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Slovo ředitele
Vážení čtenáři,
opět se společně setkáváme nad stránkami Zpravodaje
Jaderné elektrárny Dukovany. Máme za sebou abnormálně horké léto a věřím, že jste si v pohodě užili dovolené
a školáci svoje prázdniny. Ani v této době se v jaderné
elektrárně „nezastavil čas“.
Kromě zajištění spolehlivého provozu pokračovaly práce
na řadě rozsáhlých investičních akcí, které posilují bezpečnost elektrárny a zároveň přispívají k tomu, aby mohla byt
úspěšně provozována i v dalších letech. Jsou dokončovány
dodatečné ventilátorové věže, seizmicky byla zodolněna
strojovna pro I. a 2. reaktorový blok, byla provedena výměna potrubí pro chladicí vodu. V současné době probíhá
plánovaná odstávka 1. bloku, která svým rozsahem přichází na řadu jednou za osm let a pracujeme na kompletaci
a kontrole dokladů potřebných pro podání žádosti na další
provoz 1. reaktorového bloku.
V závěru srpna se uskutečnila akce „24 hodin v Jaderné
elektrárně Dukovany“, které se zúčastnily stovky návštěvníků, lidé z blízkého i vzdáleného okolí. Rádi jsme jim
ukázali, jaká elektrárna je a co vše je v ní nového. Pokud
jste elektrárnu dosud nestihli navštívit, zveme vás k návštěvě Infocentra kdykoliv v následujících měsících.
Přeji vám slunečný podzim.
Miloš Štěpanovský, ředitel JE Dukovany
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NOVINKY

Nový elektromobil bude sloužit nejenom
elektrárně

Cvičení spojovací
a komunikační techniky

Od července je u dobíjecí stanice
před Infocentrem vidět nový elektromobil Volkswagen e-up! Zatím se
s ním seznamujeme a zkoušíme,
jestli opravdu ujede slibovaných
160 km na jedno nabití. Můžeme
potvrdit, že jízdní vlastnosti jsou
skvělé, výbava komfortní a dojezd daleký! Během prázdnin byl
nový elektromobil prezentován
na hudebních festivalech a dalších akcích, které podporuje Skupina ČEZ.
V první půlce září elektromobil sloužil účastníkům Letní univerzity, protože se jedná o techniky a budoucí energetiky, kteří mohou elektromobilitu
dále propagovat, a to nejlépe na základě vlastní zkušenosti s tímto typem
dopravy. Ve druhé polovině září pak elektromobil mohli osobně vyzkoušet
zaměstnanci elektrárny.
Do budoucna plánujeme využívat elektromobil k propagaci na reklamních akcích v regionu a půjčovat ho našim partnerům, zejména obcím,
městům a neziskovým organizacím, ale i hasičům z Vysočiny
a jižní Moravy.

Dne 24. 7. dorazilo do elektrárny pět jednotek
profesionálních hasičů z Moravského Krumlova,
Hrotovic, Náměště n. O., Třebíče a Jihlavy. Jednalo
se o první cvičení spojovací komunikační techniky,
prováděné v takovém rozsahu.
Profesionální hasiči dvou krajů byli přivolaní k řešení neobvyklé události. Jejich úkolem bylo zajišťovat
dopravu chladicí vody pro odvod zbytkového tepla
z úpravny vody do parogenerátorů. Cílem cvičení
bylo odzkoušení nouzové komunikace a radiokomunikační techniky v areálu jaderné elektrárny,
aby byla ověřena jejich funkčnost pro případ řešení
neobvyklých nebo mimořádných událostí.
Při cvičení byl simulován výpadek elektrické
energie v celém areálu elektrárny, pro jehož
řešení nebylo možné využít stávající telefonní sítě.
V průběhu cvičení byla ověřena provozuschopnost
několika radiových sítí, součinnost mezi veliteli
zásahu, HZS krajů a zásahové skupiny ostrahy
elektrárny.

TEXT

Kristýna Vohlídková

Plánovaná
odstávka
1. reaktorového
bloku
Již měsíc probíhá plánovaná
tzv. „velká“ odstávka 1. reaktorového bloku. Zahájena
byla 28. srpna a plánované
ukončení je 25. října.
Při odstávce je z reaktoru vyvezeno veškeré palivo a provedena kontrola tlakové nádoby
reaktoru, v sekundární části je
provedena kompletní demontáž nízkotlakých dílů obou
turbogenerátorů a provedena
osmiletá revize, dále je prováděna obnova systému kontroly
a řízení, seizmické zodolnění
a další investiční akce, podmiňující úspěšný dlouhodobý provoz bloku. O průběhu odstávky
přineseme informaci v dalším
čísle Zpravodaje.
TEXT

Jiří Bezděk

TEXT

Jiří Bezděk

Hořelo trafo... (cvičně)
V ranních hodinách 23. 7. ukazovala hodnota na teploměru ještě příjemné hodnoty. Pracovník úložiště
radioaktivních odpadů, vykonávaje své standardní činnosti, snil o odpoledním zaslouženém zlatavém
moku, který by mu dokázal alespoň trochu zpříjemnit teploty napodobující podnebí afrických států.
Z myšlenek ho však vytrhl jeho čichový smysl. Vydal se hledat zdroj nepříjemného kouřového odéru.
Záhy ho našel v místní trafostanici. V okamžiku otevření dveří ho objal ohnivý nepřítel každého
transformátoru. Naštěstí stál opodál další pracovník ÚRAO, který okamžitě vyrozuměl hasičský
dispečink.
Uběhlo sotva pár minut a na místě už byla technika hasičského záchranného sboru. Rudé plameny
dávaly najevo svoji převahu. Ostřílené hasiče však vyděsit nemohl. Proudnice v jejich rukou tak
ohni začaly zpívat jeho „labutí“ píseň. Zároveň byla poskytnuta první pomoc pracovníkovi, který byl
zasažen plameny a popálen na mnoha místech těla. Velitel zásahu rozhodl o přivolání lékařské služby
první pomoci a provozního elektrikáře. I oni byli na místě zásahu do několika málo minut. Provozní
elektrikář, vybaven dýchacím přístrojem, vyrazil nebojácně do nitra trafostanice společně s hasiči
a odpojil ji od elektrické energie. Za svůj odvážný čin si vysloužil u přítomných bojovníků s plameny
všeobecný obdiv. Stranou od běsnícího živlu se už
scházel havarijní štáb, který převzal odpovědnost za řešení
události. Po komunikaci s velitelem zásahu se rozběhl
přesně definovaný tok informací. Mluvčí havarijního štábu
připravoval tiskovou zprávu, kterou vyrozuměl o nastalé
situaci senzacechtivé redakce tuzemských médií. Musel
je však zklamat, provoz EDU nebyl situací nijak ovlivněn
a náhradní transformátor je dle zjištění havarijního štábu
okamžitě k dispozici.
Výše popsané bylo sice plánované cvičení, ale je potřebné
být připraven na možnost i takovýchto situací.
TEXT

Karel Svoboda
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Výměna potrubí chladicí vody
BĚHEM PRÁZDNINOVÝCH MĚSÍCŮ BYLA PROVEDENA
VÝMĚNA POTRUBÍ CHLADICÍ VODY U 1. VÝROBNÍHO
DVOJBLOKU. JDE O DALŠÍ Z MODERNIZAČNÍCH
OPATŘENÍ, KTERÉ UMOŽNÍ PROVOZ ELEKTRÁRNY
DALŠÍCH LETECH.
Dokončením svářečských prací a následnou betonovou
zálivkou nové části potrubí technické vody důležité
(TVD) vyvrcholila výměna části potrubí výtlaků TVD
od čerpací stanice prvního hlavního výrobního dvojbloku,
která začala v polovině června. Potrubí slouží pro přívod
chladicí vody k technicky důležitým zařízením. Jedná
se o další modernizační opatření zvyšující spolehlivost
a bezpečnost provozu elektrárny, realizované ještě před
podáním žádostí o povolení provozu 1. reaktorového
bloku na dalších 10 let. Práce byly ukončeny s koncem
prázdnin, kdy začala plánovaná odstávka 1. reaktorového
bloku.
Jednou z činností v rámci příprav pro zajištění dalšího
dlouhodobého provozu elektrárny jsou kontroly stavu
jednotlivých komponent, mezi které patří také kontroly
rozvodů technické vody důležité. U části rozvodů, které
nebyly uloženy v betonových kanálech či zabetonovány,
ale byly uloženy přímo v zemi bez možnosti kontroly jejich
stavu, dochází k jejich výměně. Jedná se o technicky
i provozně velmi náročnou akci, při které bylo
vyměněno 3 x 22 m potrubí, které se nachází v hloubce
6 m. Součástí nově instalovaného potrubí TVD je také
diagnostika stavu potrubí. Celkové náklady na výměnu
potrubí činí 45 mil. korun.
TEXT

Jan Švancara

Nový systém řízení a kontroly
ve vodní elektrárně Dalešice
VODNÍ ELEKTRÁRNY DALEŠICE A MOHELNO DOSTALY
NOVÝ „MOZEK“, KTERÝ ZVYŠUJE BEZPEČNOST
A SPOLEHLIVOST.
Začátkem srpna byla ukončena plánovaná oprava soustrojí TG2 PVE Dalešice, během níž byla dokončena investiční akce „Modernizace systému kontroly a řízení“,
která zvyšuje spolehlivost a bezpečnost provozu elektrárny. Součástí obměny, zahájené v únoru 2014, byla výměna
polní instrumentace, sekvenčních automatů, regulace
turbíny, elektrických ochran a úpravy budících souprav
na dvou soustrojích MVE Mohelno a čtyřech soustrojích
PVE Dalešice.
Kromě hlavní technologie byl vyměněn také celý systém
kontroly řízení na společném zařízení, zařízení dvojbloků, rozvodnách vysokého a nízkého napětí, studnách
a technologii vodního díla. V současné době probíhají
dokončovací práce na modernizaci dozorny. Následovat
bude zajištění certifikace TG2 na poskytování podpůrných služeb - minutová záloha, black-start, ostrovní provoz
a regulace napětí a jalového výkonu.
Komplex MVE Mohelno a PVE Dalešice tak po generálních opravách soustrojí a výměně blokových
transformátorů, které proběhly v minulých letech, má
nový „mozek“, který bezpečně a spolehlivě řídí celou
elektrárnu.
PVE Dalešice a MVE Mohelno byly uvedeny do provozu
v roce 1978, význam PVE v posledních letech roste,
což dokládá fakt, že v letech 2013 a 2014 byla vždy
překonána rekordní výroba.
Je to dáno jejich schopností rychle reagovat na situaci v elektrizační soustavě, kdy např. plně automatický
přechod z čerpadla do turbíny, což je za celou elektrárnu
v součtu absolutní změna 900 MW, trvá necelé 4 minuty
a obrátí se průtok vody 600 m3/s.

TEXT

Jiří Bezděk
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24 hodin v jaderné elektrárně
V SOBOTU A V NEDĚLI 22. A 23. SRPNA ELEKTRÁRNA POPRVÉ OTEVŘELA
SVÉ BRÁNY VEŘEJNOSTI NA CELÝCH 24 HODIN. NÁVŠTĚVNÍCI SI PROHLÉDLI
INFOCENTRUM A TRENAŽÉR, SEZNÁMILI SE S ELEKTROMOBILEM A PROJELI
AUTOBUSEM PO AREÁLU ELEKTRÁRNY. TÉTO MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI
VYUŽILO 662 NÁVŠTĚVNÍKŮ.

INFOCENTRUM
JE DUKOVANY

První infocentrum dukovanské
elektrárny bylo otevřeno
v listopadu roku 1994.
Po více než dvacetiletém
provozu bylo vybudováno nové,
které je v provozu od začátku
roku 2015.
Původní infocentrum
navštívilo 526 116
a nové 18 350 návštěvníků.
(údaj k 31. 8. 2015)

TEXT
FOTO

Eva Fruhwirtová
Kristýna Vohlídková

■  Je

krátce před 22. hodinou,
předposlední sobota prázdnin.
V Informačním centru Jaderné
elektrárny Dukovany se svítí
a u dveří nás vítá Kristýna Vohlídková. Zkontroluje seznam a pouští nás dál. Na 24hodinový „den
otevřených dveří“ bylo potřeba
se registrovat. Na konci fronty je
pár lidí, kteří přišli zkusit štěstí.
Vešli se a jdou s námi do promítacího sálu. Po krátkém filmu
o fungování jaderné elektrárny
nám průvodkyně Zdena Kružíková ukazuje model rozložení
elektrárny. „Pokud byste obešli
elektrárnu kolem dokola, ujdete
šest kilometrů,“ přibližuje.
■  Dostáváme se k reálnému modelu reaktoru a odtud přecházíme přes noční ticho do druhé
budovy, kde se nachází trenažer.
Na něm se učí a trénují operátoři. „Jsem laik a o výrobě elektřiny
z jádra toho moc nevím. Moc se
mi líbí, jak nám to tady vysvětlují,
tak jednoduše a pochopitelně,“
pochvaluje si při přesunu k auto-

busu Hana Slámová ze Znojma.
Autobus na nás čeká před
budovou informačního centra.
Všude je tma.
■  Vítají nás tři pracovníci bezpečnostní ochrany. Jeden kontroluje
seznam přihlášených a další dva
kontrolují nastupující. Vjíždíme
přes bránu do elektrárny. Řidič
vypíná motor a společně s průvodkyní vycházejí ven, aby si
zaznačili vstup do elektrárny.
■  Do autobusu vchází pracovník ochranky a vybírá jednoho
z návštěvníků k namátkové
dechové kontrole. Do elektrárny
se totiž nesmí po požití alkoholu. V areálu elektrárny míříme
s autobusem ke sto dvaceti pěti
metrům vysokým chladicím
věžím. Před reflektory autobusu
se míhají zajíci.
■  Projíždíme kolem nových chladicích věží, které mají podobu
betonové krychle, kolem dílen,
budov s reaktory a míříme k meziskladu s vyhořelým palivem.
„Operátoři pracují v budově,

které se říká etažérka. Je to
pozůstatek z ruské výstavby. Etáž
je totiž rusky poschodí,“ vypráví
průvodkyně Kružíková.
■  Poslední zastavení je u hasičských garáží. Ty mají otevřená
vrata a my tak můžeme nahlédnout dovnitř na nejmodernější
techniku. Poté už vyjíždíme ze
střeženého areálu elektrárny
a vystupujeme do nočního ticha.
■  „Líbilo se mi to. V elektrárně pracuji, vzal jsem s sebou
manželku, abych jí mohl ukázat, jak to uvnitř vypadá,“ loučí
se Honza a s manželkou ruku
v ruce odchází na parkoviště.

Kontakt:
Tel.: 561 105 519
E-mail: infocentrum.edu@cez.cz
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OBK při JE Dukovany nezahálí,
ale pracuje, vzdělává se a informuje

OBČANSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ
KOMISE V ROCE 2015
■  Návštěva JE Temelín
■  Návštěva JE Mochovce
■  Konference „Umíme postavit

5. blok v Dukovanech včas?“
■  Jednání se zástupci vlády

a SÚJB
■  Setkání se studenty a nově

zvolenými starosty

Od začátku roku 2015 se
OBK při JE Dukovany sešla
na třech řádných zasedáních,
spolupořádala odbornou konferenci, účastnila se několika
havarijních cvičení v JE Dukovany, podnikla vzdělávací cestu do JE Temelín a JE Mochovce, prezentovala svoji činnost
studentům a nově zvoleným
zástupcům obcí v regionu JE
Dukovany, jednala se zástupci
vlády a Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost.
Návštěva JE Temelín a JE
Mochovce
V průběhu května a června se
OBK zúčastnila dvou exkurzí.
V JE Temelín se delegace
z regionu sesterské elektrárny
v Dukovanech ujal pan ředitel
Bohdan Zronek. Představil základní data o elektrárně, historii
provozu a akce, které se na ETE
připravují pro její další bezpečný provoz. OBK se podívala
na pracoviště havarijního řídícího
■

střediska, simulátoru blokové
dozorny a také do kontrolovaného pásma a dovnitř kontejnmentu druhého bloku elektrárny.
Na programu dvoudenní cesty
na Slovensko byla exkurze jaderného zařízení, ale také setkání
se zástupci regionu elektrárny
Mochovce. Společně diskutovali oblasti společného zájmu,
dotační problémy a problémy
spojené s provozem a výstavbou
velkých energetických zařízení.
V rámci prohlídky elektrárny měli
členové OBK možnost vidět, jak
probíhá výstavba dvou dalších
jaderných bloků EMO 3, 4, havarijní řídící středisko elektrárny
a nové infocentrum Energoland.
OBK svoji misi završila návštěvou úložiště radioaktivních
odpadů, které provozuje státní
společnost JAVYS.
Budoucnost JE Dukovany
OBK se také zajímá o budoucnost dukovanské elektrárny.
Toto téma, ať už z pohledu
prodloužení životnosti stávajících
čtyř reaktorových bloků nebo
výstavby nového bloku EDU5,
se poslední dobou často prolíná
při mnohých jednáních OBK.
Zaznělo v březnu při konferenci
„Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?“, při jednání
s předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou a ministry Andrejem Babišem a Janem Mládkem
i při setkáních předsedy OBK
a předsedkyně SÚJB Dany
Drábové.
■

Mezi studenty a starosty
V rámci odborných stáží středoškolských i vysokoškolských
studentů informovala OBK o roli,
jakou v životě regionu plní.
■

Společné zasedání OBK a starostů ve Vémyslicích

Obdobný smysl mělo setkání
s nově zvolenými představiteli obcí regionu dukovanské
elektrárny ve volbách v roce
2014. I jim se OBK představila
a nabídla spolupráci v oblasti
předávání informací o událostech z JE Dukovany, ale i dalších
jaderných zařízení světa.
OBK aktuálně …
Po dvouměsíční přestávce se
v posledním prázdninovém týdnu
setkala se svými profesními
protějšky z JE Dukovany, aby
si vzájemně předali informace
k provozu elektrárny a současným i připravovaným aktivitám
komise v posledním čtvrtletí
tohoto roku. V září se OBK vydala
na pracovně-vzdělávací cestu
do Švýcarska s návštěvou JE
Beznau, organizace pro jaderný
výzkum CERN a podzemní výzkumné laboratoře pro ukládání
radioaktivních odpadů. V listopadu připravuje seminář pro
zástupce ostatních obcí ZHP JE
Dukovany, jehož cílem je informovat především o stavu projektu
LTO a připravenosti elektrárny
pro další provoz a vývoji projektu
Nový jaderný zdroj EDU.
Součástí setkání starostů ve
Vémyslicích byl i zajímavý
rozvojový program, při kterém
se dozvěděli a při praktických
ukázkách i vyzkoušeli mnoho rad a informací z oblasti
komunikace a společenského
vystupování.
■

TEXT
FOTO

Zdeňka Ošmerová
Archiv

VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.OBKJEDU.CZ
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Hosté Václava Hudečka
v Moravských Budějovicích
VIII. ROČNÍK FESTIVALU HOSTIL NEJEN INTERPRETY
VÁŽNÉ HUDBY, ALE TAKÉ SPIRITUÁL KVINTET, KTERÝ
LETOS SLAVÍ 55. VÝROČÍ SVÉHO VZNIKU.
Mezinárodní hudební festival v Moravských Budějovicích s názvem Václav Hudeček a jeho hosté odstartoval
21. srpna na rakouském zámku Riegersburg, který patří k nejvýznamnějším venkovským barokním zámkům
v Rakousku. „Nádherně jsme si tam užili Vivaldiho Čtyři
roční období,“ nadšeně pronesl Václav Hudeček, v jehož
podání návštěvníci tyto tóny slyšeli. Další koncerty se už
konaly v Moravských Budějovicích a těšily se hojné účasti.
Na závěrečném koncertu, v neděli 23. srpna, vystoupil
Spirituál Kvintet, který si letos připomíná 55. výročí. „Začínali jsme jako parta lidí u táborových ohníčků. Naše první
známá písnička, která obletěla éter, byla Zelené pláně,“
zavzpomínal Jiří Tichota, jeden ze zakládajících členů
skupiny, když právě tuto písničku uváděl. Nejedna ústa
v publiku se přidala a zazpívala si se Spirituálem. Kromě
folkových písniček zazněly také lidové, a to s výzvou, že
naše babičky se nebály kdykoliv zvednout a zazpívat a že
bychom na naše krásné písničky neměli zapomínat. Kromě
nové tvorby zahrál Spirituál také tzv. vzpomínací písničky.
„V říjnu oslavíme padesáté páté narozeniny naší kapely
v pražské Lucerně, a tak vám zazpíváme ochutnávku toho,
co připravujeme,“ zaznělo do trochu chladného, ale stále
příjemného večera na zcela plném zámeckém nádvoří.
Závěrečnou písničkou připomenul Spirituál Kvintet také
srpen 1968. Překvapením po dvouhodinovém koncertu
byl ohňostroj s hudebním podkresem. Generálním partnerem festivalu je od 1. ročníku Skupina ČEZ.
TEXT
FOTO

Eva Fruhwirtová
MěKS Beseda Moravské Budějovice

Návštěvníci
Folkových prázdnin pomáhali
pohybem dobré věci
VÝTĚŽEK ŠLAPÁNÍ NA ORANŽOVÉM KOLE V CELKOVÉ
ČÁSTCE PŘES 100 TISÍC KORUN PŘIPADL DOMÁCÍMU
HOSPICI VYSOČINA A DOMOVU BEZ ZÁMKU.

Prostory renesančního zámku a města Náměšť nad Oslavou hostily v červenci příznivce mezinárodního hudebního
festivalu, který již 30 let nese název Folkové prázdniny
a který společnost ČEZ dlouhodobě podporuje.
Vedle poslechu toho nejzajímavějšího z oblasti world music, moderního jazzu a folku české i zahraniční produkce
a účasti na výtvarných či textových dílnách měli návštěvníci
možnost pomoci svým vlastním pohybem dobré věci.
Šlápnutím do pedálů speciálních kol Nadace ČEZ pomohli
Domácímu hospici Vysočina a Domovu bez zámku.
Na festival dorazilo dobročinné kolo v rámci charitativní
akce Nadace ČEZ Pomáhej pohybem. „Na našem speciálním kole se vydaná energie a sportovní výkony přetváří
ve finanční podporu neziskovým organizacím,“ sdělila
ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková. Na něm měli
zájemci možnost strávit vždy jednu minutu. Vyšlapali tak
více než 100 tisíc korun.
■  „S

pomocí příspěvku z charitativní akce Nadace ČEZ
ve výši 50 243 korun zakoupíme vozidlo, které využijeme
pro poskytování terénních služeb ve Velkém Meziříčí,“
uvedl Petr Havlíček, ředitel hospice.
■  „Výtěžek

kola Nadace ČEZ ve výši 49 959 korun využijeme na dovybavení naší sociálně terapeutické dílny Kavárna
Pohodička a její pojízdné varianty,“ sdělila Hana Šeráková,
ředitelka Domova bez zámku.
TEXT
FOTO

Jana Štefánková
MěKS Náměšť nad Oslavou
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Nové Oranžové hřiště
a šest autobusových zastávek
v Ivančicích
V polovině června otevřely jihomoravské Ivančice
nové Oranžové hřiště. Po přestřižení pásky se místní
přesunuli na autobusovou zastávku v blízkosti vlakového nádraží, aby oslavili také zprovoznění šesti nových
přístřešků na ivančických zastávkách. Oba projekty
podpořila Nadace ČEZ, která městu věnovala příspěvek 470 tisíc korun.
Moderní hřiště bylo vybudováno v rámci ivančického sportovního areálu v místní části Řeznovice a připojilo se tak
k fotbalové hrací ploše a hřišti pro děti. „Jsme rádi, že se
nám podařilo v tomto krásném prostředí vybudovat sportoviště určené pro basketbal, volejbal, nohejbal i kopanou.
Sloužit bude místní organizacím - Sportovní o. s. Řeznovice
a Sokol Řeznovice - a také zájmům široké veřejnosti, “
sdělil místostarosta Ivančic Jaroslav Sojka.
Kromě nového hřiště se mohli místní radovat i z otevření
šesti čekáren na autobusových zastávkách. Město tak zareagovalo na četné podněty a žádosti o čekárny ze strany
obyvatel. Některé nové přístřešky nahradily nevyhovující
poničené budky, které na zastávkách doposud stály, jiné
přibyly zcela nově.
TEXT
FOTO

Jana Štefánková
archiv města Ivančice

Mezinárodní hudební festival
Petra Dvorského

Celou první polovinu letošního srpna probíhal Mezinárodní
hudební festival Petra Dvorského. Koncerty se uskutečnily
nejen v Jaroměřicích nad Rokytnou, ale také v dalešickém pivovaru a v nově zrekonstruovaném zámku ve Valči
u Hrotovic. Kromě laureátů Světové operní soutěže
P. Dominga - A. Toledano a J. Lee se jaroměřickému publiku představila i legendární skupina Olympic.
TEXT
FOTO

Zdeňka Ošmerová
Josef Prodělal

Kalendáře JE Dukovany 2016-2017
Kalendáře dostanou
na přelomu září a října
obyvatelé 142 měst
a obcí z okolí elektrárny
Dukovany od společnosti ČEZ. Energetici
je do okolních obcí distribuují každé dva roky.
Kalendář, jehož součástí
jsou i informace o tom, jak se chovat v případě mimořádné
události na JE Dukovany, dostane již podvanácté na 40 tisíc
domácností včetně rekreačních obydlí. Nebudou opomenuty ani podniky, školská, zdravotní, sociální a ubytovací
zařízení a úřady v katastrech jednotlivých obcí a měst.  red
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Jasenice
OBEC MÁ DLOUHOU HISTORII A VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ PAMÁTKY.
PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA JE Z ROKU 1353. V OBCI JE POZDNĚ
ROMÁNSKÝ KOSTEL SV. KLIMENTA, KAPLE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY
A POZŮSTATKY RENESANČNÍ TVRZE.

Kostel sv. Klimenta

Necelých deset kilometrů severozápadně od Náměště nad
Oslavou se nachází obec Jasenice, ve které v současné době
žije 200 obyvatel. O minulosti,
ale také o současnosti, jsem
si povídala se starostou obce
panem Blažejem Gruberem.

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
■  setkání seniorů
■  mikulášská besídka
■  pouť
■  myslivecký ples
■  dětský den

■ První písemný záznam o Jasenici je z roku 1353. Z té doby
jsou uváděni vladykové z Jasenice na zdejší tvrzi. Od poloviny
17. století se ves stala součástí
velkého panství náměšťského
a je pozoruhodná existencí dvou
velmi starobylých, původně
pozdně románských církevních
architektur - kostela sv. Klimenta
na návrší nad obytnou zástavbou a kaple sv. Máří Magdaleny
uprostřed vesnice. Starobylý
kostel a kaple jsou tím cennější,
že v sobě skrývají tři neporušené, více než půl tisíciletí staré

zvony. Kostel sv. Klimenta byl též
významným poutním místem.
Poutě zde mají údajně tradici
již od roku 1320. Kaple sv. Máří
Magdaleny snad byla původně
rotundou, do níž se sestupovalo
po dvou schodech. Zajímavostí
je, že kaple má oltář, ale kazatelnu venku. Další pozoruhodností,
která se v obci nachází, jsou pozůstatky tvrze, které jsou patrné
i s opěrnými pilíři. K torzu tvrze
přes vjezdovou cestu nyní přiléhá
kulturní dům, kdysi panský dvůr,
patřící k tvrzi. Při návštěvě obce
můžete také zhlédnout restaurovaný kříž z roku 1933, který byl
v roce 2007 vysvěcen. Původní
škola, která byla postavena
v roce 1910, je v současné době
využívána pro činnost obecního
úřadu a své sídlo zde má také
knihovna.
■ Obecní znak vychází z erbu
Jiříka z Jasenice z roku 1503
a představuje rozkřídlený ocas
orlice s pařáty.
■ Dnes je obec plně plynofikována a vybavena vlastním
vodovodem. V současné době
probíhá v obci výstavba splaškové kanalizace.

Středověká tvrz

■ Ke kulturnímu životu v obci
patří setkání seniorů, rozsvícení
vánočního stromu, mikulášská
besídka, tradiční pouť, myslivecký ples. V obci jsou každý rok
dva skautské tábory a dětský
den. Mnozí občané jsou také
členy sboru dobrovolných
hasičů a mysliveckého sdružení
a aktivně se podílejí na životě
obce. Milovníci cyklistiky mohou
vyrazit po cyklostezce, která
prochází obcí.
■ V závěru našeho povídání
jsem položila panu starostovi
naši již tradiční otázku.
„Pane starosto, pracujete jako
neuvolněný starosta, máte čas
na nějaké koníčky a jak trávíte
svůj volný čas?“
„Svůj volný čas trávím s rodinou
a přáteli, rád se procházím přírodou a opatruji svého vnoučka.“
TEXT
FOTO

Alena Hostašová
Jan Sucharda

Kaple sv. Máří Magdalény

Daniela Písařovicová:
V životě je nejdůležitější, aby měl člověk
sám před sebou čisté svědomí
V DĚTSTVÍ SE UČILA HRÁT NA KLAVÍR, DODNES
SI PAMATUJE SLOVA, KTERÁ JI TÁTA NAPSAL
DO PAMÁTNÍKU. A ČÍM VŠÍM CHTĚLA BÝT
JEDNA Z NEJSYMPATIČTĚJŠÍCH A NEJHEZČÍCH
MODERÁTOREK ČESKÉ TELEVIZE DANIELA
PÍSAŘOVICOVÁ?

TEXT
FOTO

Alena Hostašová
Alena Málková

Téměř každý večer vás mohou vidět diváci České televize v pořadu Události. Jaká
byla vaše cesta do televize,
bylo to splnění dětského snu,
nebo jen náhoda?
Podle mě náhoda, ale možná od dětství připravovaná…
Spousta lidí, kteří mě z této
doby znají, mě totiž po letech
vítají se slovy: „Tak se ti tvůj sen
splnil, viď?“ Já si nejsem vědoma toho, že bych někdy v mládí
toužila po moderátorské dráze.

■

Vybavuju si letušku, učitelku,
zpěvačku, pak i manažerku…
To, co dělám teď, určitě ne.
Ale stalo se. Jednoduše jsem
ve správný okamžik poslala
životopis do televize. I přesto,
že jsem tehdy úplně do detailu
netušila, co taková práce obnáší
a jestli ji vůbec chci dělat. Nakonec jsem ale zjistila, že jsem
vybrala skvěle.
■ Vzpomínáte si z dětství
na nějakou hlasatelku, jejíž
projev se vám vryl do paměti?
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ROZHOVOR - DANIELA PÍSAŘOVICOVÁ

NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO
DANIELY PÍSAŘOVICOVÉ
Jaroměřice nad Rokytnou
u rodičů

No jasně. Pamatuji si Martu
Skarlandtovou a její nezapomenutelnou tečku nad nosem.
Vnímala jsem ji jako nádhernou
ženu s krásným hlasem. A taky
Stáňu Lekešovou – na ní mě
fascinovaly její blonďaté vlasy,
tedy něco, co jsem nikdy nemohla a nemůžu mít. Vybavuji
si i Saskii Burešovou a Marii
Retkovou.
■ Moderovala jste již potřetí
pořad Magnesia Litera – což
je soutěž, která propaguje
literaturu a má pomoci oceněným knihám, aby se lépe
dostaly mezi čtenáře. Máte
nějakého oblíbeného autora,
popř. knihu, která vám doma
nesmí chybět?

Pár jich mám – četla jsem prakticky všechny knížky od Petry
Soukupové – která je jednou
z mých nejoblíbenějších českých autorek. Její poslední
román „Pod sněhem“ jsem
doslova zhltla. Byla koneckonců
i jednou z vůbec prvních lidí, se
kterými jsem dělala rozhovor
ve Studiu 6. Právě v roce, kdy
sama vyhrála Magnesii Literu.
Líbí se mi i Kateřina Tučková –
Vyhnání Gerty Schnirch,
je to skvělé dílo. A nesmím
zapomenout ani na Rybí krev
od Jiřího Hájíčka. Skvěle napsaný román, za který získal Literu.
Navíc v době, kdy už jsem ji
moderovala s Jirkou Havelkou
já.
■ K létu patří cestování a samozřejmě spousta zážitků.
Mnoho lidí má svá oblíbená
místa, kde je jim dobře a která
je „nabíjejí“. Máte i vy takové
místo?
U rodičů – v Jaroměřicích nad
Rokytnou. Ale tohle místo se
nepojí jen k létu, tam se ráda
vracím celoročně. I když už ne
tak často, jak bych si třeba přála. Hned za cedulí města jsou
pole, kousek dál les… V lednici
vždycky vychlazené víno a vlídné
slovo od mámy nebo táty. Co víc
si přát…
■ Narodila jste se v překrásném historickém a královském městě Znojmě, velkou
část svého života prožila
v Jaroměřicích nad Rokytnou,
kde je známý barokní zámek
a kde vznikla první česká opera. Máte ráda historii a vážnou
hudbu?
Historii ano. Hlavně dvacátého
století. Myslím, že by si spousta
lidí – teď mluvím o těch věčně
nespokojených – právě na něm
mohla uvědomit, jak se nám žije
skvěle. Že si nemusíme stěžovat
na maličkosti, ale řešit jen ty
skutečné problémy. Na vážnou
hudbu si taky čas najdu, a ráda.
Koneckonců osm let jsem hrála
na klavír.

Zpívala jste ve skupině Zanthia, pak s Alef zero. Nestýská
se vám po zpěvu a vystupování? Je to přece jen o bližším
kontaktu s lidmi než v televizi
a člověk má reakci od diváků
ihned.
No jéje. Zrovna nedávno jsem
vzpomínala na doby, kdy jsme
vyráželi s Alef zero na festivaly
(tedy zase až tolik jich nebylo,
aby to nevypadalo, že jsme
měli diáře nabité vystoupeními
od Aše až po Ostravu) a odehráli si tu svoji hodinu třeba
i v jednu ráno… Bylo to super,
pod pódiem lidé, kteří se chtěli
bavit a tancovat, a na něm my,
kteří bychom se pro ně rozdali.
Třeba se ještě někdy naskytne
příležitost si něco podobného
zopakovat… Uvidíme.
■ Máte své životní moto?
V životě je nejdůležitější, aby měl
člověk sám před sebou čisté
svědomí. Napsal mi ho jednou
táta do památníku. Mohlo mi
být takových osm let. Tehdy
jsem jeho slova moc nechápala.
Dnes už ano. Je v nich spousta
pravdy.
■

Vystudovala Vysokou školu
ekonomickou v Praze.
Od roku 2004 pracuje
v České televizi, kde
komentovala ekonomické
zprávy v pořadu Ekonomika
ČT24, moderovala Interview
ČT24 a ranní zpravodajské
Studio 6. Od roku 2013
uvádí pořad Události, již 3x
moderovala předávání cen
Magnesia Litera. Ve dvou
televizních filmech si
zahrála reportérku – Slečna
Flintová (2013) a Případ pro
exorcistu (2015). Zpívala
v různých hudebních
kapelách, například
v uskupení „Zanthia“.
Za rok 2010 byla oceněna
cenou TýTý v kategorii
„Objev roku“.
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Zaměstnanci elektrárny
pomáhají v neziskových organizacích
„ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY“ JSOU JEDNOU Z FOREM, KTEROU NADACE ČEZ
PODPORUJE ČINNOST NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. PODMÍNKOU JE,
ABY V ORGANIZACI BEZ NÁROKU NA ODMĚNU PRACOVAL ZAMĚSTNANEC
SKUPINY ČEZ.
■ Šek v hodnotě 30 000 Kč
od nadace ČEZ byl předán
7. července na letním táboře
2. oddílu třebíčských skautů.
Částka byla využita na nákup
dvou indiánských stanů zvaných
teepee. V těchto stanech skauti
po dobu tábora bydlí.
■ Šek

Třebíčtí skauti

Během letních měsíců byly
předány šeky na 30 000 korun
čtyřem neziskovým organizacím v regionu jaderné
elektrárny, jejichž projekty
byly vybrány Správní radou
Nadace ČEZ.

pro Hvězdárnu Třebíč
byl předán v nových prostorách
DDM Třebíč v bývalé kotelně
BOPO. Šek převzala ředitelka
DDM a Hvězdárny Jarmila
Pavlíčková za přítomnosti
vedoucí Hvězdárny Jany
Švihálkové.
Částka 30 tisíc Kč bude použita
na vybudování bezbariérového
přístupu do hlavní budovy
Hvězdárny pro osoby tělesně
postižené a osoby s pohybovým
omezením.

Malý festival LOUTKY po deváté

Malý festival LOUTKY
po léta dětem
zpříjemňuje konec
prázdnin.
Jeho organizátorem
je Městské kulturní
středisko v Moravském
Krumlově za podpory
Skupiny ČEZ.

Zahájení festivalu proběhlo tradičně na Masarykově náměstí v Moravském Krumlově za účasti zástupců města,
městského kulturního střediska, Skupiny ČEZ a pořádající
umělecké agentury. Děti zhlédly první představení festivalu
pod názvem „Není drak jako drak“, které mistrně sehrálo
Divadlo KUBA. Skákací hrad, výstava loutek – výsledků
soutěže dětí z minulého ročníku festivalu, drobné soutěže
s „energy“ skřítky Joulinkou a Watíkem, projížďky elektromobilem - to vše si děti užívaly plnými doušky.
I přes velká horka o posledním prázdninovém víkendu
přišlo do sokoloven, orloven a tělocvičen, obecních úřadů
a restaurací na tisíc dětí, aby si zpříjemnily závěr prázdnin
loutkovou pohádkou. Díky 16 divadelním souborům z celé
České republiky ožilo množství klasických maňásků, ale
i marionetů při klasických, moderních i autorských hrách.
TEXT

Jana Štefánková

■ Občanskému

sdružení Vrátka
byl šek od Nadace ČEZ předán,
při příležitosti letního festivalu
Kavárna na Louce. Finanční
částka poslouží k realizaci
projektu „Přírodní zahrada
u Vrátek“. Nákupem sazenic
a úpravou dvorku, se vytvoří
příjemné prostředí, určené
k setkávání jak zdravých, tak
hendikepovaných spoluobčanů
Třebíče.
■ Vodácký

oddíl TJ Spartak
Třebíč převzal šek již před
začátkem prázdnin. Peníze byly
použity na nákup bezpečnostních vest, přileb, záchranných
lan, lékárniček. Toto vybavení
zvýší bezpečnost vodáků při
splouvání vodních toků.
TEXT

Kristýna Vohlídková
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Pomoc nemocným dětem
DUKOVANSKÁ ELEKTRÁRNA A MASARYKŮV OKRUH SPOJILY SÍLY
A SPOLEČNĚ S NADAČNÍM FONDEM NIKÉ POMÁHAJÍ PACIENTŮM
ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘI DĚTSKÉ NEMOCNICI FN BRNO

Ve středu 12. srpna proběhla
již 11. autogramiáda českých
jezdců MotoGP, Karla Abrahama, Karla Haniky, Jakuba Kornfeila, Kevina Hanuse a Martina

V červnu závodníci
Karel Abraham
a Karel Hanika
se svými stroji navštívili
Jadernou elektrárnu
Dukovany.
Video z návštěvy najdete
na www.aktivnizona.cz

Gbelce, spojená s návštěvou
nemocných dětí a vyhlášením
výherců soutěže, konané společně pod patronátem NF NIKÉ
ve spolupráci s Automotodromem Brno, a. s., a Jadernou
elektrárnou Dukovany.
Soutěž proběhla ve dvou úrovních, z nichž jedna byla určena
pouze pro hospitalizované děti,
spolupracující se Základní
školou při Fakultní Dětské Nemocnici Brno. Děti měly výtvarně
ztvárnit téma „malovaná energie“
a nejpovedenější obrázky byly
oceněny vstupenkami na
50. ročník brněnské grand prix
v rámci seriálu mistrovství světa
silničních motocyklů a pozvánkou na návštěvu dukovanské
jaderné elektrárny.
Druhá část soutěže byla směřována veřejnosti, která se mohla
účastnit prostřednictvím FB profilu a webových stránek Automotodromu Brno, a.s. Předmětem
soutěže byl znalostní kvíz, který
propojoval znalosti o Jaderné

elektrárně Dukovany a Automotodromu Brno, a.s.
■ „Potěšil nás velký zájem
o účast v soutěži. Z velkého
počtu správných odpovědí
vyplývá, že lidé v regionu mají široké znalosti o provozu Jaderné
elektrárny Dukovany i z pořádání
závodu Grand Prix. Už teď se
těším se na výherce VIP exkurzí
jaderné elektrárny, pro které
máme připravený velmi atraktivní a zajímavý program“, řekl Jiří
Bezděk, tiskový mluvčí Jaderné
elektrárny Dukovany.
■ Ředitelka NF NIKÉ, Miloslava
Vepřeková uvedla „Naše spolupráce se ZŠ při dětské fakultní
nemocnici je již opravdu dlouholetá a pevně věřím, že děti, pro
které setkání a autogramiádu
pořádáme, budou mít to štěstí,
že se s našimi závodníky sejdou
i v roce 2016 a budeme pro ně
opět moci připravit nějakou pěknou soutěž.“
TEXT

Jiří Bezděk
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MIX

Žonglér
tělem i duší –
Tomáš
Zahradník

Po pravěkých
stopách
Jevišovicka
V sobotu 22. srpna se poprvé
po devíti měsících otevřelo
nově zrekonstruované předzámčí v Jevišovicích
na Znojemsku.
Sobotní podvečer zpestřilo
vystoupení skupiny historického
šermu ze Znojma Přemyslovci,
ochutnávka vín a také prohlídka
nové expozice, na kterou se
stály opravdu fronty. Průvodcem
byl sám starosta Jevišovic Pavel
Málek. V nových prostorách se
nacházejí expozice věnované
fauně, flóře a historii regionu. A je
na co se koukat. Vždyť v nedale-

kých Hlubokých Mašůvkách, které jsou vedle Jevišovic, se našla
jedna z nejznámějších pravěkých
venuší. Právě Mašůvky a okolí
patří k nejznámějším neolitickým
místům (neolit – mladší doba
kamenná) na Moravě. Také zde
byla objevena v roce 1897 kostra
ze 4. století před naším letopočtem a k vidění je v nové expozici.
Významnými pány jevišovického
zámku byl rod Kunštátů. Snad
nejznámější je Hynek z Kunštátu
přezdívaný jako Suchý Čert, který
zanechal četné stopy na Znojemsku včetně zříceniny hradu Rabštejn poblíž Jaderné elektrárny
Dukovany.
Otvírací dobu a spoustu dalších
informací a zajímavostí najdete
na webu www.jevisovice.info.
TEXT

Eva Fruhwirtová

U třebíčského Aquaparku Laguna
vyrostlo nové Oranžové hřiště
Na travnaté ploše přiléhající
k třebíčskému Aquaparku
Laguna přibylo nové dětské
hřiště. Děti tak mohou
skotačit na houpačce či
trénovat ohebnost na průlezkách. Celý projekt podpořila
Nadace ČEZ, která městu
na výstavbu dětské hrací plochy věnovala příspěvek 100 tisíc korun.
Nová hrací plocha v třebíčské ulici Mládežnická bude sloužit dětem

Tomáš Zahradník z Rosic začal žonglovat s diabolem v páté
třídě. V roce 2007 založil žonglérskou skupinu Ultimate
Juggling Squad. Pustil se do založení první české žonglérské
asociace a uspořádal první mistrovství republiky v žonglování.
Letos se konal v Rosicích už druhý ročník.
„Možnosti žonglování jsou omezené a já jsem už vše vyzkoušel.
Až jednou na vystoupení jsem si nestíhal zavázat provázek
na konci karbonové hůlky, která je vlastně dutá a ten provázek
jí prochází. Na konci se dělá suk, aby provázek na něčem držel.
Tak jsem si tam dal místo suku klipsnu, co se dává na utahování
šňůrky na mikině, a potom mi to začalo z toho pěkně vyjíždět a já
si řekl, že to je fakt dobrý. A tak vznikl J-SLIDING,“ vypráví Tomáš,
který takto vlastně náhodou vymyslel nový způsob žonglování,
jenž je považován za revoluci v této oblasti. A pustil se do výroby
nových žonglovacích hůlek a vymýšlení metodiky a nových
triků. V současné době existuje sedmdesát popsaných triků
a nové stále vznikají. „Díky zcela unikátním hůlkám nazvaným
J-SLIDES, které mají pohyblivou žonglérskou strunu, se překračují
možnosti klasického žonglování a otevírá se netušený svět nových
možností,“ popisuje zapáleně jednadvacetiletý Tomáš.
TEXT

Eva Fruhwirtová

i jejich rodičům z Třebíče a blízkého okolí nejen v rámci jejich výletů
do místního aquaparku. „Na nové
hřiště jsme nechali vybudovat certifikované herní zařízení. Děti si zde mohou hrát na pružinových houpadlech,
lanové houpačce nebo skluzavce
s domečkem. Vzhledem k umístění
všech herních prvků na travnatém
povrchu je navíc celé hřiště velmi
bezpečné,“ uvedl starosta Třebíče Pavel Janata. Dětská hrací plocha bude hlídaná správcem a veřejnosti
přístupná každý všední den od 10 do 21 hodin.
TEXT

Jana Štefánková
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MUZEUM

Muzeum rakousko-uherského
pivovarnictví v Dalešicích
NEJEN DO DOB RAKOUSKO–UHERSKA, ALE I DO NEOPAKOVATELNÉ
ATMOSFÉRY FILMU POSTŘIŽINY REŽISÉRA JIŘÍHO MENZELA, NATOČENÉHO
PODLE POVÍDKY BOHUMILA HRABALA, MŮŽETE VSTOUPIT V DALEŠICKÉM
PIVOVARU.
návštěvníci muzea podívat
na unikátní varnu od firmy
Nietzsche z Olomouce z roku
1882, o kterou se zasloužil tehdejší majitel, rakousko-uherský
podnikatel Antonín Dreher.
■ Historii rodiny pivovarníků –
Dreherů a historii dalešického
pivovaru, o němž je první zmínka
v roce 1609, přibližují dobové
fotografie na stěnách muzea.

V Dalešickém pivovaru
se vařilo pivo již od
16. století. V 70. letech
minulého století byl
uzavřen a začal chátrat.
Od roku 1999 začala
díky novým majitelům
rekonstrukce a od roku
2002 se zde opět
vaří pivo.

MUZEUM
■  prohlídky v hlavní sezóně

11-17 hodin

KONTAKT:

■  Tel.:+420 568 860 492
■  rezervace@pivovar-dalesice.cz

www.pivovar-dalesice.cz

■ Jak se dříve vařilo pivo, kde
se natáčely před 35 lety jedny
z nejkrásnějších scén Menzelova filmu Postřižiny, jaká je
historie místního pivovaru a další
zajímavosti, se můžete dozvědět
v Muzeu rakousko-uherského
pivovarnictví, které se nachází
v dalešickém pivovaru. Pro
veřejnost bylo poprvé otevřeno
v červnu 2003.
Díky rekonstrukci se mohou

■ V původní varně byla natáčena
známá a tolik oblíbená scéna –
koupání paní správcové Maryšky v kádi. Filmu Postřižiny je
v dalešickém pivovaru věnována
samostatná část v objektu.
K dalším neméně zajímavým
expozicím muzea patří také
parní stroj. Většina vystavených
exponátů je původních, ostatní
byly doplněny ze svozů z různých
rušených podniků tohoto typu.
■ Muzeum a pivovar připravuje pro širokou veřejnost
bohatý program.
Na konci srpna to byla třeba

Hrabalovská noc, jejíž součástí
jsou netradiční oživené prohlídky pivovaru. Návštěvníci se
podívají na místa, kam se běžně
nedostanou a zavzpomínají
na poetickou atmosféru filmu
Postřižiny.
Celý areál pivovaru navštíví ročně zhruba 80 000 až 100 000
hostů, z nichž se asi ¼ podívá
do Muzea rakousko-uherského
pivovarnictví. Po prohlédnutí
muzea si mohou návštěvníci
prohlédnout také nový provoz
dalešického pivovaru spojený
s ochutnávkou piva. V rámci
této prohlídky se seznámí se
současnou výrobou, prohlédnou
si středověké ležácké sklepy,
ochutnají pivo přímo ve sklepě
z ležáckých tanků.
Muzeum je otevřeno po většinu roku, v hlavní sezoně
probíhají prohlídky denně;
mimo sezónu je třeba si čas
prohlídky dohodnout na recepci pivovaru.
TEXT

Alena Hostašová
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DISTING –
firma, která obléká elektrárnu
CESTA OD NAŠÍVÁNÍ KAPES NA MONTÉRKY KE KOMPLEXNÍM
DODÁVKÁM PRACOVNÍCH KOMBINÉZ PRO DUKOVANSKOU
I TEMELÍNSKOU JADERNOU ELEKTRÁRNU

Řezací automat

„Začali jsme v roce 1994
výrobou pracovních oděvů, to
byla moje parketa, původním
povoláním jsem oděvářka.
Absolvovala jsem Střední
průmyslovou školu oděvní
v Prostějově, zažila jsem OP
Prostějov v plné síle a tam
jsem získala nejvíc praxe. Poté
jsem studovala na Vysoké
škole strojní a textilní v Liberci,“ začala svůj příběh Marie
Cafourková.

TEXT
FOTO

Eva Fruhwirtová
archiv firmy

■ Vzpomínáte si na začátek
spolupráce s Jadernou elektrárnou Dukovany?
Ano, našívala jsem nejdříve jen
kapsy na montérky dodané ze
skladu ČEZu a pro kontrolované pásmo jsme šili bílé trenýrky.
Tenkrát se nedalo ještě vše
sehnat jako dnes. Tak jsme
bílé trenýrky pro kontrolované
pásmo šili na zakázku. V roce
1998 bylo vypsáno výběrové
řízení na pracovní oděvy pro
ČEZ, které jsme v obrovské
konkurenci dalších tuzemských i zahraničních firem
vyhráli.
■ Koho jste v elektrárně
oblékali?
V první fázi jsme pro ČEZ šili
šedé pracovní oděvy (montérky) pro sekundární okruh a bílé
pro laboratoře. Později jsme se
zaměřili na oděv pro primární
okruh. Původní bílé obleky
s červenými pruhy byly
nahrazeny kombinézou
ve žluté barvě.
■ Vy jste autorkou žluté
kombinézy a dokonce ji máte

zapsanou jako průmyslový
a užitný vzor.
Dali jsme dohromady první
kombinézu a tento model
fungoval od roku 1999, tzn. víc
než deset let. Průběžně jsme
oděv vylepšovali jak z hlediska
dostupnosti nových materiálů,
tak i z hlediska technologického
zpracování. V roce 2012 jsme si
nechali KP kombinézu - inovovaný vzor - zapsat na Úřadu
průmyslového vlastnictví v Praze jako chráněný „Užitný vzor“
a také „Průmyslový vzor“. Kladli
jsme důraz především na fyziologický komfort nositele.
■ Co v tuto chvíli dodáváte
do Jaderné elektrárny Dukovany?
Hlavně žluté overaly pro
kontrolované pásmo, pak bílé
oděvy - košile, kalhoty, pláště
atd. Šijeme oděvy i pro Temelín
a v současné době se nám
podařilo zrealizovat první dodávky i pro jaderné elektrárny
na Slovensko.
■ Kolik máte zaměstnanců?
V současné době máme 75

Pohled do šicí dílny firmy Disting

zaměstnanců na hlavní
pracovní poměr a nějakých
15 zaměstnanců na dohodu
o provedení práce – z důvodu
vykrytí nárazových termínovaných zakázek.
■ Co se týče vybavení, máte
nějakou speciální technologii?
Určitě se ráda pochlubím, že
se nám podařilo v roce 2014
konečně pořídit supermoderní
stříhárnu. Byla to vlastně i nutnost, protože jak skončilo OP
Prostějov, tak už nenajdete skoro nikoho, kdo by práci střihače
zvládl. Takže jsem donedávna
řezala na pile a kreslila polohové plány sama.
Jde o velmi moderní stříhárnu,
která funguje na podobném
principu současných CNC
strojů. Šicí dílnu máme vybavenou vlastními stroji. Používáme
jednojehlové stroje převážně
značky JUKI, dále máme několik speciálních strojů, automatů
a poloautomatů. V letošním
roce máme v plánu obnovit
strojní vybavení šicí dílny
za nové.
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VÝTVARNÍCI Z REGIONU

Soutěžte s námi
V letošním roce si připomínáme 170. výročí narození
Wilhelma Röntgena, který v roce 1901 získal jako první
Nobelovu cenu za fyziku. Vystudoval… viz tajenku a vyučoval na mnoha německých univerzitách. Při svých experimentech v roce 1895 s výbojovou trubicí objevil nový druh
pronikavého záření, které nazval paprsky X – rentgenové
záření. Toto záření se začalo používat v medicíně.
Wilhelm Röntgen se narodil v Německu v rodině obchodníka. V jeho třech letech se rodina přestěhovala do nizozemského Apeldoomu. Studoval gymnázium, ze kterého
byl vyloučen a po externím studiu neprošel ani při maturitní
zkoušce. Nemohl se tedy zapsat na univerzitu, a proto
začal studovat polytechniku. V roce 1870 publikoval svou
první vědeckou práci, která se týkala teorie plynů. Wilhelm
Conrad Röntgen zemřel 10. února 1923 v Mnichově.
VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA

správná tajenka: šest měsíců

■  Božena

Svobodová
■  Kateřina Chadimová
■  Blanka Cibulková

Tajenku posílejte mailem na adresu zpravodajedu@cez.cz
nebo na korespondenčním lístku na adresu JAS,
Sokolská 368, 675 55 Hrotovice do 20. října 2015

1. Jaké národnosti je zpěvačka Te Kanawa, jedna z předních operních
sopranistek? Zpívala také na Bernsteinově nahrávce West Side Story.
T Novozélandská
FY Indonéská
IN Korejská
2. Ve kterém státě se nachází Tikal, nejrozlehlejší ruiny největšího města
mayského klasického období?
ST Honduras
Z Mexiko
ECH Guatemala
3. Jak se jmenoval jeden z duchovních otců internetu (1926–2011)?
NI Baran
IT Kozlik
IK Konick
4. Která květina má další lidové názvy: bohdalec, holopanna, nahálek,
oučastník, popovo moudí a zlý mníšek?
ÁL Kosatec
KU Ocún
UT Astra

Neúprosný čas, cyklus Těžké nebe

Horizonty a čas
Neobvyklou výstavní síní, jejíž návštěva vyžaduje fyzickou
zdatnost a odhodlání, v sobě obsahuje městská věž
u kostela sv. Martina v Třebíči. Dosud nejzávažnější
prezentaci své grafické tvorby nazvanou „Horizonty
na dosah“ pro ni připravil profesor třebíčského gymnázia
Petr Benda (1968). Obyvatel Třebíče i turista tak mohl
po vystoupání na ochoz věže díla výtvarníka konfrontovat
se svými zážitky. Výstava vlastně tematizuje panorama
Třebíče v jeho proměnách denního i historického času.
Pohled z ptačí perspektivy a pohled do dáli nabídl
i Bendovi to, co zažila spousta citlivých pozorovatelů před
ním. V prvním okamžiku především uhranutí světelnými
a barevnými proměnami dne probouzejícího se „nad
městem“. Onu „impresionistickou atmosféru“ přinášející
člověku proměnu jeho nálad či celkového citového
stavu. Dobrou představu o Bendově citlivosti dávají
názvy jednotlivých listů z cyklu Horizonty: Bílá noc, Ještě
dřímající město, Pomalé probouzení nebo Hodina vlků.
Závěrečný grafický list - Kdo zde žil, žije a… – už naznačuje
také autorovo filozofické zamyšlení nad městem, nad jeho
společenstvím, nad jeho polis v nejzávažnějším smyslu
toho slova. Tyto úvahy formuluje Benda ryze výtvarnými
prostředky v grafickém cyklu Těžké nebe. Rytmizací
horizontů a někdy až barokní dynamikou toho, co se děje
především na obloze, umělec vyjadřuje hlubší souvislosti
lidského rodu s děním přírody. Zkoumá podstatu a jev
a medituje i nad tajemstvím transcendence: Bůh nad
městem, Jasné nebe nad námi, Město ve spirále času...
TEXT

Arnošt Pacola

5. Latinské slovo ibidem se používá pro vyjádření výrazu
VC Tamtéž
GE Níže
NÍ Dočasně
6. Film Fair Play z roku 2014 natočila režisérka
ÚS Irena Pavlásková
OL Alice Nellis
UR Andrea Sedláčková
7. Kolik gamů odehráli Američan Isner a Francouz Mahut v posledním
setu zápasu ve Wimbledonu v roce 2010?
OG 98
T 118
Y 138
8. Které město má ve svém znaku černou zubří hlavu?
AV Přelouč
CHU Přerov
IE Přibyslav

Odpolední část II, cyklus Horizonty

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

Lesnictví a péče o stromy

Adamera s.r.o.

- riziková těžba - odstranění pařezů frézováním
- likvidace větví štěpkováním
- prodej dřevních štěpků - péče o památné stromy
- bezpečnostní, zdravotní a redukční řezy na stromech
- bezpečnostní vazby v korunách stromů
stromů na trvalé stanoviště
671 38 Višňové 187 -- výsadba
stříhání živých plotů - sečení trávy, práce s křovinořezem
tel.: 606 532 184
- sečení přerostlých porostů - mulčování
e-mail: adamera.sro@seznam.cz - likvidace náletových dřevin a buřeně, postřiky

ELEKTRO

Palát Miroslav
Sokolská 548, Hrotovice
● opr. převíjení motorů
● opr. vod. čerpadel
● opr. ruč. nářadí
● opr. el. spotřebičů
● opr. a montáže
el. zařízení

Tel.: 603 833 619
Pracovní doba:
po-pá 8-17, so 9-13

www.adamera.cz

ULIČNÝ
Prodej a dovoz

Kácení stromů
v omezených prostorech
Zdravotní řezy
vzrostlých stromů
Péče o památné stromy

PALIVOVÉ
DŘEVO
Tel.:

mobil 608 717 245

731 566 285

Martin Uhlíř, Lipová 1315, Rosice
www.tree-climbing.cz

VEJVALKA s.r.o.
•   C hytré elektronické řízení
a zabezpečovací systémy
pro Váš dům a objekty.
•   D omovní alarmy.
•   D omácí automatizace.
•   P rofesionální hlídání
Vašeho objektu bezpečnostní
agenturou na 3 měsíce
ZDARMA.

LOCHÉ STŘECHY
PPROTIKOROZNÍ

HAVLÁT
NÁSTŘIK
DUTIN
● IZOLACE
PROTI VODĚ
●

NÁTĚRY STŘECH

JIŘÍ HAVLÁT, Zakřany 157
tel.: 603 767 908
www.havlat.webnode.cz

I ZO LATÉ RST VÍ

JAN VEJVALKA
731 508 288
www.vejvalka.com

■ Silikonové těsnění oken
■

Rodinné domy, garáže, terasy
- kvalitní bezúdržbové materiály
- dlouhá životnost a záruka
- odborně provedená práce

Kontakt:

■

Naďa Matulová
● Bezlepkové potraviny
● Sušené ovoce
● Ořechy – různé druhy
● Čaje

● Ovčí výrobky
● Kozí výrobky
● Dárkové předměty

tel.: 603 168 511, nám. 8. května 832, 675 55 Hrotovice
info@zdravavyzivalevne.cz, www.zdravavyzivalevne.cz

■
■

a dveří - plastových
i dřevěných
Žaluzie horizontální
i vertikální
Sítě proti hmyzu,
síťové dveře
Venkovní žaluzie a rolety
- PVC i Al
Veškeré opravy

Dodá a namontuje

Ivo Pavlík
675 56 Dukovany 221
tel.: 568 865 321, 602 719 156
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SOUTĚŽENÍ PRO ŠKOLÁKY

Milí školáci
ZKUSTE S NÁMI VYŘEŠIT HÁDANKY
A ZÍSKEJTE CENY
Zpravodaj vám přináší další soutěž, kterou pro vás tradičně
připravilo brněnské vydavatelství KIRA. Svoje odpovědi na korespondenčním lístku nebo pohlednici zasílejte do 20. října 2015
na adresu: JAS, Sokolská 368, 675 55 Hrotovice nebo na e-mail:
zpravodajedu@cez.cz.

Výherci z minulého čísla
■   Marek Váňa
■   Bára Heřmanová
■   Filipek Chadim
■   Adéla Saturková
■   Petra Pokorná
■   Barbora Grundmanová
■   Jana Svobodová

KROKODÝL

ČERVÍK A JABLKA

Krokodýl nilský je impozantní tvor. Největší jedinci mívají až 1 000 kilogramů
a dokáží ulovit i žirafu. Jsou dokonce známy případy, kdy krokodýl nilský… viz
tajenku osmisměrky.

Do kolika jablek kousne červík cestou bludištěm?

Výrazy osmisměrky:

ADOPCE
ANANAS
ANIONT
AORTA
BAJKA
DESKA
DOSLOV
DŘINA
KABELA
KAPIE
LÍSTEK
LOKNA
LUSTR
MASKA

NEČLEN
NETEŘ
ODKOP
OPTIK
OSADA
PÍSEK
PŘÍPAD
RUKÁV
STONEK
TLUPA
TRAGÉD
UČENÍ
VLADAŘ
ŽALOST

PO PRÁZDNINÁCH

Vyškrtejte všechna písmena, která se v obrazci vyskytují
dvakrát. Zůstane devět písmen (dvě slova) tvořících
tajenku. Utekly jako voda a prázdniny jsou fuč.

Po vyškrtání všech výrazů zůstane v obrazci
jedenáct volných písmen, která – čtena po
řádcích – tvoří tajenku.

ZVÍŘATA

V každé větě se ukrývá jedno dospělé zvíře a
jedno jeho mládě. Najděte je.
Ráno zaskoč Karlovi pomoci s úlohou a pak se
zastav na naší chatě nedaleko Těšan. * Šlepr
a sedačková lanovka se letos téměř nezastavily.
* K vyklíčení semen poslouží mokrá vata, kterou
nechte ležet na misce blízko topení. * Kup eskymo
nebo ledňáčky a při zpáteční cestě vezmi ještě
nějaké noviny ve stánku za rohem. * Vyrazíme jako
za mlada – pěšky do Šárky, pak metrem do středu
města a nakonec U Fleků zlehka povečeříme.

PŘIPRAVILO
VYDAVATELSTVÍ
KIRA BRNO
PĚT ČÍSEL

Jirka napsal řadu pěti
přirozených čísel, kde
každé následující číslo
bylo o pět větší než
číslo předcházející.
Součet všech čísel řady
činil 90. Které z těchto
čísel bylo největší?

Elektřina a plyn od jednoho
dodavatele nám šetří čas i peníze
Odebírejte elektřinu i plyn od ČEZ. Vedle výhodné elektřiny pro vás máme
plyn ČEZ S ODMĚNOU, který je každý rok levnější, a uspoříte až 10 %.
Navíc všem, kdo topí zemním plynem, dáme bonus do výše 2 000 korun.
Zavolejte na naši Zákaznickou linku nebo se zastavte
v některém z našich kontaktních míst.
Pomůžeme vám ušetřit.

www.cez.cz/odmena | Zákaznická linka 840 840 840

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

