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Téměř sedmdesát tisíc korun vydělaly chráněné dílny během dvoudenních adventních
trhů v Jaderné elektrárně Dukovany. Své výrobky představilo

  

  

 zaměstnancům elektrárny osm neziskových organizací z regionu, pro které to byla
příležitost nákupu originálních vánočních dárků a současně možnost přispět formu
výdělku 

  

  

přímo chráněným dílnám.

  

  

Ve vestibulu administrativní budovy dukovanské elektrárny na dva dny vyrostly dřevěné stánky,
stoly se zaplnily svíčkami, perníkovými postavičkami, textilními výrobky, věnci, svícny,
zavařeninami nebo andělíčky z nejrůznějších materiálů. Atmosféru blížících se Vánoc ještě
umocnila vánoční hudba a vůně cukroví.

  

„Obdivuji kreativitu pracovníků a zručnost klientů organizací, kteří nás každý rok překvapí úplně
novými výrobky. Letos je nabídka snad ještě pestřejší než dříve. Vánoční trhy v elektrárně jsou
hezká tradice, která zároveň pomáhá těm, kteří to nemají v životě úplně jednoduché,“ říká
Drahomíra Kopečková, vedoucí útvaru analytická podpora JE.
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Za prodej svých výrobků utržily chráněné dílny v Dukovanech celkem 68 857 korun, což je
nejvyšší částka v dosavadní historii jejich konání. „U našeho stánku byl největší zájem o
perníčky a svíčky z včelího vosku. Peníze utržené z prodeje použijeme zejména na úhradu
bezmléčných a bezlepkových potravin pro syna Kubíka a za rehabilitace,“ poděkovala Jana
Sedláčková z organizace Kuba to dá, která přijela z nedalekého Dobřínska.

  

Letošní trhy zpestřila káva s ředitelem elektrárny Romanem Havlínem, který si místo obleku
nebo bezpečnostní přilby oblékl netradičně zástěru a za asistence Ireny, Elišky a Lucky z
terapeutické kavárny Vrátka podával zaměstnancům elektrárny kávu a vánoční štolu, vánočku a
cukroví. Během necelých dvou hodin zvládli uvařit kávu více než třem stovkám zaměstnanců,
kteří si netradiční možnost setkání s ředitelem elektrárny v předvánočním období pochvalovali.

  

  

Jiří Bezděk
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