejméně dvacet let
s možností dalšího prodloužení.
Ředitel jaderné elektrárny Miloš
Štěpanovský k tomu dodal:
„Neplánujeme trhat výrobní
rekordy, chceme se vrátit
ke standardnímu provozu.
Zaměříme se i na generační
obnovu, už kvůli tomu, že
máme jasnou perspektivu
dalšího dlouholetého bezpečného provozu.“ I přes časově
nelimitované povolení k provozu
čekají jednotlivé bloky Dukovan
další náročné prověrky, které se
opakují v desetiletých cyklech.

TEXT
FOTO

Jiří Bezděk
Jan Sucharda
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V Praze dne 19. 12. 2017
Č. j.: SÚJB/OSKŘaE/24078/2017
Sp. zn. SÚJB/OOVS/12463/2017/1
Vyřizuje útvar: Sekce jaderné bezpečnosti, Odbor hodnocení jaderné bezpečnosti
Oprávněná úřední osoba: prom. mat. Miloš Nekuža

Rozhodnutí
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle
§ 208 písm. a) a d) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“), ve
správním řízení ve věci udělení povolení k provozu jaderného zařízení – 4. bloku Jaderné
elektrárny Dukovany zahájeném na základě žádosti účastníka řízení ČEZ, a. s., se sídlem
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, identifikační číslo 45274649, evidenční číslo 108618 (dále
jen „účastník řízení“), podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „spr. ř.“), ze dne 30. 6. 2017, č. j. B-EDU/15352/2017, kterou SÚJB obdržel dne 30. 6.
2017, rozhodl takto:
I.
SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. a podle § 9 odst. 1 písm. f) atomového zákona
povoluje účastníkovi řízení provoz jaderného zařízení – 4. bloku Jaderné elektrárny
Dukovany.
II.
SÚJB současně podle § 67 odst. 1 spr. ř. a podle § 24 odst. 3 atomového zákona
schvaluje dokumentaci pro povolovanou činnost
aktualizované Limity a podmínky bezpečného provozu, archivní číslo A004a-108-13, v platné
revizi č. 5 pro 4. blok Jaderné elektrárny Dukovany, které byly účastníkem řízení zaslány
SÚJB ke schválení dopisem č. j. B-EDU/13097/2017 dne 10. 5. 2017, ve znění změny limitní
podmínky 3.4.6. pro 4. blok Jaderné elektrárny Dukovany, která byla účastníkem řízení
zaslána SÚJB ke schválení dopisem č. j. B-EDU/S1929/2017 dne 4. 7. 2017.
III.
Povolovanou činnost je možné vykonávat za následujících podmínek:
A/ Obecné podmínky vztahující se k obsahu Provozní bezpečnostní zprávy (dále jen
„PrBZ“) Jaderné elektrárny Dukovany (dále jen „EDU“), aktualizované ke dni
31. 12. 2016, kterou účastník řízení zaslal SÚJB dopisem č. j. B-EDU/14629/2017, ze dne
31. 5. 2017.
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JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY

Magnet po turisty:
Infocentra Skupiny ČEZ
JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY A TEMELÍN UKÁZALY V LOŇSKÉM ROCE
SVÉ PROSTORY REKORDNÍMU POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ.

INFOCENTRUM
JE DUKOVANY
Otevírací doba:
denně 9–16 hodin,
červenec–srpen 9–17 hodin
Jaderná elektrárna Dukovany,
Infocentrum, Dukovany 269,
675 50 Dukovany.
Tel.: 561 105 519
E-mail: infocentrum.edu@cez.cz

Do jihočeského Temelína dorazilo přes 38 tisíc
návštěvníků, téměř 32 tisíc evidovaných návštěvníků si prohlédlo jaderku v Dukovanech.
Ta už stabilně patří společně s Přečerpávací
vodní elektrárnou Dalešice mezi vyhledávané
turistické cíle na Vysočině.
Celkem infocentra a provozy Skupiny ČEZ ohlásily návštěvnický rekord. Dohromady je navštívilo
224 tisíc lidí.
Na prvním místě s téměř sto tisíci turisty skončil
jeden z „divů České republiky“ - Přečerpávací
elektrárna Dlouhé Stráně. Jaderné elektrárny se
umístily na druhém místě. „Skoro sedmdesát tisíc
lidí, kteří do Dukovan a Temelína loni dorazili, je
výborné číslo. Cestovní ruch je pro oba regiony
velmi důležitý a jsem rád, že jako vyhledávané turistické cíle ho pomáháme rozvíjet. Svým zaměřením přispíváme i k technickému vzdělávání, které
je důležité pro know-how celé země,“ konstatuje
ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva společnosti ČEZ Bohdan Zronek.
■  Infocentrem Dukovany prošlo od jeho otevření
v roce 1994 už neuvěřitelných 644 391 návštěvníků. Největší skupinu návštěvníků za loňský rok
tvořili tradičně studenti základních a středních
škol. Do infocenter se ale také přišli podívat
zástupci regionu, politici nebo populární osobnosti. Mezi zájemci o energetiku dominovali Češi,
infocentra však přijala také mnoho návštěv ze
zahraničí. „Největší zájem o prohlídky elektráren
byl ze sousedních zemí jako Slovensko, Polsko
či Rakousko. Zavítali k nám ale také hosté
z Venezuely, Bolívie, Jižní Koreje či Singapuru,“
říká Dana Janovská, průvodkyně JE Dukovany.

„Na kole dětem“ - akce na podporu onkologicky nemocných dětí

Největší nápor zažívalo infocentrum i samotný
areál elektrárny v letních měsících. V červnu
do elektrárny zavítal stočlenný peloton, vedený
Josefem Zimovčákem, ve kterém se srdcaři zapojili do akce „Na kole dětem“ na podporu onkologicky nemocných dětských pacientů. Na začátek
prázdnin zase průvodkyně připravily oblíbenou
akci s názvem 24 hodin otevřených dveří. V průběhu léta se pak v Dukovanech uskutečnily příměstské tábory nebo letní kino bratří Čadíků na přilehlém parkovišti.
■  Novinky v Infocentru JE Dukovany
S příchodem nového roku došlo v dukovanském
infocentru ke zpestření expozice pro návštěvníky,
a to konkrétně horního patra, jež bylo obohaceno
o několik nových modelů, se kterými si návštěvníci
mohou „pohrát“. Jde např. o cyklotrenažér, kde
si mohou návštěvníci vyzkoušet, kolik práce musí
vynaložit, aby si mohli třeba ohřát vodu na čaj.
Dále je k dispozici koutek s plazmovými koulemi
a jejich výboji. Ti, kteří chtějí mít památku z elektrárny, se mohou vyfotit či nahrát si krátké video
z reaktorového sálu, od turbíny či z chladicí věže
a zaslat si svůj výtvor na vlastní e-mail. A to stále
není všechno.
„Co ještě nového u nás najdete? Přijďte se sami
podívat, co na vás čeká za další překvapení. Snad
jen poznámka, že jsme nezapomněli ani na malé
neposedy, kterým ještě výroba energie nic moc
neříká, a připravili jsme pro ně dětský koutek,“
řekla Dana Janovská.
TEXT

Jiří Bezděk

FOTO

Jan Sucharda a archiv ČEZ

24 hodin v EDU
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5.
ROZHOVOR
BLOK JE DUKOVANY

Členové Energetického Třebíčska dál
usilují o zapojení do výstavby 5. bloku
Součástí práce Energetického Třebíčska je setkávání s představiteli vlády, poslanci, senátory, jadernými odborníky, starosty,
zástupci Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a veřejností.
„Na jednáních řešíme postupy, podklady a plnění úkolů, navazujících na Národní akční plán pro jadernou energii, a to s jedním
cílem – připravit vše tak, aby se u nás mohlo stavět. Stavba
jaderné elektrárny je mnohem složitější než stavba rodinného
domu. Zasahují do toho různé instituce, také veřejnost
i sousední státy. S tím souvisí i to, že jsme se podíleli na novém
zákoně o EIA a na stavebním zákoně,“ přibližuje předseda
Vítězslav Jonáš.

500 tun a dlouhý 24 metrů. „Francouzi na kulatém stole potvrdili, že
velké komponenty umějí rozložit a přepravit,“ říká předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.
■   Energetické Třebíčsko se rozšiřuje
Zájem stát se členem projevují další firmy. Koncem ledna přijala valná
hromada firmu G4S Secure Solutions (CZ), a. s., PRIMA BILAVČÍK,
s. r. o., a I&C Energo, a. s. O přistoupení mají zájem také živnostníci.

■   Nové poslance jsme informovali o postoji regionu k výstavbě
Koncem listopadu svolalo Energetické Třebíčsko setkání nově
zvolených poslanců se senátory za Vysočinu a jižní Moravu, aby jim
představili postoj regionu, tedy to, že veřejnost je nakloněna výstavbě. „Informovali jsme je o tom, že dochází ke zpoždění plnění úkolů
v procesu výstavby. Apelovali jsme na poslance, aby pomohli k definitivnímu rozhodnutí vlády, a také jsme jim sdělili konkrétní úkoly, kde
mohou pomoci. Poslanci tuto pomoc přislíbili,“ shrnuje Jonáš.
Jednání s ministrem Hünerem na valné hromadě ET

Kulatý stůl se zástupci společnosti ATMEA

■   Kulatý stůl se společností ATMEA
V polovině prosince loňského roku se uskutečnil další kulatý stůl
s potenciálním dodavatelem výstavby 5. bloku. Tentokráte to byla
francouzsko-japonská společnost ATMEA. Starostům a firmám prezentovali svou představu spolupráce a také přivezli model reaktoru.
Technický ředitel Takashi Kanagawa se zaměřil na popis technických
a bezpečnostních parametrů. „I v případě nehody, která by vedla
k roztavení jádra, můžeme reaktor chladit, i když běžné chlazení
nefunguje. Máme i lapač taveniny proti úniku radioaktivních látek
do okolí.“
Doba výstavby reaktoru ATMEA 1 je spočítána na 60 měsíců, tedy
pět let. ATMEA také může nabídnout přepracování vyhořelého jaderného paliva. Největší částí reaktoru ATMEA 1 je parogenerátor vážící

■   Ministr průmyslu přijel do Dukovan
Ministr průmyslu Tomáš Hüner přijel na pozvání předsedy Jonáše
na valnou hromadu Energetického Třebíčska (ET), která se konala
31. ledna na zámku v Dukovanech. Diskuze k budoucnosti jádra byla
velmi konkrétní. „Mohlo by se blýsknout na lepší časy. Ministr nás
ujistil, že udělá vše pro to, aby padlo definitivní rozhodnutí o výstavbě
v Dukovanech ještě v dubnu letošního roku,“ sdělil Jonáš.
Cena dostavby jednoho bloku Jaderné elektrárny Dukovany se odhaduje na 200 miliard korun. Investorský model vyplyne ze tří
variant. Úvahy se vedou o stoprocentní dceřiné společnosti ČEZ,
stoprocentní dceřiné organizaci státu, třetí variantou je rozdělení
ČEZ, kde by patrně část firmy ovládal stát. Do konce března by měla
být známa varianta s doporučením pro rozhodnutí vlády.
■   Premiér obdržel od regionu Dukovanskou výzvu II
Dukovanskou výzvu I předal region vládě Bohuslava Sobotky v létě
minulého roku. „Marně jsme čekali na reakci, slušností je aspoň
odpovědět, ale nestalo se nic,“ vysvětlil předseda Energetického
Třebíčska Vítězslav Jonáš a dodal, že zástupci regionu se rozhodli
předat Dukovanskou výzvu II současné vládě. „Schvalte co nejdříve
komplexní materiál, umožňující zahájení výběru dodavatele a následnou výstavbu. Rozhodněte bez dalších průtahů o investorském
modelu, obchodním modelu a modelu financování,” zní vzkaz vládě
ČR z regionu.
Více na www.energeticketrebicsko.cz.
TEXT A FOTO

Eva Fruhwirtová
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SKUPINA ČEZ

Call centrum v Třebíči
pomáhá zákazníkům

Call centrum během
jednoho dne vyřídí průměrně:
■   1 400 telefonických hovorů
■   odepíše na 100 e-mailů
Od začátku činnosti třebíčského
call centra bylo vyřízeno zhruba:
■   300 000 telefonických hovorů
■   50 000 e-mailů

V září roku 2016 bylo v areálu
bývalého BOPO v Třebíči otevřeno call centrum, které slouží
zákazníkům ČEZu k vyřízení
jejich požadavků, které se týkají
elektřiny nebo plynu.
Původním záměrem bylo proškolit 60 operátorů zákaznické
linky, kteří budou umět přijímat
požadavky telefonické, e-mailové
i korespondenční. Zájem o tuto
pracovní pozici a nedostatek
operátorů v lokalitách Plzeň
a Kolín, kde fungují další call
centra ČEZ Prodej, přinesl zvý-

šení kapacity na 120 operátorů
zákaznické linky a vybudování
týmu Speciálních služeb, který
se zabývá aktivní nabídkou produktů naší společnosti.
Během měsíců, které od té doby
uplynuly, se operátoři zdokonalují v dané problematice, absolvují školení doplňkových služeb,
pracují na svých komunikačních
dovednostech a zvládání stresových situací, protože ne vždy
probíhá vše podle představ zákazníka. Být v obraze a příjemně
naladěný je každodenní náplní
práce operátora zákaznické
linky.
■   Na zákaznickou linku se lidé
obracejí v případech, kdy potřebují změnit zálohu, změnit číslo
účtu, ze kterého hradí své platby,
nebo změnili své příjmení. Naši
pracovníci ale dovedou poradit
i v případech, kdy se lidé stěhují
a elektřinu a plyn přepisují, staví
dům a řeší dočasný odběr elektřiny. Pro naše operátory není
problém pomoci zákazníkům
i s doplňkovými službami, jako je
fotovoltaika, Mobil od ČEZ, asistenční služby a pojištění, ČEZ
finanční služby a servis vytápění.
Jen pro představu – operátoři

v třebíčském call centru odbaví
denně až 1 500 telefonických
požadavků a asi 100 požadavků
písemných. Úzce spolupracujeme s jinými odděleními, která
jsou specializovaná a dovedou
nám poradit se složitějšími
požadavky.
Naše linka je zákazníkům
k dispozici 7 dní v týdnu od 7:00
do 20:00 hodin. Operátoři slouží
nejen o víkendech, ale i o svátcích.
■   Pracovní příležitost
Do našeho týmu hledáme
zájemce, kteří by se rádi stali
platnými členy našeho kolektivu.
Práce je vhodná například pro
ženy s malými dětmi, které nemohou pracovat na plný úvazek
nebo pro osoby s pracovním
omezením.
Hledáme každého, kdo má
chuť pracovat a být součástí
převážně mladého kolektivu.
Zájemci se mohou hlásit
na adrese:
a_svobodova@telemarketing.cz.

TEXT
FOTO

Petra Vítková a Irena Janíková
Jan Sucharda a call centrum
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REGION

Jak se žije sousedům:
Sudice

Obec Sudice se nachází 7 km
východně od Náměště nad
Oslavou.
■   Z historie
V zakládací listině kláštera v Třebíči byla obec zmíněna již v roce
1101 jako jedna z darovaných
obcí. Název vesnice pochází ze
jména Suda. Přestože má obec
za sebou již dlouhou historii,
není v samotné obci mnoho historických objektů, ale její poloha
a okolní příroda údolí Chvojnice
má co nabídnout každému
návštěvníkovi. V současné době
žije v obci téměř 400 obyvatel.
Starosta obce pan Jaroslav Doležal působí na obecním úřadě
již dvanáctým rokem, nejdříve
na pozici místostarosty, od roku
2010 zastává post starosty.

Sudičtí dobrovolní hasiči

„Každá správná vesnice má mít
obchod, hospůdku a kostel. My
sice nemáme kostel, ale uprostřed obce se nachází kaple
sv. Medarda. To ostatní u nás je
a pevně věřím, že se nám podaří zachovat obchod i nadále;
hospůdku majitelé nedávno
zrekonstruovali,“ zmínil v úvodu
rozhovoru pan starosta.
■   Společenský život
V letošním roce si v obci
připomenou několik výročí.
Místní sbor dobrovolných
hasičů oslaví v srpnu 90. výročí
od svého založení. A právě
SDH je společně s obcí hlavním
pořadatelem a organizátorem
většiny kulturních a sportovních
akcí ve vesnici. Dalším „oslavencem“ je místní mateřská

škola, která si také připomene
90.  výročí od svého vzniku;
13. 6. 1928 poklepal na základní kámen školy sám T. G.
Masaryk, což připomíná kámen
zasazený do zdi při vstupu.
Školka s kapacitou 40 dětí má
k dispozici také zahradu a hřiště, které letos obec rozšíří. Pravidelně vítáme stále více nových
občánků. V obci dále působí
myslivecké sdružení a menší
zájmové skupiny. Každoročně
se pořádá mnoho kulturních
akcí, při kterých se občané
mohou setkávat napříč všemi
věkovými kategoriemi. V únoru to jsou „ostatky“, na konci
dubna se pálí čarodějnice. Děti
se vždy setkávají při oslavě Dne
dětí nebo v závěru prázdnin při
loučení s prázdninami. „Nemohu opomenout krojované
babské hody, které jsou v „režii“
místních žen a samozřejmě se
pravidelně setkáváme i o pouti. V letošním roce proběhne
11. ročník obnoveného běhu
do schodů, který se zde běhával již před lety, a i dnes patří
k velmi oblíbeným sportovním
akcím. Závěr roku patří setkání
se seniory a střídavě se u nás
pořádá rozsvícení vánočního
stromu, vánoční jarmark a živý
betlém; nový rok začínáme ohňostrojem“ pokračoval ve výčtu
akcí pan Jaroslav Doležal.

Setkání se seniory

■   Další rozvoj obce
V Sudicích se však jen neveselí,
ale také budují a rekonstruují
další vybavenost pro občany.
V letošním roce přibudou dvě
kontejnerová stání na tříděný
odpad. „Musím říci, že občané vzorně třídí,“ chválí místní
občany pan starosta. Pokračovat
se bude také v opravě místních
komunikací, tak jako každý rok.
Okolí hasičské zbrojnice čeká
celková úprava - nové ploty, zámková dlažba a úprava dvorku.
V zadní části školky bude dokončena výměna oken. V plánu
je také vybudování skladu pro
veškerou techniku, kterou obec
vlastní. To vše je možné díky
dobré spolupráci členů zastupitelstva obce.
■   Pane starosto, pracujete
jako neuvolněný starosta,
máte čas na nějakého koníčka
či relax?
„Relaxuji při procházkách
po okolí. Ještě chodím pravidelně běhat, v zimě na běhací pásy,
které jsou v ,minifitku’ v budově
obecního úřadu, které navštěvuje i mnoho dalších občanů.“

TEXT
FOTO

Alena Hostašová
archiv obce

www.sudice.eu

Vítání občánků

Ondřej Havelka:
Rád bych změnil tempo
TELEVIZNÍ, FILMOVÝ A DIVADELNÍ HEREC,
REŽISÉR DOKUMENTÁRNÍCH POŘADŮ,
DIVADELNÍCH A TELEVIZNÍCH HER, SCENÁRISTA,
MILOVNÍK SWINGU A ZAKLADATEL VLASTNÍHO
BIGBANDU MELODY MAKERS, ZPĚVÁK, STEPAŘ
A TANEČNÍK A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ MILOVNÍK
GOLFU A LASKAVÝ TÁTA OSMILETÉHO SYNA
– TÍM VŠÍM JE VŠESTRANNÝ ČLOVĚK ONDŘEJ
HAVELKA.
V SOUČASNÉ DOBĚ HO NEJVÍCE ZAMĚSTNÁVÁ
DOKONČOVÁNÍ FILMU HASTRMAN, KTERÝ BUDE
MÍT PREMIÉRU V DUBNU.

■   Pane Havelko, jak jste
započal letošní rok? Čím
v současné době „žijete“?
Právě dokončuji práce na filmu, který jsem točil v loňském
roce. Hned po vánočních
prázdninách jsem do toho zase
vpadnul. Jedná se o film Hastrman podle románu Miloše Urbana, který jsme převedli do filmu. Film je v současné době
natočený, sestříhaný a děláme
poslední dokončovací práce.
V dubnu bude premiéra.
■   Jak se vám na filmu pracovalo a proč jste si za předlohu
vybral právě knihu Miloše
Urbana?

Kniha mě nadchla, četl jsem
ji před více než 10 lety a hned
jsem se do ní zamiloval. Říkal
jsem si, že by to mohl být
hezký film. Po mnoha letech
jsme získali práva na knížku,
pak byl dlouhý proces přípravy
scénáře a pak realizace filmu.
Trvalo to dlouho, ale výsledek
se rýsuje.
■   Jak jste se cítil v roli režiséra?
Já jsem už režíroval televizní
filmy, filmová ztvárnění oper,
toto byl první celovečerní film.
Bylo to náročné, ale zároveň
moc krásné.

11

ROZHOVOR –ONDŘEJ HAVELKA

■   Jak si v současné době
vede vaše legendární uskupení Melody Makers? Jste spolu
už dlouho, nemíváte občas
„ponorku“?
Daří se nám pořád dobře,
protože se máme rádi a nebudete tomu věřit, ale tzv. ponorky
nezažíváme. Jsme spolu dvacet
let, opravdu dvě třetiny složení
kapely funguje už dvacet let a
pořád nás to spolu baví. Je to
téměř zázrak. Hrajeme a vymýš-

líme nové věci, lidi chodí, máme
vyprodané sály. Co víc si přát.
■   Teď dovolte pár hypotetických otázek. Kdybyste mohl,
změnil byste ve svém životě
něco?
Rád bych změnil tempo. Rád
bych toho dělal míň, než
dělám. Ale protože kapelu
nemohu a nechci opustit, mám
vlastně na starosti její vedení,
ale vedle toho mě baví režírování, tak bych se nerad vzdával
ani této činnosti. Snažím se to
tedy rozumně skloubit, i když je
to někdy hodně náročné.
■   A já se chtěla zeptat, co
byste chtěl dělat navíc, kdybyste měl více času.
No právě už vůbec nic  smích.
■   Jak byste poskládal
v současném období podle
důležitosti vaše životní role?
Která je pro Vás zásadní?
Jsem hrdý otec. Mám osmiletého syna, takže bych se rád víc
uvolnil od práce a pořádně se
mu věnoval. Tomu bych dal nejvíc přednost. Dále mám povinnosti a citové pouto k orchestru,
to nelze vypustit, ale stále bych
byl rád režisérem. To jsou tři
polohy, které se teď mezi sebou
mydlí  jako nudle v bandě.
■   Co ve vás v poslední
době vyvolalo nějaké silnější
emoce, ať už pozitivní nebo
negativní?
Vánoční prázdniny jsem měl
dlouhé a strávil jsem je s rodinou.
To bylo bezvadné a moc mi to
pomohlo uklidnit se po stresu
s natáčením a stříháním filmu.
Bylo to velice příjemné zastavení.
■   Na čem jste byl naposledy
v kině?
Naposledy jsem byl předevčírem na Woody Allenovi – Kolo
zázraků. Přestože film kritika záhadně sepsula, tak já jsem byl
nadšen. Jsem Allenův milovník,

tak jsem možná nekritický, ale
myslím, že je to někdy nesmyslné šťourání. Film je krásně
napsaný, výborně zahraný, byl
jsem velmi spokojen.
■   A máte i nějakou oblíbenou
knížku, kterou byste doporučil?
Pro mě je velikým objevem
norský autor Erlend Loe a jeho
knížka Doppler. Píše minimalistickým neonaivistickým způsobem, který je módní v severské
literatuře. Je to výborné, vtipné,
nakažlivé.
■   Co vás vždy dobře naladí,
udělá vám dobře?
Mám rád hezké filmy, mám radost, když si najdu čas na golf,
což je velmi vzácné. Občasné
lenošení mě také těší, ale to už
se skoro vůbec neděje.
■   Čtenáři našeho časopisu
jsou obyvatelé regionu
jaderné a vodní elektrárny.
Mohu se zeptat na váš vztah
k technice, energetice?
Já jsem asi dost netechnický
člověk. Naposledy jsem se zabýval vodními elektrárnami, když
jsem režíroval divadelní inscenaci Saturnin. Dědeček ve hře
je bývalý elektrárenský inženýr.
Saturnin podle zvuku dokonce
dokázal identifikovat přesný typ
vodní elektrárny. Ale od té doby
jsem si vzdělání v tomto oboru
nerozšířil.
■   Pane Havelko, děkuji
za rozhovor. Jak jste říkal,
času nemáte nazbyt, přesto
vás jménem našich čtenářů
i zaměstnanců obou elektráren srdečně zvu na prohlídky
provozů obou elektráren
Dukovany a Dalešice. Těšíme
se na váš nový film a setkání
při koncertech.

TEXT
FOTO

Jana Štefánková
archiv Ondřeje Havelky
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Představujeme
Pozemkový spolek Koniklec
Se svařákem po památkách
Dolních Kounic

Na netradiční zimní prohlídku Dolních Kounic se svařákem a čajem nás vzala průvodkyně Božena Konečná. V sobotu 27. ledna se konala jedna z oblíbených
procházek po známých i méně známých místech
Dolních Kounic. Přestože bylo sychravo, sešlo se přes
dvacet zájemců. Průvodkyně Božena přiblížila na tříhodinové procházce devět set let historie této obce. Při
jejím vyprávění v myslích ožívaly i nedávné vzpomínky
některých místních. Z Moravan přijela s manželem na
prohlídku paní Čuperová. Má tady chalupu a z Dolních
Kounic pochází. Turisté znají dobře klášter Rosa Coeli,
natáčela se tu pohádka O statečném kováři, vidět jste
ho mohli také v Četnických humoreskách. V Dolních
Kounicích se nachází také židovský hřbitov, synagoga,
hrad a zámek a spousta malebných zákoutí i uliček.
V okolí jsou ovocné sady a vinice, kde se pěstuje
proslulá frankovka.
Zájemci o prohlídku města s průvodcem se mohou
domluvit v Turistickém informačním centru.
TEXT

Eva Fruhwirtová

Pozemkový spolek je označení pro
sdružení, jehož členy spojuje zájem
o ochranu přírody a krajiny, založený
na spolupráci s vlastníky pozemků.
V oblasti středního Pojihlaví a Pooslaví
řadu let působí Pozemkový spolek Koniklec. Svou činnost zaměřuje především
na přírodně cenné lokality, které jsou
domovem ohrožených druhů rostlin
a živočichů a dnes strádají v důsledku
nezájmu o jejich užívání. Pozemkový
spolek se snaží o odkup těchto pozemků či získání užívacího vztahu k nim s cílem zajistit jejich ochranu a odpovídající
péči. Činnost pozemkového spolku má
nejčastěji podobu sečení trávy a odstraňování náletových dřevin. K dalším
aktivitám patří např. obnova kamenných
zídek, výsadby dřevin či zajištění pastvy.
Všechny tyto aktivity směřují ke zlepšení
přírodního stavu lokalit s cílem vytvořit
na nich vhodné podmínky pro udržení
mizejících druhů rostlin a živočichů.

Petrovice jako první zahájily masopust
Poslední lednovou sobotu vyšla petrovická omladina po obci v masopustních maskách. Kvůli jarním prázdninám se rozhodli, že budou v širokém okolí první obcí,
která letošní masopust odstartuje.
Masopust v Petrovicích pořádá Simsnův pivní klub spolu s vedením obce. Za
maškary se každý rok převléká chasa. Nově mají v obecním bytě malou půjčovnu
masek, kterou vytvořila starostka Irena Závišková. Ačkoliv bylo sychravo, chasa se
přiznala, že se zahřívají zevnitř. K veselému kroku jim hrála muzika a lidové písničky
byly slyšet ještě daleko za cedulí s nápisem Petrovice. „Chodíme pravidelně a moc
rádi, patří to k tradicím, je veselo a vždy si to užijeme,“ svěřila se Štěpánka Janštová.
TEXT

Eva Fruhwirtová

Mezi přírodně cenné lokality, o které
pozemkový spolek pečuje, patří např.
přírodní památka Ve Žlebě (k.ú. Dolní
Dubňany), významný krajinný prvek
Doubek (k.ú. Lhánice) nebo lokalita
Pahorek u Jezera (k.ú. Mohelno). V přírodní památce Černice (k.ú. Jamolice)
nyní členové spolku postupně oslovují
majitele pozemků s nabídkou na jejich
odkup za účelem zajištění trvalé péče
o toto přírodně velmi cenné území.
V posledních letech pozemkový spolek
spolupracuje s Jadernou elektrárnou
Dukovany, jejíž zaměstnanci v rámci
„dobrovolnických dnů“ pomáhají pozemkovému spolku s realizací některých jeho aktivit.
Více informací o Pozemkovém spolku
Koniklec najdete na www.facebook.
com/pskoniklec.
TEXT
FOTO

Lukáš Řezáč
J. Šabacká
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Ve Višňovém připravují
jubilejní 40. výstavu vín
Václav Adámek je zemědělec a milovník vína. Velkou životní
i pracovní oporou mu je manželka Marta. Pan Václav je předseda zahrádkářů ve Višňovém a každoročně se spolu s kolegy
pouští do organizace vyhlášené oblastní výstavy vín. Letos se
koná 40. jubilejní výstava. „Jste srdečně zváni v neděli 1. dubna
do sportovní haly ve Višňovém,“ začíná pan Adámek.
■   Jaký je to pocit připravovat jubilejní ročník výstavy vín?
Když naši předkové zakládali oblastní výstavu vín, netušili, že vydrží
po čtyřicet let. Pořádáme ji my, zahrádkáři. Je nás stále hodně, ale
čas je neúprosný, každý rok někdo umře. Stavy doplňujeme manželkami a také známými. Letošní 40. výstava vín tak možná bude
poslední. Je pravda, že už pár let říkáme, že to je poslední výstava,
ale každý rok se vždy zmobilizujeme. To víte, je s tím hodně práce.
Baví nás to. Máme zásadu, že chceme, aby tuto výstavu organizovali členové zahrádkářského svazu a jejich příbuzní. Nechceme si
najímat cizí agenturu.
■   Podle čeho určujete datum konání výstavy vín?
To je jednoduché. Je to vždy na velikonoční Boží hod. Velikonoce
jsou největším křesťanským svátkem, lidé jsou doma a rádi jezdí
na výlety, po rodině. Myslím, že už první ročník byl na Velikonoce.
Jeden ze zakladatelů, jmenuje se také Adámek, stále žije.
■   Ve Višňovém je to samý Adámek.
To je pravda. Ve Višňovém je přes dvě stě Adámků. Včera jsme zašli
do restaurace a představte si, sešlo se nás tam pět Václavů Adámků,
majitel hospody je Petr Adámek. Když se ještě posílaly pohlednice
k Vánocům a Velikonocům, tak přízeň ze světa poslala blahopřání, ale zapomněli napsat číslo popisné. Tak to pošťáci měli velký
zmatek v hlavě. Vyřešili jsme to tak, že jsme si pohlednice popůjčovali.
■   V okolí se konají různé výstavy vín. V čem je ta vaše jiná?
Před několika lety se ve Višňovém dokončila sportovní hala. Díky
tomuto velkému prostoru si na naší výstavě vín sedne čtyři sta lidí.
A to je opravdu hodně. Člověk se nemusí bát o své místo, kdykoliv
se zvedne, zajde si pro vzorek a vrátí se ke svému stolu. Nemusíte
se nikde mačkat. Výstavu vín děláme srdcem. A doufám, že to je
poznat také na atmosféře.
■   Když jsem zastavila před vaším domem, všimla jsem si vinohradu. Jste profesionální vinař, nebo si je vyrábíte pro vlastní
spotřebu a pro radost?
Zastával jsem názor, že v domě musí být na každý den sedmička
vína. Víno si děláme pro sebe. Když jsme se s manželkou vzali, tak
jsme měli takový hezký zvyk. Každý večer jsme si otevřeli sedmičku,
manželka si dala dvě deci a já dopil zbytek. Už to neděláme, ale
myslím, že to znovu zavedeme.

■   Jaké je vaše povolání, pane Adámku?
Celý život pracuji v zemědělství. Adámkovi jsou zemědělská rodina.
Pracoval jsem v manažerských pozicích v zemědělských podnicích.
Potom jsem šel hospodařit na vlastním. Můj tatínek měl jedenáct
sourozenců, tak se pozemky musely rozdělit. Ale dal jsem pole dohromady. Dnes pracuji s manželkou ve společné firmě. Pěstujeme
zeleninu a semínka. Léta ale přibývají. Jak prohlásil klasik ve filmu
Na samotě u lesa: Prodám kravku a na jaře už nezaseju. My máme
zoráno a uvidíme, jestli na jaře zasejeme.
■   Pojďme zpět k vínům. Višňové je městys s vinařskou tradicí.
Kolik je u vás vinařů?
Vinohrady začínají u Dunajovic. Patříme do znojemské oblasti
a jsme okrajová obec. Za námi už se pěstují brambory. U nás jsou
vlastně dva profesionální vinaři. Je to pan Saleta a Adámkovi, kteří
mají penzion Bobule.
■   Jak probíhá hodnocení vín na výstavu?
Před výstavou se musí sejít hodnotící komise a obodovat vína. Pan
Saleta dělá předsedu degustační komise. Většinou se sejde skoro
čtyřicet komisařů a třeba tři sta padesát vzorků. Pan Saleta je rozdělí
mezi šest až osm degustačních komisí. V komisích jsou jenom
vinaři. Vzorky se očíslují, láhev je obalená ubrouskem, aby víno
nebylo možné poznat ani podle lahve. Každá komise má šedesát
vzorků. Degustace je o ochutnávání, ne o pití. Protože kdyby se pilo,
tak po několikátém vzorku může komise věštit z křišťálové koule
(smích). Hodnotí se široká škála vlastností.

TEXT A FOTO

Eva Fruhwirtová
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V Itálii plyne život pomalu,
tak jsem odjela do Ivančic,
říká Annalise
Na cuppingu
je srkání povoleno

Milovníci kávy cupping zřejmě znají. Přestože
kávu řadím k oblíbeným nápojům, o cuppingu
jsem nikdy neslyšela. Zasvětil mě Marek Klement,
vedoucí kavárny Pohodička v Náměšti nad Oslavou. Cupping je vlastně degustace kávy. Čicháte,
ochutnáváte a s ostatními sdílíte své chutě a názory na kávu. Marek začal s vyprávěním, jak se káva
získává. Na ukázku přinesl kávově třešně. Ty se
musejí nejdříve oloupat, abychom se dostali ke kávovému zrnu. To vypadá jako zelený hrách. Teprve
pražením získává známou hnědou barvu a typickou kávovou vůni. Kávové slupky mají své využití.
Buď jako hnojivo, a nebo jako lahodný čaj, zvaný
cascara. Mně osobně připomínal čaj ze šípků.
A jak cupping probíhal? Marek Klement čerstvě
pomlel různé druhy káv. Ty dal do hrníčků na velkém stole a zakryl šálkem. První kolo bylo čichání
k pomleté kávě. Opravdu každá voněla trochu
jinak. Ve druhém kole šálky s kávou zalil vodou
o 95 °C a my jsme opět obcházeli stůl a čichali.
Třetí kolo bylo ochutnávací. Ještě předtím však
Marek musel z kávy odstranit krustu, která vznikla
z kávové sedliny. Účastníci cuppingu dostali lžíce
a pustili se do srkání a ochutnávání.
Vítězný vzorek kávy byl z Etiopie. A tak nám ji Marek připravil pomocí dvou metod - V60 a French
Press. Chutnala výtečně.

Annalise se v Ivančicích věnuje sportovním a kreativním aktivitám

Do Ivančic přijede letos celkem šest mladých lidí v rámci Evropské dobrovolné
služby. Během následujících tří let se v Ivančicích vystřídá šestnáct lidí z evropských
zemí. Tito zahraniční dobrovolníci se zapojují do aktivit Střediska volného času Ivančice (SVČ).
„Mohou k nám přijet mladí lidé z Evropy, my je ubytujeme, postaráme se o ně a oni
u nás pracují, zapojují se do aktivit, do kroužků, připravují s námi akce. A naopak
mladí lidé od nás mohou vycestovat do zahraničí. Musím přiznat, že zájem českých
mládežníků z okolí Ivančic je zatím malý,“ popisuje ředitelka SVČ Jana Heřmanová.
K Němci Lennertovi a Italce Annalise se přidávají další dobrovolníci
Jako první přijel z německého Karlsruhe osmnáctiletý Lennert. „Stal jsem se dobrovolníkem, protože jsem se doma nudil a chtěl jsem zažít něco jiného. Doufám, že se
během osmi měsíců, co tady budu, naučím nové věci, poznám lépe sebe a také život
v České republice.“ Lennert pracuje s dětmi a mladými lidmi, protože chce zjistit, jestli jsou stejní, nebo jiní než v Německu. Druhou dobrovolnicí je Annalisa z italského
městečka Monte San Savino. Je jí 23 let a ráda cestuje. „U nás v Itálii plyne život příliš
pomalu, tak jsem se rozhodla přijet do Ivančic. A také mám ráda mladé lidi a tady
s nimi mohu pracovat.“ Annalisa se zaměřuje na kreativní i sportovní aktivity. Třetí
dobrovolnicí je Mariam z Arménie a pracuje v Informačním centru pro mládež a v klubu mládeže FreeZ. Další dobrovolníci jsou z Turecka, Španělska a Ruska.
TEXT

TEXT A FOTO

Eva Fruhwirtová

FOTO

Eva Fruhwirtová
Jan Dvořák
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NADACE ČEZ 2018
NADACAE ČEZ

V roce 2018 budeme opět podporovat energii lidí, kteří pomáhají měnit život okolo sebe k lepšímu.

NADACE CHARTY 77
Plníme přání 2016 – pomůcky pro 22 lidí se smyslovými handicapy
1 104 475 Kč
Prostřednictvím Konta Bariéry putoval nadační příspěvek 22 osobám s různými závažnými
zdravotními problémy. Potřeby a přání byly velmi různorodé, jedno ale měly společné. Všechna
přání vedla ke zvýšení kvality života a větší samostatnosti. Pořízena mohla být sluchadla,
kochleární implantáty, speciální počítače, kompenzační pomůcky, speciální jízdní kolo, školní
pomůcky a lázeňské pobyty. To vše bylo možné díky podpoře zaměstnanců Skupiny ČEZ.

PŘEHLED
PŘEHLED GRANTOVÝCH
GRANTOVÝCH PROGRAMŮ
PROGRAMŮ
NADACE
NADACE ČEZ
ČEZ 2018
2018

„DĚKUJI JE JEDNO ZE ZÁKLADNÍCH SLOV KAŽDÉ SVĚTOVÉ ŘEČI.”

„KAŽDÝ ROK PODPORUJÍ ZAMĚSTNANCI ČEZ TY, KDO POTŘEBUJÍ POMOC.”

PODPORA REGIONŮ
Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
2. 1. – 16. 12. 2018
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
právnické osoby v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
není stanovena
V roce 2018 budeme opět podporovat energii lidí, kteří pomáhají měnit život okolo sebe k lepšímu.
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dětskýchdoa výuky
sportovních hřišť
Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť
31. 3.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
2. 1. – 16.
12.2018
2018
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
2.
1. – 16.a12.
2018školy v ČR
základní
střední
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
právnické
osoby
v ČR
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
právnické
osoby
v ČR jednoho zařízení)
400 000
Kč (instalace
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
není
stanovena
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
není
stanovena
500 000 Kč (instalace dvou a více zařízení)

ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, Z. S.
Oranžové hřiště pro děti z azylového domu
80 000 Kč
Nové Oranžové hřiště vzniklo v areálu azylového centra pro matky s dětmi, Centra sociálních
služeb Armády spásy v Krnově. Navštěvují ho děti, které často trpí psychickými nebo fyzickými
poruchami. Hrou si osvojují správné sociální návyky, zlepšují hrubou motoriku a celkově
zvyšují tělesnou kondici. Spokojené jsou i jejich maminky, které se na cizích hřištích setkávaly
s odmítavým postojem veřejnosti.
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NADACE CHARTY 77

Plníme
přání 2016
– pomůcky
pro 22 lidí se smyslovými handicapy
Pohybem
pomohlo
1 534 přispěvatelů.
NADACE
CHARTY
77
1 104 475 Kč
Plníme přání 2016 – pomůcky pro 22 lidí se smyslovými handicapy
Prostřednictvím Konta Bariéry putoval nadační příspěvek 22 osobám s různými závažnými
1 104 475 Kč
zdravotními problémy. Potřeby a přání byly velmi různorodé, jedno ale měly společné. Všechna
přání vedla ke zvýšení kvality života a větší samostatnosti. Pořízena mohla být sluchadla,
Prostřednictvím Konta Bariéry putoval nadační příspěvek 22 osobám s různými závažnými
kochleární implantáty, speciální počítače, kompenzační pomůcky, speciální jízdní kolo, školní
zdravotními problémy. Potřeby a přání byly velmi různorodé, jedno ale měly společné. Všechna
pomůcky a lázeňské pobyty. To vše bylo možné díky podpoře zaměstnanců Skupiny ČEZ.
přání vedla ke zvýšení kvality života a větší samostatnosti. Pořízena mohla být sluchadla,
kochleární implantáty, speciální počítače, kompenzační pomůcky, speciální jízdní kolo, školní
pomůcky a lázeňské pobyty. To vše bylo možné díky podpoře zaměstnanců Skupiny ČEZ.

„DĚKUJI JE JEDNO ZE ZÁKLADNÍCH SLOV KAŽDÉ SVĚTOVÉ ŘEČI.”

„KAŽDÝ ROK PODPORUJÍ ZAMĚSTNANCI ČEZ TY, KDO POTŘEBUJÍ POMOC.”

„DĚKUJI JE JEDNO ZE ZÁKLADNÍCH SLOV KAŽDÉ SVĚTOVÉ ŘEČI.”

„KAŽDÝ ROK PODPORUJÍ ZAMĚSTNANCI ČEZ TY, KDO POTŘEBUJÍ POMOC.”
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA
ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, Z. S.
CHOTĚBOŘ
Oranžové hřiště pro děti z azylového domu
ARMÁDA
SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, Z. S.
80
000 Kč
Mobilita
žáků – pořízení stropního asistenčního systému Roomer
400 000 Kč
Oranžové hřiště pro děti z azylového domu
Nové Oranžové hřiště vzniklo v areálu azylového centra pro matky s dětmi, Centra sociálních
80 000 Kč
služeb
Armády
v Krnově.
ho děti,
které často
trpí psychickými
nebo postižením.
fyzickými
Základní
škola spásy
a Praktická
školaNavštěvují
v Chotěboři
poskytuje
vzdělávání
dětem s těžkým
poruchami.
Hrou si osvojují
sociální
návyky,stropního
zlepšují hrubou
motoriku
a celkově
Nadační příspěvek
umožnilsprávné
nainstalování
nového
zvedacího
asistenčního
systému
Nové Oranžové hřiště vzniklo v areálu azylového centra pro matky s dětmi, Centra sociálních
zvyšují
tělesnou
kondici.žákům
Spokojené
i jejich
maminky,
kteréale
seposlouží
na cizíchi hřištích
setkávaly
Roomer,
který pomůže
lépe jsou
zvládat
přesuny
po třídě,
jako rehabilitační
služeb Armády spásy v Krnově. Navštěvují ho děti, které často trpí psychickými nebo fyzickými
spomůcka.
odmítavým
postojem
veřejnosti.
Školní
budova
vybavená bezbariérovými prvky poskytuje žákům větší míru
poruchami. Hrou si osvojují správné sociální návyky, zlepšují hrubou motoriku a celkově
samostatnosti,
tím i spokojenější
plnohodnotnější
život.
zvyšují
tělesnouakondici.
Spokojenéajsou
i jejich maminky,
které se na cizích hřištích setkávaly
Pohybem
pomohlo
1 534 přispěvatelů.
s odmítavým
postojem
veřejnosti.
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Pohybem pomohlo 1 534 přispěvatelů.

46
30
30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA
CHOTĚBOŘŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ
OBEC ŠAPLAVA
Mobilita žáků – pořízení stropního asistenčního systému Roomer
CHOTĚBOŘ
400
000 Kč– obnova ovocné aleje
Šaplava
106 763 Kč
Mobilita žáků – pořízení stropního asistenčního systému Roomer
Základní škola a Praktická škola v Chotěboři poskytuje vzdělávání dětem s těžkým postižením.
400 000 Kč
Nadační
příspěvek
nainstalování
nového
stropního
zvedacího
systému
Obec Šaplava
naumožnil
Královéhradecku
vysadila
ovocné
stromořadí
podél asistenčního
komunikace III.
třídy
směrem
do pomůže
Lískovic. žákům
Osm desítek
novýchpřesuny
stromů obnovilo
historickéi jako
aleje,rehabilitační
a nahradilo tak
Roomer,
který
lépe zvládat
po třídě, část
ale poslouží
Základní škola a Praktická škola v Chotěboři poskytuje vzdělávání dětem s těžkým postižením.
přestárléŠkolní
dřevinybudova
a nevzhledné
náletové
křoví, které prvky
cestu lemovaly
doplňuje
pomůcka.
vybavená
bezbariérovými
poskytujedosud.
žákůmNová
většíalej
míru
Nadační příspěvek umožnil nainstalování nového stropního zvedacího asistenčního systému
charakter okolní
a kombinuje
odrůdy stromů typické
samostatnosti,
a tímkrajiny
i spokojenější
a plnohodnotnější
život. pro zdejší lokalitu.
Roomer, který pomůže žákům lépe zvládat přesuny po třídě, ale poslouží i jako rehabilitační
pomůcka. Školní budova vybavená bezbariérovými prvky poskytuje žákům větší míru
„JESTLIPAKa tím
VÍTE,
CO JE HOLOVOUSKÝ
MALINÁČ?
samostatnosti,
i spokojenější
a plnohodnotnější
život.

ORANŽOVÉ SCHODY
ORANŽOVÉ
SCHODY
STROMYbezbariérových
Podpora
úprav, které umožní tělesně handicapovaným žákům,
Podpora
bezbariérových
úprav, –které
umožní tělesně handicapovaným žákům,
Podpora liniové
výsadby stromů
především
studentům
a pedagogům
začlenění
do výukynových a obnovovaných alejí a stromořadí
studentům a pedagogům začlenění do výuky
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
1.
2. 6.
1. – 31. 7.
3. 2018
2018
PŘÍJEM
ŽÁDOSTÍ
2.
1. – 31.
3. 2018
OPRÁVNĚNÍ
ŽADATELÉ
města
a
obce
v ČRškoly v ČR
základní a střední
OPRÁVNĚNÍ
ŽADATELÉ
základní
aKčstřední školy v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE
PŘÍSPĚVKU
150
000
400
(instalace jednoho zařízení)
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
400 000 Kč (instalace jednoho zařízení)
500 000 Kč (instalace dvou a více zařízení)
500 000 Kč (instalace dvou a více zařízení)
ORANŽOVÝ PŘECHOD
V PŘÍPADĚ DOTAZŮ
Mgr. Jana Štefánková, specialista komunikace, JE Dukovany
Nadaci ČEZ založila
STROMYosvětlování přechodů
Podpora
chodce
561 104 631 / 724 804 786 / jana.stefankova@cez.cz
VOLEJTEpro
ČI PIŠTE
STROMY
energetická
společnost
liniové
výsadby stromů – především
nových
a2018
obnovovaných alejí a stromořadí
PŘÍJEM
ŽÁDOSTÍ
2.
1.
–
31.
3.
ČEZPodpora
v
roce
2002,
aby
Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí
OPRÁVNĚNÍ
ŽADATELÉ
města
a obce
v ČR
zastřešila
svou ŽÁDOSTÍ
PŘÍJEM
1.
6. – 31.
7. 2018
PŘÍJEM
ŽÁDOSTÍ PŘÍSPĚVKU
2. 1. 000
– 31.Kč
1. 2018; 1. 6. – 31. 7. 2018
MAXIMÁLNÍ
120
dárcovskou
činnost. VÝŠE
OPRÁVNĚNÍ
ŽADATELÉ
města
a obce v ČR
OPRÁVNĚNÍ
ŽADATELÉ
města a obce v ČR
NadaceMAXIMÁLNÍ
ČEZ podporuje
VÝŠE PŘÍSPĚVKU
150 000 Kč
MAXIMÁLNÍ
150 000 Kč
několika
grantovými VÝŠE PŘÍSPĚVKU
ZAMĚSTNANECKÉ
GRANTY
programy
sociální,
ORANŽOVÝ
PŘECHOD
kulturní
a sportovní
Podpora
neziskových
organizací, ve kterých se dobrovolně angažují
ORANŽOVÝ PŘECHOD
projekty
a
aktivně
zaměstnanci
Skupiny
ČEZ
v ČRpro chodce
Podpora osvětlování přechodů
Podpora sosvětlování
přechodů pro chodce
spolupracuje
regiony.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
1.
2. 3.
1. – 31. 3. 2018
Výší rozdělených
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
2. 1. – 31. 3.
2018
OPRÁVNĚNÍ
ŽADATELÉ
neziskové
organizace,
města a obce
v ČR ve kterých se dobrovolně
příspěvků
se řadí
OPRÁVNĚNÍ
ŽADATELÉ
města
a
obce
v ČR Skupiny ČEZ v ČR
angažují
zaměstnanci
MAXIMÁLNÍ
VÝŠE
PŘÍSPĚVKU
120
000
Kč
ke špičce
nadací
MAXIMÁLNÍ
VÝŠE
PŘÍSPĚVKU
120
000
Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
30 000 Kč
„TO JE MŮJ STROM. ROSTE SE MNOU.”

JE TO HISTORICKÁ ODRŮDA JABLONĚ, KTERÁ TU POROSTE.”

MĚSTO NOVÉ SEDLO

Výstavba chodníku a přechodu pro chodce v ulici Masarykova
120 000 Kč
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Město Nové Sedlo je velmi rozlehlé a spravuje rozsáhlou síť komunikací. Podél jedné z nich
už dlouho chyběl chodník a bezpečný přechod, po kterém by chodci mohli přecházet mezi
základní a mateřskou školou, Denním centrem Žirafa a kostelem. Díky příspěvku Nadace ČEZ
mohlo město zrealizovat uvedený projekt, na který už mělo vydané stavební povolení..

37

OBEC ŠAPLAVA

„UŽŠaplava
NEMUSÍM
PŘEBÍHAT NEBEZPEČNOU SILNICI
– obnova ovocné aleje
OBEC
ŠAPLAVA
A MAMINKA
106 763 KčSE O MĚ NEMUSÍ BÁT.”

Šaplava – obnova ovocné aleje
Obec Šaplava na Královéhradecku vysadila ovocné stromořadí podél komunikace III. třídy
106 763 Kč
směrem do Lískovic. Osm desítek nových stromů obnovilo část historické aleje, a nahradilo tak
přestárlé dřeviny a nevzhledné náletové křoví, které cestu lemovaly dosud. Nová alej doplňuje
Obec Šaplava na Královéhradecku vysadila ovocné stromořadí podél komunikace III. třídy
charakter okolní krajiny a kombinuje odrůdy stromů typické pro zdejší lokalitu.
směrem do Lískovic. Osm desítek nových stromů obnovilo část historické aleje, a nahradilo tak
přestárlé dřeviny a nevzhledné náletové křoví, které cestu lemovaly dosud. Nová alej doplňuje
charakter okolní krajiny a kombinuje odrůdy stromů typické pro zdejší lokalitu.

„JESTLIPAK VÍTE, CO JE HOLOVOUSKÝ MALINÁČ?
JE TO HISTORICKÁ ODRŮDA JABLONĚ, KTERÁ TU POROSTE.”
„JESTLIPAK VÍTE, CO JE HOLOVOUSKÝ MALINÁČ?
JE TO HISTORICKÁ ODRŮDA JABLONĚ, KTERÁ TU POROSTE.”

„TO JE MŮJ STROM. ROSTE SE MNOU.”
„TO JE MŮJ STROM. ROSTE SE MNOU.”

OBČANSKÝ SPOLEK TÁBORNÍKŮ APOLENA

42

Rekonstrukce dětských stanů pro táborovou základnu
30 000 Kč

MĚSTO
SEDLO
PrázdninovéNOVÉ
tábory Občanského
spolku táborníků Apolena jsou oblíbeným cílem dětí ve věku
od sedmi do šestnácti let. Z příspěvku Nadace ČEZ mohlo sdružení nakoupit tyčový materiál
Výstavba
a přechodu
pro chodce
v ulici Masarykova
pro novéchodníku
stanové konstrukce
a zajistit
opravy stávajících.
Po potažení novou plachtovinou
120
000 Kč
vzniklo
osmnáct plně funkčních a bezpečných podlážkových stanů, které jsou připraveny na
novou sezonu.
Dětem
poskytnoupro
potřebnou
před nepřízní počasí, aby si mohly bez
Výstavba
chodníku
a přechodu
chodceochranu
v ulici Masarykova
Město
Nové letní
Sedlodny.
je velmi rozlehlé a spravuje rozsáhlou síť komunikací. Podél jedné z nich
potíží
120
000užít
Kč
už dlouho chyběl chodník a bezpečný přechod, po kterém by chodci mohli přecházet mezi
základní
a doporučila
mateřskou školou,
Denním
centrem
Žirafa a kostelem.
Díky
příspěvku Nadace ČEZ
Projekt
Monika
Haufová,
ČEZ
Korporátní
služby,
s. r. o.
Město Nové Sedlo je velmi rozlehlé a spravuje rozsáhlou síť
komunikací.
Podél jedné z nich
mohlo město zrealizovat uvedený projekt, na který už mělo vydané stavební povolení..
už dlouho chyběl chodník a bezpečný přechod, po kterém by chodci mohli přecházet mezi
základní a mateřskou školou, Denním centrem Žirafa a kostelem. Díky příspěvku Nadace ČEZ
mohlo město zrealizovat uvedený projekt, na který už mělo vydané stavební povolení..

MĚSTO NOVÉ SEDLO

„DĚTI MUSÍME UČIT, JAK SE VYROVNÁVAT S PŘEKÁŽKAMI.”

37
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„UŽ NEMUSÍM PŘEBÍHAT NEBEZPEČNOU SILNICI
A MAMINKA SE O MĚ NEMUSÍ BÁT.”
„UŽ NEMUSÍM PŘEBÍHAT NEBEZPEČNOU SILNICI
A MAMINKA SE O MĚ NEMUSÍ BÁT.”

59

OBČANSKÝ SPOLEK TÁBORNÍKŮ APOLENA

v České republice.

ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY

„DĚTI MUSÍME UČIT, JAK SE VYROVNÁVAT S PŘEKÁŽKAMI.”

ZAMĚSTNANECKÉ
GRANTY
Veškeré
potřebné inforPodrobnosti
ke všem grantovým
řízením,
podmínky,
elektronickéangažují
formuláře
Podpora
neziskových
organizací,
ve kterých
se dobrovolně
mace
o
všech
grantových
Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují
i
návody
na
jejich
vyplnění
najdete
na
www.nadacecez.cz.
zaměstnanci
Skupiny
ČEZ
v
ČR
řízeních
Nadace ČEZ
zaměstnanci
Skupiny ČEZ v ČR
PŘÍJEM
ŽÁDOSTÍ
1. 3. – 31. 3. 2018
naleznete
na webových
TýmPŘÍJEM
NadaceŽÁDOSTÍ
ČEZ
1. 3. – 31. 3. 2018
stránkách
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně
www.nadacecez.cz
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU

„DĚTI MUSÍME UČIT, JAK SE VYROVNÁVAT S PŘEKÁŽKAMI.”
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Rekonstrukce dětských stanů pro táborovou základnu
OBČANSKÝ
SPOLEK TÁBORNÍKŮ APOLENA
30 000 Kč

42

Rekonstrukce dětských stanů pro táborovou základnu
Prázdninové tábory Občanského spolku táborníků Apolena jsou oblíbeným cílem dětí ve věku
30 000 Kč
od sedmi do šestnácti let. Z příspěvku Nadace ČEZ mohlo sdružení nakoupit tyčový materiál
pro nové stanové konstrukce a zajistit opravy stávajících. Po potažení novou plachtovinou
Prázdninové tábory Občanského spolku táborníků Apolena jsou oblíbeným cílem dětí ve věku
vzniklo osmnáct plně funkčních a bezpečných podlážkových stanů, které jsou připraveny na
od sedmi do šestnácti let. Z příspěvku Nadace ČEZ mohlo sdružení nakoupit tyčový materiál
novou sezonu. Dětem poskytnou potřebnou ochranu před nepřízní počasí, aby si mohly bez
pro nové stanové konstrukce a zajistit opravy stávajících. Po potažení novou plachtovinou
potíží užít letní dny.
vzniklo osmnáct plně funkčních a bezpečných podlážkových stanů, které jsou připraveny na
novou sezonu. Dětem poskytnou potřebnou ochranu před nepřízní počasí, aby si mohly bez
Projekt doporučila Monika Haufová, ČEZ Korporátní služby, s. r. o.
potíží užít letní dny.
Projekt doporučila Monika Haufová, ČEZ Korporátní služby, s. r. o.

angažují zaměstnanci Skupiny
ČEZ v ČR
Výsadba nových stromů s podporou Nadace ČEZ
30 000 Kč
30 000 Kč
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v Číměři

16

REGION

Muzeum řemesel

Říká se, že řemeslo má zlaté
dno. Existují tradiční řemesla
i dnes? Jak se žilo v minulých
stoletích na Moravskobudějovicku a nejen zde? Na tyto
a další otázky můžete najít
odpovědi v Muzeu řemesel
v Moravských Budějovicích.
Historii, současnost i další
činnosti muzea v rozhovoru
pro náš časopis přiblížil
PhDr. Petr Beránek, vedoucí
pobočky Muzea Vysočiny
Třebíč.
Moravskobudějovické muzeum
vzniklo již koncem 19. století.
K jeho rozmachu došlo až
v době meziválečného Československa a především po druhé světové válce zásluhou míst-

ního středoškolského profesora
Františka Jecha, který se též
zasadil o přesídlení muzea do
městského zámku v roce 1947.
V 60. letech prodělávala
instituce vleklou krizi, než se
stala pobočkou okresního
muzea v Třebíči. Po převzetí
došlo postupně k obnově
a rozšíření expozic až do dnešní
podoby.
■  „V muzeu lze navštívit expozici historie města a zámku, v níž
se návštěvník seznámí s životem v podzámčí i na zámku.
Podstatnou část trasy tvoří
zámecký interiér z přelomu
19. a 20. století, kdy zde žili
hrabata Rudolf a Marie Salmovi.

Kolářská dílna

■  Druhá expozice se věnuje tradičním řemeslům a průmyslové
výrobě na jihozápadní Moravě.
Příchozí tak uvidí například vedle řeznického krámu hrnčířství
i unikátní pilníkářskou a perleťářskou dílnu nebo průmyslové
patenty, pocházející z místních
továren,“ v úvodu rozhovoru
zmínil vedoucí pobočky dr. Petr
Beránek. Část expozice je
umístěna v historickém objektu
Masných krámů.
■  Muzeum se může pochlubit
řadou unikátních sbírkových
předmětů. Například vystavuje
pravěkou sošku ženy s měsíčkovou hlavou. S nadsázkou je o ní
hovořeno jako o vnučce Věstonické venuše. Návštěvníkům by
neměl uniknout ani ojedinělý
motocykl Torpédo z roku 1911
nebo zmíněná pilníkářská dílna.
■  „Každý rok nabízíme čtyři
vzdělávací programy pro školy
a školky, které vycházejí ze
stálých expozic a speciální
historické semináře pro střední
školy. Pro veřejnost pak připravujeme na podzim přednášku se
známou osobností. V minulých
ročnících vystoupili například
Věra Sosnarová, přeživší sovětský gulag, biolog Marek Vácha
a politolog doc. Stanislav Balík.

V květnu otevřeme výstavu
o známé umělecké rodině
Foersterů, kteří jsou spjatí
s Moravskými Budějovicemi,“
pokračoval ve výčtu činností
muzea dr. Beránek. Před letními
prázdninami Foerstery vystřídá
výstava obrazů Karla Holíka.
Mimo výstavy zde připravují
také netradiční muzejní noc
1. června a řemeslnický jarmark ve spolupráci s místním
muzejním spolkem. „Ve druhé
polovině roku utlumíme aktivity,
protože nás pravděpodobně
čeká uzavření části expozic kvůli
jejich modernizaci. Postupně
chceme totiž během dvou let
proměnit tvář muzea tak, aby
odpovídala trendům i poznatkům 21. století,“ ukončil
rozhovor dr. Petr Beránek.
Do muzea zavítá ročně průměrně pět tisíc návštěvníků.
Muzeum Moravské Budějovice
je pobočkou Muzea Vysočiny
Třebíč (MVT), příspěvkové
organizace zřizované Krajem
Vysočina. Více o exponátech,
činnosti a otevírací době muzea
se můžete dočíst na webu
www.muzeum.mbudejovice.cz.
TEXT
FOTO

Alena Hostašová
archiv muzea

Lovecký salon
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PRO VOLNOU CHVÍLI

VÝTVARNÍCI Z REGIONU

Soutěžte s námi
V letošním roce si připomínáme 130. výročí, kdy byla zprovozněna
jedna z prvních vodních elektráren v Čechách. Po městě Písku byl
Jindřichův Hradec dalším z prvních měst v Čechách, které mělo
veřejné elektrické osvětlení na ulicích. O elektrické osvětlení byl
velký zájem, a proto bylo rozhodnuto, že bude zřízena větší elektrárna v bývalém panském mlýně. Elektrárna byla poháněna vodou
z rybníka Vajgar. Kolaudace měla být provedena 25. ledna 1888.
Proti zprovoznění elektrárny ale vystoupila poštovní správa, protože
se domnívala, že elektrické vedení, které bylo vedeno v blízkosti
telegrafních drátů, bude rušit telegrafní provoz. Tajenka po veškerých zkouškách zjistila, že k rušení nedochází a 11. dubna 1888
byla elektrárna a osvětlovací zařízení zkolaudováno. V prvním roce
bylo k osvětlování ulic použito 90 žárovek po 16 svíčkách. Při slavnostních příležitostech se rozsvěcovaly na náměstí dvě obloukové
lampy s 1000 svíčkami. V souvislosti s provozem vznikaly i závady,
například, když se rybník Vajgar z důvodu výlovu vypustil, nemohla
elektrárna pracovat a město bylo bez světla.

(Zdroj: František Křižík – Paměti)
VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA

Alena Kazdová
■ Radim Houdek
■ Karel Protivínský
■

Grafika
jako metafora
celého světa
Grafické listy i obrazy
výtvarníka Emanuela
Ranného z třebíčského
Nehradova budeme
moci spatřit na výstavě
v konírnách třebíčského
zámku, pořádané od
12. dubna do 27. května k autorovým pětasedmdesátinám. Umělci byla za jeho dosavadní dílo již v roce 2012
udělena Cena města Třebíče a Kamenná medaile jako
nejvyšší ocenění Kraje Vysočina.

správná tajenka: sestra u rentgenu
■
■

František Samek
Hana Medová

Tajenku posílejte mailem na adresu zpravodajedu@cez.cz
nebo na korespondenčním lístku na adresu JAS, Sokolská 368,
675 55 Hrotovice do 30. dubna 2018. K účasti v losování je
nutné uvést poštovní adresu pro zaslání případné výhry.
1. Harfa je strunný hudební nástroj, jeden z nejstarších nástrojů vůbec. Koncertní harfa
má sedm pedálů, kolik má strun?
Z 47
RA 57
RE 67
2. Podobu olympijské vlajky navrhl zakladatel moderního olympijského hnutí, baron
Pierre de Coubertin. Poprvé zavlála na letních olympijských hrách v roce
DA 1908
VI 1912
KU 1920
3. Věž Kiek in de Kok (Koukání do kuchyně) získala své jméno v 16. století a jmenuje
se tak proto, že z ní bylo vidět do každého domu v okolí. Ve kterém evropském hlavním
městě ji najdete?
ZN V Rize
ŠE V Tallinu
IN Ve Vilniusu
4. Jak se jmenuje herec, který jako jediný v historii třikrát obdržel Oscara v kategorii
nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli?
ÍS Anthony Hopkins
SP Jack Nicholson
B Daniel Day-Lewis
5. Mohyla míru je první mírový památník v Evropě. Historicky je spojena s bitvou u
Slavkova a stojí na Prackém kopci asi kilometr jižně od obce Prace. Budovu se čtyřmi
ženskými sochami, které symbolizují Francii, Rakousko, Rusko a Moravu, navrhl a
vystavěl architekt Josef
E Sprit
KU Šťáva
NÍ Fanta
6. Jaromír Nohavica je český folkový písničkář, textař, osobitý zpěvák, skladatel a kytarista. Vedle písničkářské tvorby překládá Mozartovy opery do češtiny. Méně je známo, že
se stal mistrem republiky. V čem?
K Sudoku
KO Scrabble
P Go
7. Slovanská epopej se vrátila na Moravu. Všech 20 obrazů z cyklu Slovanská epopej
od Alfonse Muchy je k vidění na moravskému zámku. Jedná se o velkoformátová
puzzle, která jsou složená z více než 163 000 dílků. Který zámek nabízí tuto atraktivní
podívanou?
MI Miroslav
TO Jaroměř
IN Boskovice
8. „Space Oddity“ je píseň zabývající se tématem fiktivního astronauta Majora Toma.
V roce 2013 kanadský astronaut Christopher Hadfield nahrál coververzi písně na palubě vesmírné stanice ISS. Skladba zazněla i při letu rakety Falcon Heavy letos v únoru.
Kdo je autorem písně?
RŮ Andrew Lloyd Weber
A Sting
SE David Bowie

Emanuel Ranný je absolventem brněnské Školy uměleckých řemesel a pro jeho dílo je typická grafická hlubotisková technika suché jehly. Inspiračním zdrojem se mu stala
především krajina Třebíčska a Dalmácie. Mnohé ilustrace
také inspirovala tvorba jeho přátel básníků. Inspirace krajinou v okolí Ptáčova dala vzniknout nejznámějšímu z Ranného cyklů nazvanému Havraní krajiny. Znalci umělecké
grafiky oceňují fakt, že původně komorní technikou suché
jehly autor dokázal realizovat i tisky těch největších formátů
strojních ručních papírů. Vedle hlubotisku se Ranný věnuje
také kamenotisku, tedy litografii. Grafické listy Emanuela
Ranného byly vystaveny na mnoha výstavách doma i v cizině. V japonské Kagawě poté spolu s Jiřím Anderlem reprezentoval českou grafiku na výstavě „The Prints of the World“.
Na Staroměstské radnici přebral hlavní cenu „Grafika roku
2000“ za triptych „Havraní krajina podle Edgara Allana
Poea“. Vyzván byl například i k účasti na výstavě, pořádané
u příležitosti Olympijských her v Londýně. V loňském roce
byl Ranný zastoupen grafickým listem „Krajina Dalmácie“
na Guanlan Print Biennial v čínském Shenzenu. Se sdružením HOLLAR loni vystavoval na několika výstavách v republice, pořádaných ke 100. výročí založení tohoto prestižního
sdružení českých umělců grafiků. Již řadu let se Ranný
věnuje také malbě, ve které najdeme ozvuky způsobu práce
grafika – prorývání a vrstvení barevných past.
TEXT

Arnošt Pacola

INZERCE

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

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

PLOCHÉ STŘECHY

Cena inzerátu
■ 1/16 strany – 250 Kč vč. DPH
■ 2/16 strany – 500 Kč vč. DPH

RD, bytové domy, garáže, terasy
kvalitní materiály, odborná práce, záruka

havlat.jiri@volny.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

Tel.: 603 767 908

www.havlat.webnode.cz

CESTOVNÍ AGENTURA

20 let praxe s prodejem zájezdů v CK
zašlete poptávku vypracujeme nabídky
lenkazajezdy@seznam.cz

Tel.: 734 695 161
Jiří H A V L Á T, Zakřany 157

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

Lesnictví a péče o stromy

Adamera s.r.o.

- 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
671 38 Višňové 187 - stříhání živých plotů - sečení trávy, práce s křovinořezem
tel.: 606 532 184
- sečení přerostlých porostů - mulčování
e-mail: adamera.sro@seznam.cz - likvidace náletových dřevin a buřeně, postřiky

www.adamera.cz
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!

2inzerat_text 2018_.pdf

7.2.2018

12:47:17

NAVŠTIVTE
MOZKOHERNU!

C

M

Chytrá zábava a trénink mozku
v jednom.
• pro děti
• rodiny
• seniory

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Prodejna je umístěna v suterénu rodinného domu,
po telefonické domluvě Vás obsloužíme KDYKOLIV,
i ve večerních hodinách.

namalujeme obraz
dle Vašeho přání

email: usnecku@seznam.cz
tel: 739 531 640

Těší se na vás trenérka mozku
Eva Fruhwirtová.
L. Pokorného 24/28, Třebíč.

mozkoherna.cz
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SOUTĚŽENÍ PRO ŠKOLÁKY

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 30. dubna 2018 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.
BANÁN

ROHLÍK

HRNÍČKY

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

JARNÍ KVĚTINA

Výherci z minulého čísla
■  Pavla Černá
■  Tereza Dočkalová
■  Matyáš Čermák
■  Šárka a Jan Reichovi
■  Lucie Čapounová
■  Barborka Matějková
■  Veronika Zlatušková
■  Adéla Burianová
■  Matěj Buchtela
■  Lenka Soukupová

ČE Z E SCO

n o st
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- úspora
- p ř í st u p

Chytrá řešení
pro vaši společnost
ČEZ ESCO nabízí inovativní a chytrá řešení energií
pro firmy i celá města.
Naše služby vám umožní stát se energeticky nezávislejšími
a ekologicky odpovědnějšími. Provedeme detailní audit
a na základě jeho výsledku navrhneme optimální projekt.
Postaráme se o financování, celkovou realizaci i následnou
údržbu a servis.
Díky našim zkušenostem a dodávaným technologiím
si můžete být jisti, že ČEZ ESCO je investice do budoucna,
která přináší chytrá řešení pro vaši společnost.
www.cezesco.cz

ENERGY
SERVICE
COMPANY

