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Nového praktického a zubního lékaře mohou využívat lidé  
z okolí elektrárny Temelín. ČEZ totiž temelínského závodního 
lékaře a podnikovou zubařku přesunul mimo střežený prostor 
areálu elektrárny. Vedení jihočeského elektrárny chce lékařské 
a zubařské služby zpřístupnit také lidem ze svého okolí. Vedle 
toho posiluje i ochranu proti virovým onemocněním. 

Temelín zpřístupnil lékařskou a zubařskou 
péči i lidem z okolí. Současně posílil 
ochranu proti virovým onemocněním 

Výroba elektřiny v JE Temelín

Bilance výroby k 30. červnu 2020

Vyrobeno elektřiny v červnu (miliardy kWh)

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

1,077

246,615       

Vyrobeno elektřiny v roce 2020 (miliardy kWh) 7,240

Až dosud v čekárně praktického lékaře MUDr. Pavla Kočvary seděli 
lidé s temelínskou kartou. Nově už sem může přijít kdokoli. „Ordinaci 
jsme chtěli zpřístupnit našim bývalým zaměstnancům, kteří už nemají 
trvalý vstup do elektrárny, ale MUDr. Kočvara jim zůstal jako praktický 
lékař. Měli jsme také informace, že by o službu byl zájem i mezi okolními 
obyvateli,“ uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Vyčlenění lékařské a zubařské ordinace mimo areál elektrárny je také 
důležité z pohledu ochrany před virovými onemocněními. „Oddělením 
ordinace od areálu elektrárny nedochází k prolínání nemocných za- 
městnanců s nemocnými. A i když se protikovidová opatření rozvolňují, 
tak toto je důležitá ochrana proti jakémukoli virovému onemocnění,“ 
zdůraznil Jan Kruml. 
Změna místa praktického lékaře nebude znamenat změnu režimu 
jeho fungování. Ten je daný a vychází i z požadavků, které klade legi- 
slativa na zaměstnance jaderných elektráren. Někteří z nich musí pra- 
videlně jednou ročně absolvovat lékařské vyšetření. „Řádově jde  
o stovky zaměstnanců, kteří chodí do kontrolovaného pásma elektrárny. 
Tyto pracovně-lékařské prohlídky zaměstnanců probíhají od 7:00 do 
9:15 hodin. Poté k nám chodí lidé, kteří potřebují základní lékařské 
vyšetření, jako například předpisy léků, odběry krve nebo doporučení 
k odborným lékařům,“ uvedl MUDr. Pavel Kočvara.
Podle svých slov má temelínský lékař určitý prostor i pro nové pacienty. 
„Volají k nám lidé z okolních obcí, kteří by se chtěli u nás zaregistrovat. 
V rámci kapacitních možností se budeme snažit vyjít vstříc,“ dodal 
temelínský doktor a upřesnil, že během příštího roku by na novém 
zdravotním středisku elektrárny Temelín měl začít ordinovat ještě jeden 
praktický lékař.

>>>

Téměř dvě tisícovky diváků - od dětí po seniory - navštívily  
v pátek 25. července dvě premiérové projekce autokina  
u Jaderné elektrárny Temelín. Netradiční filmová představení 
pod čtyřmi 155 metrů vysokými chladicími věžemi nejvýznam-
nějšího tuzemského energetického zdroje jsou součástí oslav 
20. výročí zahájení provozu elektrárny. Filmové večery u Temelína 
potrvají až do 22. srpna a nabídnou celkem 16 titulů.

>>> >>>

Premiérový večer autokina u temelínské 
elektrárny přilákal dvě tisícovky diváků

A U T O K I N O
pod věžemi Jaderné elektrárny Temelín

www.ete.cz
JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN
SKUPINA ČEZ

vstup ZDARMA | zvuk si naladíte na frekvenci 96,4 FM

 

  

  

pátek 31. 7. od18.00 Ježek Sonic Animovaný/Akční/Komedie | USA | 2020 | 100 min | csfd 68 %

  od 21.30 Rocketman Životopisný/Drama/Hudební | VB/Kanada | 2019 | 121 min | 

sobota 1. 8. od 18.00 Tajný život mazlíčků 2 Animovaný/Komedie/Rodinný | USA | 2019 | 86 min | 68 % 

  od 21.30 Neviditelný  Horor/Thriller/Sci-Fi | USA | 2020 | 125 min | 

pátek 14. 8. od 18.00 Sněžný kluk  Animovaný/Dobrodružný/Komedie | USA | 2019 | 97 min | csfd 75 %

  od 21.30 Láska na druhý pohled  Komedie | Francie | 2019 | 117 min | 

sobota 15. 8. od 18.00 Vlastníci  Komedie/Drama | Česko | 2019 | 97 min | csfd 75 %

  od 21.30 Rychle a zběsile 8  Akční/Krimi/Thriller | USA/CHN/JAP | 2017 | 136 min | 

pátek 21. 8. od 18.00 Rande naslepo  Komedie/Drama | Německo | 2017 | 111 min | csfd 74 %

  od 21.30 Spider-Man: Daleko od domova  Akční/SciFi | USA | 2019 | 130 min | 

sobota 22. 8. od 18.00 Přes prsty  Komedie/Romantický/Sportovní | ČR/SR | 2019 | 101 min | 

  od 21.30 Jurský svět: Zánik říše  Akční/Dobrodružný/Sci-Fi | USA | 2018 | 128 min | 

20 LET BEZPEČNÉHO A ČISTÉHO PROVOZU
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Podobně také temelínská zubní lékařka bude přijímat nové pacienty. 
Navíc rozšíří ordinační hodiny. „Dentální hygienistka bude pracovat 
od pondělí do pátku. Posiluji také o jednoho zubního lékaře. Zájemci 
o naše služby se tedy mohou registrovat, zatím ještě místo máme,“ 
uvedla MDDr. Lenka Fechtnerová.
Její moderně vybavená ordinace umožňuje vedle běžného vyšetření 
i nejnáročnější zubní operace. „Máme moderní zařízení na rentgenové 
vyšetření zubů, které odhalí i sebemenší zubní vady. Provádíme i nej- 
náročnější zákroky jako jsou vytržení neprořezaných zubů moudrosti, 
zavádění implantátů nebo mikroskopické ošetření kořenových kanálků 
a následné ošetření pomocí korunek a můstků,“ upřesnila temelínská 
zubařka.
Krok společnosti ČEZ oceňují i okolní starostové. „Dvakrát týdně k nám 
jezdí lékařka z Týna nad Vltavou, zubař u nás dokonce neordinuje. 
Zdravotní problémy se ale nepřizpůsobují ordinačním hodinám. Proto 
je dobře, že nově máme v blízkosti praktického lékaře, který bude  
k dispozici pět dní v týdnu,“ konstatoval starosta Temelína Josef Váca.
V sousední Dřítni mají lékařskou a zubní ordinaci, nicméně i tady ve- 
dení obce kroky elektrárny vítá. „Nám tady lékař ordinuje třikrát týdně, 
zubař dokonce každý den. Nicméně obec se rozšiřuje, stěhují se 
k nám noví lidé, takže jakékoli rozšíření lékařské a zubařské služby 
v rozumném dosahu rozhodně vítáme,“ řekl Josef Kudrle starosta 
obce Dříteň.
Lékařské služby okolním obyvatelům nabízí i druhá česká jaderná 
elektrárna v Dukovanech. V předzávodní volně přístupné části elek-
trárny fungují vedle pohotovostní lékařské služby také dvě ordinace 
praktických lékařů, dvě zubní ordinace, dále pak krevní laboratoř, 
optika, gynekologie, rehabilitace a lékárna. Navíc každý pracovní den 
od 15 do 6 hodin a celých 24 hodin o víkendech a svátcích je v pro- 
vozu i lékařská pohotovostní služba.

>>> 

Temelín zpřístupnil ...

Počet zaměstnanců ČEZ s místem práce 
na elektrárně Temelín k 30. červnu 2020
Zaměstnanců celkem 1 240

Z toho žen 140       

„Hledali jsme takový formát oslav 
dvacátého výročí provozu Teme- 
lína, který by byl realizovatelný, 
i kdyby se dál zpřísňovala hygie- 
nická opatření v souvislosti s ko- 
ronavirem. Bezpečnost a zdraví 
lidí je pro nás prioritou a auto-
kino odpovídá i velmi přísným 
hygienickým nárokům, protože 
se zde jednotlivé malé skupiny 
lidí mohou bavit odděleně,“ 
uvedl vedoucí útvaru jaderné 
komunikace ČEZ Petr Šuleř.
Jako úvodní nasadil ČEZ v pátek 
od 18 hodin rodinný film Jak vy- 
cvičit draka 3. První automobily 
začaly parkoviště proti informač-
nímu centru elektrárny v zámečku 
Vysoký Hrádek plnit už o hodinu 
dříve. Skladba přijíždějících byla 
velmi pestrá. Od rodin z okolí 
elektrárny přes výletníky až po ty, 
kteří se rozhodli strávit na jihu 
Čech dovolenou. Podobné to bylo 
i ve 21.30 při projekci Modeláře. 
Pouze chyběly děti.
 „Jsme na týden v Třeboni a toto 
byla ideální možnost, jak se po-
prvé podívat na Temelín zblízka, 
kouknout se na film, který jsme 
ještě neviděli a ještě v autokině, 
kde jsme nikdy nebyli,“ konstato-
vala Magda Jindráčková s teplic-
kou SPZ na voze, manželem  
a dvěma dětmi uvnitř. „Temelín  
známe dobře, ale v autokině jsme 
ještě nebyli a z Písku to sem ne- 
máme daleko,“ prozradil pro 
změnu muž sedící ve voze s tří-
generační posádkou. „Babička 
neodolala autokinu,“ doplnil.

Mezi diváky se spolu s dětmi obje- 
vila například také starostka Dol- 
ního Bukovska Ivana Makovičková. 
„Je to skvělý nápad a argument 
dětí, že toto si nesmíme nechat 
ujít, byl také velmi silný, tak jsme 
tady. Mohu potvrdit, že autokino 
stojí za návštěvu,“ sdělila starostka 
Makovičková.
Temelínské infocentrum v zámeč-
ku Vysoký Hrádek je ve dnech 
filmových projekcí otevřeno mimo- 
řádně až do půlnoci. Návštěvníci 
autokina tak mohou vyrazit před 
filmem na jeho prohlídku, případ- 
ně využít jeho sociální zázemí. 
„Je možné s předstihem zapar-
kovat v autokině a pak vyrazit na 
prohlídku expozice infocentra či 
zámeckého parku s rybníkem, 
motýlí loukou a ptačí stezkou,“ 
poznamenala vedoucí Informač-
ního centra Jaderné elektrárny 
Temelín Jana Gribbinová.
Autokino pod věžemi temelínské 
elektrárny není unikátní jen svým 
umístěním, ale i technickým vyba- 
vením. Projekce se totiž odehrává 
na jedné z největších LED obra- 
zovek v Evropě. Obrazovka s plo- 
chou téměř 50 metrů čtverečních 
a úhlopříčkou přes 10 metrů není 
tak citlivá na okolní světlo, takže 
projekce může začít dříve, než je 
u letních kin obvyklé. Díky tomu 
jsou možné projekce dvě. První 
rodinná od 18 hodin a druhá 
večerní od 21.30 hodin. Všechny 
jsou zdarma.
Umístění autokina najdete zde.

>>> >>> 

Premiérový večer autokina ...

Dobrovolní hasiči z Chlumce, místní části Olešníku na Českobu- 
dějovicku, oslavili v sobotu 18. července 120. výročí založení svého 
sboru. Partnerem oslavy, rozšířené o setkání místních rodáků, 
byla Skupina ČEZ v rámci programu letošního Oranžového roku 
v okolí Jaderné elektrárny Temelín.

Hasiči z Chlumce oslavili 120. výročí 
založení svého sboru

„Sbor dobrovolných hasičů v Chlumci je i po 120 letech činnosti 
významným spolkem v obci. Po vzoru našich předků a starého hesla 
dobrovolných hasičů: Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, se kromě 
plnění své bezpečnostní úlohy snažíme pořádat různé kulturní či 
společenské akce a být tak obci a našim spoluobčanům obecně  
a po všech stránkách prospěšní,“ sdělil starosta Sboru dobrovolných 
hasičů (SDH) Chlumec Jaroslav Chytráček.

>>>

Další informační zdroje k energetice, dění v regionu či grantovým programům najdete na | www.cez.cz | www.nadacecez.cz | www.temelinky.cz | www.facebook.com/ICTemelin 

https://www.ete.cz/cs/kalendar-akce/autokino-ete-92245
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Zdejší SDH má necelé tři desítky členů, ale díky těsné a logické spo-
lupráci se sborem v Olešníku, může využívat zázemí svých mnohem 
početnějších kolegů ve spádové obci a dále se rozvíjet. Olešník má 
spolu se svými dvěma místními částmi, Chlumcem a Novou Vsí, cirka 
800 obyvatel. Jeho sbor dobrovolných hasičů je tak jedním z nejpo-
četnějších v okolí Jaderné elektrárny Temelín. Hasičem je zde téměř 
každý čtvrtý obyvatel. Ve zdejším sboru lze nalézt celé rodiny napříč 
všemi věkovými skupinami a bez ohledu na pohlaví.
„V současné době pomáháme při přípravě svých kolegů z Chlumce 
se založením jejich vlastní zásahové jednotky. Tím by se mimo jiné 
dále rozšířila akceschopnost dobrovolných hasičů na území obce 
Olešník a jejích místních částí. Zatím jsou Chlumečtí součástí naší 
zásahové jednotky,“ uvedl jeden z příkladů spolupráce starosta SDH 
Olešník Milan Dvořák.
Dobrovolným hasičům se v Olešníku opravdu dlouhodobě daří. „Obec 
a hasiči jedno jest. Navzájem si vycházíme vstříc a spolupracujeme. 
Důležité je, že se na ně můžeme vždy spolehnout. A to nejen v době 
krizí, například povodní, ale i v dobách klidných při zajištění běžného 
chodu obce. Ve sboru máme téměř třicítku dětí, což je i skvělým pří- 
slibem do budoucna,“ zdůraznil starosta Olešníku Milan Kotýnek.
Připomněl, že v minulých letech se díky podpoře Jihočeského kraje  
a Jaderné elektrárny Temelín obci podařilo výrazně zkvalitnit vybave- 
nost zásahové jednotky i celého sboru dobrovolných hasičů. Napří- 
klad v závěru roku 2014 obec dokončila modernizaci a rozšíření po- 
žární zbrojnice. Na její rekonstrukci a dostavbu za přibližně 3,6 miliónu 
korun získala milión od ČEZ a 250 tisíc korun od Jihočeského kraje. 
Vedle toho pravidelně čerpá příspěvky Skupiny ČEZ v rámci Oran-
žového roku na podporu sportovních, kulturních a společenských 
aktivit v obci, tedy i na závody hasičů.

>>> 

Hasiči z Chlumce oslavili ...

Již po šestadvacáté v řadě zavzpomínali v neděli 5. července 
fotbalisté z Všeteče a okolí na svého předčasně zesnulého 
spoluhráče a kamaráda Pavla Macharta. Vítězem memoriálu 
nesoucího jeho jméno, tradičně podporovaného Jadernou 
elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ, se stal celek Neznašova 
následovaný týmy Albrechtic nad Vltavou, Všeteče a družstva 
složeného z hráčů Bohunic a Temelína.

Vzpomínkový fotbalový turnaj  
ve Všeteči ovládl tým Neznašova

„Turnaj vznikl spontánně po smrti 
našeho spoluhráče a kamaráda 
Pavla Macharta. Akce měla 
úspěch, hlásila se další družstva, 
rostl počet diváků a tak jsme sa- 
mozřejmě chtěli zvýšit jeho cel- 
kovou organizační kvalitu. 
Chyběly ale finanční prostředky. 
Díky spolupráci obce s Jadernou 
elektrárnou se nám postupně 
podařilo získat kvalitnější zázemí 
klubu, hřiště, míče, sítě a další 
vybavení klubu. Podporu získá- 
váme i na vlastní zajištění memo-
riálu, včetně doprovodného pro- 
gramu. Z původně malé akce se 
postupem času stala nová obecní 
sportovní tradice,“ uvedl ředitel 
turnaje Radek Voneš z SK Všeteč.
Opět se hrálo se ve skvělé divác-
ké kulise, v pohodové atmosféře 
slunečného letního dne. I tomu 
odpovídaly výkony na hřišti. Z hrá- 
čů bylo cítit, že vzájemnou rivalitu 
nechali doma a přijeli si do Všete- 
če zasportovat a pobavit se spolu 
se svými sousedy. Dalo by se říci, 
že všichni ze zhruba tří stovek 
přítomných se navzájem znají. 
Ostatně obce, z nichž všechny 
zúčastněné celky pochází, od 
sebe dělí jen pár kilometrů.
Neznašov, Všeteč a Bohunice 
jsou místními částmi Všemyslic, 

Albrechtice a Temelín leží hned 
vedle. Všechny spojuje blízkost 
elektrárny. A i ta měla na hřišti 
svého zástupce. Za tým Albrechtic 
nastoupil v roli stopera vedoucí 
reaktorového bloku Jaderné 
elektrárny Temelín Václav Havlí- 
ček, který se do obce s klíčem  
a mečem ve znaku, ležící na roz- 
hraní Českobudějovicka a Písec- 
ka, před časem natrvalo přestě- 
hoval. „Okolí elektrárny mi přirostlo 
k srdci. Žijí tu skvělí lidé a oprav-
doví přátelé. V Albrechticích mě 
všichni přijali skvěle a rychle sem 
má rodina zapadla,“ prozradil 
Havlíček, který v blokové dozorně 
Temelína „kroutí“ už třetí desetiletí.
Na všetečském fotbalovém hřišti 
samozřejmě nechybělo občerst- 
vení. O večerní program se po 
předání cen postarala kapela La- 
zareth. „Memoriál Pavla Macharta 
je v podstatě setkáním sousedů 
a letitých přátel z celého okolí. 
Děti se vyřádí, mladí si zasportují, 
starší zavzpomínají a všichni spo- 
lečně se pobaví. Podobné akce 
lidi stmelují a významně zpestřují 
život obce,“ konstatovala místo- 
starostka Všemyslic s Obecním 
úřadem v Neznašově Kateřina 
Levínská.

Starosta Všemyslic Karel Tůma 
v této souvislosti připomněl, že 
obec v rámci programu Oranžo- 
vého roku, který je určen k pod- 
poře sportovních, kulturních  
a společenských akcí pořádaných 
obcemi v okolí Jaderné elektrárny 
Temelín, pravidelně čerpá pro- 

středky, s jejichž pomocí usku- 
teční ročně okolo třicítky různých 
akcí. „Bez této pomoci bychom si 
řadu z nich vůbec dovolit nemohli, 
popřípadě je realizovat v daleko 
menším rozsahu,“ poznamenal 
starosta.

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


