Vážení přátelé,
mnoho evropských zemí začalo po událostech v japonské Fukušimě přehodnocovat svůj postoj k využívání
jaderné energetiky. Rozhodly se vykročit na cestu odstupu od jádra k využívání moderních technologií
založených především na úsporách energií, decentralizaci energetiky a využívání obnovitelných zdrojů.
Česká republika však bohužel k těmto zemím zatím nepatří. Česká politická reprezentace, vládní
představitelé i ministerští úředníci se nechtějí vzdát svých snů o jaderných zítřcích. Pod vlivem jaderné lobby
plánují stavbu nových jaderných bloků, závodu na výrobu jaderného paliva a rozšíření těžby uranu. Je to
smutné zjištění, které nás však na druhé straně motivuje k pokračování v naší práci. Kromě oblasti
energetiky se nadále věnujeme i otázkám ochrany životního prostředí, jako je například doprava či ochrana
zeleně ve městech. Jsme rádi a těší nás, že se na naše sdružení s prosbou o radu a pomoc obrací občané, kteří
se chtějí aktivně bránit aktivitám, které k životnímu prostředí přátelské nejsou. I to je pro nás signálem, že je
naše práce smysluplná a měli bychom v ní pokračovat i nadále.
Z aktivit sdružení v roce 2013 vybíráme následující:
V roce 2013 uplynulo již 27 let od havárie v jaderné elektrárně Černobyl a dva roky od havárie v jaderné
japonské elektrárně Fukušima. Havárii v Černobylu jsme si připomněli uspořádáním besedy s očitým
svědkem této události z Ukrajiny panem Borisem Derkachem. Akci jsme uspořádali ve spolupráci
s organizací IBB Dortmund (Internazionales Bildungs und Begegnungswerk). Tato organizace pořádá akční
týdny po celé Evropě právě v souvislosti s připomínkou černobylské a fukušimské havárie. V minulosti
proběhly tyto připomínkové akce ve 150 městech v Polsku, Velké Británii, Španělsku, Ukrajině a Německu.
V roce 2013 proběhl tzv. černobylský týden (20.4. až 27.4.), který 25. dubna vyvrcholil uspořádáním
společné vzpomínky na oběti černobylské havárie se zapálením svíček ve všech městech, které se akce
účastnily. Tuto vzpomínku jsme uspořádali na českobudějovickém náměstí. 29.dubna jsme v Českých
Budějovicích uspořádali besedy s likvidátorem Borisem Derkachem na Střední odborné škole Emy
Destinové, na Pedagogické fakultě a pro širší veřejnost v klubu Horká vana. Na besedy jsme zároveň
pozvali i fotografa Václava Vašků, který debaty doplnil svými zážitky z černobylské zóny, kam opakovaně
jezdí. V klubu Horká vana také vystavil své fotografie z černobylské zóny.
Jako připomínku obou katastrof jsme ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice uspořádali koncert
Štěpána Raka. Výtěžek z koncertu, který se konal 9. března v Klubu Horká vana v Českých Budějovicích,
byl věnován na projekt Adopce na dálku a na projekt Děti ulice pro děti a rodiny žijící v oblastech
zasažených černobylskou havárií.

11.března jsme spolu s ostatními nevládními organizacemi uspořádali před Státním úřadem pro jadernou
bezpečnost v Praze happening u příležitosti výročí havárie v japonské Fukušimě s názvem „Jádro – kdo
bude ručit?“. Na happeningu jsme upozornili na omezenou odpovědnost provozovatelů jaderných zařízení za
jadernou škodu. Předsedkyni Daně Drábové jsme také předali výzvu, aby se při novelizaci atomového
zákona zasadila o prosazení principu neomezené odpovědnosti za jadernou škodu. V tento den byl také
zahájen sběr podpisů pod mezinárodní petici Evropskému parlamentu za celoevropské povinné ručení za
škody způsobené jadernou havárií.
V červnu jsme se společně s rakouskými nevládními organizacemi zúčastnili akce pořádané ve Freistadtu u
příležitosti Zemské výstavy DÁVNÉ STOPY - NOVÉ CESTY. Součástí byl odpoledmí míting s

novináři.

V červenci jsme se spolu se sdruženími Calla, OIŽP a rakouskými nevládními organizacemi zúčastnili
protestního pochodu proti vybudování hlubinného úložiště v Pačejově, kde jsme aktivně vystoupili s
projevem na setkání místních odpůrců stavby úložiště.
V září jsme se jako panelisté zúčastnili besedy STUŽ (Společnost pro trvalou udržitelnost) na Novotného
lávce v Praze, kde kromě nás vystoupili také zástupci ze sdružení Calla, právník ze společnosti Korbel,
Tuháček a spol., Dana Drábová, ministr životního prostředí Jan Podivínský a J.Gebauer z Ministerstva
průmyslu a obchodu. Debata se týkala ekonomických, environmentálních a právních aspektů jaderné
energetiky.
Naše sdružení se aktivně zúčastnilo procesu posouzení vlivů státní energetické politiky na životní prostředí,
který vyvrcholil veřejným projednáním v Praze v listopadu 2013. Na tomto veřejném projednání jsme
prezentovali naše připomínky, které jsme také v písemné podobě zaslali Ministerstvu průmyslu a obchodu a
Ministerstvu životního prostředí.
V prosinci proběhlo v Praze v Barevné kavárně promítání dokumentu Čistá energie? o problematice sanací v
lokalitě MAPE Mydlovary pro veřejnost. Po promítání proběhla beseda s Ing. Jaroslavem Švehlou, který se
touto problematikou dlouhodobě zabývá. Ve své prezentaci detailně ukázal na hlavní problematické body

sanací – např. znečištění podzemních vod, šíření toxických prvků do rybníků Bezdrev a Mydlák. Besedy se
zúčastnili také občané z obce Mydlovary.
Na základních a středních školách jsme uspořádali celkem 25 besed, jejichž tématem byly problematika
využívání jaderné energetiky a problémy, které doprovázejí její využívání, a možnosti využití obnovitelných
zdrojů energie. Na základních školách Dukelská v Českých Budějovicích, K Milíčovu Praha, Matice
školské v Českých Budějovicích a na Vyšší odborné škole automobilové a technické v Českých Budějovicích
jsme instalovali výstavu Energie pro budoucnost.
Pokračovali jsme v aktivní účasti v procesu posouzení vlivů staveb na životní prostředí (EIA) na výstavbu
nových jaderných bloků v Temelíně. Ten započal již v roce 2009 a v roce 2013 vyvrcholil vydáním
souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí. Souhlasné stanovisko bylo ministerstvem vydáno
navzdory závažným nedostatkům, které celý proces provázely. Bylo to např. neposouzení variant či
nedodržení požadavků samotného ministerstva životního prostředí, které vzneslo v rámci tzv. zjišťovacího
řízení. Sdružení Jihočeské matky proto požádaly o přezkum tohoto stanoviska. Bohužel tento náš požadavek
byl Ministerstvem životního prostředí zamítnut.
V roce 2013 jsme vydali dvojčíslo našich Infonovin, které jsme rozeslali do obcí v okolí jaderné elektrárny
Temelín a Dukovany. Naše aktivity a informační materiály jsme také prezentovali na informačních stáncích
v Praze, v Českých Budějovicích a rakouském Großschönau .

**************************
V naší činnosti v ochraně přírody jsme se i v roce 2013 soustředovali zejména na město, kde sídlí naše
sdružení - České Budějovice a jeho okolí. V rámci svých možností jsme se zúčastňovali také ve správních
řízeních nebo v dalších schvalovacích procesech k zásahům do významných krajinných prvků, přírodních
památek, či dosud volné krajiny v dalších obcích jižních Čech
(např. k územním plánům obcí Mirkovice, Jivno, Borek, ke zrušení registrace významného krajinného prvku
Louky u Polžova, nebo k vyhlášení rVKP Rudolfovský lom).
Snažíme se zabránit užívání jedovatých herbicidů a insekticidů (Roundup, Diazinon), které jsou stále ještě
aplikovány k likvidaci plevelů nebo v rybničním hospodaření, ač existují vědecké studie o jejich toxicitě i v
předepsaném ředění.
Významnou část naší práce tvoří problematika zásahů do městské a příměstské zeleně, kde náhradní výsadba
stále ještě není adekvátní počtu likvidovaných stromů a keřů, přičemž státní ochrana přírody bez existence
služebního zákona nemůže vždy rozhodovat zcela nezávisle.
Nepotěšilo nás, že nadále jako v uplynulých letech trvá např. tlak na budování dalších parkovacích ploch ve
vnitroblocích obytných domů a dokonce v areálech nemocnice na úkor zeleně, což považujeme z hlediska
psychické součásti léčebných procesů za nepřijatelné.

Částečný úspěch jsme zaznamenali v kauze uvažované výstavby dalšího nepotřebného obchodního centra
“IGY II”, kde byl původní naddimenzovaný projekt zmenšen a tím byl také zmenšen rozsah uvažovaného
kácení. Za úspěch se bohužel nedá považovat přetrvající kácení podél komunikací (likvidace silničních alejí)
a kácení hodnotných, často i staletých stromů v zahradách dle šílené tzv. “Chalupovy” vyhlášky (např. ve
Srubci, v Dobré Vodě a v dalších místech).
Podpořili jsme v několika kauzách místní obyvatele, ohrožené výstavbou nevhodných výrobných areálů
uvnitř či poblíž obytné zástavby (např. lisovny a lakovny v Rošického ulici).
Z minulých let přetrvalo riziko realizace nevhodných protipovodňových opatření na Malši v okolí Malého
jezu. Nepodařilo se nám bohužel zabránit výstavbě zbytečného přístavu na Hluboké.
V rámci protipovodňových opatření probíhalo kácení a další zásahy do VKP také na menších tocích (např. na
Dobrovodském potoce), odstraňování nánosů po červnových povodních ve Vltavě a Malši, které může při
nešetrném provádění ohrožovat vodní biodiverzitu. Zúčastnili jsme se kromě toho odborného semináře s
názvem “Voda hučí po lučinách” uspořádaným týmem vědců z několika odborných ústavů, který se týkal
nových přístupů v prevenci a zvládání povodní přírodě blízkým způsobem a zajímali jsme se, jak je zajištěna
ochrana vodních zdrojů před kontaminací vlivem nevhodné výstavby v říčních nivách (např. nového sídliště
u řeky v Hodějovicích).
Společně s jinými environmentálními spolky se snažíme ochránit Šumavu před zničením megalomanskými
developerskými projekty jejich připomínkováním v procesech EIA.
V souvislosti s uvažovanou výstavbou nových bloků JE Temelín proběhla za naší účasti správní řízení k
jihozápadnímu obchvatu obce Temelín a ke stavbě teplovodu z Temelína do Českých Budějovic. Tyto
projekty nebyly zatím realizovány.
Občanům a občanským srdužením poskytujeme i nadále ekologické poradenství.
Máme aktivní zastoupení v porotě soutěže o “anticenu” Ropák roku a Zelená perla roku.
Vážené členky, vážení členové, milí příznivci a přátelé našeho sdružení, více informací o naší činnosti
najdete na našich webových stránkách www.jihoceskematky.cz.
V roce 2013 v naší kanceláři působili:
Monika Machová Wittingerová – předsedkyně sdružení
Daniela Magersteinová – místopředsedkyně sdružení
Jaroslava Brožová – dobrovolnice
Přehled příjmů a výdajů za rok 2013
Příjmy (v Kč)
Prodej služeb a publikací
Přefakturace
Úroky
Dary, příspěvky
Celkem
Časové rozlišení

2013
- Kč
7 240 Kč
2 701 Kč
1 050 397 Kč 448000 čas rozlišeno
1 060 338 Kč
899 000 Kč

Výdaje (v Kč)
Materiál, kancelářské potřeby, úklidové prostředky

Energie -el., plyn, voda
Opravy
Cestovné
Reprezentace
Telefony, poštovné
Tisk, kopírování
Právní a překladatelské služby
Nájem, přeprava
Reklama, inzerce
Ostatní služby
Mzdy
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní poplatky
Pokuty, penále
Poplatky banka
celkem

54 362 Kč
- Kč
- Kč
61 611 Kč
- Kč
42 565 Kč
36 814 Kč
7 059 Kč
47 652 Kč
- Kč
33 591 Kč
556 189 Kč
188 668 Kč
12 300 Kč
- Kč
5 387 Kč
1 046 198 Kč

