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Milé čtenářky, milí čtenáři,
setkáváme se na prahu léta, které nabízí množství cestovatelských zážitků z domova i zahraničí, příležitostí pro relaxaci, zábavu, sport i rodinné dovolené. Stejně jako vy, i my jsme se na provoz naší elektrárny připravovali, aby i v horkých
letních měsících vyráběla dostatek elektřiny, kterou pokrývá přes dvacet procent
celkové spotřeby celé České republiky. Pomalu se tak blížíme ke konci odstávky
2. výrobního bloku, během které jsme provedli výměnu části paliva za čerstvé
a provedli velkou řadu kontrol a servisních činností. Až do poloviny srpna pak
budou v provozu všechny čtyři výrobní bloky.
V průběhu uplynulých měsíců jsme u nás přivítali zájemce o prohlídku elektrárny z řad nových i dlouholetých starostek a starostů z našeho regionu a dali jim
nahlédnout „pod pokličku“ provozu naší elektrárny. Zástupci samosprávy si
prohlédli např. reaktorový sál, sklad použitého paliva, ale i další objekty. Také pro
vás jsme připravili novou expozici informačního centra, kterou si můžete s vašimi
blízkými kdykoliv prohlédnout a dozvědět se tak zajímavou formou více informací o Jaderné elektrárně Dukovany. Vhodnou příležitostí bude např. oblíbená
akce „24 hodin otevřených dveří“ začátkem července.
V blížících se prázdninových týdnech se i v našem regionu uskuteční řada kulturních a společenských akcí podporovaných Skupinou ČEZ. Srdečně vás na
všechny zvu a věřím, že přispějí k obohacení vašich letních zážitků i k dobré
zábavě a odpočinku.
Přeji vám krásné léto, slunečnou dovolenou a šťastný návrat z vašich cest.


Miloš Štěpanovský
ředitel Jaderné elektrárny Dukovany
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AKTUALITY

Občanská bezpečnostní komise
při JE Dukovany
Plánované odstávky
reaktorových bloků

V současné době se chýlí k závěru odstávka 2. bloku.
Začala 18. května a je plánována do 21. června. Během
odstávky technici vyměnili jednu pětinu paliva, provedli
naplánované úpravy, údržbu a rekonstrukce zařízení.
Další plánovaná odstávka, tentokrát 1. reaktorového
bloku, v délce 44 dní začne 10. srpna a potrvá do 22. září.
A v polovině prosince bude zahájena odstávka 4. bloku.
Bude probíhat i v době vánočních a novoročních svátků,
ukončení je plánováno 24. ledna 2020.

„Kdo je připraven, není zaskočen!“
V duchu tohoto hesla byla v dubnu zahájena letošní série
preventivních cvičení zaměřených na protipožární prevenci
i neobvyklé události. Jejich cílem je ověřit připravenost
zaměstnanců i všech
osob pohybujících
se v areálu elektrárny
i na málo pravděpodobné události. První z devíti letošních cvičení se
uskutečnilo ve středu
24. dubna. Námětem
cvičení byl pád obalového souboru s použitým
palivem během transportu do skladu použitého paliva,
v jehož průběhu došlo ke zranění doprovázející osoby.
Druhé cvičení se uskutečnilo 2. května. Svolávací systém
oznámil dvacítce členů havarijního štábu simulovanou radiační událost 1. stupně, kterou vyvolala simulovaná úplná
ztráta napájení všech čtyř výrobních bloků.
Cvičení se pravidelně konají za dozoru a pozorování
psychologa, což přispívá k vyšší připravenosti a odolnosti
členů štábu proti stresovým situacím, které tyto události
přináší.
TEXT

Jiří Bezděk

Ve čtvrtek 11. dubna se v JE Dukovany sešla Občanská bezpečnostní
komise na svém prvním letošním zasedání. Mezi jejími členy se objevily
nové tváře, a to v části odborných partnerů. Ke změně došlo u zástupce SÚRAO, kde Jiřího Slováka nahradil nový ředitel Jan Prachař, nové
profesní partnery bude mít OBK v oblasti elektro a personál.

 Na programu dubnového jednání byly informace o provozu elektrárny a programu plánovaných odstávek. V polovině února byla ukončena odstávka 3.
bloku, odstávka 2. bloku byla zahájena v polovině května. V období mezi těmito
odstávkami byly všechny čtyři výrobní bloky na plném výkonu a přinesly tak
rekordní výrobu za posledních deset let. Zajímavostí je fakt, že k vyššímu výkonu
přispívají i jarní teploty kolem 0°C, díky kterým je dosaženo ideální teploty vody
v chladicích věžích a dukovanská elektrárna tak vyrobí o desítky megavatt elektřiny více než v horkém letním nebo naopak mrazivém zimním období.
 Na jednání také zazněla informace o modernizačních akcích a investicích
do obnovy zařízení, za posledních 10 let elektrárna vynaložila na modernizaci zařízení 18 mld. korun. Jednou z aktuálně probíhajících a časově nejnáročnějších
je rozsáhlá instalace nových podružných rozvaděčů a výměna ochran rozvoden.
Dochází při ní k významné modernizaci systému, který chrání největší zařízení
a spotřebiče v elektrárně.
 Pro zajištění všech těchto provozních a modernizačních činností je ale potřeba mít dostatek kvalifikovaného personálu. Proto i aktivity elektrárny v oblasti
náboru a generační obměny personálu mají velký význam. Volné pracovní
pozice se daří průběžně obsazovat, výsledkem náborových aktivit je dokonce
i snižování věkového průměru zaměstnanců EDU, který je v současné době
necelých 45 let. Na elektrárně nyní pracuje přibližně 1400 pracovníků ČEZ, plus
další pracovníci dodavatelských organizací. V době odstávek se počet pracovníků vyšplhá až na tři tisíce osob.
 Stejně jako zaměstnanci a osoby pravidelně vstupující do prostor jaderné
elektrárny, i členové OBK každoročně absolvují povinné školení zakončené
testem a ve stanoveném intervalu se podrobují testům a pohovoru z hlediska
psychologické způsobilosti. To je jednou z podmínek pro povolení samostatného pohybu v JE Dukovany i pro členy OBK, kteří tak mají možnost kdykoliv
provozní prostory a odborná pracoviště ve střeženém prostoru jaderného
zařízení navštívit. Podrobnosti o činnosti komise, stejně jako kontakty nebo další
informace z oblasti jaderné energetiky najdete na webových stránkách komise www.obkjedu.cz
TEXT

Pavel Štefka a Josef Obršlík, za OBK při JE Dukovany
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Za dva dny upletli návštěvníci infocentra
100 pomlázek a nabarvili 400 vajec

Tradiční předvelikonoční tvoření v Infocentru Jaderné elektrárny
Dukovany navštívilo o víkendu 13.–14. dubna 260 návštěvníků.
Během těchto dvou dnů se podařilo malým i velkým návštěvníkům
uplést přes sto pomlázek z vrbového proutí a nabarvit na čtyři sta
velikonočních vajíček. Informační centrum společně s oblíbeným
tvořením a dílničkami dále nabídlo pohádku O princezně na hrášku,
tematické povídání o Velikonocích a speciální prohlídky.
■ Tvořivé dílny už několik let pro Jadernou elektrárnu Dukovany
připravuje studentský spolek Halahoj z třebíčského katolického
gymnázia. Kromě velmi oblíbeného tradičního pletení pomlázek,
které je jednou z nejnáročnějších aktivit dílniček, a zdobení vajíček
byly letošní dílny nově inspirovány vytvářením kuřátek a zajíců
z korálků nebo oveček z papírových ubrousků.
„Nabarvila jsem si vajíčko červenou a modrou barvou,“ říká malá
Hanička z Třebíče a opatrně si odnáší vyfouknuté vajíčko na špejli.
Malí kluci Ondra s Jiříkem zase pilně pletou pomlázky a Verunka
zdobí ovečku.

Už od sobotního rána infocentrum tzv. praskalo ve švech a stejně
tomu bylo po celý den. Speciální velikonoční exkurze byly přizpůsobeny dětským návštěvníkům a doplněny o představení Dřevěného
divadla Jana Hrubce s názvem O princezně na hrášku, v neděli pak
zážitkovým vyprávěním k českým velikonočním tradicím a zvykům.
■ Tematické víkendy se konají v Infocentru elektrárny pro velký
zájem již poněkolikáté. Zrekonstruované Infocentrum nabízí pro
podobné aktivity atraktivní prostředí. Vedle těchto tematických
programů se zde konají také zajímavé přednášky různých osobností,
pořádají noční nebo speciální víkendové prohlídky.

Jaderná elektrárna namodro,
zaměstnanci i návštěvníci infocentra

V noci z 2. na 3. dubna nasvítili energetici z Dukovan vstup
do elektrárny modrou barvou, aby tak vyjádřili svoji solidaritu
s osobami s poruchou autistického spektra (PAS). Navíc se dnes
ráno sešli s dětmi s PAS z nedaleké ivančické školy a společně
s pedagogy diskutovali na téma autismus.
Kampaň „Česko svítí modře“ se nasvícením budov po celé České
republice snaží poukázat na důležitost komunikace ve všech
aspektech vývojové poruchy a vzbudit zájem okolí o toto závažné
téma. Stejně jako v loňském roce, i letos se připojila také Jaderná
elektrárna Dukovany, společně s dalšími regiony ČEZ, které své
budovy rozsvítily modře. „Nasvítili jsme budovu hlavního vstupu
elektrárny, aby bylo naše zapojení do této iniciativy vidět na dálku.
Také jsme vyzvali naše zaměstnance, aby se symbolicky připojili
tím, že přijdou oblečeni do modrých barev a do našeho infocentra
jsme pozvali děti s PAS z nedaleké partnerské školy a domova
v Ivančicích,“ sdělil tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany
Jiří Bezděk.
■  Jaderná elektrárna
Dukovany podporuje
neziskové organizace
ve svém okolí, které
se věnují podpoře
autismu. Na jižní
Moravě je to například
Mateřská škola,
Základní škola a Dětský
domov Ivančice, kam
chodí pravidelně dukovanští pracovníci pomáhat v rámci tzv.
dobrovolnických dnů a také organizaci podporují prostřednictvím
projektu Plníme přání, při kterém darují své finanční prostředky.
■  „Počet dětí s autismem opravdu roste, naši školu, určenou
pouze dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, v současnosti
navštěvuje 120 dětí a žáků. Malí autisté představují asi jednu třetinu.
Víme, jak těžké je tyto děti pochopit, respektovat a současně vést.
Vážíme si rodin malých autistů, které se často potýkají s kritikou
okolí. Osvětová činnost je v této oblasti velmi potřebná. Děkujeme
Jaderné elektrárně Dukovany i za naše autisty, že na ně myslí
a takto jim pomáhá,“ říká ředitelka Mateřské školy, Základní školy
a Dětského domova Ivančice Marta Špalková.

TEXT

Jana Štefánková

TEXT

Jana Štefánková

FOTO

Jan Sucharda

FOTO

Jan Sucharda
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Setkání bývalých zaměstnanců
Jaderné elektrárny Dukovany
Čas neúprosně běží a mnozí zaměstnanci,
kteří elektrárnu spouštěli a provozovali
v minulých letech, odcházejí nebo již
odešli na zasloužený odpočinek. Ale kus
života, který na elektrárně zanechali, se
nedá zapomenout. Proto většina z nich
přijímá pozvání na pravidelná setkání
bývalých zaměstnanců jaderné elektrárny,
která se konají ve dvouletých intervalech.
To poslední proběhlo díky partnerství
s městysem Mohelno 24. dubna v Galerii
Stodola. Už před samotným setkáním
více než dvacítka bývalých zaměstnanců
využila možnost prohlédnout si své bývalé
pracoviště. V doprovodu „mladíků“ navštívili

kontrolované pásmo, blokovou dozornu,
čerpací stanici, elektrodozornu, ventilátorové
věže, stanoviště hasičského sboru elektrárny
a další pracoviště. Mnozí oceňovali, jak se
elektrárna modernizuje, kolik významných
investičních akcí bylo v uplynulých
letech provedeno, porovnávali, v jakých
podmínkách kdysi pracovali sami a v jakých
dnes pracují současní zaměstnanci.
Odpoledne se sešlo více než 150 bývalých
zaměstnanců v Mohelně. Přivítal je
starosta Jiří Šanda, ředitel elektrárny Miloš
Štěpanovský, informace o budoucnosti
lokality prezentoval ředitel společnosti
EDU II Martin Uhlíř. O kulturní vystoupení

se postaraly děti ze ZŠ Mohelno a nadaný
třináctiletý trumpetista Aleš Kohoutek. Část
účastníků setkání využila možnosti podívat
se na Mohelenskou hadcovou step nebo
do Muzea Mohelenska. Na Mohelenské
hadcové stepi jim dělal průvodce Jiří
Kostelník, mohelenský rodák, bývalý starosta
městyse, ale také bývalý zaměstnanec
vodního díla Dalešice. Největší část setkání
ale důchodci věnovali popovídání si mezi
sebou. Na rozloučenou dostal každý balení
regionálního Dalešického piva.
TEXT
FOTO

Kristýna Vohlídková a Jan Sucharda
Jan Sucharda

6

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY

Lepší je jednou vidět
než stokrát slyšet!
Pod tímto heslem jsme v loňském roce uspořádali speciální
exkurze, při kterých se starostové a zastupitelé obcí mohli
nejen setkat s ředitelem elektrárny a vyslechnout si jaderné
novinky formou prezentací
a obrázků, ale mohli se o všem
přesvědčit přímo v reálném
prostředí elektrárny.
Po velmi kladných ohlasech jsme
exkurze uspořádali i letos. Pozvání ředitele dukovanské elektrárny
na netradiční exkurze, které
probíhaly po několik dubnových
a květnových pátků, přijalo více
než 40 zástupců obcí. Nabídku využili starostové, kteří jsou
v nových pozicích zatím krátce,
od loňských podzimních voleb,
ale i ti, pro které je elektrárna již
dlouholetým partnerem a sousedem.
■  Hosty v elektrárně přivítal
její ředitel Miloš Štěpanovský,
který ocenil, že si na prohlídku
elektrárny udělali čas i přes svůj
velmi nabitý program. Diskuse
v úvodu při kávě se nesla v přátelském duchu.
Hovořilo se nejen o současnosti,
ale také budoucnosti Dukovan.
Téma výstavby nových jaderných
zdrojů je mezi obyvateli v sou-

sedství elektrárny velmi aktuální.
Diskutovalo se o tom, jak se
případnou novou výstavbou
změní současný vzhled elektrárny, o tom, zda bude dostatek
vody, která je pro provoz jaderné
elektrárny nezbytná, nebo o tom,
zda bude mít elektrárna dostatek
kvalifikovaného personálu. „To, že
s postupem času stárne zařízení,
které musíme z hlediska dalšího
provozu neustále obnovovat,
modernizovat a přizpůsobovat
novým technologiím, je samozřejmé. Uvědomujeme si i to, že roky
přibývají nám všem a že generace, která elektrárnu spouštěla, už
pomalu odchází k zaslouženému
odpočinku. Díky náborovým aktivitám a dlouhodobou intenzivní
prací s mladými budoucími techniky se nám daří volné pracovní
pozice průběžně obsazovat“,
uvedl ředitel elektrárny.
■  Starostové obcí si pochvalovali spolupráci s elektrárnou,
v nastavených informačních
tocích, od Zpravodaje EDU,
který dostávají občané do svých
schránek, přes elektronicky
rozesílané informace až po možnost získávání aktualit formou
sms systému přímo do svých
mobilních telefonů.
■  A protože, jak sami starostové
přiznávají, teoretických informací
mají dostatek, chtěli si rozšířit
povědomí o poznatky přímo
z praxe. Cílem exkurze bylo navštívit jedno z nejméně dostupných míst, tedy reaktorový sál,
a podívat se, jak vypadá čerstvé
palivo, jak se s ním v průběhu
výrobního procesu manipuluje
i kde a jak se skladuje palivo použité. Doslova „na vlastní kůži“ si
všichni vyzkoušeli, jak jsou přísná pravidla fyzické bezpečnosti,
neboť stejně jako všichni zaměstnanci elektrárny, absolvovali
i vstupní proceduru s vystavením

identifikační karty, biometrií ruky
a osobní kontrolou při průchodu
turnikety. Někteří byli dokonce
i svědky toho, že systém náhodně určí osobu, která se pak musí
podrobit zkoušce na přítomnost
alkoholu, který je v celém areálu
elektrárny přísně zakázán.
„Překvapením pro mě bylo
i kompletní převlékání do žlutého oděvu v tzv. hygienické smyčce před vstupem
do kontrolovaných prostor
elektrárny. Vybavili nás i osobním dozimetrem na měření
případných radiačních dávek.
Všechno, včetně výstupního
přeměření, mělo svůj přesný
a přísný postup,“ pochvaloval
si nastavená radiační pravidla
starosta Višňové, Vladimír Korek.
Starostka Petrovic, Irena Závišková, se zúčastnila exkurze
již loni. Exkurze pro ni byla tak
zajímavá, že se se svými zážitky
podělila na zasedání zastupitelstva. To ji pak pověřilo domluvou
termínu také pro ně. „S útvarem
komunikace byla naprosto
skvělá domluva a vyšli nám
maximálně vstříc. Všichni
jsme ocenili zejména možnost
nahlédnout tam, kam se běžný návštěvník elektrárny sotva
dostane. Exkurze včetně odborného výkladu se nám velmi
líbila a děkujeme za nezapomenutelný zážitek,“ vyjádřila
starostka Petrovic za všechny
zastupitele obce.
■  V závěru každé exkurze si
účastníci z rukou tiskového
mluvčího Jiřího Bezděka, který
všechny skupiny doprovázel
a průběžně zodpovídal jejich
dotazy, v závěru převzali dárek
a certifikát o absolvování exkurze a návštěvě reaktorového sálu.
TEXT
FOTO

Zdeňka Ošmerová
Jan Sucharda
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Jaderné maturity v Dukovanech

Studenti SPŠ Třebíč na praxi v elektrárně
Minulý rok jsme společně se Střední průmyslovou školou
Třebíč a Krajem Vysočina oslavili 10 let úspěšného fungování oboru ENERGETIKA. Tento ojedinělý projekt vznikl v Třebíči proto, aby vychoval novou generaci odborníků v energetice.
A to se úspěšně daří. V Jaderné elektrárně Dukovany pracuje již
přes 40 absolventů tohoto oboru a zkušení zaměstnanci si kvalitu
mladých energetiků chválí. K odborné přípravě jim bezpochyby
pomáhají i praxe v elektrárně. Během nich si studenti ve 2. a 3.
ročníku studia mají možnost reálně „osahat“ práci strojníků nebo
elektrikářů. A to jim později pomáhá rozhodnout se o směru své
budoucí kariéry.

Studenti 3. ročníku gymnázií úspěšně složili první „maturitní“
zkoušku ve svém životě. Celkem 34 studentů přijelo v dubnu na tři
dny do Jaderné elektrárny Dukovany, aby v rámci odborné stáže
nahlédli pod pokličku fungování jaderné elektrárny. Na závěr celé
stáže čekala studenty závěrečná zkouška formou testu, a beseda
s předsedkyní SÚJB, paní Danou Drábovou.
Jaderné maturity se účastnili studenti gymnázií z Brna, Ivančic,
Moravských Budějovic, Moravského Krumlova, Nymburku, Třebíče,
Uherského Hradiště, Velkého Meziříčí, Znojma a Žďáru nad Sázavou. Nejvíce je zaujaly exkurze do provozu jaderné elektrárny, kdy si
mohli prohlédnout strojovnu, zjistit jak funguje provoz v havarijním
štábu a dokonce si na trenažeru, přesné kopii blokové dozorny,
vyzkoušeli odstavení reaktoru.
„Obdivuji práci operátorů, kteří řídí elektrárnu. Musí to být velmi náročná a zodpovědná práce. Ale když jsem si to vyzkoušel,
bavilo mě to,“ svěřil se jeden z účastníků.
Znalosti, potřebné k úspěšnému absolvování závěrečného testu,
studenti čerpali nejen z prohlídky provozu, ale zejména z přednášek
odborníků elektrárny, zaměřených na teorii jaderných reaktorů, zajištění radiační bezpečnosti, oblast elektrického zařízení nebo funkci
primárního a sekundárního okruhu.
Nejúspěšnější student a první letošní
Král Jaderné maturity je student Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše, Edward Young,
který nejlépe obstál ve znalostním
jaderném testu.
„Vážíme si zájmu všech studentů, kteří projevili zájem o účast na 11. ročníku Jaderné
maturity, za aktivní a zvídavý přístup o jádro,“ sdělila Linda Navrátilová ze Strategického náboru Skupiny ČEZ.
V květnu proběhl druhý turnus jaderných maturit, kterého se zůčastnili
studenti z 11 průmyslových středních škol z celé ČR. Jaderná elektrárna Dukovany je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu
a díky těmto náborovým projektům seznamuje studenty s pracovním
prostředím i možnostmi jejich uplatnění. Celkem v současné době
pracuje v elektrárně přes 3 tisíce zaměstnanců ČEZ a dodavatelů.
TEXT
FOTO

Jiří Bezděk
Jan Sucharda

A jak se studuje energetika
Karlu Nečasovi, který strávil
v elektrárně dva březnové týdny?
■   Proč jsem si před 3 lety vybral
obor Energetika?
Obor Energetika jsem si vybral,
protože mě zajímají technické věci.
Hodně členů mé rodiny pracuje v JE
Dukovany, tím byla má volba, co
studovat, jednodušší.
■   Co mě na studiu energetiky
baví?
Na studiu mě baví rozmanitost oboru a poznávání nových principů
a způsobů výroby elektrické energie. Díky spolupráci školy a ČEZu
jsem už navštívil různá místa výroby a rozvodu elektrické energie
po celé České republice.
■   Co mi přináší praxe v elektrárně?
Na praxi se mi líbí, že mám možnost vidět elektrárnu za chodu a poznávám různé pracovní pozice.
■   Jaké mám plány do budoucna? Práce? VŠ? JE Dukovany?
Plánuji v oboru Energetika zůstat a práci v JE Dukovany určitě také
zvažuji.
■   Co si myslím o budoucnosti jaderné energetiky?
Jaderná energetika má v budoucnosti určitě své velké místo.
Díky své šetrnosti k životnímu prostředí, efektivnosti a provozním
nákladům, je prozatím nenahraditelným zdrojem výroby elektrické
energie.
■   Jaké mám koníčky?
Mám rád hudbu. Hraji na klavír a bicí nástroje.
■   Odkud jsem?
Bydlím v Dolních Dubňanech, takže na JE Dukovany koukám celý
život z okna. 
Linda Navrátilová
Linda Navrátilová

PTALA SE
FOTO
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Ženy se podívaly k samotnému
srdci Jaderné elektrárny Dukovany
KONCEM BŘEZNA SE USKUTEČNILO SETKÁNÍ WIN CZECH,
TEDY PROFESNÍHO SDRUŽENÍ ŽEN, PRACUJÍCÍCH V JADERNÝCH OBLASTECH,
PŘÍMO V ÚTROBÁCH JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY.

Na reaktorovém sále

Celé dopoledne strávily ve žlutých kombinézách, které jsou
jediným povoleným oděvem při
pohybu v kontrolovaném pásmu
elektrárny.
Časově náročný byl průchod tzv.
hygienickou smyčkou, kdy se
všichni, kteří vstupují do kontrolovaného pásma, musí převléci,
a to včetně spodního prádla.
Každá osoba, vstupující do nitra
elektrárny, také obdrží dozimetr
na měření případných radiačních dávek.
■   Odbornou exkurzi začaly
dámy na útvaru chemických
režimů, kde je přivítala Kateřina
Kunešová, členka WIN Czech.
„Staráme se o složení všech
médií v elektrárně, tedy jak
v primárním, tak i v sekundárním
okruhu a také chladicí vody.
Hlavním úkolem je zajistit čistotu
vody, aby vyhovovala technickým parametrům.“ Na tomto
oddělení pracuje čtyřicet pět zaměstnanců, z toho je deset žen.
Mezi nimi je i další členka WIN
Czech, a to chemička Hana
Roupcová. Ta provedla zájemkyně chemickými laboratořemi.

■   V doprovodu tiskového
mluvčího JE Dukovany Jiřího Bezděka navštívily ženy
reaktorový sál. Některé tu byly
poprvé, ale například starostka z nedalekých Rešic Petra
Jílková už potřetí. V prostorách, kde je ukryto samotné
srdce jaderné elektrárny, ženy
obdivovaly čistotu, ticho a také
kázeň personálu. Průvodkyně
Informačního centra Marie
Hlouchová popsala proces
výměny jaderného paliva.
„Pro manipulaci s palivem se
u nás v elektrárně využívá speciální zavážecí stroj, který
je společný vždy pro dva
reaktory.“
■   V jaderné elektrárně se
nachází také prádelna. „V čem
perete?,“ ptaly se ženy vedoucího prádelny v kontrolovaném
pásmu elektrárny.
Perou se zde ochranné osobní
pomůcky, které mají pracovníci
na sobě při práci v kontrolovaném pásmu elektrárny.
„Pracovníci vstupují přes tzv. hygienickou smyčku, kde si v samoobslužném regálu vyzved-

nou ochranné osobní pomůcky
a při výstupu je zase odevzdají.
A ty pak putují k nám do prádelny,“ popsal vedoucí prádelny František Vošta a dodal,
že za rok vyperou 140 tun
prádla. Přísný systém prádelny
zaručuje, že všechny pracovní
oděvy jsou z hlediska radiační
ochrany v pořádku. V prádelně
je vyčleněna speciální místnost,
kde se perou oděvy, na kterých
se při výstupu z kontrolovaného
pásma měří kontaminace. Každý totiž musí projít přes měřící
zařízení. Pokud je zaznamenána kontaminace, oděv se odloží
na určené místo a prádelna ho
musí prát speciálním procesem. „Jedná se o pět automatických praček, které jsou zvlášť
naprogramované. Po vyprání
provedeme přeměření a když je
vše v pořádku, putuje dál. Když
ne, tak je necháme půl roku
ve zvláštní místnosti odpočinout a pak vypereme znovu,“
vysvětlil František Vošta.
■   Odpolední část exkurze strávily ženy v Informačním centru
V expozici na ně čekalo pět

barevných zastavení, která představují návštěvníkům elektrárnu
a její provoz. V zeleném sektoru
se dámy seznámily s uspořádáním jednotlivých objektů
v areálu elektrárny. V šedé části
se dozvěděly informace, týkající
se ionizujícího záření a mohly ho
také pozorovat v jedné z největších mlžných komor v Evropě. Řez výrobním blokem si
prohlédly pod fialovým světlem
a srdce elektrárny – jaderný
reaktor ve zmenšeném měřítku
byl představen jak jinak, než
v červené barvě. V symbolicky
posledním žlutém zastavení se
ženy dozvěděly o tom, jak je
v elektrárně nakládáno s použitým palivem a jaké je jeho další
možné využití.
TEXT
FOTO

Eva Fruhwirtová
Jan Sucharda

Informace o sdružení WIN na
https://win-czech.webnode.cz
a na FB profilu WIN Czech.

Ve speciální prádelně
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REGION

Jak se žije sousedům:
Dolní Dubňany
DOLNÍ DUBŇANY ZNAJÍ MILOVNÍCI DECHOVÉ HUDBY. PRÁVĚ ZDE VZNIKLA
KAPELA DUBŇANKA. I KDYŽ DNES UŽ V NÍ NIKDO Z TÉTO OBCE NEHRAJE,
STÁLE JSOU NA NI MÍSTNÍ PYŠNÍ. UŽ TŘICET TŘI LET POŘÁDAJÍ ZAČÁTKEM
ČERVNA FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB.

■   Tandem už od školy
Prvním porevolučním starostou se stal Josef
Dvořáček. Ten stejný, který vede obec nyní.
Před ním však byla v čele obce starostka
Jana Mašová, rovných 17 let. Nyní je místostarostkou. „Známe se už od školy, jsme
spolužáci,“ říká Josef Dvořáček a pouští se
do vyprávění. Pamatuje toho hodně. „Představte si, že náš kostel svatého Václava jsem
opravoval už dvakrát a určitě se dožiji toho,
že ho budeme opravovat potřetí,“ vypráví
s úsměvem starosta, původním povoláním
stavař. Kostel je dominantou obce a také
nejstarší budovou, pochází z poloviny
13. století a vážou se k němu tradiční svatováclavské hody.
■   Netradiční čistírna vod a evropsky
významná lokalita Široký
K zajímavým stavbám v obci patří nově postavená čistírna odpadních vod. Stojí na místě, kde se říká Na Hradisku. „Kdysi tam

opravdu hradisko stálo. Chtěli jsme tomu
ponechat původní ráz, a tak budova čističky
hradisko připomíná,“ vysvětluje starosta Josef Dvořáček. „Ještě na jedno pěkné místo
vás vezmu,“ říká a nasedáme do auta. Vydáváme se směrem na Jamolice, podjedeme
železniční viadukt a krátce za ním se dáme
doprava. Zanedlouho stojíme u krásné
kopcovité louky. A na ní kvetou koniklece.
Jedná se o přírodní památku Široký. Kromě
sedmi set konikleců velkokvětých tu rostou
i další chráněné rostliny a žije tu například
kudlanka nábožná.
■   Zelené zbytky do obecní kompostárny
Kam s trávou, menšími větvemi a zbytky
zemědělských výpěstků? Občané v Dolních Dubňanech mají jasno. Do obecní
kompostárny. První kompost si lidé mohli
odebrat už v loňském roce. „Ušetřili jsme
hodně peněz a také se nám daří mnohem
lépe udržovat pořádek,“ pochvaluje si starosta Dvořáček.
■   Bohatý společenský život díky aktivním občanům
V obci už třetím rokem působí spolek rodičů
s názvem MaDěRa (Máme děti rádi). Za tu
dobu se jim povedlo uspořádat spoustu akcí
pro děti. Smyslem společného snažení je
to, aby zapojovali děti do tradic, aby rozvíjeli
jejich kreativitu a udržovali spolkový život.
Organizují maškarní karneval, masopust,
Den dětí, drakiády a také tvořivé dílničky.
Letos poprvé iniciovali společný úklid obce

a zapojili se do celorepublikové kampaně
Ukliďme Česko. Přidali se k nim myslivci,
dobrovolní hasiči a rybáři.
Společenské akce pořádají v sále místní
hospody. I letos zde pořádali obecní ples
a také vítání osmi nových narozených
občánků.
■   Mají školku i školu
Rodiče nemusejí své děti vozit do školky
a do školy mimo obec. Mateřskou školu mají
v budově obecního úřadu, základní škola má
svoji vlastní budovu a také hřiště se sportovními prvky. V letošním roce navštěvuje školu
44 žáků. Děti se zapojují do kulturních akcí
nejen v Dolních Dubňanech, ale i v okolních
obcích. Oblíbený je školní pěvecký soubor,
který vystupuje o Vánocích, při vítání občánků
i dalších příležitostech. Mezi oblíbené a již
tradiční akce mateřské školy ve spolupráci
s obecním úřadem patří halloweenský večer
se svítícími dýněmi a strašidly.
■   Stavební místa pro rodinné domy
Aby se mohly Dubňany rozrůstat, potřebují
pozemky, kde by si mladí mohli postavit své
domy. V loňském roce se proto obec pustila
do přípravných prací pro vytvoření nových
stavebních míst. Podařilo se získat souhlas
stavebního úřadu a nyní připravují projektovou dokumentaci. Ještě letos chtějí dořešit
stavební povolení a koncem roku nabídnout
pozemky ke koupi zájemcům.
■   Slavný rodák Kudláček
Rodák, na kterého jsou Dubňanští pyšní,
je malíř a grafik Jan Kudláček. Věnoval se
především ilustracím k dětským knížkám,
na svém kontě má desítky knih a spousty významných ocenění. Nezůstal jen u knih, ale
je také tvůrcem animovaného filmu Železné
boty. Zemřel před dvěma lety. Více o jeho
životě, práci a vztahu k Dolním Dubňanům
se dozvíte na webu www.jankudlacek.cz.
TEXT
FOTO

Kostel sv. Václava

Masopust 2019

Eva Fruhwirtová
E. Fruhwirtová a J. Sucharda

www.dolnidubnany.cz

Karel Picmaus a jeho pracovní nástroj - letadlo Čmelák

Karel Picmaus:
Kdo nelétal, jako by nežil
MEZI STOVKU LETECKÝCH OSOBNOSTÍ STOLETÍ
BYL ZAŘAZEN TŘEBÍČSKÝ PILOT ZEMĚDĚLSKÝCH
LETADEL KAREL PICMAUS.
VYPLYNULO TO Z HLASOVÁNÍ LAICKÉ I ODBORNÉ
VEŘEJNOSTI, ZE KTERÉHO VZEŠEL PRESTIŽNÍ
SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH MUŽŮ A ŽEN
ČESKOSLOVENSKÉHO LÉTÁNÍ 1918–2018.
KAREL PICMAUS, KTERÝ JE TAKÉ ZAKLADATELEM
NOVODOBÉHO ZÁPADOMORAVSKÉHO
AEROKLUBU TŘEBÍČ A JEHO LETIŠTĚ, BYL LETOS
ROVNĚŽ NAVRŽEN NA UDĚLENÍ DŘEVĚNÉ MEDAILE.
JE TO TŘETÍ NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ KRAJE VYSOČINA.

Karel Picmaus (1943) coby
vystudovaný strojař začal profesionálně létat v roce 1972.
Na svém kontě má 105 tisíc
pracovních letů a 13 000 letových hodin s práškovacími
letadly, především se zemědělským strojem Z-37 Čmelák.
Na prestižní seznam leteckých osobností byl zařazen
jako jediný zástupce profesionálních pilotů letadel ve váhové kategorii do 5700 kilogramů. Na seznamu je tak vlastně
i za všechny piloty aerotaxi či
letce, kteří se věnují hašení
požárů či vápnění lesů.
■ I příznivci letectví je tato
kategorie letců a letadel poněkud přehlížena.
Máte pravdu, je to poněkud
opomíjená skupina letců, nad
kterou se běžně mávne rukou, že jako o nic nejde a tak.

Na druhou stranu ti, co to dokážou ohodnotit, vědí, že je to
skupina pilotů, kteří své letecké
řemeslo celé opravdu oddřou.
Žádná jiná skupina pilotů není
na tom tak, jako my. My každý
let musíme odřídit od první vteřiny dání plynu až do ubrání plynu
po přistání na zemi.
■ A to nesmíme zapomínat
na leckdy nevyzpytatelnou
povětrnost nízko nad zemí.
Tak, tak, žádný meteorolog
na světě vám totiž neřekne, jaké
panují povětrnostní podmínky
za humny vesnice ve výšce třiceti metrů, kam máte letět práškovat. Takový pilot je navíc vlastně
velitelem sám sobě. My jsme si
všechno zabezpečovali sami.
Od smluv se zemědělci po vyhodnocování meteo situace,
od rekognoskace letišť a obdělávaných pozemků až po starosti
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ROZHOVOR – KAREL PICMAUS

o mechanika a materiál. A s konečnou platností jenom pilot
rozhodl o vykonání letu.
■ Zavzpomínejte na vaši
cestu k létání.
Pamatuji si jako kluk na vstupenku na letecký den v Třebíči
v roce 1948. Byla podlouhlá
na výšku s motivem třebíčské
věže a dva větroně typu Šohaj
krouží kolem ní. Dlouho jsem
ji měl schovanou. V sedmnácti
letech jsem plachtil na letišti
v Křižanově a v osmadvaceti
se stal profesionálním pilotem
u tehdejšího SlovAiru. Jako
profesionální pilot jsem měl mít
původně letiště u Stříteže, ale to
padlo a zřídilo se v Moravských
Budějovicích.
■ V letectví je známo, že
nejhorší fází letu je přistání,
na druhém místě start. Vy jste
se vlastně jako práškovací
pilot stále pohyboval ve dvou
nejnebezpečnějších fázích,
startů a přistání jste absolvoval v jednom dni třeba osmdesát nebo dokonce sto.
Obrazně řečeno, neustále jsem
coural křídlo po zemi. Létání
pilota zemědělského letadla
v malých výškách a rychlostech
je vlastně takovým neustálým
taháním čerta za ocas. Statistika

říká, že na jeden start připadá
pět zatáček. Takže jsem vlastně
udělal přes půl milionu zatáček
ve výšce do třiceti metrů. Také
povětrnost se během dne často
velmi rychle mění, což je pro
přízemní let nebezpečné. My
jsme ale hodně využívali i staré
pranostiky zemědělců jako třeba – devátá rozhodne. Nebo
–červánky, zítra bude foukat atd.
A ono to platilo.
■ Kolik času jste měl
v přízemním letu na to, abyste
reagoval třeba na neočekávaný poryv nebo změnu směru
větru?
Obvykle vteřinu, někdy zbývaly
dvě vteřiny do nárazu do země.
Když se stříkalo v pěti nebo jen
ve třech metrech, tak v takové
výšce jako pilot moc nenaděláte.
■ Podařilo se vám to vždycky,
důkazem je fakt, že si spolu
povídáme.
Ale byly samozřejmě i horké
chvilky, zvláště v dobách, kdy
jsem byl ještě mladej a odvážnej. Bylo to někdy v roce 1974.
Dostal jsem rozpis polí popsaných místními názvy – Novákovo, Františkovo – a k tomu katastrální mapu. Tak jsem přišel
na jedno pole v údolí Dyje,

Karel Picmaus u letadla Dromader

které se jmenuje Lojbink, mezi
Podhradím a Uherčicemi. Letím
přes les, vidím pole, začínám
klesat a uvažuji, jak to budu dělat. A najednou vidím, že letím
v uzavřeném údolí. Kolem samé
kopce a přede mnou padesátimetrová skála. No, přežil jsem.
■ Pohovořte o některých
typech letadel, na kterých jste
létal.
Nejlepší byl Z-37 Čmelák. Bylo
to vynikající letadlo, i když na něj
ze začátku piloti nadávali, přisuzovali mu různé nectnosti, ale
nebyla to pravda. Byl sice motoricky poddimenzovaný. Motor
má jen 315 koní, a to je na tu
váhu 1 850 kilo, co má nosit,
jen tak akorát. Ale létal dobře,
nezradil, vynikající motor nikdy
nevynechal.
■ Pilotů se na něm ale zabilo
snad třicet.
Čmelák je dobré letadlo, pilotů
na něm zahynulo přes 30, kluci,
co spadli, neměli štěstí. Pilotáž
u Čmeláka musela být precizní.
Pokračovatel Čmeláka turbočmelák měl obrovskou výhodu
v silném motoru. A skutečně,
turbo nikdy žádné nespadlo,
protože když to bylo potřeba,
pilot motor „oroštoval“, zahučelo v něm jak v piliňácích
a letadlo valilo nahoru bez ohledu na váhu. Je to velmi dobré
a bezpečné letadlo, ale s mnohem větší spotřebou benzinu.
■ A co Dromader, když před
ním na snímku stojíte, vypadáte jako pilot americké stíhačky
z druhé světové války.
PZL M18 Dromader bylo zemědělské velkoletadlo polské
výroby, měl nekapotovaný hvězdicový motor a uvezl dvacet pět
metráků! Čumák měl hrozně
dlouhý, od kabiny k vrtuli bylo
asi pět metrů. Když jsem s ním
poprvé odstartoval, tak jsem si
říkal, panebože, jak s tou lokomotivou přistanu? Člověk měl
pocit, že létá s americkou palubní stíhačkou Corsairem.

■ I lidé, kteří se o letectví
příliš nezajímají, znají práškovací dvouplošník Antonov
An-2, přezdívaný Andula.
Už samotná přezdívka naznačuje, že stroj to byl povedený
a vesměs oblíbený. A i když
první prototyp vzlétl už před více
než 70 lety, tak Anduly stále
nepatří do šrotu. Ta její dvě křídla, to je vlastně továrna na vztlak.
Z hlediska bezpečnosti létání
je výborná duralová konstrukce bachratého trupu s vysoko
umístěnou kabinou. Takže se
třeba stalo, že při nouzovém
přistání do lesa se spodní část
trupu i s podvozkem utrhla, ale
posádka vystoupila z kabiny
nezraněna.
■ Obraťme list, vaší velkou
zásluhou po roce 1989 je
obnova Západomoravského
aeroklubu a vybudování letiště
v Třebíči.
Přivítal jsem hned po revoluci
možnost, že by se letiště u Třebíče mohlo vybudovat. Bohužel
jsem na to šel už poněkud pozdě. Došlo k odtržení obcí Střítež
a Kožichovice od Třebíče. Svou
roli hrály změny v legislativě,
zákon o hospodaření s půdou
atd. Byly i různé obavy. Třeba
trávu z letiště nikdo nechtěl,
protože prý bude potřísněná
olejem a benzinem z letadel. Až
dnes už více než dvacetiletým
provozem jsme snad všechny
odpůrce přesvědčili, že z letadel
olej necrčí. Největší letadlo, které u nás přistálo, byla Andula.
Pro ni je to naše letiště ještě až
moc dlouhé. Také zde přistává
často desetimístný Pilatus a přistál u nás i Američan, který si
v České republice koupil
práškovací stroj Z-37 Čmelák.
Nadšení pro létání mám v sobě
dodnes, mezi piloty vesměs
panuje přesvědčení, že kdo
nelétal, jako by nežil. S tím souhlasím.
Arnošt Pacola
archiv K. Picmause

PTAL SE
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Nejen o Květné neděli
na křížovou cestu
I minerály a drahé kameny
mají svou přehlídku

Víkend před Velikonocemi se
konala v Oslavanech mezinárodní výstava minerálů a drahých
kamenů. Přes padesát sběratelů
a vystavovatelů se sjelo do Hornického domu, aby se pochlubili
svými sbírkami. Obdivovalo je
na dvanáct set lidí. „Nejdražším
kouskem byl turmalín, jehož
cena dosahuje kolem osmdesáti
tisíc korun,“ prozradil vedoucí
hornické sekce Vlastivědného
spolku Rosicko-Oslavansko Petr
Kubínský. Mezi vystavovateli byl
i Miroslav Werner z Náměště
nad Oslavou, který se tomuto koníčku věnuje přes čtyřicet let. „Vysočina je velmi bohatá na minerály a jezdí sem hodně zahraničních
sběratelů,“ potvrzuje sběratel. Přes zimu studuje literaturu, radí se
s profesionály, vyměňuje si zkušenosti s ostatními. Jeho zásadou je:
Přes zimu studovat, v létě chodit. Tedy do přírody a pátrat. „Koníček
to není náročný, potřebujete dobré boty a oči,“ říká s úsměvem.
Pro okolí Oslavan jsou typické zkameněliny, tedy otisky přesliček
a kapradin. „Ale také acháty a vltavíny se u nás vyskytovaly,“ potvrzuje Petr Kubínský. Víkendová výstava se konala v Oslavanech už
po desáté a patří mezi ty nejvýznamnější v České republice. U zrodu
stál nadšený sběratel minerálů a současný starosta Oslavan Vít
Aldorf. Stálá expozice místních minerálů a drahých kamenů je už
dvacet let k vidění v Muzeu hornictví a energetiky, které se nachází
na oslavanském zámku.
TEXT A FOTO NA STRÁNCE

Eva Fruhwirtová

Poutní kaple sv. Antonína z konce 17. století se majestátně tyčí
na kopci nad Dolními Kounicemi. Poutá pozornost nejen návštěvníků města, ale i širokého okolí. Přístupná je pouze během pouti
v červnu, ta letos vychází na 16. června. To však nebrání tomu,
abyste se ke kapli vydali v kteroukoliv jinou dobu. Z vršku je nádherný výhled na Dolní Kounice a řeku Jihlavu. Na šedesát věřících
se vypravilo o Květné neděli na křížovou cestu. Krátce se zastavili
a pomodlili u každé ze čtrnácti zděných výklenkových kaplí, které
tyčí cestu nahoru na kopec. Tyto kapličky vznikly ve druhé polovině
18. století po přestavbě kaple svatého Antonína. Původně každá
obsahovala kamenné sochařské pašijové scény, jejich současné
litinové prvky pocházejí z konce 19. století. Spolu s kaplí svatého
Antonína je křížová cesta chráněna jako nemovitá kulturní památka
České republiky.

Co se v mládí naučíš…
Od začátku školního roku probíhá
v Mateřské škole ve Vémyslicích
polytechnické vzdělávání dětí v rámci
projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání regionu Moravskokrumlovsko II. Co si pod tím představit? Děti se učí pracovat s nářadím,
zdokonalují se ve své zručnosti a učitelky je vedou k tomu, aby je bavila
manuální práce. „Práce s opravdovým
nářadím je pro děti velkým zážitkem
a baví stejně děvčata i hochy. U ponku se cítí jako ryby ve vodě a každým dnem se zdokonalují svojí
trpělivostí a vynaloženým úsilím dotáhnout věci do konce,“ vypráví
učitelka Ivana Kotrncová. Na začátku si děti nejprve osvojovaly pravidla bezpečného chování, aby se při vyrábění nezranily. Vyzkoušely
si, jak se pracuje s jednotlivým nářadím, a pak se pustily do práce.
„Baví je stále něco montovat a demontovat. Pod jejich rukama
vznikli ježečci a nyní postupně proměňují uříznuté dřevěné hranolky
v loutky. Z balsového dřeva vytvoříme kulisy a děti zahrají pohádku
z vlastnoručně vyrobených loutek,“ doplnila paní učitelka.
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Pitbike jezdec Petr Švihálek:
Strach si nepřipouštím
Sedmnáctiletý Petr Švihálek bydlí v Rouchovanech, studuje
strojírenství na třebíčské průmyslové škole a závodně jezdí
na pitbiku.
Na těchto malých motorkách začal jezdit před pěti lety. „Jezdili jsme
s kamarády jen tak, když bylo volno, ale pak mě to chytlo víc a už
třetím rokem jezdím československý seriál Stomp Moravia Cup,“ vypráví Petr a ukazuje mi na zahradě svou motorku. Jako malý chtěl být
stíhacím pilotem, ještě ho to úplně neopustilo, ale bavila by ho i strojařina a práce s CNC stroji. Pitbiky jezdí se svým desetiletým bratrem
Filipem. Letošní sezónu odstartovali v polovině dubna v Miroslavi.
■   Petře, proč se těmto malým motorkám říká pitbike? V čem
jsou jiné než ty „klasické“ motorky?
Název pitbike vzniklo odvozením ze slova pitline, což je startovní
rošt. Tyto motocykly používali mechanici, když se potřebovali přemisťovat po depu. Jsou to čtyřtaktní motory většinou o objemu 110,
125, 140 a 160 ccm, takže nedosahují tak velkého výkonu jako
klasické motorky. Díky jízdním vlastnostem se s nimi jezdí motokros,
ale i ostatní motocyklové sporty, jako je supercross, supermoto, FMX
a jiné adrenalinové sporty.
■   Kdo tě k tomuto sportu přivedl?
Byl to táta. Jako mladý jezdil také. Teď nám dělá mechanika. Pomáhá mi starat se o stroj.
■   Jezdíš sám, nebo v partě?
Tady u nás v Rouchovanech jsou kluci, kteří mají stejné motorky. Je
ale škoda, že o těchto závodech se moc neví. Snažíme se to propagovat, aby nás bylo víc. Celoročně nás jezdí závody tak padesát,
což není moc, když si vezmeme, že je to ještě rozdělené na různé
kategorie. Ideální by bylo tak patnáct jezdců v kategorii. Jinak jezdí
i holky – bylo jich osm a teď jezdí jenom tři.
■   Na trénování potřebuješ dráhy, kde jezdíš? A jak takový pitbike trénink vypadá?
Nejbližší dráhy jsou ve Smrku, v Miroslavi a ve Studenci. Tréninky
máme buď technické, nebo časové. Časové jsou koncipované
tak, že se snažíme držet základní čas a navyšujeme, abychom byli
schopni při závodě vydržet na fyzičku. Technické tréninky jsou
o tom, že objíždíme zatáčku třeba dvacetkrát a učíme se ji správným
stylem projet.

■   Jak si mám představit dráhu, po které jezdíte?
Je to uzavřený okruh s technickými zatáčkami. Jsou tam zvedlé
zatáčky, tobogány, rulety, hromada hrbolů za sebou, lavice, což jsou
velké skoky. Existují dvě tratě - rychlostní a technické. Rychlostní se
zaměřují na délku a člověk tam vyvine větší rychlost, což je ve Smrku a Miroslavi. Ve Studenci je technická trať, je krátká, ale zatáčka
vedle zatáčky a samé výmoly.
■   Co tě na tom baví?
Hledám své hranice a snažím se je překonávat. Chci být rychlejší
a lepší. Je to adrenalin, stejně jako v každém jiném sportu.
■   Je to asi ženská otázka, ale musím se zeptat – nemáš někdy
strach? Může být strach překážkou?
To jsem si také říkal, když jsem měl nehodu. Z tohoto pohledu se
na to ale nedívám. Když sednu na pitbike, nezajímá mě nic jiného.
Samozřejmě strach tam je. Říkám si, že buď se mi stane něco tady,
nebo jinde. Ale spíš nad tím moc nepřemýšlím.
■   O výsledku závodu rozhoduje řidič, ale také stav motorky.
Stalo se ti někdy při závodě něco nečekaného?
To víš, že ano. Jel jsem jeden závod a z ničeho nic se mi vyrvala
podsedlovka. Tak jsem to musel odjet bez sedadla. V Šiklově mlýně
na závodech mi zase motorka najednou chcípla. Do karburátoru se
mi dostala voda. Dlouho jsme to seřizovali a pak jsme přišli na to, že
je potřeba lépe připravit filtry.
Motocyklové závody jsou náročné na kondici. Jak ji udržuješ ty?
Chodíme do posilovny, běháme, cvičíme s vlastním tělem.

V Moravském Krumlově mají hned tři nová hřiště
Sportem ke zdraví! Tohoto hesla se v Moravském Krumlově drží dlouhodobě. Nové
možnosti pohybu si mohou užít děti i dospělí.
Vyrostla zde tři nová hřiště a sportoviště –
na Střelnici, na Bubnu a ve Vrabčím hájku.
Jsou to místa, kam často míří rodiny s dětmi.
„Díky novému osazení hřišť sportovními prvky
si mohou svá těla protáhnout na čerstvém
vzduchu děti i dospělí,“ vybízí starosta Tomáš
Třetina. Instalaci herních prvků ocení předeTEXT A FOTO NA STRÁNCE

Eva Fruhwirtová

vším děti předškolního a školního věku při
společných vycházkách s rodiči. Venkovní
cvičební zařízení, které je tvořeno fitness prvky, je určeno nejen pro mládež, ale i dospělé
pro zlepšování jejich fyzické kondice. Tato
stanoviště vytvářejí kondiční tréninkovou trasu,
která navazuje na workoutové hřiště. Na vybudování hřišť a sportovišť přispěla Nadace ČEZ
prostřednictvím nedaleké Jaderné elektrárny
Dukovany.
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Chemička Hana Roupcová:
V chemii má vše logiku. A to mě na ní baví

Kostkohraní – festival her
a stavebnic pro celou rodinu
Hana Roupcová bydlí v Hrotovicích, má tři
děti a pracuje v Jaderné elektrárně Dukovany jako vedoucí chemických laboratoří.
Vystudovala fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice obor Analytická
chemie. Na elektrárnu nastoupila hned
po škole. Původně pracovala jako laborantka u firmy Envinet (dnešní NUVIA),
poté dostala nabídku přejít k ČEZ na pozici
technik chemické kontroly ve skupině
chemických laboratoří. Nyní je v zácviku
na funkci vedoucí laboratoří.
Festival společně stráveného času rodičů
a dětí u hraček, stavebnic, didaktických her
a výtvarných programů, to bylo Kostkohraní. Dva dny plné her uspořádalo čtyřicet
mladých lidí z Halahoje v předposledním
březnovém víkendu v Třebíči. Fantazii děti
rozhodně nedržely na uzdě. Z legendární
modré stavebnice Seva, která letos slaví
čtyřicet let, postavily nejrůznější modely.
Ze stovek dřevěných kostek vznikaly hrady,
zámky i zahrady. U stavebnice Roto se
zastavovali i rodiče a většina z nich se pustila
do skládání a hraní se svými potomky.
Do pohádkového světa se děti dostaly díky
loutkovému divadlu a také kostýmům, které
si mohly vypůjčit. Nechybělo také Lego, a to
rovnou v několika verzích. „S bráchou jsme
poskládali velké auto, moc se mi to líbilo,
protože tolik stavebnic doma nemáme,“
pochvaloval si malý Ondřej. To bylo odměnou pro organizátory, kteří festival hraček
a stavebnic připravovali několik měsíců.
„V dnešní uspěchané době na sebe rodina
nemá moc času, proto jsme chtěli vymyslet
program pro celou rodinu, a to se podařilo,“
zhodnotil Vít Oplatek. Na Kostkohraní dorazilo během víkendu přes 650 návštěvníků.
TEXT
FOTO

Eva Fruhwirtová
Michal Vašíček

■  Tvoje pracoviště se nachází v kontrolovaném pásmu. Jak to ovlivňuje práci?
Na pracovišti používáme předepsaný ochranný oděv pro práci v kontrolovaném pásmu.
S aktivními vzorky pracujeme s maximální
opatrností a dodržujeme veškerá bezpečnostní opatření. Pravidla práce v kontrolovaném
pásmu zde neumožňují jíst ani pít. Pokud
potřebujeme kontrolované pásmo opustit,
znamená to projít hygienickou smyčkou, tedy
se převléct a projít dozimetrickou kontrolou.
■  Přibliž nám, co vše mají chemici
v elektrárně na starosti…
Oddělení Chemických režimů má za úkol
nastavení optimálního chemického režimu
v technologických okruzích elektrárny. Naše
skupina chemických laboratoří slouží ke kontrole a monitorování sledovaných parametrů
což je například koncentrace aniontů, korozních produktů, pH, vodivosti a koncentrace
kyseliny borité v technologických vodách.
Na základě námi naměřených výsledků mohou technologové přijmout režimová opatření,
např. přečištění nebo dodávkování chemikálií.
Součástí naší práce je provádění vstupní kontroly chemikálií, které jsou určeny pro použití
v elektrárně. V případě potřeby provádíme
i analýzy a identifikace různých vzorků, které
se vyskytnou v technologii. Tato práce je asi
nejzajímavější, ale také nejnáročnější.

■  Jak zjišťujete radioaktivitu ze vzorků,
které se k vám dostanou?
Měření aktivity vzorků provádí skupina
Spektrometrických laboratoří. Kontrolujeme
vzorky primárního, sekundárního a terciálního
okruhu, dále vzorky z úložiště radioaktivních odpadů a radioaktivních koncentrátů.
Vzorky jsou měřeny metodou polovodičové
gamaspektrometrie. Naměřená spektra jsou
softwarově vyhodnocena a výsledkem je
aktivita vzorku.
■  Vzorky jsou tedy vašim základním pracovním materiálem. Jak je získáváte?
Vzorky odebíráme z odběrových míst přímo
v technologii. Odběr vzorků má přesná pravidla, která je nutné dodržet, aby byl odebrán
vzorek, který odpovídá médiu v technologii. Odběrová trasa musí být drenážována
po určitou dobu souvislým proudem. Poté
se předem nachystaná čistá vzorkovnice vypláchne vzorkem, a nakonec do vzorkovnice
nabereme vzorek po okraj, aby ve vzorkovnici
nezůstala vzduchová bublina. Odběry se
provádí v rukavicích a velice opatrně, aby při
odběru nedošlo ke znečištění vzorku. Některé
vzorky odebíráme sami, což jsou většinou
vzorky s nějakými speciálními požadavky
na odběr. Ostatní vzorky pro nás odebírají
kolegové laboranti z firmy NUVIA.
■  Mluvíme o vzorcích, ale jak si takový
vzorek představit?
Naprostá většina vzorků, které zpracováváme
a analyzujeme, jsou různé druhy technologických vod a olejů. Odebíráme cca půl litru
do předem připravených vzorkovnic, což jsou
lahve označené názvem odběrového místa
a údaji o tom, kdy a kdo vzorek odebral.
Všechny tyto údaje následně zaevidujeme
do našeho systému a tím se z „kapaliny v lahvi“ stane regulérní vzorek přijatý do laboratoře.
■  Co tě vlastně na chemii přitahuje a baví?
Na chemii mě baví, že není jednotvárná a není
to rutina. Stále se něco děje a my můžeme
sledovat, jak se různé stavy v technologii vyvíjí.
Všechno má nějakou souvislost a logiku, jen
je občas potřeba přijít na to jakou.
■  A když máš volno…
Volného času mám poměrně málo, proto ho
ráda trávím s rodinou. Příležitostně si zajdu
s kolegy na badminton, zahraju si volejbal
nebo se projedu na koni.
TEXT A FOTO

Eva Fruhwirtová
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Pojďte se bavit s námi
K TOMU PRAVÉMU LÉTU NEPATŘÍ JEN SPORT A AKTIVNÍ POHYB, ALE TAKÉ
TROŠKA LENOŠENÍ A UŽÍVÁNÍ SI KULTURNÍCH UDÁLOSTÍ. MNOHO Z NICH
JE V TĚSNÉM SPOJENÍ S ELEKTRÁRNOU DUKOVANY, KTERÁ TYTO AKTIVITY
VÍTÁ A NEMALOU MĚROU PODPORUJE, A TO JAK FINANČNĚ, TAK VLASTNÍ
PŘIDANOU AKTIVITOU PŘI JEJICH KONÁNÍ.
V letní sezóně opět očekáváme řadu regionálních
akcí, jako jsou tradiční
hody, posvícení či poutě,
oslavy výročí hasičů či založení obcí a měst. Spousta místních, ale i návštěvníků z celé České republiky
nebo dokonce i ze zahraničí přijíždí na oblíbené
hudební festivaly.

■ Jako první se o své místo
hlásí Mezinárodní festival 13
moravských měst Concentus
Moraviae (www.concentus-moraviae.cz), který byl zahájen
1. června a koncerty s tématem
Hudba a humor je možné navštívit
až do 27. 6.
■ Další akce na sebe nenechá
dlouho čekat. Jihlavský VysočinaFEST 4.–6. 7. přiláká nejen
mládež, ale jistě i střední generaci
zajímavým programem (www.

vysocinafest.cz). Návštěvníci se
mohou těšit na Energy zónu
ČEZ, ale také mohou tradičně
pomoci charitativním šlapáním
na nadačních Oranžových kolech.
■ V průběhu letních měsíců se
uskuteční také řada kulturních
akcí v pivovaru Dalešice známého z kultovního filmu Postřižiny
(www.pivovar-dalesice.cz).
■ Přelom prázdninových měsíců
přinese oblíbený multižánrový
festival Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou 27. 7.–3. 8.
(www.folkoveprazdniny.cz).
■ Na Folkové prázdniny bezprostředně naváže Mezinárodní
hudební festival Petra Dvorského. Ve dnech 3.–17. 8. proběhne
deset různorodých koncertů
v krásných prostorách jaroměřické zahrady, na zámcích v Dukovanech a ve Valči a v pivovaru
Dalešice (www.arskoncert.cz).
■ Začátek nového školního roku
přinese dětem na čtyři desítky
loutkových představení při Malém
festivalu LOUTKY v Moravském
Krumlově a okolí 5.–8. září
(www.meksmk.cz).
Létem ale samozřejmě kulturní
aktivity nekončí, o těch letních
i o dalších v druhé polovině roku
se dozvíte také na webu elektrárny Dukovany www.aktivnizona.cz.
■ Vedle festivalů, koncertů a výstav si na své přijdou také turisté
a sportovci, na které zde čeká
opravdu nepřeberné množství
přírodních krás. Turistický ruch
podporuje Skupina ČEZ nejen

provozem Infocenter v JE Dukovany a nedaleké PVE Dalešice, ale
také podporou výstavby cyklistických tras. Již hotové cyklotrasy
slouží návštěvníkům například
v Ivančicích a Oslavanech, Dalešicích, Valči a Hrotovicích.
JE Dukovany nejen podporuje
mnoho aktivit ve svém okolí,
ale sama organizuje také řadu
oblíbených akcí.
■ Letní kino je určitě jednou
z nich. Na závěr školního roku,
v termínu 23.–26. června vás pozveme do PVE Dalešice, v jejímž
areálu bude připraveno promítání
filmů Hastrman, Špunti na vodě,
Chata na prodej a Trabantem tam
a zase zpátky. Na sadu skvělých
filmů se můžete těšit také v závěru
prázdnin v JE Dukovany. V druhé
polovině srpna, na velkém
parkovišti u elektrárny, bude
možné filmy sledovat i z pohodlí
vašich automobilů.
Na programu budou:
16. 8. Ženy v běhu
17. 8. Ready player one: Hra
začíná
23. 8. Po čem muži touží
24. 8. Zrodila se hvězda
30. 8. Čertí brko
31. 8. Bohemian Rhapsody
■ Další velkou akcí budou Dny
otevřených dveří JE Dukovany
6.–7. července s doprovodným
programem.
TEXT

Jana Štefánková
Zdeňka Ošmerová

Detailní informace najdete vždy na FB profilu
Infocentrum EDU a webu www.aktivnizona.cz
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Expozice
Děti Antonína Kaliny v Třebíči
třebíčského ševce’ zachránil
pro lidstvo tisícovku mladých
životů,“ shrnuje.

Od letošního února je
v Třebíči nová expozice Děti
Antonína Kaliny. Připomíná
stovky židovských dětí, které
v koncentračním táboře
Buchenwald zachránil
třebíčský rodák. Navazuje
na expozici o jeho životě,
kterou v Třebíči otevřeli před
dvěma lety.
S příběhy zachráněných dětí,
ze kterých vyrostly významné
osobnosti literárního, filmového
i přírodovědeckého světa, se
můžete podrobně seznámit
v expozici vedle Zadní synagogy v Třebíči. Ústředním exponátem je kovaný strom života
s listy a jmény 860 zachráněných dětí, který vytvořili mistři
a učni Střední průmyslové školy
Třebíč. Práci věnovali přes
600 hodin. Při vstupu do místnosti vás obejme pocit neskonalé úcty a ticho. Pročítání lidských osudů vás rozechvěje…
■  Přezdívají mu třebíčský
Winton
Zatímco příběh Nicholase Wintona nebo Oskara Schindlera
lidé znají, o Antonínu Kalinovi
se dlouho nevědělo. O záchraně tisícovky židovských dětí

se veřejnost dozvěděla před
několika lety, a to zásluhou
Městského kulturního střediska v Třebíči a také spisovatele
a dokumentaristy Stanislava
Motla. Mezi Spravedlivé mezi
národy, což jsou lidé nežidovského původu, kteří zachránili během holocaustu osobu
nebo osoby židovské národnosti, byl Izraelským památníkem Yad Vashem zařazen
i Antonín Kalina z Třebíče, a to
za záchranu dětí v koncentračním táboře Buchenwald.
Ocenění však prý nebylo
komu předat, protože Kalina
pravděpodobně nemá žádné
příbuzné. „Věděla jsem, že
Kalinů je v Třebíči hodně, ale
i tak jsme se pustili do pátrání,“
vypráví Jaromíra Hanáčková,
ředitelka Městského kulturního střediska. Poukazuje také
na to, že Kalinův hrdinský čin
byl vlastně podmíněn prostředím, ve kterém vyrůstal.
Dlouhá léta v Třebíči vedle
sebe pokojně žili křesťané
a židé. „Hrdinský příběh Kaliny
navazuje na tohle historické
poselství. Jasně ukazuje na to,
že tolerance a lidskost měly
své místo i za ostnatými dráty.
Čin jednoho ,obyčejného

■  „Kdo zachrání jeden život,
jako by zachránil celý svět“
Z mnoha zachráněných dětí
vyrostly světově proslulé
osobnosti. V třebíčské expozici
najdete příběhy sedmi z nich.
Například fotografa a historika
Naftali Fürsta, spisovatele Imre
Kertésze, básníka, spisovatele
a dramatika Pavla Kohna, židovského aktivisty Israel Laszlo
Lazara, filmaře Alexe Moskovice, fyzika Felixe Weinberga
a spisovatele Elieho Wiesela.
■  Spoluzachránce dětí
Jindřich Flusser
Podrobně se expozice věnuje
také pražskému lékaři Jindřichu Flusserovi, který Kalinovi se záchranou pomáhal.
Od milované ženy a maminky
je oddělili v Osvětimi. V kruté
zimě 1945 přežil „pochod
smrti“ a dostal se do tábora
Buchenwald. Tam si jej jako
písaře vyhlédl Antonín Kalina
a udělal z něj svého nejbližšího
spolupracovníka. Společně
pak vynalézavými způsoby
měnili jména i národnosti dětí
ze svěřeného dětského bloku
tak, aby zamaskovali jejich
židovský původ. Po válce
dostudoval medicínu, věnoval
se překladům německé
poezie a spolupracoval
s Československým rozhlasem.
Doktor Flusser se staral o svého
největšího životního přítele „To-

níka“ v jeho posledních letech
života. Svoje zážitky z koncentračních táborů zpracoval
v knize Život na úvěr.
■  Jedno ze stovek zachráněných dětí byl Juraj Fürst
Naftali Juraj Fürst se narodil
na Slovensku. Po mnichovské
dohodě se musela jeho rodina
vystěhovat. Ukrývali se. V roce
1942 se dostali do koncentračního tábora v Seredi. Podařilo
se jim utéct, ale ne nadlouho.
Juraj s bratrem Peterem se
ocitli v jednom z tragických
pochodů smrti. Strašlivou
cestu oba bratři přežili
a v Buchenwaldu byli zařazeni
do bloku 45, Juraj však
onemocněl zápalem plic a jeho
bratr přišel o prst na omrzlých nohou. Život oběma
bratrům zachránil Antonín
Kalina, když je přesunul
do dětského bloku 66. Po válce
se přestěhovali do Izraele.
Měli velké štěstí, hrůzu holokaustu přežili i rodiče. To se
nepodařilo žádné židovské
rodině na Slovensku. Juraj
přijal jméno Naftali, žil v kibucu
Ma‘anit a sloužil v izraelských
obranných silách. Zasloužil se
o ocenění hrdinství Antonína
Kaliny titulem Spravedlivý mezi
národy.
TEXT
FOTO

Eva Fruhwirtová
Daniel Valčík

O strhujících životních příbězích dětí
Antonína Kaliny se dozvíte v třebíčské expozici.
Otevřeno denně 9-17 hod.
Třebíč, Subakova ulice (vedle Zadní synagogy)
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PRO VOLNOU CHVÍLI

VÝTVARNÍCI Z REGIONU

Vykoupené duše
odpluly po řece

Soutěžte s námi
Vodní elektrárna Lipno I je součástí vltavské kaskády. Její
nádrž s rozlohou téměř 50 km2 představuje svou plochou
naše největší umělé jezero. Obsah nádrže 306 mil. m3
vody je využíván pro víceleté řízení odtoku. Vodní plocha
jezera v krásném prostředí Šumavy, dlouhá 44 km a v nejširším místě až čtrnáctikilometrová, je využívána pro letní
rekreaci, … viz tajenku a efektivní rybní hospodářství.
Energetický význam elektrárny Lipno I představuje výroba
levné, ekologicky čisté, špičkové elektrické energie a využití pro regulaci výkonu celostátní energetické soustavy.
Její velmi rychlé najetí na plný výkon 120 MW do 150
vteřin a dálkové ovládání z centrálního dispečinku vodních
elektráren ve Štěchovicích umožňuje ovlivňovat výkonovou
bilanci elektrizační soustavy České republiky. Vodní dílo
Lipno vznikalo v letech 1953–58. K zadržení vody slouží
kombinovaná zemní a gravitační hráz o výšce 26 m s potřebným hydrotechnickým vybavením.
VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA

J. Weiser
■ Marie Kuželová
■ Jiří Sklenář sen.
■

správná tajenka: DIVOKÁ DESNÁ
■
■

Bohumil Jánský
Hana Samková

Tajenku posílejte mailem na adresu zpravodajedu@cez.cz
nebo na korespondenčním lístku na adresu JAS, Sokolská 368,
675 55 Hrotovice do 10. srpna 2019. K účasti v losování je nutné
uvést poštovní adresu pro zaslání případné výhry.
Po provedeném losování jsou jména, adresy a e-maily vymazány.

1. Kolikáté narozeniny oslavila v březnu letošního roku slavná panenka Barbie?
V Padesáté
W Padesáté páté
PL Šedesáté
2. Na debutovém albu zpěvačky Anety Langerové Spousta andělů je také píseň
I 16 a půl
A 17
OD 17 a tři čtvrtě

Výtvarné umění v dnešní době už nevzniká jen jako výsledek úsilí osamělého tvůrce, který čas od času představí
výsledky své práce veřejnosti. Platí to také o předčasně
zemřelém Jiřím BOHÉMOVI Svobodovi (1970–1999), rodákovi z Třebíče. S jeho malbami i pracemi na papíře, a především nápaditými akcemi a realizacemi v terénu jsme se
mohli seznámit v březnu v Galerii Tympanon v třebíčském
zámku.
Ani Svoboda nebyl výtvarníkem, který by v tichu svého ateliéru pracoval na svém osobitém malířském či kreslířském
stylu. Svoboda zkoušel především vše, co slibovalo bezprostřední a silný prožitek, proto mu bylo blízké experimentální
umění 60. a 70. let. Hned u vstupu do výstavy to dokládala
lidská hlava, malovaná vodou, ředěnou hlínou, na papíře.
Také do opelichaných fasád domů v bývalém třebíčském
židovském městě autor vyškrabával stylizované reliéfní
figury. Vzpomínkou na tuto podobu Svobodových výtvarných intervencí do veřejného prostoru je dodnes zachovalý
reliéf, postava, kterou Svoboda „načrtl“ do tehdejší fasády
jednoho z domů na Tichém náměstí v Třebíči. A nejen tam,
fotodokumentace na výstavě z akce Čekání I. zachycuje
Svobodovu figurální malbu akrylem na omítce v interiéru
vyhořelé železniční stanice v Borovině. Postavy v životní
velikosti v rekonstruované železniční stanici dnes už samozřejmě nenajdeme.
Snad nejsugestivnějším momentem výstavy byla fotografická dokumentace projektu Duše. Vánoční vykoupení duší
provedl Svoboda společně s Pavlem Ryškou na Štědrý den
roku 1995. Od prodavače kaprů odkoupili měchýře, kterým
se běžně říká „duše“, a trvali na jejich zaplacení. Několik
desítek takto vykoupených kapřích duší pak odvezli k mostu na třebíčském Jejkově, vysypali do řeky Jihlavy a nechali
odplout po proudu.
TEXT

Arnošt Pacola

3. Katalánský architekt Antoni Gaudí (1852–1926) proslul stavbou chrámu
Sagrada Familia v Barceloně. Jak zemřel?
ND Spadl z lešení
N Vyskočil z vlaku
VB Srazila ho tramvaj
4. Nejslavnější dílo švýcarského záhadologa Ericha von Dänikena z konce
60. let minulého století se jmenuje
UP Vzpomínky na budoucnost S Tady a tam
ÍS Zpěv vzdálené Země
5. Která země jako první přiznala volební právo ženám (v roce 1893)?
P Finsko
U Austrálie
OJ Nový Zéland
6. Bylina, která příznivě ovlivňuje imunitní systém, ulevuje od tlaku a bolesti hlavy od nachlazení. Lidově se jí říká postřelenec, prlič, trlič či žlučník. Je to
EZ Hořec žlutý
OR Sporýš lékařský R Šťovík kyselý
7. Jak se jmenuje sportovní hra z roku 2006, při níž se ovladače používají jako
sportovní náčiní a hráč s nimi vykonává pohyby jako u reálného sportu. Trénovat se může tenis, baseball, bowling, golf a box.
FI Sport craft
EŘ Wii Sports
T The Five
8. Porovnáme počet barev na vlajkách Jihoafrické republiky a Jižního Súdánu.
E Je stejný
NG JAR má o dvě víc Y JAR má o jednu méně

Čekání I. Figurální malba akrylem na omítce v interiéru vyhořelé železniční stanice v Třebíči-Borovině, výška 180 cm, 1992 (fotodokumentace).

INZERCE

Inzerovat mohou soukromé osoby,
živnostníci a firmy, mající svoji provozovnu 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.

PRODEJ
lomového
štípaného kamene
na dlažby, obklady a zídky.
HRADSTOM s.r.o.
Újezd u Rosic
(směr Stanoviště)
tel.: 731 028 568
703 653 109

ELEKTRO

■ Silikonové těsnění oken

Palát Miroslav
Sokolská 548, Hrotovice
oprava převíjení motorů
oprava vod. čerpadel
● oprava ručního nářadí
● oprava el. spotřebičů
●
●

Tel.: 603 833 619

a dveří - plastových
i dřevěných
■ Žaluzie horizontální
i vertikální
■ Sítě proti hmyzu,
síťové dveře
■ Veškeré opravy

Dodá a namontuje
Ivo Pavlík

Pracovní doba:
675 56 Dukovany 221
Pivní
festival
4.1.2019
tel.:1602
719 15611:53
po-pá
8  Padochov
-17, so 9  inzerce
-13 88x64_Sestava

Stránka 1

Lesnictví a péče o stromy

Adamera s.r.o.

671 38 Višňové 182 tel.: 606 532 184
e-mail: adamera.sro@seznam.cz -

arboristika, ošetření stromů
řez ovocných a okrasných dřevin
riziková, klasická těžba stromů
odstranění pařezů frézováním
likvidace větví štěpkováním
práce se speciální pásovou plošinou – dosah 18 m
stříhání živých plotů
svahové sečení, mulčování trávy
prodej dřevních štěpků

www.adamera.cz

SEDLÁŘSTVÍ
- Oskar Tylč

Postroje na koně, nové i opravy.
● Opasky ● Obojky ● Další práce a opravy z kůže.
Vše klasická ruční práce. 50letá praxe a kvalita

Oskar Tylč
Polánka 1705, 672 01 Mor. Krumlov
E-mail: sedlarstvi-tylc@email.cz
tel.: 604 283 018
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SOUTĚŽENÍ PRO ŠKOLÁKY A STUDENTY

Milí školáci a studenti

ZKUSTE S NÁMI VYŘEŠIT HÁDANKY A KVÍZY A ZÍSKEJTE CENY
Zpravodaj vám přináší další soutěž, kterou pro vás tradičně připravilo brněnské vydavatelství KIRA. Svoje
odpovědi (alespoň dvě musí být správné) posílejte na korespondenčním lístku nebo pohlednici do
10. srpna 2019 na adresu: JAS, Sokolská 368, 675 55 Hrotovice nebo na e-mail: zpravodajedu@cez.cz.
Uveďte školu a třídu, kterou navštěvujete. K účasti v losování je nutné uvést poštovní adresu pro
zaslání případné výhry. Po provedeném losování jsou jména, adresy a e-maily vymazány.
UŽ ABY BYLY…

Výherci z minulého čísla
■ Jana Blažková
■ Eliška Vyklická
■ Elena Čermáková
■ Šimon Neuschl
■ Vendula Prokešová

YOUTUBEŘI

Všechna slova začínají stejným písmenem. Tajenka
doplňovačky vám prozradí, na co netrpělivě čekáte.
Kupředu.
Nástroj k vrtání.
Bystře létající dravý hmyz.
Na zadním místě.
Žijící v manželství (o ženě).
Příbuzní (synové dcery).
Provinilec.
Nesením dopravit dovnitř.
Vodní šelma s jemnou srstí.

Napište jména českých a slovenských youtuberů, trochu jsme vám je
zašifrovali.
4. Ve Španělsku Petr, taky žvýkačka.
1. Zlato, stříbro, platina.
5. Běž, běž, muži z televize. Jenže
2. Georgie King by se jmenoval
trochu jinak.
v Anglii.
6. Těleso s náloží trhavin. Nášlapná
3. Rychle pečený silnější řízek
nebo protitanková, ale s dlouhým í.
hovězího masa.
KDO TO JE?

Na obrázku je český zpěvák
při vystoupení na jednom
známém hudebním festivalu
(písmena COO). Jak se
zpěvák jmenuje, jak se
jmenuje festival a jakou roli
ztvárnil ve filmu „Tři bratři“?

ZPĚVAČKY

SUDOKU

Podle tří indicií poznejte zpěvačky (naše i cizí).

Stačí řešení prvního řádku.

KOLUMBIE – FOTBALISTA PIQUÉ – WAKA WAKA
MÁM BOKY JAKO SKŘÍŇ – POLSKO – TŘINEC
V ZÁŘÍ 40 LET – A MILLION DREAMS – RŮŽOVÁ
NAFRNĚNÁ – PAVEL LIŠKA – KRÁVA
ROAR – ORLANDO BLOOM – SKUTEČNÁ TVÁŘ
ZLATÝ SLAVÍK – VODA ŽIVÁ – SUPERSTAR
PŘIPRAVILO VYDAVATELSTVÍ KIRA BRNO
FILMY

Přiřaďte k jednotlivým obrázkům správná písmena a po řádcích si pak přečtete názvy dvou dobrých animovaných filmů.

Neomezené volání
a SMS za 299 Kč
měsíčně
S elektřinou nebo plynem od nás je to výhodnější.
Snižujeme ceny za mobilní služby. Převeďte si
elektřinu, plyn, nebo obojí k nám a vezměte si
k energiím i neomezené volání a SMS do všech
sítí za 299 Kč měsíčně. Když to dáme
dohromady, vždy to bude výhodnější.
Na to se můžete spolehnout.
Volejte zdarma 800 299 299
www.cez.cz/299

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

