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Jen pár lidí chybělo loni Temelínu
k návštěvnickému rekordu

Výroba elektřiny v JE Temelín
Bilance výroby k 31. prosinci 2017

Historicky druhou nejvyšší návštěvnost zaznamenalo loni Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín. Do jeho zázemí v zámečku
Vysoký Hrádek dorazilo 38 042 evidovaných návštěvníků. To je
o pouhých 15 návštěvníků méně než v dosud rekordním roce
2014. Mezi zájemci o energetiku dominovali Češi, největší nápor
zažívalo infocentrum i samotný areál elektrárny o prázdninách.
Dohromady s Dukovany pak obě jaderná infocentra navštívilo
přes 69 tisíc lidí.
Přísně střežené areály, kterým
Temelín přilákal
dominují vysoké chladicí věže,
přes 38 tisíc návštěvníků
lákají návštěvníky podobně jako
Model jaderného reaktoru, mavýznamné hrady a zámky. Přitom keta paliva nebo stopa po kosv minulosti existovaly obavy z do- mickém záření loni přitahovaly
padu její výstavby na cestovní
organizované skupiny studentů
ruch. Ty se nakonec nepotvrdily
i individuální návštěvníky. Pro ty
a třeba temelínské infocentrum
byla jihočeská elektrárna vyhledádlouhodobě patří mezi nejnavště- vaným cílem především o prázdvovanější jihočeské objekty. „Skoro ninách. Během nich se měnila
sedmdesát tisíc lidí, kteří do Dui forma dopravního prostředku,
kovan a Temelína loni dorazili, je kdy velmi často byla ve stojanech
výborné číslo. Cestovní ruch je
před infocentrem k vidění cyklispro oba regiony velmi důležitý
tická kola. Zájem návštěvníků byl
a jsem rád, že jako vyhledávané
také o fotografii u makety reaktoroturistické cíle ho pomáháme roz- vého sálu, kterou elektrárna předvíjet. Svým zaměřením přispívástavila jako novinku v loňském roce.
me i k technickému vzdělávání,
Z třiceti dvou států k Temelínu dokteré je důležité pro know-how
razilo 1 640 zahraničních návštěvcelé země,“ konstatuje ředitel
níků. Převažovali turisté z Polska,
divize jaderná energetika a člen
Rakouska a Německa. Ze vzdálepředstavenstva společnosti ČEZ
nějších zemí si do temelínského
Bohdan Zronek.
infocentra našli cestu lidé například z Egypta, Austrálie, Kazachstánu nebo Brazílie.

Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce
na elektrárně Temelín k 31. prosinci 2017
Zaměstnanců celkem
1 188
Z toho žen

Vyrobeno elektřiny v prosinci (miliardy kWh)
Vyrobeno elektřiny v roce 2017 (miliardy kWh)
Vyrobeno elektřiny od zahájení
provozu v prosinci 2000 (miliardy kWh)

0,995
16,478
207,951

Loňská výroba Temelína by stačila
českým domácnostem na 13 měsíců
Historicky nejvyšší roční výroby dosáhla loni Jaderná elektrárna
Temelín. Hodnotou 16,48 TWh překonala o 1,18 TWh dosud
nejvyšší výrobu z roku 2012. Všem českým domácnostem by
toto množství elektřiny vystačilo na více než třináct měsíců.
Letos jihočeská elektrárna rekord neočekává. Celkem české
jaderné elektrárny Dukovany a Temelín zvýšily oproti roku 2016
výrobu o 15 procent.
Na dobrý výrobní výsledek měl vliv plynulý provoz a zkrácení odstávky
druhého bloku pro výměnu paliva. Tu energetici nakonec zvládli za
necelých 73 dní. „Provedení sedmnácti tisíc odstávkových činností
jsme zvládli s desetidenním předstihem. Oba bloky jsme navíc provozovali s téměř stoprocentní spolehlivostí. Vše samozřejmě při vysoké
bezpečnosti. Teď je na nás, abychom na dobré výsledky navázali
letos a v dalších letech,“ uvedl temelínský ředitel Jan Kruml.
Pozitivní vliv mělo i to, že loňská odstávka prvního bloku bude z větší
části probíhat v letošním roce. Začala 7. prosince a ČEZ ji plánuje na
necelé tři měsíce. Projeví se ale především ve výrobních výsledcích
letošního roku. „S ohledem na to, že letos je před námi dokončení
většiny odstávky prvního bloku a provedení celé odstávka druhého
bloku, není dosažení podobně vysoké výroby reálně ani možné.
Nicméně ve vysokém výrobním standardu, bezpečné a spolehlivé
výrobě chceme pokračovat i letos,“ dodal temelínský ředitel.
Svojí produkcí oba temelínské bloky již několik let kryjí pětinu české
spotřeby. Například jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely
přibližně 5 let, jihočeským domácnostem by stačila na 13,5 roku.
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Prostředí v prachatické nemocnici
pomůže léčbě
Nově vybavené a vyzdobené Ortopedicko-traumatologické
oddělení představila Nemocnice Prachatice. Prostředí pro
pacienty vylepšily například speciální velkoformátové fotografie,
jejichž autorem je jeden z místních lékařů. Zdravotnické zařízení,
které pečuje o obyvatele velké části Šumavy, zpříjemňuje interiéry
a služby pro pacienty dlouhodobě. S úpravou finančně pomohla
nemocnici Nadace ČEZ.

Tři králové z vltavotýnské farní charity
vykoledovali 250 tisíc korun.
Menší rodinná nemocnice, kde se
lidé mají v rámci možností cítit co
nejlépe. Tak se kromě špičkové
péče podle ředitele Michala Červaše dlouhodobě profiluje Nemocnice Prachatice. Pacienti i návštěvníci mají například k dispozici
zdarma wi-fi připojení, nebo zcela
volně přístupnou knihovnu s čtenářským koutem. V ortopedickotraumatologickém oddělení nově
přibyla třeba kuchyňka či odpočívárna. Stěny navíc zdobí speciální velkoformátové fotografie.
„Máme vynikající lékaře i vybavení. Soustředíme se i na to, jak
s pacienty mluvíme, jak se k nim
chováme. Součástí léčby je i prostředí, v němž probíhá, proto se
na něj soustředíme. Postupně
upravujeme interiéry a využíváme
všech možností, včetně grantů,

jak jej vylepšit,“ vysvětluje Michal
Červaš.
S úpravami nyní pomohla nemocnici Nadace ČEZ, která poskytla
téměř 140 000 korun na výrobu
unikátních fotografií a vytvoření
odpočinkového zázemí pro pacienty, zotavující se po úrazech.
„Zdravotnictví a péče o pacientské prostředí je jednou z oblastí,
které podporujeme dlouhodobě.
Víme, že psychika člověka hraje
v léčbě obrovskou roli, a mám
velkou radost z toho, co se zde
podařilo vytvořit,“ zhodnotil nové
úpravy v Prachaticích člen správní
rady Nadace ČEZ František Lust.
Autorem fotografií, které zachycují především prostředí Šumavy
nebo Novohradských Hor je navíc jeden z místních lékařů Marek
Chromý.

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

Částkou 14 377 korun pomohli i temelínští zaměstnanci. Přitom
v Temelíně malí koledníci strávili pouhé tři hodiny. Přístup temelínských
zaměstnanců si představitelé Farní charity pochvalují. „Do Temelína
jezdíme rádi. Koledujeme v teple, zaměstnanci jsou milí a hodinové příspěvky jsou opravdu vysoké,“ uvedla Daniela Werbynská
Laschová, ředitelka Farní charity Týn nad Vltavou. Finance půjdou na
volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů a na podporu občanské
poradny pro osoby v krizové situaci.

Hasiči z Nebřehovic dostali nové
uniformy a mohou tak i nadále pomáhat
Nové předpisy pro sbory dobrovolných hasičů určují, jaké
bezpečnostní prvky má obsahovat potřebné vybavení včetně
zásahových uniforem. Právě s nákupem vhodných obleků
finančně pomohla SDH Nebřehovice Nadace ČEZ.
Sbor dobrovolných hasičů Nebřehovice působí již 51 let v lokalitě
Strakonic a poskytuje podporu pro široké okolí obce. Kromě hašení
požárů pomáhají jeho členové s úklidem po povodních, čerpají vodu
ze sklepů a účastní se různých brigád.
Sbor dosud nedisponoval žádnými zásahovými obleky, nedávno však
družstvo jejich pořízení akutně řešilo, neboť by bez nich nemohli dva
velitelé a dva strojníci absolvovat potřebné školení personálu. Navíc
nové vybavení umožní, aby se do výjezdů mohli zapojit i mladí hasiči.
Na zakoupení čtyř zásahových uniforem, bot a dalších nezbytných
doplňků přispěla sboru Nadace ČEZ v rámci grantového programu
Podpora regionů částkou 20 tisíc korun.
„Pro nás tato podpora znamená zcela jednoznačně možnost dále
fungovat. Povinné školení dobrovolných hasičů je totiž podle nových
předpisů možné absolvovat jen v předpisech definovaných zásahových
oblecích. Jednotka SDH Nebřehovice má teď platné povinné školení
personálu na dalších pět let a je zásahu schopná,“ doplňuje za sbor
jeho člen Lukáš Martinec, specialista technické bezpečnosti z jaderné
elektrárny Temelín.
Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně
prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory
dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem,
vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.
Žadatelé mohou posílat žádosti prostřednictvím webového formuláře
na www.nadacecez.cz v průběhu celého roku až do 16. prosince 2018.
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