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Jedinečné centrum zaměřené 
na energie vzniká v  kampusu 
Vysoké školy báňské – Tech-
nické univerzity Ostrava (VŠB-
-TUO). Jeho úkolem bude po-
moci firmám s  přechodem na 
lokální i  nízkouhlíkové zdroje 
a s využitím odpadu coby alter-
nativního paliva.  

„Tento projekt je opravdu 
unikátní nejen z hlediska tech-
nologií, které budou uvnitř, ale 
také celkovým pojetím, protože 
naší ambicí je vytvořit testova-
cí polygon, který odpoví napří-
klad na otázku, jak projít de-
karbonizací nebo jak se z doby 
uhelné dostaneme do doby níz-
kouhlíkové,“ řekl ředitel Centra 
energetických a  enviromentál-
ních studií (CEET) VŠB-TUO 
Stanislav Mišák.

Protože nové CEET má být 
postaveno jako výzkumně-vý-
vojové, půjde o CEETe (e jako 
explorer, což v  překladu zna-
mená průzkumník, výzkumník 
či badatel – pozn. red.). „Půjde-
me cestou vývojového centra. 
Na druhou stranu cílíme na vy-
sokou úroveň technického řeše-

ní čili nebude to končit nějakou 
studií, ale reálným provozem 
nebo prototypem, který násled-

ně ve spolupráci s firmami bu-
deme přímo uvádět do praxe,“ 
upozornil ředitel CEET.

Náklady na výstavbu dosáh-
nou 350 milionů korun, z  toho 
208 milionů uhradí evropská 

dotace a  50 milionů poskytne 
Moravskoslezský kraj. Cent-
rum má být dokončeno do dvou 

let. „Před čtyřmi pěti lety jsme 
začali uvažovat o tom, že slou-
číme několik výzkumných 
ústavů v  rámci univerzity do 
jednoho velkého energetického 
centra, které může přispět 
k  transformaci regionu tím, že 
propojí veškerý výzkum a apli-
kace v oblasti energetiky,“ vy-
světlil vznik centra rektor 
VŠB-TUO Václav Snášel. 

Připustil, že investice je 
zčásti reakcí na Green Deal 
(zelenou dohodu). „I  když ten 
spíše jen akceleroval naše sna-
hy,“ dodal. Podle rektora by 
mělo CEETe přitáhnout do 
kampusu soukromé subjekty. 
„Pokud chceme dělat energetic-
ký výzkum, který by byl apli-
kovatelný, tak k tomu potřebu-
jeme firmy, abychom měli zpět-
nou vazbu, jestli se výsledky 
výzkumu dají v  praxi využít. 
To znamená, že chceme, aby 
firmy, které se budou blížit vyš-
ším stupňům výzkumu, přímo 
v kampusu sídlily,“ potvrdil.

Náměstek ministra průmyslu 
a  obchodu Marian Piecha má 
za to, že CEETe se může stát 
symbolem odchodu od uhlí. 
„Nemůžeme jenom zavřít doly 
a  nehledat alternativu. A  tady 
v rámci vodíku a výzkumu no-
vých energetických zdrojů dá-
váme v  podstatě podobu celé 
nové energetické koncepci,“ 
uzavřel. 

Unikátní centrum pomůže s energiemi

CEETe má být postaven ze stejných modulů, podobným stavebnici Lego. Foto vizualizace VŠB-TUO

Náklady na výstavbu 
dosáhnou  
350 milionů korun

Pro pražský Sobín, někdejší 
vesničku mezi Zličínem a stře-
dočeskou Hostivicí, to byla 
v sobotu velká událost. Světila 
se znovu postavená kaplička, 
stojící v  zatáčce, kterou smetl 
v  únoru 2019 kamion s  návě-
sem.

Památkově chráněná, novo-
gotická kaplička se zvonem 
z roku 1885 přitom byla asi 15 

let před nehodou kompletně 
opravena. Zachovaly se původ-
ní plány, místní se rozhodli pro 
obnovu a  pomohli jim památ-
káři. „Víme, že to je náhražka 
historické stavby, přesto jsme 
šťastní, že se celá akce podaři-
la,“ řekla starostka Zličína, pod 
který Sobín spadá, Marta Ko-
ropecká (Pro Zličín a Sobín).

K  vysvěcení pozvala stejné-

ho faráře jako v  roce 2005 po 
opravě zvoničky. Daniel Peter 
Janáček se mezi tím stal opa-
tem strahovských premonstrá-
tů. Obnovu zaplatila radnice 
z peněz, které získala od pojiš-
ťovny. 

Práce vyšly na něco málo 
přes milion korun, kaplička by 
mohla být za kulturní památku 
prohlášena znovu. (trj)

Kaplička zničená při nehodě
vstala v Sobíně z popela

Nadační fond Mathilda pořá-
dá již řadu let benefiční koncer-
ty, jejichž výtěžek slouží k pod-
poře výcviku vodicích psů pro 
nevidomé a  dalších projektů, 
pomáhajících lidem s  těžkým 
zrakovým postižením. 

Nejvýznamnějším z  nich je 
Koncert pro Mathildu, který se 
každoročně koná v prostorách 
Stavovského divadla. Zaklada-
telkou a patronkou NF Mathil-
da byla paní hraběnka Mathil-
da Nostitzová, jejíž předek 
hrabě František Antonín Nos-
titz – Rieneck toto divadlo po-
stavil. 

Diváci se 7. března od 19 ho-

din mohou těšit na vystoupení 
paní Lenky Filipové, která se 
představí s klavírním doprovo-
dem Járy Bárty, v rukou Seana 
Barryho se rozezní keltská har-
fa a  vystoupí také smyčcový 
oktet Brno Strings. V  sólovém 
vystoupení se představí akor-
deonista, skladatel a  zpěvák 
pan Mário Biháry, nevidomý 
muzikant, který mj. spolupra-
cuje s  mnoha interprety zvuč-
ných jmen. 

Lístky na koncert lze zakou-
pit prostřednictvím pokladen 
Stavovského i Národního diva-
dla, ale také na www.mathilda.
cz.  (zr)

Benefiční koncert pro 
Nadační fond Mathilda

Jako pocta legendární britské 
rockové kapele Queen je konci-
pován koncert, který v tomto 
týdnu nabídne Janáčkova 
filharmonie Ostrava ve spolu-
práci s  jedním z nejuznávaněj-
ších tribut bandů na světě, sku-
pinou Queenie.

Kapela představuje písně 

Queen v původních a dokonale 
věrných aranžích a  tóninách, 
třešničkou na dortu je pak i fy-
zická podoba jednotlivých  
členů kapely se skutečnými 
Queen.

„Koncert s názvem Bohemi-
an Symphony nabídne vystou-
pení skupiny Queenie za sym-

fonického doprovodu, o aranže 
se postaral Jan Lstibůrek. 

Pro velký zájem jsou poslu-
chači zváni do auly Gong 
v Dolních Vítkovicích hned ve 
dvou termínech, a  to 22. a 23. 
února,“ uvedla mluvčí filhar-
monie Michaela Dvořáková.

 (hon)

Iluze legendární rockové kapely 
Queen s ostravskou filharmonií

Opraví střechu 
stadionu

Město Sokolov nechá nákla-
dem zhruba 8,2 milionu korun 
opravit plochou střechu zimní-
ho stadionu. „Na financování 
projektu má město schválenou 
dotaci od Národní sportovní 
agentury ve výši kolem 6,1 mi-
lionu korun,“ uvedl mluvčí rad-
nice Vladimír Meluzín. 

„Předpokládaný termín rea-
lizace akce je do konce srpna 
letošního roku,“ dodal mluvčí 
s tím, že práce zahájí nejpozději 
na začátku dubna. Současně 
radní rozhodli, že najdou firmu, 
která odstraní závady na střeše 
nad strojovnou stadionu. Tato 
část oprav se má uskutečnit od 
června do konce srpna.  (vor)

Svěcení sobínské kapičky se zlatou Madonou ke cti a chvále Boží. Foto PRÁVO – Petr Janiš


