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Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 374 333 313, fax: 374 333 666

PLZEŇ (ČTK) Ruská státní korpora-
ce Rosatom chce podle serveru Tý-
den.cz ovládnout plzeňskou strojí-
renskou firmu Škoda JS. Ruská spo-
lečnost však tyto infromace zatím
popírá.

Výrobce jaderných zařízení Ro-
satom stále patří do ruské strojíren-
sko-metalurgické skupiny OMZ,
kterou kontroluje Gazprombank.
Zájem Rosatomu, jehož prostřed-
nictvím chce ruský stát kontrolovat

veškeré aktivity v oblasti jaderné
energetiky, je ale reálný, zjistila
ČTK. Dozorčí rada Škody JS se se-
jde v Plzni koncem ledna.

Strojírenskou skupinu OMZ kon-
troluje Gazprombank prostřednic-
tvím společnosti Forpost Manage-
ment. Její vlastníci jsou ale podle
informací ČTK skrytí.

Co je ve hře? Temelín?
Rosatom může mít podle serveru

Týden.cz snahu získat kontrolu
nad Škodou JS kvůli výstavbě dvou
bloků v jaderné elektrárně Teme-
lín. O dostavbu usiluje Škoda JS v
konsorciu s ruskými firmami
Atomstrojexport a Gidropres.

Plzeňská Škoda JS je lídrem me-
zinárodního konsorcia, které se
uchází o výstavbu 3. a 4. bloku Te-
melína. V roce 2009 měla čistý zisk
194 milionů korun, meziročně o 49
procent vyšší. Tržby podniku s více

než 1 000 zaměstnanců se meziroč-
ně zvýšily o 27 procent na 3,92 mili-
ardy korun, 38 procent produkce
šlo na export. Loni plánovala firma
utržit 4,7 miliardy korun, což se jí
podle informací ČTK podařilo.

Škoda si vede dobře
Největší zakázkou, uzavřenou před-
loni se Slovenskými elektrárnami,
je dostavba 3. a 4. bloku jaderné
elektrárny Mochovce v hodnotě

přes deset miliard korun. Ve stej-
ném roce podnik zahájil druhou
etapu obnovy řídících a kontrol-
ních systémů v Dukovanech za
více než 11 miliard korun, což je v
současnosti největší projekt v čes-
ké jaderné energetice.

Škoda JS vymění analogové řídí-
cí systémy ve čtyřech blocích za di-
gitální, což zdvojnásobí životnost
elektrárny. Kontrakt bude dokon-
čen v roce 2015.

Krátce
PLZEŇ

Francouzské šansony
zazní v synagoze
Koncert plný šansonů nejen z
repertoáru slavné šansonierky
Edith Piaf, ale také dalších fran-
couzských interpretů, jako např.
Mireille Mathieu nebo Charlese
Aznavoura, zazní ve Velké synago-
ze 20. ledna v podání Radky Fiša-
rové. V programu je též několik
známých melodií z francouz-
ských filmů a také vlastní autor-
ská tvorba zpěvačky. Radku Fiša-
rovou doprovodí akordeonistka
Jana Bezpalcová, Jazztrio V. Strna-
da a smyčcový kvartet. Koncert
začíná od 19.30 hodin. Více na
www.synagogaconcerts. cz.

(red)

PLZEŇ

Aby řeč nestála
s Martou Skarlandtovou
Ve velkém činoherním studiu Čes-
kého rozhlasu Plzeň se ve čtvrtek
13. ledna uskuteční natáčení první-
ho letošního pořadu z oblíbeného
rozhlasového cyklu „Aby řeč nestá-
la..." Pozvání Vladimíra Bernáška
přijala někdejší dlouholetá televiz-
ní hlasatelka, moderátorka, tlu-
močnice, scénáristka a překladatel-
ka Marta Skarlandtová. Pořad Aby
řeč nestála začne v 16 hodin za
účasti veřejnosti. Místenky do stu-
dia budou k dispozici v den na-
hrávky od 9 hodin v recepci budo-
vy ČRo Plzeň. (red)

A zase ta voda
Hladina řeky Úhlavy u

plzeňského Hradiště
stoupla (vpravo) vlivem

deště a tání sněhu. Na
řece platil ještě

předevčírem první
stupeň povodňové

aktivity. Pod
hradištským jezem (na

horním snímku) se
vytvořil obrovský válec

prudce tekoucí vody.
Snímky: Pavel Výška, gam-

brmen.rajce.net

Zákaz vstupu!
Městská policie
zakázala v
plzeňském
Hradišti z
důvodu
bezpečnosti
vstup k řece a
na pole u zdejší
hospody,
protože se tam
vylila
rozvodněná
Úhlava.

Bagry duní u soudu

Na vršku je voda
a soud plesniví
U Okresního soudu Plzeň-město
opět duní bagry. Kvůli neustále
plesnivějícím zdem v suterénu
dělníci odkopávají zeminu u
vstupu do budovy. „Folie proti
prosakování vody musí až pod
základy stavby, i když projektan-
ti původně říkali, že na kopci
žádné problémy s vodou nebu-
dou,“ vysvětlil ředitel správy sou-
du Miroslav Šašek. Dělníci navíc
zjistili, že sedající zemina po pře-
stavbě bývalého planetária na
soudní palác poškodila jeden
okapový svod a voda místo do
kanalizace tekla do stěn budovy.
Za necelých deset let, kdy areál
slouží justici, nebyl rok, aby v bu-
dově neúřadovali zedníci. Loni
se bezbariérově upravoval vnit-
řek včetně výtahu. (pek)

Berete s sebou fotoaparát? Chystáte se
fotit na některé z akcí nebo na výletu v Pl-
zeňském kraji? Zdařilé snímky rádi uve-
řejníme. Uložte je na rajce.net do sekce
Moje fotozprávy.

Stavební práce u okresního soudu.
Foto: Jiří Bervida, MF DNES

Rajce.net

Rusové mají chuť na Škodovku
Ruský gigant Rosatom si prý brousí zuby na plzeňskou Škodu JS. Možná i kvůli výstavbě v jaderné elektrárně Temelín

Vaším objektivem Fotografické střípky z vašeho okolí, které jste zachytili a uložili na server rajce.net


