Vážení přátelé,
V roce 2014 jsme pokračovali v aktivitách zaměřených na informování o alternativách k
energetice založené na využívání fosilních zdrojů a negativních stránkách jaderné energetiky.
Nejdůležitější aktivity sdružení v roce 2014:
Společně se sdruženími Calla a Hnutí DUHA jsme v dubnu uspořádali mezinárodní
konferenci Nuclear Energy Conference – Ekonomické limity jaderné energetiky, a to
v prostorách Smetanova sálu Autoklubu v Praze. Nosným tématem konference byly
ekonomické aspekty jaderné energetiky, které byly v roce 2014 velmi aktuální. V České
republice je připraven návrh zákona, který má přinést garantovanou cenu elektřinu z nových
reaktorů po vzoru Velké Británie. Ale jde i o další formy skrytých podpor pro jadernou
energetiku, jako je omezené ručení za jadernou škodu, rizika s financováním tzv. zadního
palivového cyklu atd. Konference proběhla těsně po rozhodnutí společnosti ČEZ zrušit tendr
na výstavbu nových jaderných bloků. Na konferenci jsme jako přednášející pozvali české i
zahraniční lektory – např. Mycla Schneidera, nezávislého konzultanta, Stephena Thomase z
University of Greenwich Business School, Franze Leidenmuehlera z Ústavu pro evropské
právo z Univerzity Johannese Keplera v Linci, Claudii Kemfert z německého ústavu pro
ekonomický výzkum, Ivana Beneše, nezávislého konzultanta, Michala Šnobra, analytika
z J&T Bank a Jana Ondřicha z Candole Partners.
Jako každý rok jsme i v roce 2014 připomněli již 28 let od havárie v jaderné elektrárně
Černobyl a třetí výročí havárie v jaderné japonské elektrárně Fukušima. Uspořádali jsme
besedy pro studenty a veřejnost s očitou svědkyní Sofií Berjozkinovou, která se jako lékařka
věnovala dětem krátce po havárii v Černobylu v nemocnici. Na besedu jsme pozvali i
fotografa Václava Vašků, který debatu doplnil svými zážitky z černobylské zóny, kam
opakovaně jezdí. Jako připomínku obou katastrof jsme 10. května uspořádali v Českých
Budějovicích v klubu Horká vana koncert Štěpána Raka. Koncert se konal opět ve spolupráci
s Městskou Charitou a výtěžek koncertu byl věnován na projekt Adopce na dálku a na projekt
Děti ulice pro děti a rodiny žijící v oblastech zasažených černobylskou havárií. Vzpomínková
akce na oběti černobylské a fukušimské havárie pak proběhla 24. dubna na budějovickém
náměstí formou zapálení svíček ve tvaru radioaktivního znaku. Ve Strakonicích se 11.června
konala beseda pro veřejnost s fotografem V. Vašků, další 2 besedy s ním se uskutečnily 3.
prosince na základní škole Dukelská v Č. Budějovicích a 16. října na Gymnáziu Jírovcova
v Č.Budějovicích . Fotograf Václav Vašků se v roce 2014 vrátil ze své další cesty z
černobylské oblasti a mohl tedy veřejnosti a studentům prezentovat své aktuální fotografie a
zážitky.
O negativních aspektech jaderné energetiky jsme i v roce 2014 informovali, společně s
dalšími antiatomovými organizacemi, premiéra vlády Bohuslava Sobotku, a to formou
pravidelně zasílaných dopisů. Tématem dopisů byly například otázky spojené s novelizací
směrnice Euroatom, která by měla vést ke sjednocení pravidel a společné kontrole jaderných
elektráren v Evropě, otázky novelizace atomového zákona a začlenění zásad demokratického

rozhodování při umísťování jaderných zařízení, informace o závěrech konference NEC a
problematika hodnocení zdravotního stavu obyvatel kolem jaderných elektráren a
zaměstnanců jaderných elektráren.
V rámci naší každoroční přednáškové činnosti jsme v roce 2014 uspořádali 55 besed pro žáky
a studenty středních a základních škol v Jihočekém kraji, v kraji Vysočina a v Praze.
V červnu jsme vydali zpravodaj Ztuha, který jsme zaslali do domácností v okolí elektrárny
Temelín a Dukovany.
Dne 8.října se v klubu Horká vana konala beseda na téma "Decentralizace energetiky jako
cesta k posilování energetické bezpečnosti". Pro studenty Vyšší odborné a střední školy v
Českých Budějovicích přednášel místopředseda Českého národního výboru pro omezování
katastrof a člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj ing. Ivan Beneš
Vydali jsme brožurku rozhovorů s osobnostmi s názvem Jaderná energetika bez příkras. Do
brožurky nám svými názory přispěli novinář Petr Uhl, fotograf Václav Vašků, lékař a
konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rozik Miroslav Šuta, bývalý starosta obce
Nadějkov Zdeněk Černý, psycholog Miroslav Hudec, herec Petr Vacek, herečka a politička
Tána Fischerová a vysokoškolská pedagožka Naďa Johanisová. Svými názory pokryli široké
názorové spektrum kritiků jaderné energetiky – přes aspekty medicínské, politické,
problematiku potlačování principů demokracie atd.
Ostatní aktivity:
V tomto roce vrcholilo, ale neskončilo úsilí třech občanských sdružení, včetně našeho, o
přezkum a zrušení nezákonně schváleného územního plánu obce Jivna. Vzhledem k tomu, že
Krajský soud zrušil rozhodnutí Krajského úřadu o vyhlášení registrovaného významného
krajinného prvku Rudolfovský lom, celé kolečko správních řízení, odvolání a opětovné
podání žaloby vlastníků probíhalo znovu. Připomínkovali jsme i některé dílčí změny
územního plánu Č.Budějovic. Zúčastnili jsme se v procesech EIA k dálničním přivaděčům v
katastru obcí Roudné a Srubec, které se brání projektovanému obklíčení dálnicí, přivaděči a
přeložkami silnic. Po dlouhých přípravách a opravách dokumentace EIA proběhlo na jaře
veřejné projednání záměru lyžařské lanovky a sjezdovky Klápa - Hraničník v 1. zóně
národního parku Šumava, tedy projektu nepřijatelného z hlediska zákona o ochraně přírody a
krajiny.Účastnili jsme se správních řízení vedených odborem životního prostředí a stavebním
úřadem Magistrátu Č.Budějovice. Tato řízení se týkala zejména kácení zeleně ve městě a
některých problematických projektů, negativně ovlivňujících životní prostředí (např. na třech
městských sídlištích na levém břehu Vltavy, ve Stromovce, na Pražském sídlišti) – tedy ve
vnitřním městě i v jeho okrajových částech.
V naší kanceláři nemáme stanovené hodiny či den v týdnu pro poradenství veřejnosti,
poskytujeme ho průběžně převážně telefonicky a mailem. Dotazy se týkají zejména možností
a formálních záležitostí vstupu do správních řízení, či do procesu EIA, připomínkování
územních plánů, jak založit občanské sdružení, sepsat petici, apod.
Monika Machová Wittingerová – předsedkyně sdružení
Daniela Magersteinová – hospodářka
Jaroslava Brožová – dobrovolnice

