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ZE ŽIVOTA ELEKTRÁRNY

Milí čtenáři,
přiblížil se konec léta, a to je obvyklý čas pro vydání letos již třetího čísla Zpravodaje naší Jaderné
elektrárny Dukovany. Věřím, že
jste si během příjemných slunečných letních dnů, kterých bylo
v letošním roce opravdu hodně,
dopřáli a užili dostatek zaslouženého odpočinku i zábavy. Slunečné počasí však mělo i své stinné stránky v nedostatku dešťů na celém území
naší země. Zapršelo opravdu jen velmi zřídka, a když už, tak bylo vody někdy
moc. Hasiči elektrárny, která je svému okolí dobrým sousedem, zasahovali při
požárech v okolí a pomáhali v několika obcích regionu s odstraňováním následků přívalových dešťů. Ve dvou případech jsme poskytli také rychlou finanční pomoc. Provoz elektrárny byl i přes tyto extrémní výkyvy počasí po celou
dobu stabilní a všechny čtyři bloky vyráběly na plný výkon.
Začátek nového školního roku pro nás znamenal zahájení předposlední letošní odstávky k výměně paliva, která právě probíhá. Během ní bude stejně
jako u předešlých bloků provedena celá řada modernizačních a servisních
prací, jako například výměna podružných rozvaděčů, instalace třetího čerpadla
bazénu skladování a rozsáhlé kontroly a testy zařízení. Jedná se o standardní
činnosti, na které jsme odborně i technicky připraveni. V září se ve spolupráci
s vojáky armády ČR, Policií ČR a námi uskuteční také cvičení Safeguard 2018
k ochraně elektrárny.
Jsem rád, že elektrárnu v průběhu prázdnin navštívilo opravdu velké množství návštěvníků, a to i přes prováděnou úpravu expozice Infocentra. Zájmu
návštěvníků se těšilo také Letní kino – autokino pod věžemi, které přineslo
několik krásných filmových zážitků. A to není vše. V rámci 40. výročí provozu
Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice jsme pro vás na samém konci léta
připravili oslavu tohoto výročí v podobě dne otevřených dveří provozu dalešické elektrárny a pořádání Energyfestu u elektrárny Dukovany i oblíbené noční
prohlídky, na které vás tímto srdečně zvu.
Přeji vám krásný zbytek léta a těším se na setkání u nás v elektrárně nebo při
některé z uvedených akcí.
Miloš Štěpanovský
ředitel Jaderné elektrárny Dukovany
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ZE ŽIVOTA JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

AKTUALITY

Startujeme nový informační
systém pro obyvatele v okolí

Nadace ČEZ pomohla
Trstěnicím
Dne 27. 7. 2018 ve večerních hodinách začala
V Trstěnicích bouřka se silným deštěm, během
dvou hodin napršelo 92 mm srážek. Byly zaplaveny 4 rodinné domy, kromě toho asi deset
sklepů. Hlína z utrženého svahu se splavila
do koupaliště. Přivolány byly hasičské sbory
z Trstěnic, Višňové a z Moravského Krumlova,
které odčerpávaly vodu z postižených nemovitostí. V sobotu ráno začalo odklízení následků
této „bleskové povodně“, které trvalo až do večerních hodin (na snímku).

Dne 3. října
2018
ve 12.00 a ve
12.15
proběhne zko
uška
sirén v závod
ním
rozhlase a tak
é uvnitř
elektrárny Du
kovany.
Akustický sig
nál
může být sly
šitelný
i v bezprostře
dním
okolí areálu.

Chcete znát termíny zkoušek sirén nebo technologie, které mohou být slyšitelné
i mimo přísně střežený areál? Zajímají vás termíny vybraných těžkých transportů
či předem plánovaných cvičení?
Potom je možné se zaregistrovat do informačního systému elektrárny Dukovany.
Určen je i pro informování okolí v případě vysoce nepravděpodobné mimořádné
události.
Dne 3. 10. 2018 ve 12:00 a ve 12:15 proběhne zkouška sirén v závodním rozhlase
a také uvnitř areálu elektrárny Dukovany. Akustický signál může být slyšitelný
i v bezprostředním okolí areálu.
Tak vypadá jedna ze zpráv, které systém rozešle s časovým předstihem na všechny
zaregistrované e-mailové adresy. Obyvatelé z okolí, kteří do formuláře uvedou i číslo
svého mobilního telefonu, dostanou stejnou informaci také formou textové zprávy SMS.
Nový informační kanál nenahrazuje sirény a další prvky havarijního vyrozumění, které
zůstávají i nadále plně funkční. Jde o jejich doplnění, které poskytne občanům v okolí
další dodatečné informace o aktuálním dění.
Zachovány zůstávají i další dosud využívané způsoby předávání informací občanům
v okolí elektrárny, a to prostřednictvím Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany nebo obecních úřadů a jejich webových stránek a hlášení v obecních rozhlasech.
Registrace
Registrace je velmi jednoduchá. Kdokoliv, kdo má o zasílání zpráv zájem, se může
zaregistrovat ve formuláři dostupném na webové stránce www.aktivnizona.cz.
Stačí vyplnit pouze několik základních osobních údajů a vybrat způsob, jakým chcete zprávy posílat, tedy SMS nebo e-mail. Podle volby pásma, kde se daná obec nachází, vám pak budou zasílány informace, týkající se lokality vašeho bydliště.

TEXT
FOTO

Zdeňka Ošmerová
Jan Sucharda

Nadace ČEZ prostřednictvím JE Dukovany
poskytla obci Trstěnice krizovou pomoc ve výši
50 000 Kč jako příspěvek na odstraňování následků lokální záplavy. Děkujeme!
Jana Smejkalová, starostka obce Trstěnice

Cvičení SAFEGUARD
Dukovany 2018

Ve dnech 18. až 20. září 2018 se uskuteční
v okolí Jaderné elektrárny Dukovany součinnostní cvičení příslušníků Armády ČR, Policie ČR,
HZS ČR a pracovníků Jaderné elektrárny Dukovany s cílem prověřit připravenost k zajištění
vnější ochrany jaderné elektrárny.
Informace o události budou na webu
www.aktivnizona.cz, jehož registrovaným
uživatelům bude doručena sms zpráva
nebo informační mail.
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PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA DALEŠICE

ČEZ
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FEST

22. 9. 2018 | 15.00

parkoviště JE Dukovany

40 LET ELEKTRÁRNY DALEŠICE

PILOT | BÁRA POLÁKOVÁ
ANETA LANGEROVÁ
LUCIE BÍLÁ | DAVID KOLLER
15.00

16.15

18.00

19.45

Den otevřených dveří v Elektrárně Dalešice (9–15 hodin)
Využijte zdarma dopravu Třebíč < > JE Dukovany (více na www.aktivnizona.cz)
Omezená kapacita parkoviště!

VSTUP ZDARMA
www.aktivnizona.cz

21.45
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PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA DALEŠICE

Přečerpávací vodní elektrárna
Dalešice je v provozu 40 let
V sobotu15. prosince letošního roku uplyne již
40 let, kdy bylo uvedeno do provozu poslední
čtvrté soustrojí PVE Dalešice a završilo se tak
osmilleté období výstavby.
Za 40 let elektrárna vyrobila 12,85 mld.
kWhod, přičemž byla v turbínovém a čerpadlovém provozu celkem 331 000 hodin
a byla spuštěna (najeta) celkem 143 000x.
■  Ohlédnutí do historie
První úvahy o využití poměrně velkého spádu
řeky a sevřeného údolí pro výstavbu přehrad
a vodních elektráren se objevily již ve 30. letech minulého století. Tehdy se uvažovalo
o stavbě pěti přehrad a čtyř elektráren a dokonce byla provedena studie na propojení řek
Jihlavy a Oslavy v místě osady Sedlecký dvůr.
Konkrétnější podobu získal projekt v 60. letech, kdy padlo rozhodnutí o výstavbě Jaderné
elektrárny Dukovany a přehradní nádrže
měly sloužit jako zásobárna chladicí vody.
Původní koncept betonové klenbové hráze byl
z důvodů nevyhovujícího podloží přepracován
na variantu sypané hráze. Údolí mezi obcemi
Kramolín a Slavětice přehradila 100 m vysoká
hráz, která je nejvyšší v ČR a zároveň nejvyšší
funkční sypanou hrází v Evropě. Na nádrž
Dalešice navazuje menší vyrovnávací nádrž
Mohelno s betonovou gravitační hrází o výšce
50 m. Za 40 let proteklo řekou 7,62 mld m3
vody, což je šedesátinásobek objemu vody
v Dalešické přehradě. Ve 40leté historii čelila
přehrada největší povodní v květnu v roce1985
a v březnu v roce 2006.

■  Elektrárna slouží jako obrovský akumulátor o kapacitě 2400 MW hod., její význam
stále roste.
Významnou částí celého komplexu je přečerpávací vodní elektrárna, kde jsou instalovány
4 reverzní Francisovy turbíny o celkovém
výkonu 480 MW. V útrobách hráze Mohelna je
malá vodní elektrárna s Kaplanovou turbínou
o výkonu 1,2 MW a Francisovou turbínou o výkonu 0,6 MW.
Hlavní předností PVE je rychlost najetí na
maximální výkon, která je 60 s do turbínového
režimu a 150 s do čerpadlového režimu. Maximální doba provozu je 5 hod, poté je nutno
vodu načerpat zpět do horní nádrže. V turbínovém režimu elektrárna pracuje převážně
v ranní špičce. Čerpadlový provoz se odehrává
převážně od půlnoci do 6 hodin ráno a v posledních letech roste i čerpání v odpoledních
hodinách, a to hlavně o víkendech a v době
velkého slunečního svitu, kdy velké množství
energie dodávají fotovoltaické elektrárny.
Elektrárna tak slouží jako obrovský akumulátor
o kapacitě 2400 MW hod. Pro provozovatele
celostátní přenosové soustavy ČEPS elektrárna
poskytuje podpůrné služby jako rychle startující
rezerva, regulace napětí a jalového výkonu.
Společně s MVE Mohelno umožňuje „start ze
tmy a ostrovní provoz“, což jsou služby důležité
pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie.
■  Modernizace přispěla k vyšší účinnosti
i spolehlivosti.
Celé dílo bylo postaveno ve velmi vysoké

Zahájení sypání hlavní hráze – 1. 8. 1974

kvalitě, nicméně v průběhu let 1999–2007 byly
provedeny generální opravy turbíny, generátoru, uzavíracích armatur, přivaděče a elektrického zařízení, které kromě zvýšení spolehlivosti,
snížení poruchovosti a přínosu pro ekologii
měly za cíl zvýšit účinnost, maximální výkon
a provozní rozsah provozování, všech těchto
cílů bylo dosaženo. Mezi další významné
opravářské a investiční akce se řadí výstavba
informačního centra, generální opravy soustrojí
Mohelno v r. 1996 a 2008, zodolnění hráze
na převod 10 000leté vody, výměna blokových
transformátorů v letech 2012 až 2014, modernizace systému kontroly a řízení v letech 2013 až
2015 nebo oprava koruny hráze v roce 2016.
■  Přehrada chrání před suchem i povodněmi.
Vodní dílo Dalešice již mnohokráte v letech
minulých potvrdilo svoji nezastupitelnou funkci,
která má více účelů. Kromě již zmíněné zásobárny chladicí vody pro JE Dukovany, slouží
jako ochrana před povodněmi. Regulace
povodňových průtoků přispívá ke snížení povodňových škod. Naopak v suchých obdobích
dlouhodobě nadlepšuje průtok vody řekou
pod vodní nádrží Mohelno, slouží jako zásoba
vody pro průmysl a vodárenské soustavy,
vlivem sedimentace zlepšuje kvalitu vody.
Během uplynulých desetiletí se vodní
dílo Dalešice stalo i velmi vyhledávaným
a oblíbeným místem pro rekreaci a rybaření
návštěvníků z Česka i zahraničí.
TEXT
FOTO

Josef Blaha
archiv a Jan Sucharda

Letecký pohled na Dalešickou přehradu
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INFOCENTRUM JE DUKOVANY

Nové exponáty a modely
v Infocentru JE Dukovany
NOVÉ UNIKÁTNÍ EXPONÁTY A INTERAKTIVNÍ MODELY OBOHATILY
INFOCENTRUM JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY. HLAVNÍM Z NICH
JE NEJVĚTŠÍ MLŽNÁ KOMORA VE STŘEDNÍ EVROPĚ. PODOBNĚ VELKÉ
JSOU V CELÉ EVROPĚ POUZE TŘI.

Mlžná komora

Co je to mlžná komora?
Jde o unikátní zařízení
zobrazující neviditelné
stopy částic ionizujícího
záření. Toto záření pochází
z rozpadu radioaktivních
materiálů. Částice
ionizujícího záření jsou
však velmi malé a pohybují
se vysokými rychlostmi,
takže jsou pouhým okem
nepozorovatelné. Mlžná
komora je tak jedinečným
nástrojem pro výuku,
demonstraci a popularizaci
částicové a jaderné fyziky.

Deset nových modelů rozdělili energetici
do dvou skupin.
■   První jsou interaktivní exponáty s fyzikálními principy a vlastnostmi, na kterých si mohou
návštěvníci vyzkoušet vodivost různých materiálů,
chování elektrických obvodů, výrobu střídavého
proudu, přenos elektrické energie, jiskřivé koule
i to, jak náročné je vyrobit energii pro provoz
běžných domácích spotřebičů - holicího strojku
nebo varné konvice. Hlavním a největším prvkem
této části je model energetického mixu, na kterém si návštěvníci budou moci už od prázdnin
sami vyzkoušet pokrytí reálné spotřeby elektřiny
v České republice za pomoci uhelných, plynových,

Plazmová koule a Teslův transformátor

vodních, jaderných, slunečných i větrných zdrojů,
které máme aktuálně k dispozici.
■   Druhou skupinu tvoří modely s prezentací
přirozené radiace kolem nás. Pomocí měřicí sondy
se mohou návštěvníci seznámit s mírou záření
u přírodních materiálů i běžně používaných předmětů, jako jsou jejich vlastní hodinky nebo mobilní
telefon. Unikátním a nejatraktivnějším modelem
této skupiny je největší Wilsonova mlžná komora
ve střední Evropě, kterou zkonstruovali studenti
ČVUT a vyrobila společnost NUVIA v Třebíči.
Takové jsou v Evropě už jen další dvě, ve švýcarském vědeckém a výzkumném institutu v CERNu
a v barcelonském muzeu CosmoCaixa.
„V CERNu komora vzbudila velký zájem veřejnosti,
a proto jsme se rozhodli umožnit tento zážitek
i našim návštěvníkům a současně tak podpořit
šikovné české studenty,“ sdělil ředitel elektrárny
Miloš Štěpanovský. Špičková mlžná komora zobrazuje běžně neviditelnou dráhu elektricky nabitých
částic, které jsou všude kolem nás. Je vybavena
speciálními interaktivními prvky, umožňujícími demonstrovat přítomnost dopadajícího záření částic
alfa, beta a protonů v reálném čase.
■   Mezi exponáty nechybí ani oblíbená mapa
s přehledem a informacemi o jaderných elektrárnách na celém světě nebo fotopanel k pořízení
vlastní fotografie s výběrem klíčovaného prostředí
z elektrárny.
TEXT
FOTO

Jiří Bezděk
Jan Sucharda

Model vodivosti
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OBČANSKÁ BEZPEČNOSTNÍ KOMISE

Občanská bezpečnostní komise
v Belgii a Nizozemsku
V ZÁVĚRU ČERVNA SE USKUTEČNILA PRACOVNÍ CESTA OBK
PŘI JE DUKOVANY A NĚKTERÝCH STAROSTŮ Z OKOLÍ ELEKTRÁRNY
DO BELGIE A NIZOZEMSKA NA JE BORSSELE A NA ÚLOŽIŠTĚ
RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ SPOLEČNOSTI COVRA.
Členové Občanské bezpečností
komise a další starostové z okolí JE Dukovany navštívili koncem června při své poznávací
cestě po Belgii a Nizozemsku
Jadernou elektrárnu Borssele
a úložiště radioaktivních
odpadů COVRA v Nizozemsku.
V Bruselu se potkali a diskutovali s členem Evropského parlamentu poslancem Tomášem
Zdechovským (KDU-ČSL).

Jaderná elektrána Borssele, vpravo odstavená uhelná elektrárna

Úložiště radioaktivních odpadů COVRA

■ Jaderná elektrárna Borssele
Nizozemská JE Borssele je
monoblok, dodaný společností
Siemens. Výstavba začala v červenci 1969 a elektrárna zahájila
komerční provoz v říjnu 1973,
reaktor je tlakovodní o výkonu
480 MWe. I po těch letech
provozu je v perfektním stavu.
Úroveň pořádku a stavu zařízení
je vynikající. Z Dukovan jsme
zvyklí na pořádek a perfektní stav
zařízení a Borssele si s tím vůbec
nezadala. Zajímavé je, že elektrárna má zákonem určeno, že bude
provozována šedesát let a bude
tedy odstavena v prosinci 2033.
Druhá zajímavost je nakládání
s použitým palivem. Po pětiletém
skladování použitého paliva v bazénu skladování vedle reaktoru
uvnitř kulového kontejnmentu je
palivo odvezeno na přepracování do Francie. Použité palivo
se přepracovává na palivo MOX,
které se používá do reaktoru Borselle. Zbytek po přepracování je
vysoce aktivní odpad, který je ve
formě vitrifikátu (zatavení do skla)
odvezen na úložiště COVRA ,
které je hned vedle elektrárny a je
provozováno státní společností
stejného jména. Zde je vitrifikát
skladován minimálně 100 let, respektive do doby vyřešení otázky
finálního uložení. MOX palivo, pro
které je JE Borselle také licencována, se předpokládá používat
v reaktoru zejména v posledních
letech provozu.
Zajímavé bylo i sdělení, že místní
municipality jsou vlastníkem 50 %
akcií elektrárny.

■  Společnost COVRA
COVRA - The Central organization for Radioactive waste ukládá
a skladuje veškerý radioaktivní
odpad produkovaný Nizozemskem (JE, výzkumné reaktory,
laboratoře, průmysl, zdravotnictví).
Středně a nízkoaktivní odpad je
skladován v sudech podobně
jako na ÚRAO v Dukovanech.
Jen nejsou jímky otevřené, ale
odpad je skladován v halách.
Vysoce aktivní odpad, který je
představován hlavně vitrifikovaným odpadem po přepracování
použitého jaderného paliva z provozu JE Borssele a z výzkumných
reaktorů, je skladován v docela
sofistikovaně vybavené budově
(dálkové manipulace, kontrola,
měření atp.). Odpad se vrací
z francouzského přepracovatelského závodu ve formě vitrifikátu,
nalitého do nerezových kontejnerů o rozměrech cca 1,5 x 0,5 m.
Tzv. vitrifikace - vytvoření směsi
odpadu a skla se používá pro její
minimální vyluhovatelnost radioaktivních látek ze skleněné směsi.
Kanystry jsou ukládány do betonových šachet k uložení na cca
sto let. Poté se počítá s uložením
do nějaké geologické formace.
Na obrázku je pohled na halu,
ze které je přístup k uloženému
vysoceaktivnímu odpadu. Kapacita haly je na veškerý holandský
odpad z jaderných reaktorů.
TEXT
FOTO

Aleš John
archiv
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Léto plné kultury, zábavy
i odpočinku
JIŽ TRADIČNĚ PATŘILO LÉTO V REGIONU ELEKTRÁRNY CELÉ ŘADĚ
KULTURNÍCH I SPOLEČENSKÝCH AKCÍ, KTERÉ V RÁMCI DOBRÉHO
SOUSEDSTVÍ FINANČNĚ PODPOŘILA SKUPINA ČEZ.
Symbolem letošního léta a prázdnin bylo
slunečné a teplé počasí, které doslova
nahrávalo organizátorům a pořadatelům
letních prázdninových akcí a festivalů. Díky
společné energii z přírody, úsilí organizátorů
a finančního partnerství Skupiny ČEZ se
tak i na Vysočině a jižní Moravě, v regionu
Jaderné elektrárny Dukovany uskutečnilo
mnoho menších i velkých akcí.
Jejich výčet, stejně jako rozlehlost regionu,
je opravdu velký. Mezi tradiční velké akce
patřily festivaly – Mezinárodní festival 13 moravských měst Concentus Moraviae, Koněšínský Vendelín, jihlavský VysočinaFest,
Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou,
hudební festival Václava Hudečka v Moravských Budějovicích nebo Mezinárodní
hudební festival Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou. Neméně významné ale
byly tradiční hody, poutě a oslavy obcí.
■   Sestry Havelkovy v autobusech
Organizátoři festivalu Petra Dvorského, který
letos oslavil 20. výročí, přišli se zajímavou
novinkou. Tou byla hudební pozvánka

Hudební pozvánka Sester Havelkových v autobusech

v autobusových linkách z Jaderné elektrárny
Dukovany do Moravského Krumlova a Třebíče. Nic netušící cestující pozvaly na letošní
ročník festivalu Sestry Havelkovy. Soubor
vystoupil ve složení Anna Vávrová, Petra
Kohoutová, Olga Bímová – zpěv a Zuzana
Grosmanová, která zahrála na originální
historický nástroj „violinofon“ z 20. let 20.
století. Svým vystoupením, které zhlédly desítky překvapených pasažérů, nalákaly nejen
na svůj koncert na zámku v Dukovanech,
ale také na další program jubilejního ročníku
MHF Petra Dvorského.
■   Oranžové tour
Na některých zmiňovaných festivalech proběhlo už poněkolikáté charitativní „oranžové
tour“. Až čtyři statická kola rozhýbala tisíce
návštěvníků, kteří na minutu usedli na kola
Nadace ČEZ a vydali svoji energii pro regionální neziskové organizace a jejich smysluplné projekty.
TEXT
FOTO

Zdeňka Ošmerová a Jana Štefánková
archiv

Charitativní šlapání na VysočinaFest
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Jak se žije sousedům:
Blatnice
rá pochází z doby kolem roku
1780. Světec v náruči drží kříž
s mučednickou ratolestí. Pomník obětem je věnován všem
rodákům Blatnice, kteří zemřeli
v 1. světové válce. Poslední zajímavostí je železný kříž z roku
1900, stojící u silnice vedoucí
do nedalekých Jaroměřic nad
Rokytnou.
■   Obec Blatnice je rodištěm
skladatele a průkopníka české
dechové hudby Jana Papouška,
který byl žákem Leoše Janáčka. Místní rodák byl činný jako
sbormistr, kapelník, skladatel
i sběratel lidových písní, je autorem 400 skladeb.
Obec Blatnice se nachází
jižním směrem 3 km od Jaroměřic nad Rokytnou. První
zmínka o obci je již z roku
1046 a patří k nejstarším
obcím okresu Třebíč. V současné době žije v Blatnici 363
obyvatel. Starostou obce je
od roku 2014 pan Stanislav
Husa.

www.obec-blatnice.cz

V obci a jejím blízkém okolí je
několik kulturních památek. Přímo na návsi se nachází barokní
kaplička Panny Marie s dřevěnou zvonicí z konce 18. století.
Období baroka připomíná též
socha sv. Jana Nepomuckého
v mírně nadživotní velikosti, kte-

Obecní úřad a kulturní dům

■   V obci se nachází sportovní
areál s fotbalovým a víceúčelovým hřištěm. Lze si zde zahrát
tenis, nohejbal, volejbal a další
míčové hry, pro malé děti je
k dispozici dětský koutek s dřevěnými prvky.
■   V obci působí několik dobrovolnických organizací, které
se podílejí na kulturním životě
občanů. SK Blatnice působí
v obci od roku 2002, kdy byl
fotbalový klub založen. SDH
Blatnice má za sebou již mnohem delší historii, letos oslavili
120 let od svého založení. Další
zájmovou organizací je Myslivecký spolek Blatnice.

Dětské hřiště

■   Obec Blatnice je zřizovatelem
základní a mateřské školy a také
provozuje místní knihovnu.
Všechny spolky organizace včetně základní a mateřské školy
se podílejí na kulturním životě
obce. K tradičním akcím v obci,
kde se mohou setkat obyvatelé
všech věkových skupin, patří:
dětský karneval, školní ples,
masopust, tradiční posvícení,
rozsvěcování vánočního stromu
a mnoho dalších.
■   V letošním roce má obec
naplánovány tyto investiční akce
– inženýrské sítě pro výstavbu
nových rodinných domů a rekonstrukce a přístavba obecního
úřadu.
■   Na závěr již naše tradiční
otázka pro pana starostu:
Jak relaxujete a máte nějaké
koníčky?
„Relaxuji hlavně se svojí rodinou,
se kterou pořádáme časté výlety
do přírody. Jako koníčky mám
rekreační cyklistiku, práce na zahradě a kutilství, zvláště práce
se dřevem. Rád sleduji cestopisné dokumenty.“
TEXT
FOTO

Alena Hostašová
Jan Sucharda a archiv obce

Sportovní areál

Veronika Arichteva:
Nedovedu si představit život bez humoru…
ATMOSFÉRA NATÁČENÍ FILMU POHLTILA
VERONIKU JIŽ V DĚTSTVÍ, KDYŽ JI S SEBOU
TÁTA, FILMOVÝ PRODUCENT, BRÁVAL DO PRÁCE.
A PROTOŽE SI V ŽIVOTĚ NEDÁVÁ MALÉ CÍLE,
CHTĚLA BÝT ROVNOU HEREČKOU. HNED V PRVNÍM
ROČNÍKU NA KONZERVATOŘI DOSTALA ROLI
SYLVY PETROVÉ V SERIÁLU ORDINACE V RŮŽOVÉ
ZAHRADĚ. PO ŠESTI LETECH PŮSOBENÍ V SERIÁLU,
NEBYLO ÚPLNĚ JEDNODUCHÉ VYMANIT SE
ZE ŠKATULKY: „TO JE TA HEREČKA Z RŮŽOVKY,“
ALE TO UŽ JE VŠE PRYČ…

■ Dostala jste krásnou roli
v seriálu První republika.
Jiné mravy, hodnoty, společnost a doba úplně jiná, než
v seriálu předešlém. Jaká byla
vaše reakce, když jste dostala
nabídku na roli Magdalény?
Bylo to ze začátku trochu
komplikované, a to v tom, že to
režíroval můj manžel. My jsme
v té době ještě nebyli manželé,
ale chodili jsme spolu a žili. Moc
mě na castingu nechtěl, protože
měl pocit, že se na tu roli nehodím. Dlouho vybírali z hereček,
které prošly castingem, ale
nemohli nikoho najít. Na popud
producenta Filipa Bobiňského,
který mi řekl, ať to zkusím, jsem
šla na casting. Měla jsem být

obsazena na jinou roli, ale textově jsem zkoušela Magdalénu,
takže jsem byla naprosto klidná,
uvolněná, přirozená. Najednou
zjistili, že mi ta role sedí. Začalo
se tedy řešit, jestli ano nebo ne.
A pak další věc, že režisér bude
můj manžel, zda to nebude
považováno za protekci atd.
Bylo to hodně náročné období,
ale nakonec jsem tu roli dostala
a byla jsem velmi šťastná. O to
víc jsem se musela snažit, abych
nezklamala.
■ Jak jste se sžila s rolí Magdalény?
Mám pocit, že jsme si s Magdalénou hodně podobné v nasazení v tom, jak žije život. Je čestná,
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přímá. Když se zamiluje, miluje
doopravdy. Má správně nastavené hodnoty, přestože její rodiče
nežijí úplně čestně. Je mi moc
sympatická.
■ Co říkáte na módu první
republiky?
Samozřejmě se mi velmi líbí. Je
to zvláštní, jak jsme zvyklí nosit
pohodlné triko, džíny, tenisky,
což já nosím ráda, tak když
si potom člověk oblékne ten
kostým, tak úplně jinak chodí,
narovná se, zvedne hlavu, má
lepší držení těla je sebevědomější. Prostě to z vás dělá ženskou
se vším všudy. Samozřejmě tam
byl ten velký progres, že jsem já
jako Magdaléna nosila kalhotové sukně, to se tehdy nenosilo.
Díky tomu, že byla emancipovaná, v těchto věcech byla napřed.
Móda první republiky se mi
neskutečně líbí.
■ Naši schůzku jste navrhla
v restauraci, kde se vaří srbská kuchyně. Manžel pochází
z Bulharska, vy sama vaříte
cizí kuchyni?
My to máme tak, že u nás vaří
hlavně manžel, protože manžel
vaří dobře. Já tedy také, dá se
to občas i jíst . Když vaří muž,
tak většinou bulharskou kuchyni,
kterou mám ráda. Když vařím já,
tak je to většinou italská kuchyně

nebo thajská. Českou kuchyni miluji, ale u babičky nebo
v restauraci. Rádi si zajdeme
s manželem někam na jídlo.
■ V letošním roce jste se
stala patronkou Asociace
občanských poraden, co vás
k tomu vedlo, proč zrovna
občanské poradny?
Už nějaký čas se naše trio (Nikol
Štíbrová, Martina Pártlová a já)
snaží pomáhat dětem z dětských domovů nebo děláme
jednorázové akce, třeba pro maminky samoživitelky. Když jsem
dostala nabídku od asociace,
tak se přiznám, že jsem o občanských poradnách vůbec nevěděla, přestože některé existují již
dvacet let. Šla jsem do toho, aby
se poradny dostaly do povědomí
více lidí. Je to super nápad a ne
každý má to štěstí, že mu může
pomoci rodina, přátelé, nebo že
by měli tolik známých, kteří by
jim pomohli s jejich příběhem.
Třeba maminky samoživitelky,
kterým otec dítěte dluží alimenty,
prožívají domácí násilí, nemají
bydlení. Hodně mě zaujali také
starší lidé v důchodu, kteří
často nemají rodinu, která by
jim pomohla, postarala se o ně
a vůbec netuší, co mohou, na co
mají nárok atd. Poradenství je
bezplatné, takže je dostupné pro
všechny. Rovnou jsem na té prv-

ní schůzce řekla, že nechci být
jen nějaká tvář v pozadí, ale chci
do toho proniknout. Byla jsem
s asociací ve sněmovně, kde se
přednášelo, byla jsem také v jedné poradně v Praze, nakoukla
jsem, jak to funguje. Ráda bych
se podívala i do jiných poraden,
ale nyní se připravuji na soutěž
Star dance, takže jsem časově
dost vytížená. Spolupracuji také
s Daveláčkem, který pomáhá
sociálně slabším rodinám a tam
vidím třeba také cestu jak propojit mezi sebou organizace, které
pomáhají.
■ Zmínila jste, že se připravujete na soutěž Star dance,
takže pro vás zase úplně nová
zkušenost.
Já jsem člověk, který má rád v životě výzvy. Nevím, jestli je to můj
problém nebo dar. Nevím, jestli
to nezní moc nadneseně, ale
mám takhle alespoň možnost
vyzkoušet hodně věcí. Jsem typ
člověka, který, když něco neumí,
tak se to snaží naučit, no a když
to nejde, tak si to alespoň vyzkouším a jdu dál. No takhle to
mám se vším, mimo pavouky, ty
v životě do ruky nevezmu, přes
tuhle výzvu nejdu!
Do tanečních jsem nechodila,
na konzervatoři tanec je, ale
moc si z nich nepamatuji. Je
to škoda, že už jsem mohla
něco umět, ale můj tanečník
Michal mi zase říká, že to není
na škodu, že jsem nepopsaný
papír a on bude do mě rýt sám,
zanechá ve mně stopu… Máme
za sebou čtvrtý trénink, je to
děsivé, nemám žádnou taneční
paměť. Uvidíme, při každém pohybu si myslím, že jsem vtipná,
až směšná. Bude to makačka,
ale těším se na to moc.

hodně zadkem. Měla jsem pocit,
že to umím z diskoték, ale tam
se prý kroutí zadkem jinak .
Pustila jsem se do boje, tak
budu bojovat.

■ Je nějaký tanec, na který se
těšíte?
Myslela jsem, že to bude valčík.
Dnes jsem ale byla vyvedena
z omylu. Umím se točit jen
na jednu stranu, takže jsem
zjistila, že je to těžké. Latinskoamerické tance, tam se kroutí

FOTO

■ Veroniko, máte spoustu
aktivit, máte čas na relaxaci?
Moc ráda spím, ale to není ten
relax v pravém slova smyslu, Teď
jsme se přestěhovali na okraj
Prahy, ale je to vlastně vesnice
v Praze. Jsme tam moc spokojení, vezmu psa, jdu se projít, sednu si na zahrádku, dám si víno,
poslouchám hudbu, to je to pro
mě velký relax. Ráda chodím
do dobrých restaurací, jen si tak
sednout a povídat s manželem.
Mám štěstí, že si dobře rozumíme a vydržíme si spolu i po šesti
letech povídat a stále si máme
o čem povídat, a to vidím jako
největší dar.
■ A vaše životní motto?
Nevím, jestli je to motto, ale když
se člověk obklopuje lidmi, kteří
ho nabíjejí a ne vycucávají, tak je
to správně. Jsem ráda, že jsem
se obklopila lidmi, kteří mají podobný humor jako já. Nedovedu
si představit, že bych žila bez
humoru. Je fajn žít s lidmi a vedle lidí, se kterými je vám dobře,
s kterými se zasmějete. Neumím
si představit, že bych žila život
v nudě. Samozřejmě, že když
má člověk problémy zdravotní,
finanční, atd. tak mu není moc
do smíchu, ale myslím si, že
i v těchto situacích by se měl člověk snažit a věřit, že bude lépe.
A myslím, že je důležité umět
si udělat legraci sama ze sebe,
pak se všem lépe žije, i těm, co
žijí s vámi.
TEXT

Alena Hostašová
Miroslav Kučera

(fotografie jsou ze seriálu První republika)
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Ve svých pamětech píše
herečka Vlasta Chramostová
o našem regionu

Skryje, Rouchovany a Dukovany jsou místa, kde
Vlasta Chramostová prožila své dětství. Píše
o tom také ve svých pamětech. Narodila se
17. listopadu 1926. A jako by se jí datum narození
stalo osudovým. Zažila všechny přelomy, roky
1948, 1968, 1989. „Ale ono se pak vždycky ukázalo, že všechny výhry byly pády a ty pády byly
výhry a vítězství. Můj život se odehrával ve velmi
zvratových časech, já jsem vždycky nějak byla
v centru dění a zajímalo mě to. V souvislosti se
stým výročím vzniku Československa vzpomínám na své předky, protože si uvědomuji, že jim
to výročí patří a jsem na ně velmi pyšná,“ vypráví
Vlasta Chramostová.
Její teta Bláža Chramostová byla dlouholetou
ředitelkou školy v Rouchovanech, tuto obec
ve svém dětství často navštěvovala při různých
příležitostech. Nyní se s paní Vlastou často potkává rodák z Rouchovan Petr Škarabela. „Poznal
jsem ji v Rouchovanech jako dítě, při návštěvách
mých rodičů. To nesměla po podpisu Charty 77
dělat svoje povolání – herectví, bylo to pro ni velmi
složité období. Po revoluci jsem ji mohl vidět hrát
v Národním divadle v úžasné roli Babičky. Nezapomenutelná byla pro mě benefice k jejím 80. narozeninám. To mě i s mojí rodinou pozvala na divadelní představení Tři životy, kde rekapitulovala
svůj životní osud,“ vzpomíná Petr Škarabela. Letos
vydala Vlasta Chramostová pokračování svých
pamětí. V knihkupectvích hledejte knihu s názvem
Byl to můj osud. Na přeskáčku II.
Píše nejen o svém životě, ale také vzpomíná
na náš kraj. Její nelehký život, který však bere
s humorem, je vlastně takovou naší historií.

Korejští studenti jako dobrovolníci
v našem regionu
Na dva týdny v srpnu přiletělo
dvacet čtyři korejských studentů
a deset zaměstnanců korejské firmy
KHNP, která je jednou z potenciálních firem výstavby nového
jaderného bloku v České republice,
na Třebíčsko. Pomáhali jako dobrovolníci v neziskové organizaci Střed,
Barevný svět a v Domově pro seniory na Koutkově ulici v Třebíči. Ruce
k dílu přiložili také při úklidových
pracích na hokejovém stadionu SK
Horácká Slavie a na hřišti Fotbalové
školy Třebíč.
Korejští dobrovolníci se pustili
do oprav a malování plotů, branek
a dalšího vybavení. Na hokejovém
stadionu čistili okna. „Jsme velmi rádi za pomoc na stadionu a také za finanční příspěvek, za který jsme mohli pořídit nové hokejky pro mládež,“ hodnotí Daniel Šlapák
z SK Horácké Slavie Třebíč. Pro mladé fotbalisty z Fotbalové školy připravili Korejci
zábavně-vzdělávací vědecký program zaměřený na techniku. Ten se uskutečnil v ekotechnickém centru Alternátor.
Představili korejské národní jídlo a také kulturu
Pro klienty organizace Barevný svět a domova pro seniory připravili ukázky korejské
kuchyně. Ti si vychutnali národní korejské jídlo Bibimbap, což je miska vařené rýže
a na ní jsou naskládané kousky zeleniny, a také korejské palačinky Hotteok, plněné
medem, skořicí a arašídy. Zároveň předvedli ukázky drobných řemesel. „Pro seniory a mentálně handicapované měli korejští studenti připravený opravdu zajímavý
program. Společně připravovali korejská jídla a také si zazpívali. Vloni i letos se to
moc povedlo, a tak se všichni těšíme na další pokračování,“ shrnula Martina Bártová
z organizace Střed.
Vyvrcholením dobrovolnického programu byl přátelský fotbalový zápas mládeže a také
festival pro veřejnost s ukázkami korejské kultury i jídla.

Meruňkový král snědl za dvacet minut 114 knedlíků

Ve druhé polovině července se sjely
stovky návštěvníků do Miroslavi za meruňkami, ale také jarmarkem a zajímavým
programem. Všichni se těšili na tradiční
soutěž v pojídání knedlíků. Letos se
do tohoto klání pustilo jedenáct jedlíků.
Mezi nimi byly i dvě odvážné ženy.

Anděla Krejčová spořádala 37 knedlíků,
a jak sama řekla, ani to nečekala. Nikola
Modrová se umístila s počtem 65 knedlíků na pátém místě. „Můj osobní rekord
byl třicet knedlíků, tak se mi to podařilo
překonat.“ Letošním meruňkovým králem
se stal Kamil Hamerský se snězenými
114 knedlíky. Návštěvníci však ochutnávali nejen meruňky, knedlíky a koláče
z nich, ale také regionální produkty a různé masové bašty. Po ulicích se procházeli lidé v historických oděvech, děti se
zabavily v dílničkách a mnozí obdivovali
stará řemesla.
TEXT A FOTO NA STRÁNCE

Eva Fruhwirtová
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JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY

Historicky první svatba
v Jaderné elektrárně Dukovany
PRVNÍ SVATEBNÍ „ANO“ ZAZNĚLO DNE 22. ČERVNA V INFOCENTRU
DUKOVANSKÉ ELEKTRÁRNY Z ÚST JANY MANOVÉ A MILANA HYPRA
Z ROUCHOVAN, Z OBCE, KTERÁ TĚSNĚ SOUSEDÍ S MÍSTNÍ JADERKOU.
Dva mladí lidé, kteří podle svých slov berou jaderku jakou součást svého života, jsou zvyklí experimentovat. Elektrárnu jako místo pro svůj velký den
si vybrali záměrně.
„Chtěli jsme se vzít na nějakém neobvyklém
místě,“ říká ženich Milan Hypr. „Na elektrárnu
jsme zvyklí, je naší součástí,“ dodává s úsměvem „čerstvá“ nevěsta Jana Manová - Hyprová.
Oba novomanželé v současné době pracují
v Karlových Varech, ale plánují se v nejbližší době
do Rouchovan vrátit a zůstat tady. Oddávajícím byl
starosta obce Dukovany Miroslav Křišťál.
„Mám za sebou desítky svateb, jak na obecním
úřadě, tak také na našem nově zrekonstruovaném zámku, i v krásném anglickém parku.
Dnešní sňatek v jaderné elektrárně je i pro mne
zajímavou premiérou,“ říká Miroslav Křišťál.
Mladým novomanželům přišel vše dobré do dalšího života popřát také ředitel elektrárny Miloš
Štěpanovský v doprovodu elektrárenských
maskotů skřítků Joulinky a Watíka.
Po svatebním obřadu v prostorách Infocentra si
svatebčané prohlédli i trenažér blokové dozorny.
A aby si novomanželé ověřili svoji vzájemnou
souhru, „cvičně“ si zkusili odstavit reaktor – povedlo se.
Infocentrum Jaderné elektrárny Dukovany patří
mezi nejnavštěvovanější technická zařízení v regionu. Ročně elektrárnu navštíví přes 32 tisíc návštěvníků. Kromě pravidelných prohlídek výstavní
expozice se zde také konají výstavy obrazů, besedy, přednášky i akce pro rodiny s dětmi. Od letošního roku si zde mohou návštěvníci vyzkoušet
největší mlžnou komoru v Evropě i řadu dalších
interaktivních modelů. Tento svatební obřad byl
prvním v celé historii provozu elektrárny a věříme,
že zaujme i další zájemce o využití tohoto výjimečného prostředí. Rádi je u nás uvítáme.
Více informací k návštěvě Infocentra najdete
na www.cez.cz/dukovany.

Novomanželům upřímně blahopřejeme.
TEXT
FOTO

Jiří Bezděk
Jan Sucharda
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Pavel Kubát: Moje srdce bije pro metal

Cyklisté vyjeli na podporu
cyklostezky Třebíč-Dukovany
Na začátku června vyrazilo na padesát cyklistů
z Třebíče do Slaviček, aby podpořili výstavbu cyklostezky Třebíč-Dukovany. Při startu měli cyklisté
možnost podepsat usnesení, kde žádají obce,
Kraj Vysočina i ČEZ, aby zajistili dokumentaci pro
výstavbu páteřní cyklostezky podél silnic II/351
a II/152 mezi městem Třebíč a obcí Dukovany
a aby učinili nezbytné kroky, vedoucí k její realizaci. Ve Slavičkách na hřišti se cyklisté občerstvili
a organizátoři pro ně připravili několik variantních
tras pro návrat zpět. Cyklojízdu zorganizoval spolek Region 2020 a Energetické Třebíčsko za podpory Nadace ČEZ.

Pavel Kubát vyrůstal v Budišově a nyní
žije s rodinou v Třebíči. Ve 14 letech
začal hrát na bicí, o čtyři roky později
se stal bubeníkem v metalové kapele
Regon. Devátým rokem hraje v brněnské
legendární black metalové smečce Root,
která je uznávaná v zahraničí snad víc
než v České republice. Jako hudebník
projel s Rootem dá se říci celý svět, ale
nejlépe se mu hraje na domácí scéně.
Miluje hudbu jako takovou, ale jeho srdce
bije pro metal.
Už několik let nosil v hlavě nápad dát
znovu dohromady původní členy kapely
Regonu z období kapely, které se jmenovalo Dirty History, a natočit pro všechny

fanoušky CD. V pořadí třetí. „Celé to
začalo tím, že jsem chtěl manželce dát
nějaký originální dárek k narozeninám.
Protože krom bicích nehraju na žádný
harmonický nástroj a nedokázal bych
složit skladbu jako takovou, zavolal jsem
Jirkovi Štěpánkovi a řekl mu, jestli by
se mnou nenatočil ve studiu cover verzi
písničky Rty jsou schránka čekání od
Progres 2, kterou měl Regon ve svém
repertoáru,“ svěřil se Pavel. A tak začal
dávat postupně kluky z kapely dohromady. Nové CD s názvem Dirty history bylo
pokřtěno po dvaadvaceti letech 24. srpna
v Náramči – Doubí.

Výstava motocyklů JAWA a ČZ na zámku v Krumlově
Do konce října můžete vidět na moravskokrumlovském zámku expozici Znovuobjevená krása starých věcí. Ukázka tzv.
stodolových, renovovaných motocyklů
vás rozhodně vezme za srdce. Nejstarším
exponátem je Jawa 250 speciál z roku
1936. Nejsilnější čtyřtaktní kubatura je
Jawa 500 OHC. Nejslabší kubatury jsou
pionýry, jednoskoky a Jaweta. K vidění je
celkem 31 motocyklů.

Projekt cyklostezky z Třebíče do Dukovan
vznikl před devíti lety
První úsek z Dalešic k rybníku Bezděkov byl dokončen v roce 2014. Letos v dubnu byly otevřeny
další dva úseky mezi obcemi Valeč, Hrotovice
a Dalešice. Na zpracování projektové dokumentace a realizaci přispěla Nadace ČEZ a Jaderná
elektrárna Dukovany. Trasa cyklostezky Třebíč-Valeč je nyní ve stadiu zpracování odborné studie. Ve vysokém stupni rozpracovanosti je úsek
Dalešice–Slavětice a dále Slavětice–elektrárna
Dukovany.

Otevírací doba: září–říjen: sobota, neděle 10.00–12.30, 13.00–17.00 hod.
Vstupné: 80 Kč dospělí, ZTP a děti do 10 let zdarma.
TEXT A FOTO NA STRÁNCE

Eva Fruhwirtová
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V Náměšti nad Oslavou si celý rok připomínají
sté výročí vzniku Československa
Se Zuzanou Valovou z kulturního střediska o tom, jak si v Náměšti nad Oslavou připomínají
výročí vzniku Československa.
■  Letos si připomínáme 100
let od vzniku Československé
republiky. Náměšť nad Oslavou připravila hned několik
zajímavých akcí. Které to jsou?
Připravili jsme sérii akcí, které
proběhly od jara letošního
roku a vyvrcholí dvoudenními
oslavami 21. a 22. září 2018,
kde bude opravdu velmi bohatý
program na Masarykově náměstí
a v areálu Staré radnice.
Začínali jsme dubnovou výstavou
Vznik samostatného Československa, zapůjčené z Československé obce legionářské,
která byla doplněna přednáškou
o tématu, souvisejícím se vznikem republiky Čeští dobrovolníci
v srbském vojsku.Následovala
další přednáška na prvorepublikové téma Móda s vůní
benzínu. S naším programem
Náměšť nad Oslavou – slavíme
100 let výročí republiky, jsme se
zapojili do celorepublikového
projektu oslav Společné století
1918–2018. Vzpomínání se
dotkly i letošní Folkové prázdniny

Výstava První republika v Náměšti nad Oslavou

s tématem „O paměti“. I náměšťský zámek připravil na prvorepublikové téma speciální výstavu
s názvem Život na zámku za první republiky.
■  Zaujalo mě květnové setkání
na téma Móda s vůní benzínu.
Květnová přednáška byla velmi
zajímavá, paní Sylvie Zouharová Dyková z Technického
muzea v Brně povídala o stylu
a eleganci za první republiky
nejen v oblasti módy, ale
také na příkladu vybraných
automobilek jako Tatra, Z - Zbrojovka Brno, Wikov. V průběhu
první republiky se neměnila
poměrně rychle jen dámská
a pánská móda, ale také automobily a především jejich karoserie
podléhaly módnímu diktátu.
A při tom všem stále ještě platila
velmi přísná etiketa. Paní Zouharová Dyková sama šije i předvádí
přesné modely prvorebuplikových modelů, dodržuje střihy
i původní materiály. Povídání s ní
bylo výbornou zkušeností i pro
moji kolegyni, která šije kostýmy
do půjčovny krojů a kostýmů.
■  Na Staré radnici jste na jaře
připravili výstavu Vznik Československa, nyní je zde k vidění
výstava s názvem První republika v Náměšti nad Oslavou
a další s názvem Jak se žilo
na první republiky. Můžete
nám výstavy víc přiblížit?
Výstava ve výstavní síni na Staré
radnici je koncipovaná jako prvorepubliková světnice, ve které si
návštěvníci budou moci udělat
obrázek o tom, jak se tehdy
žilo. Výstava navazuje na sérii
výstav v našem městě, které mají
podnázev „Z půdiček našich
babiček“, což vyjadřuje přesně,
odkud exponáty pocházejí.
Sbíráme je od lidí, kteří je rádi
propůjčují. Proto jsou tyto výstavy
tolik oblíbené a také hodně

autentické, protože jsou to věci,
textilie, nářadí apod., které pocházejí přímo od místních a které
používali jejich prarodiče. Sbíráme také dokumenty a fotografie,
související s dějinami našeho
města z tohoto období. Připravována je i výstava do vestibulu
městského úřadu z prvorepublikových fotografií Ondřeje Knolla,
doplněná krátkodobou výstavou
městských kronik. Toto bude
opravdu jedinečná příležitost
do nich nahlédnout, protože starší kroniky jsou uloženy v okresním archívu a ty novější na městském úřadě. Otevřená v tuto
dobu bude i výstava na zámku.
■  Předposlední víkend v září
vyvrcholí oslavy. Co připravujete?
Připravujeme společně s Městem Náměšť nad Oslavou,
místními spolky a 22. základnou
vrtulníkového letectva slavnostní
zahájení oslav, dále koncerty,
trhy farmářské i řemeslné, tvůrčí
dílny s historickým zaměřením,
ukázky historické techniky, automobilů a motocyklů. Součástí
bude i profesionální dobová
módní přehlídka a několik výstav.
Z koncertů velmi doporučuji
Dixieland Vojenské posádkové
hudby Olomouc, což bude
opravdu neopakovatelný zážitek.
Dále Sestry Havelkovy, Kamelot
a místní soubory Cantorum a Yellow band. Oslavy v průběhu pátečního odpoledne a sobotního
dne doslova zaplaví celé náměstí
a program bude volně přístupný
pro všechny. Budou zakončeny
v sobotu večer ohňostrojem
a troubením Večerky za zámku.

TEXT
FOTO

Eva Fruhwirtová
archiv MěKS Náměšť n. Osl.
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Letecké muzeum Koněšín
Již třetím rokem je nedaleko
obce Koněšín v areálu „Radarka“ pro veřejnost otevřeno
Letecké muzeum.
Kolektiv muzea tvoří lidé různorodých odborností, od leteckých mechaniků, bývalých
i aktivních pilotů, modelářů,
konstruktérů, IT specialistů,
montérů až po „pouhé“ fandy
letectví a letadel. K hlavní
činnosti party nadšenců patří
opravy a restaurování letecké
techniky, mapování historie
letectví u nás a snaha zachránit
co nejvíce dokumentů a památek, s tím souvisejících. Opravy
a další práce provádějí fandové

Rekonstruovaný vrtulník Mi 24 D

Přeprava letounu MiG 21

letectví jak pro ostatní muzea,
tak pro sběratele z ČR i zahraničí. Za sebou mají víc jak třicet
restaurování, která jsou součástí
spolupráce mezi dalšími muzei
za účelem ochrany sbírkových
předmětů. Záchraně letadel,
dokumentů a předmětů, spojených s letectvím, věnují členové spoustu dobrovolnických
hodin ze svého volného času.
Za vznikem muzea v Koněšíně
stojí provozovatel expozice pan
Svobodník a Dr. Roman Sperl.
Celá historie však sahá mnohem dál až do 90. let minulého
století, kdy pan Ctibor Svobodník, který sloužil i v místě
dnešního muzea jako voják,
začal sbírat letecké součásti
a přístroje. Později v roce 1998
se k němu přidal syn Zdeněk,
který sbírku pomohl rozšiřovat
i o větší exponáty a letouny. V té
době však spíš více pomáhal
s budováním letecké sbírky
v Kunovicích. V roce 2009 založil Letecké muzeum Olomouc,
které ze svých hangárů, kde
bylo v té době největším krytým
leteckým muzeem u nás,
muselo v roce 2015 ustoupit
developerským plánům. Volba
padla na „rodnou hroudu“, tedy
Koněšín a začalo se stěhovat.
K přestěhování exponátů bylo
zapotřebí 106 kamionů.
Provizorně se otevřelo v roce
2016, první celá sezóna o rok
později. Muzeum v současnosti
představuje asi 15 letounů a několik motorů, kabin ze stíhacích
letounů a trenažéry. Z těchto je
8 prototypů. V depozitáři se
však nachází tisíce dalších
exponátů včetně letadel, které
momentálně nelze vystavovat
kvůli nedostatečné kryté ploše.
Hlavní aktivity muzea jsou
zachování a oprava co největšího počtu exponátů z naší
i zahraniční historie. Soustředí

se na školní letectví a vybavení
letounů, díky čemuž má muzeum v Koněšíně největší sbírku
leteckých trenažérů a kokpitů
v Evropě. Muzeum přes letní
sezonu navštíví v průměru 7000
návštěvníků a každý jubilejní
vždy dostane balíček leteckých suvenýrů. Provoz muzea
je financován ze vstupného
a dofinancováván členy muzea.
„Také nám pomáhá zahraniční
sponzor, vyrábějící nejmodernější letecké trenažery na světě.
V Česku jsme zatím bohužel
na schopného sponzora nenarazili. Pouze na generálního
partnera a tím je Vojenský historicky ústav Praha, který nám
zápůjčkami pomáhá rozšiřovat
expozici,“ dodal pan Svobodník. Muzeum nabízí v průběhu
sezóny také mnoho kulturních
akcí, které jsou určeny pro
všechny věkové kategorie.
„V nejbližší budoucnosti nás
čeká stavba hangáru, který
jsme získali, a oprava a získání
dalších exponátů. Momentálně
máme na dílně létající laboratoř MiG -15 UTI. Letos jsme
zrestaurovali bitevní vrtulník
Mi-24D (v zápůjčce od VHÚ
Praha), který měl výročí 40 let
od nástupu do služby. Díky spolupráci se základnou v Náměšti
nad Oslavou se podařilo nejen
celé dílo dokončit, ale také
vystavit vrtulník pro veřejnost
na Dnech otevřených dveří.
Opravený vrtulník obdivovaly
nejen děti, ale při své návštěvě
i ministryně obrany paní Karla
Šlechtová,“ uvedl v závěru rozhovoru pan Svobodník.
TEXT
FOTO

Alena Hostašová
archiv muzea
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Soutěžte s námi
Viktor Kaplan se narodil jako syn železničního úředníka v roce
1876. Po pěti letech studií na vysoké škole ve Vídni a roce vojenské služby v Pule začal pracovat ve strojírnách v Leobersdorfu
u Vídně na spalovacích motorech. Na žádost profesora Alfréda
Musila však po dvou letech odešel na ... viz tajenku vysokou školu v Brně, kde pracoval jako konstruktér ústavu nauky o strojích,
kinematizace a strojnictví. V roce 1910 - 1912 pracoval na svém vynálezu - vodní turbíně s nastavitelnými oběžnými lopatkami. Objev
světového významu však narážel na nepochopení a často i odpor
firem, které vyráběly Francisovy turbíny. V letech 1912 -1913 přihlásil Kaplan k patentování čtyři vynálezy. V roce 1918 byl jmenován
profesorem a stejně tak v tomto roce byla započata výroba turbín
podle jeho návrhů a výpočtů. Do ostrého provozu byla turbína nasazena o rok později do přádelen ve Velmu (Dolní Rakousy), kde
pracovala až do roku 1952. Kaplanova turbína byla patentována
až po první světové válce v roce 1920. O několik let později získal
čestný doktorát na Vysoké škole technické v Praze a Brně.

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA

Zdeňka Dufková
■ Jana Sladká
■ Hana Samková
■

správná tajenka: Vojta Náprstek
■
■

Marie Švajdová
Alena Kazdová

Tajenku posílejte mailem na adresu zpravodajedu@cez.cz
nebo na korespondenčním lístku na adresu JAS, Sokolská 368,
675 55 Hrotovice do 9. listopadu 2018. K účasti v losování je
nutné uvést poštovní adresu pro zaslání případné výhry.
Po provedeném losování jsou jména, adresy a e-maily vymazány.
1. Ve kterém českém filmu zazněla věta: „Dospělej člověk, vědec, a on se takhle
ztříská…“?
ME Světáci
N Kulový blesk
PR Kameňák 2
2. Na počest výročí nástupu Alžběty II. na trůn byla pojmenována i trasa Jubilee
Line metra v Londýně (otevřená roku 1979). Jakou barvou je značena?
Ě Stříbrnou
Á Zlatou
Z Fialovou
3. Komu přiřadíte následující slangové výrazy: vlečkař, knoflíkáč, křižák, střiž,
rusák, uhlířka, pěšák a trnovka?
IN Ševcům
M Myslivcům
VĚ Divadelníkům
4. Jak se jmenuje americký podnikatel, vynálezce a filantrop, zakladatel kosmické
společnosti SpaceX a spoluzakladatel automobilky Tesla?
ZA Eden Rusk
Á Edom Tusk
E Elon Musk
5. Pestré jedovaté žáby žijí v jihoamerických pralesích. Amazonští indiáni natírají
jejich jedem šípy k lovu, z toho pochází i starší označení celé skupiny – šípové
žáby. Mezi nejjedovatější patří Phyllobates terribilis. Její český název?
C Pralesnička strašná
RO Drápatka děsivá
LO Parosnička hrozná
6. Jaké národnosti je parašutista a extrémní sportovec Felix Baumgartner? Skočil
z výšky 39 000 metrů a po čtyřech minutách volného pádu otevřel padák a bezpečně přistál.
D Němec
Ž Švýcar
K Rakušan
7. „Skutečně civilizovaní lidé směřují jen tam, kde zrají hrozny.“ Autorem výroku je
EN Gérard Depardieu
O Charles Chaplin
N Jan Werich
8. Jak zní heslo na státním znaku Nizozemska?
Í Jednota v odvaze
OU Hanba špatně smýšlejícím

U Já odolám

Surrealisté
v Mohelenském mlýně
Chaos sedmé dimenze, tak zní název zahajovací výstavy
roku 2018 české surrealistické skupiny Stir up, jejíž anglický název má několik významů - vyvolat neklid, nepokoj,
vzpouru. Výstava probíhá v Galerii Čertův ocas v Mohelenském mlýně. Galerie své pojmenování získala podle názvu
meandru řeky Jihlavy pod hadcovou stepí.
Už v přízemí galerie zaujmou ve stálé expozici surrealistů sochařská díla ze dřeva Luboše Kerndla. Stěnám zde dominuje rozměrný obraz třebíčského výtvarníka Josefa Kremláčka
(1937–2015), nazvaný Démon lesa. Dílo doslova krvácející
barvu dokazuje, že v umělci byl ukrytý i jiný člověk, než jen
přívětivý ilustrátor pohádkových knih pro děti. Najdeme
tam i Kremláčkův neobvyklý surrealistický objekt s motivem
lidské lebky s nasazenými růžovými brýlemi.
„V dnešní ponuré době, ve které tak bytostným způsobem
vládne racionalita se svou úzkou logikou, jsme se rozhodli
postavit hráz z opačného konce. Chaos jako princip je velmi
razantní protipól všeho uspořádaného a spořádaného,“ řekl
teoretik Václav Pajurek při zahájení výstavy Chaos sedmé
dimenze. Na této výstavě zaujmou například kresby nového
člena skupiny Pavla Bezděčky, nazvané „Průhled do sedmé
dimenze“ nebo „Chaos sedmé dimenze“. Autor je vzděláním
přírodovědec a ke své tvorbě využívá i možností počítače.
Rozšiřuje tak repertoár výtvarných technik, kterými se surrealisté vždy snažili zpřístupnit vliv podvědomí na vědomý život
člověka.
Bezděčka je zastoupen i na „výstavě Pět nových zrcadel,“
která od 6. července rozšířila nabídku výstav v Galerii Čertův
ocas o práce nových členů skupiny Stir up Gábiny Kopcové,
Heleny Krupicové, Jana Dočekala a Martina Hronzy.
Galerie je pro veřejnost otevřena v letních měsících každý
všední den od 9 do 11 hod., o víkendu od 14 do 16 hod.
TEXT

Arnošt Pacola

INZERCE

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

ELEKTRO

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.

Palát Miroslav
Sokolská 548, Hrotovice

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

●
●
●
●

oprava převíjení motorů
oprava vod. čerpadel
oprava ručního nářadí
oprava el. spotřebičů

■ Silikonové těsnění oken

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

Tel.: 603 833 619

Dodá a namontuje

Pracovní doba:
po-pá 8  -17, so 9  -13

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

ODHADY PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
PRODEJ NEMOVITOSTÍ
TRŽNÍ ODHADY

MED

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

Medovina

Kosmetika z včelích produktů
Prodej včelařských potřeb

Dukovany, Mohelno, Oslavany, Zbýšov
Náměšť n. Oslavou, Třebíč, Velká Bíteš, Dalešice
Hrotovice, Moravský Krumlov, Moravské Budějovice
Ivančice, Miroslav, Kounice, Pohořelice a okolí

Rodinná včelí farma KURTINOVI
Račice 41, p. Hrotovice
Tel.: 737 363 489, 605 339 043
www.vcelarstvikurtin.cz

JAROSLAV VOJTĚCH, Zbraslav
tel: 739 531 640, email: vojtech.jaroslav@seznam.cz

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

NEPŘETRŽITÝ PRODEJ!

Ivo Pavlík
675 56 Dukovany 221
tel.: 602 719 156
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SOUTĚŽENÍ PRO ŠKOLÁKY

Milí školáci
ZKUSTE S NÁMI VYŘEŠIT HÁDANKY
A ZÍSKEJTE CENY

ZÁVOD

LOGICKÉ ČÍŠE

Spojte čísla od 1 do 40
a odpovězte na otázku,
kolik plavců právě závodí.

Zpravodaj vám přináší další soutěž, kterou pro vás tradičně připravilo brněnské vydavatelství KIRA. Svoje odpovědi posílejte na korespondenčním
lístku nebo pohlednici do 9. listopadu 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.
Po provedeném losování jsou jména, adresy a e-maily vymazány.

Výherci z minulého čísla
■ Zdeněk Šťavík
■ Andrea Havlátová
■ Matyáš Čermák
■ Vladimír Panek
■ Pavlína Hronová

Která ze šesti nabízených možností jako
jediná splní požadavky zavedeného systému
a patří tak na místo otazníku?

FILMY

NEJVĚTŠÍ SOUČET

Jak se jmenují české filmy, ve kterých vystupují
následující postavy:

Petr spojil jednou čarou políčka
s čísly a získal součet 19.
Nakreslete čáru tak, aby čísla
v přeškrtnutých políčkách dala
největší možný součet.

A. PANKRÁC, SERVÁC, BIMBÁC, BOSANA,
KRÁL PIKOLA, CELNÍK, HOSTINSKÝ.
B. JAN, PEPA, MATĚJ, BÁBA Z MOKŘIN,
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA, ČERVENÁ KARKULKA,
LEDEN.
C. PLAVÁČEK, KRÁL, PRINCEZNA, LOVČÍ,
RYBÁŘ, UHLÍŘ, SUDIČKY, DĚD VŠEVĚD.
D. PRINC, KRÁL, KRÁLOVNA, DORA,
PRECEPTOR, KAMIL, VÍTEK, VINCEK, KUCHTÍK.

JEDE, JEDE MAŠINKA

Na nádraží v Bruselu byl předveden rekordní… viz tajenku osmisměrky. Měří 34 metry,
tvoří jej starobylá i moderní lokomotiva na obou koncích s vagony uprostřed. K výrobě bylo
použito 1 285 kilogramů čokolády.
Tajenku tvoří 14 volných písmen, která zůstanou po vyškrtání všech slov.

ANIONT
DANIEL
DEBAKL
DRAŽBA
EMISAR
JEZERO
KARATE
KASINO
KOBALT
KOHOUT
KOKILA
KŘEMÍK
KŘESLO
KŘIVKA

PŘIPRAVILO VYDAVATELSTVÍ KIRA BRNO

LEONEK
NÁROK
NEHODA
OBLOUK
ODVETA
ORATOŘ
OSÁDKA

PEŘINA
POZNAŇ
PŘESKOK
ROVNÍK
ROZVRH
SARDEL
SESTRA

SVAZEK
TEOLOG
VALČÍK
ZDEŇKA
ZMIZÍK
ZNÁMKA
ŽRALOK

Užívejte si
vlastní energii
s fotovoltaikou
na klíč
Buďte soběstační a šetřete od prvního dne.
Příjemné chvíle si můžete užívat s vlastní vyrobenou
energií. Nemusíte se o nic starat, dodáme vám fotovoltaické řešení společně s bateriovým systémem
a pomůžeme i s financováním.
Chcete být energeticky soběstační? Pořiďte si
fotovoltaiku. Chcete nejlepší a nejspolehlivější
tým odborníků? Vyberte si nás.
www.cez.cz/fve
Volejte 371 100 351

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

