„Černobyl je fenomén, který se nedá popsat becquerely nebo rentgeny ani
množstvím kontaminované půdy. Ve hře je spousta dalších věcí, které my
dneska ani neumíme popsat.“ Václav Vašků

E vrop s k é týdny a k cí za budou cn o st
po Č ernobylu a Fu ku ši m ě
7. -16. březen a 19.- 27. duben 2014
Besedy pro studenty a veřejnost v Českých Budějovicích s fotografem a publicistou
Václavem Vašků a běloruskou lékařkou Sofií Berjozkinovou

12.3. 2014 od 10:00 do 12:00 hodin v klubu Horká vana, Česká 7
12.3. 2014 od 13.20 do 15:00 na Pedagogické fakultě, Jeronýmova 10, dveře č.209
Tlumočení z ruského jazyka je zajištěno.
Sofia Berjozkinova se bezprostředně po havárii v Černobylu podílela na poskytování medicínské pomoci
lidem z okolí Černobylu a pomáhala při evakuaci obyvatel z nejvíce radioaktivitou zasažených oblastí. Na
besedách se představí také Václav Vašků, který opakovaně navštívil tzv. zakázanou zónu Černobylu. Václav
Vašků je český fotograf a publicista, který se už téměř deset let snaží objektivem fotoaparátu zachytit osudy
lidí, které nějakým způsobem zasáhla havárie v Černobylu. O Černobyl se začal zajímat již v devadesátých
letech a podnikl sem již 12 výprav. Jeho vyprávění je velmi poutavé, publikum vždy dokáže zaujmout. Na
fotografiích Václava Vašků je fascinující, že nezachycují pouze strnulý okamžik, ale z každé fotografie na vás
dýchnou příběhy lidí, jejichž láska k místu, kde se narodili nebo prožili velkou část života se svými blízkými,
je silnější než obava o vlastní zdraví.

Václav Vašků, foto:Jihočeské matky

Sofia Berjozkina, foto:IBB

Besedy pořádá sdružení Jihočeské matky ve spolupráci s dortmundskou organizací Internationales Bildungsund Begegnungswerk (IBB) v rámci „Evropského týdne akcí za budoucnost po Černobylu a Fukušimě“.
Evropské týdny akcí za budoucnost po Černobylu a Fukušimě se konají letos již potřetí.V minulém roce se
do projektu zapojily desítky nevládních organizací ve 150 městech devíti evropských států. Nejvýznamnější
událostí „akčního týdne“ jsou besedy s očitými svědky havárie v Černobylu a Fukušimě v každém ze
zúčastněných měst. Cílem je zprostředkovat zážitky a zkušenosti těchto lidí, a to zejména mladé generaci.

