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Místo
na koupaliště
jeli za vodou
na Temelín

Cesta vody. Takové je hlavní téma prohlídek Jaderné
elektrárny Temelín. V sobotu
18. srpna dorazilo prvních šedesát návštěvníků. A podívali
se i přímo do nitra 155 metrů
vysoké temelínské dominanty.
Prohlídky pokračují každou
sobotu až do 8. září. Zájem
je veliký. Podle organizátorů
bylo 256 míst obsazeno za
pouhé dva dny od spuštění
registrace.
Chladicí věže, důležité nádrže s vodou nebo zázemí hasičů jsou příklady míst, které v sobotu návštěvníci v Temelíně mohli vidět z bezprostřední blízkosti. „Jako hlavní téma jsme zvolili vodu, která je pro náš
provoz velmi důležitá. Bez vody by neproběhla štěpná reakce, je důležitá pro bezpečnost a v podobě páry i pro výrobu elektřiny. A budeme-li sledovat vodu, tak elektrárnu lidem dobře představíme,“ vysvětlila
důvody zvoleného téma Hana Marečková, administrátorka temelínského informačního centra.
Vstupu do elektrárny předcházely přísné bezpečnostní kontroly.
Ostraha elektrárny ověřovala totožnost každého návštěvníka, všichni
procházeli přes rám na detekci kovů a rámem na kontrolu radioaktivity.
Součástí vstupních kontrol byla i dechová zkouška na alkohol. Navíc
po celou dobu se mohli po areálu pohybovat maximálně v osmičlenných
skupinkách a pod dohledem temelínské ostrahy. Viděli toho ale dost.
Prošli v těsné blízkosti důležitých bezpečnostních systémů, viděli místo
pro nové bloky nebo techniku místních hasičů. Pro většinu byla nejatraktivnější prohlídka útrob chladicí věže přímo za provozu. „Chladicí
věže mě fascinovaly vždycky. Je to úžasná stavba. Překvapilo mě, jak
uklidňujícím dojmem na mě působily. Příjemně zde hučí voda a zajímavý
byl pohled do páry. Rozhodně bych se tady dokázal i učit,“ shrnul své
pocity Michael Šatylov z Prahy.
Spokojená byla i Pavla Kašparů z Jindřichova Hradce. „Je to hodně
zajímavé. Prohlídku jsem dostala jako dárek. Nejdříve jsem z něj byla
trošku v rozpacích, ale nakonec se mi tady moc líbilo. Překvapila mě
velká vlhkost uvnitř věže a pak její výška. Na 155 metrů podle mě
rozhodně nevypadá,“ popsala dojmy návštěvnice.
Netradiční prohlídky pokračují každou sobotu až do 8. září. Kapacita
už je ale zcela zaplněna. Zájemci, na které se nedostalo, mohou
navštívit informační centrum nebo využít virtuální prohlídku.
Za prvních sedm měsíců letošního roku navštívilo Infocentrum
Jaderné elektrárny Temelín téměř 26 tisíc lidí. Zámeček Vysoký
Hrádek, který poskytuje infocentru zázemí od roku 1997, již několik
let patří mezi desítku nejnavštěvovanějších památek jižních Čech.

Infocentrum JE Temelín
Telefon: 381 102 639 E-mail: infocentrum.ete@cez.cz
Více informací na www.cez.cz/temelin nebo www.facebook.com/ICTemelin

Výroba elektřiny v JE Temelín
Bilance výroby k 31. červenci 2018
Vyrobeno elektřiny v červenci (miliardy kWh)

0,796

Vyrobeno elektřiny v roce 2018 (miliardy kWh)

8,577

Vyrobeno elektřiny od zahájení
provozu v prosinci 2000 (miliardy kWh)

216,526

Přednáškové sály vyměnili
za ten reaktorový
Mohli se koupat, opalovat a užívat si zasloužené prázdniny.
Místo toho se 35 studentů z deseti českých fakult rozhodlo učit.
A nelitují. Zvyšují si svoje šance na budoucí pracovní uplatnění.
Na temelínské Letní univerzitě strávili studenti dva týdny.
Podívali se k jadernému reaktoru,
navštívili vnitřek chladicí věže a viděli i odkrytou turbínu. Vedle toho
absolvovali desítky přednášek
a potkali řadu zajímavých osobností. V závěrečný den Letní univerzity se studentům představila
i předsedkyně Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Je jiná doba a dnešní studenti jsou bezesporu jiní, než když
jsem studovala. Ale stejně jako
kdysi my mají zájmem o to, jaký
bude svět kolem nich. Proto je
Berková. Správně odpověděla na
důležité poskytnout jim pohled
24 z 26 otázek. „Obtížnost byla
na širší souvislosti toho, jak ener- podle mě přiměřená, ale bylo potřegetika ovlivňuje náš každodenní ba během přednášek i exkurzí
život,“ uvedla předsedkyně česdávat pozor.“
kého jaderného dozoru.
S aktivitou ČEZ jsou spokojeni i
Denní program studentů trval dva- představitelé vysokých škol. „Letnáct hodin a s jeho podobou byli ní univerzita má veliký přínos. Možúčastníci spokojeni. „Studium na
nost poznat prostředí elektrárny
škole je hlavně o teorii. V Temelí- zvyšuje zájem studentů. A to je
ně jsme měli možnost poznat pří- důležité nejen pro Temelín, ale
mo praxi. Energetika mě baví
i pro nás a celý obor energetiky,“
a ČEZ je jedním z potenciálních
poznamenal Vojtěch Petráček,
zaměstnavatelů do budoucna.
rektor ČVUT Praha.
Program univerzity byl velmi pestrý, Většinu studentů čekají ještě tři
pokud jde o témata přednášek ale roky studia. Pak se možná na Tei vlastní prohlídky provozu, a dobře melín vrátí. Podle zdejších perpřipraven byl i doprovodný prosonalistů mají absolventi velkou
gram,“ zhodnotil netradiční unišanci získat v ČEZ další uplatnění.
verzitu jednadvacetiletý Jiří Jarošík, „S přibližně polovinou z absolventů
student Fakulty jaderné a fyzikál- navážeme pracovní spolupráci.
ně inženýrské ČVUT.
Někteří jsou už během studia zaKrálem Letní univerzity se stala
řazeni do stipendijního programu,“
studentka II. ročníku Strojní favysvětlil náborový expert ČEZ Pakulty Západočeské univerzity Eva vel Šimák. (více informací zde).
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Keramické trhy a GP koloběžek
zaplnily Bechyni lidmi
Přes extrémně teplé až tropické počasí s teplotami okolo třicítky
se v sobotu 29. července centrum Bechyně zaplnilo lidmi. Zhruba
tři tisícovky obyvatel a návštěvníků města si totiž nenechaly ujít
zdejší vyhlášené keramické trhy, jejichž doprovodný program
obohatil mimo jiné 46. ročník tradiční Koloběžkové Grand Prix
Bechyně.

Slavnosti mrkve vyvrcholily
ohňostrojem a koncerty
Mrkvové koláče, mrkvovou bábovku, mrkvovou šťávu, palačinky
s mrkví, mrkvovou zmrzlinu a řadu dalších pochutin z této tradiční
kořenové zeleniny mohl ochutnat každý, kdo v sobotu 18. srpna
navštívil letošní osmý ročník městských Slavností mrkve ve Zlivi
na Českobudějovicku.
Akce, tradičně podporovaná Skupinou ČEZ v rámci Oranžového roku
v okolí Jaderné elektrárny Temelín, vyvrcholila koncerty Petra Bendeho,
HK-Bandu a ohňostrojem. Součástí bohatého odpoledního programu
byla vystoupení dechové hudby Keramička, divadla Studna či folklórního souboru Bystřina. Nechyběly hry pro děti, malování na obličej,
fotokoutek a samozřejmě občerstvení. Několika stovkám návštěvníků
slavností nic nechybělo.
„Počasí nám tradičně přálo, skoro bych řekl, že mohlo být trochu
chladněji. Vysoká návštěvnost opět potvrdila, že Slavnosti mrkve
opravdu nejsou dávno jen lokální záležitostí. Samozřejmě se snažíme
zkvalitňovat programovou nabídku, což se nám daří především díky
dlouhodobé podpoře ČEZ. Jde sice o významnou akci, ale je jednou
z mnoha, které pořádáme, takže by na její kvalitní zajištění pouze náš
vlastní rozpočet nestačil,“ uvedl starosta Zlivi Jiří Štabrňák.
Mrkev byla v sobotu ve Zlivi nejsklonovanějším slovem. A právem.
Tato zelenina se používá v léčitelství jako močopudný a projímavý
prostředek, při šerosleposti, močových kamenech a revmatických
zánětech kloubů. Šťáva z kořene pomáhá také při ischemické chorobě srdeční. Mrkev obsahuje důležitou vlákninu a podporuje vylučování cholesterolu z těla. Alespoň podle Wikipedie.
Slavnosti mrkve jsou inspirovány historickou legendou o zelenině
omylem vypěstované u kostela místo ozdobných květin.
Existuje řada variant tohoto příběhu, nicméně základ mají všechny
společný. Jakým způsobem se do země dostala, v tom už se legendy
liší. Nejčastější, i když nikdy nepotvrzená teorie, tvrdí, že sedláci
z Hluboké nad Vltavou dodali zlivským sedlákům místo semínek květin,
které měly zkrášlit okolí zdejšího kostela, semínka mrkve. Když pak
kolem kostela místo květin vyrostla zelenina, stali se obyvatelé předmětem posměchu. Zlivi se proto mezi Jihočechy přezdívá Mrkvanov,
jeho obyvatelům pak Mrkvané, což mnozí neradi slyší. Podle starosty
bude zřejmě pravda spíše v tom, že ve zlivské jílovité a málo úrodné
půdě se jiné zelenině než mrkvi prostě nedařilo. Mrkev se zde navíc
sázela už před stavbou kostela.

„Keramické trhy a koloběžková
Grand Prix rozhodně patří mezi
nejvýznamnější akce Bechyňského
kulturního léta a dlouhodobě rostoucí zájem návštěvníků jejich
význam každoročně potvrzuje.
Přínosem je z hlediska návštěvnosti také propojení s Létem na
Bechyňce, tedy s jízdami speciálních historických vlaků tažených
parní lokomotivou Elinka mezi
Táborem a Bechyní,“ uvedl starosta Bechyně Pavel Houdek.
Obě akce ve městě na Táborsku,
proslaveném především keramikou a lázeňstvím, podpořila v rámci programu letošního Oranžového roku v okolí Jaderné elektrárny
Temelín Skupina ČEZ.
Trhy na náměstí zahájila dopoledne přehlídka motocyklů značky
Harley Davidson. V bohatém kulturním programu, který trval až do
večera, se pak představila Budvarka, Hlavatecký pěvecký sbor a kapely Karel Dvořák & Zrcadla, Kabát
Revival, ZZ TOP Revival či Midi.
Odpoledne projeli náměstím
i účastníci hlavního, čtyři a půl kilometru dlouhého, závodu unikátní
velké ceny koloběžek. Ten startoval
u hotelu U Draka a vedl přes Bechyňský most, Kamenný dvůr, Zářečí, okolo zámku na náměstí
a zpět k „Drakovi“.
Recesistický rozměr klání podtrhly
také kostýmy některých účastníků,

či osobité konstrukce některých
„odrážedel“ pro více jezdců. Absolutní primát v tomto směru jednoznačně patřil speciálně upravenému trabantu, koloběžko – automobilu pro osm závodníků, či pojízdné čínské kuchyni.
„Do hlavního závodu nastoupily
bezmála dvě stovky dospělých
účastníků, žen, mužů i smíšených
družstev. Dětských kategorií se
zúčastnilo dalších 180 přihlášených závodníků. Celkem tedy na
trať vyjelo téměř 400 závodníků,“
konstatovala Dominika Jindrová
z pořadatelského týmu Koloběžkové Grad Prix Bechyně 2018.
Kulturní léto v Bechyni je v plném
proudu a místní obyvatelé i návštěvníci města na Lužnici se
mají stále na co těšit.
Možnosti městského rozpočtu
mají pochopitelně svá omezení,
takže zajištění takto rozsáhlé a kvalitní nabídky programů a akcí pro
veřejnost by nebylo možné bez
finanční pomoci dalších partnerů,
především Jihočeského kraje
a Jaderné elektrárny Temelín.
Řada sportovních, kulturních
a společenských akcí ve městě
je podporována z prostředků
získaných v rámci projektu
Oranžový rok Skupiny ČEZ
v podstatě celoročně,“ zdůraznil
starosta.

Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce
na elektrárně Temelín k 31. 7. 2018
Zaměstnanců celkem
1 201
Z toho žen

138
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