
Putování po zdrojích II  
Ohlasy účastníků:
Program, kterého jsem se zúčastnil, mě velice překvapil a to hlavně první 3 dny. Očekával
jsem, že pouze budeme jezdit  po elektrárnách  a  vlastně  vůbec  jsem nepočítal  s nějakými
doprovodnými přednáškami, ty pro mě ale byly tím nejvýznamnějším  přínosem.  Informace,
které  jsem získal,  a  hlavně způsob,  kterým mi  byly předány, byly dech beroucí.  Proto si
myslím, že příští akce tohoto typu by mohla být více zaměřena tímto směrem. Oproti tomu
bych ubral exkurzi, například plynovod byl už navíc. Vyhovovalo  by mi, kdyby se poskytl
delší čas pro diskuze, vize do budoucnosti a podobně. Jinak byl program skvělý, jak už  jsem
zmínil  výše.  Hodně  jsem  oceňoval  to,  jak  jste  sehnali  tolik  kontaktů,  bylo  vidět,  že
přednášející byli skutečně špičkami v oboru. Doufám, že se brzy uvidíme.
                                                                                                                                   Díky Jakub

Nejvíce mě na projektu překvapil přístup ke studentům, protože k vám lektoři nepřistupují tak
jako ve škole podle hierarchických zákonů, ale je zde přístup alternativní výuky, kde každý
člověk  je  částí  celku  a  každý  přispěje  svou částí.  A jak  je  známo,  pokud se  takto  spojí
intelekty, tak se nesčítají, ale násobí. Za první dva dny, kdy jsem byl na tomto "putování" se
studenty, kteří se opravdu chtějí něco nového dozvědět, jsem měl pocit, že jsem se naučil více
než za celý klasický výukový systém, kterým jsem dosavadně prošel až po vysokou školu. A s
odstupem času vidím, že to nebyl pouze pocit, samozřejmě zde mluvím o znalostech, které
jsou  člověku  ku  prospěchu,  ne  o  zbytečnostech,  které  se  učí  ve  školách  a  berou  nám
drahocenný životní čas. Další dny se užitečné informace pouze násobily a určitě nelituji času,
který jsem věnoval  projektu.   Skvělá tvořivá atmosféra a neskutečně účelně využitý čas.
                                                                                                                                               Petr

Byl to týden, který mi dal spoustu nových informací a umožnil poznat lidičky, co mají zájem
o toto téma a mají co říct. Nejhorší je, když je člověk vyspaný a pořád se mu chce spát...
 Nejhorší je ten pocit bezmoci a úzkosti, když je člověk úplně vyřízený a těší se domů, ale
přitom nechce opustit tu cestu poznání a všechny ty super lidi se stejnými zájmy, co poznal...  
Technická poznámka k jídlu: chyběly nám polévky, ovoce a zelenina. Jinak to "bylo to super",
"jen tak dál", strašně se mi vaše projekty líbí a doufám, že se některého dalšího budu moci
zúčastnit.                                 Barča 

Celý projekt se mi velice líbil,dozvěděl jsem se to co jsem od toho čekal a mnohem víc.    
Fakt supr.                                                 Filip N.



Smyslem  projektu  bylo prožít, pochopit a dát si do souvislostí, za jakou cenu získáváme 
energie, jaké cesty se mohou otevřít a udělat si v možnostech energetiky objektivnější pohled 
pod pokličku. Kdo chtěl přemýšlet v tomto duchu, měl k tomu díky projektu Putování po 
zdrojích energie II ideální podmínky. Za tuto obohacující sondu osobně děkuji.        Jindřich 

Celý projekt se mi velice líbil,dozvěděl jsem se to co jsem od toho čekal a mnohem víc.    
Fakt supr.                                                 Filip N.

Celý projekt byl velmi zajímavý, krátký, dlouhý, dodal mi hromady nové energie a dozvěděl 
jsem se mnoho a mnoho nového, prohloubil a upevnil některé znalosti z minulých projektů. 

                                                                            Josef  

Perfektní příležitost poznat spoustu lidi co se zajímají o podobnou  problematiku a podívat se 
na různá místa, kam by se člověk jen tak nedostal. Projekt se mi moc líbil a příště bych rád 
vzal jednoho nebo dva své spolužáky, protože je projekt z mého vyprávění velice nadchl.        
                                                                                                                                       Filip E.   

„příspěvek do rozčeřené studánky pocitů z putování“
 
Čím začít? Je pozoruhodné začínat takovouto větou přesto „nejsem v tom sám“. Bylo úžasné
ráno vidět všechny lidi  na nástupišti 9 a ¾, konečně jsem si uvědomil, že něco umět není
trest, ale výhra když se sejdou mladí lidé, kteří jsou ochotni příjimat myšlenky a debatovat o
nich, tak jak je tomu dáno na Vysokých školách, a někdy bohužel ani tam ne. Sraz na zastávce
a přesun autobusem. Vše probíhalo skvěle, neboť právě stísněné prostory autobusu nám daly
možnost se co nejvíce seznámit a snad nebudu lhát, když řeknu: „všechny naše problémy a
stress z života zůstali před dveřmi tohoto autobusu“, a to jsem ještě zdaleka netušil co nás
čeká. Důležitý prvek výpravy který se začlenil do složitého vzorce skupiny, byl pocit z cesty
„klidu a pohody“ všichni byli přátelští a hned na první přednášce jsem pochopil o čem to celé
bude, žádný strach z přednášejcích, to zde neexistovalo. Nehrála se hra na sluhu a pána, žáka
a učitele, byli jsme si rovni. Stejnak tak zde nebyl zločin a trest, ale čin a následek. Všichni mi
snad po úvaze dají za pravdu, že byť by jsme udělali cokoliv vždy by se to řešilo rozumem a
ne „zbraňemi“. Úžasná zkušenost mi dala potkat lidi, ke kterým bych mohl hledat správnou
cestu celý život, ale teď byli tam a byli tu pro mě stejně jako já pro ně. Mohli jsme diskutovat
řešit  problémi  a  zapomenout  na  konzumní  společnost,  což  člověk  s otevřenou  hlavou
a uznáním života přesně potřebuje.
 
Paní co by doprovod z RWE říkala:  „chodím každý den do práce a mladé inteligentní lidi
nepotkávám“, bohužel jsem musel konstatovat:  „já každý den chodím do školy, ale přesto
mladou inteligenci nepotkávám“.
   

Petr Bartoníček



Ta turbína je fakt hustá, vole
aneb putování studentů po zdrojích energie

Je všeobecně známo, že zájem mladých o 
studium technických oborů (vyjma IT) již 
řadu let nezadržitelně klesá. Máme obecně 
dostatek PR manažerů, marketingových 
specialistů a ekonomů. Ale na uvolněné 
místo „Projektant elektro – silnoproud 
a požární ochrana“ hledáme vhodného 
kandidáta už půl roku a stále zůstává neobsazeno. 

Co s tím?

Malý pokus narušit stojaté vody nezájmu učinil před třemi lety provozovatel  Energetického
konzultačního  a informační  střediska EKIS  a  bývalý pedagog Mgr. Radovan Šejvl.  Pro
studenty středních a vysokých škol připravil lákavý program s energetickou tématikou, sehnal
sponzory a rozjel každoroční sérii několikadenních putování nejen po zdrojích energie. Záměr
podpořila  kromě  ministerstev  MPO  a  MŠMT také  řada  energetických  společností,  mezi
kterými nechyběl ani finanční příspěvek od RWE Transgas.
Zářijový  program vedl  především po  stopách  plynu,  ropy, uhlí  a  biomasy  a  společně  se
skupinkou 20 studentů jsem se ho zúčastnila i já. Co mě přimělo opustit zavedené pohodlí a
vydat se na cestu s bagetou k obědu a nocováním po internátech a turistických ubytovnách?
Přiznám se, že zvědavost. Chtěla jsem poznat kolegy z RWE, které znám již několik let pouze
po e-mailu a telefonu. Ještě víc jsem ale chtěla strávit celý týden s mladými lidmi a pozorovat
na vlastní oči, jaká ta dnešní mládež vlastně je.
Rozhodně to nejsou žádní svatouškové. Kouřili a volovali o sto šest. Na druhé straně ale bez 
odmlouvání vždy dodržovali nastavená pravidla. Během exkurzí a přednášek
sice průběžně rušili, jeden večer ale dva z nich vystřihli dvouhodinovou přednášku o kvantové
fyzice,  kterou  ostatní  sledovali  se  zatajeným  dechem.  Respekt  projevovali  pouze  těm
dospělým, kteří  si ho dokázali  získat svým chováním. Tituly a funkce jim byly ukradené.
Navíc jim velmi záleží na životním prostředí. Ředitele hodonínské elektrárny klidně nařkli, že
biomasu spalují jen pro efekt, aby ČEZ vypadal před národem ekologicky. Naše plynárenské
objekty si  zase vysloužily nálepku „Nuda v RWE“  -  trubky jim hned po druhé návštěvě
připadaly čím dál tím víc stejné. Zato se jim líbilo  těžební středisko Moravských naftových
dolů v Dambořicích. Asi proto, že ropu si mohli osahat, ochutnat, očichat.

A to byl vlastně největší klad celé akce. Že mohli nahlédnout do zákulisí a na vlastní kůži
zažít všechen ten hluk, smrad a prach na provozech. Třeba si zpětně vzpomenou a docení čisté
a tiché prostředí v plynárenských objektech RWE a my budeme v blízké budoucnosti hledat
nové kolegy na technické pozice mnohem snáz.

Šárka Bezděčková
P.S.
Ještě jednou bych tímto ráda poděkovala všem, kteří naši návštěvu umožnili a přežili. I když
to tehdy asi tak nevypadalo, věřte, že to mělo svůj smysl. Vždyť jde o generaci, která se o nás
brzy bude muset začít starat. A já teď skoro věřím, že to dokáže 


