Výroční zpráva za rok 2019
Vážení přátelé,
při psaní výroční zprávy si vždycky uvědomím, jak rychle utíká čas. Některé věci však
navzdory běhu dní zůstávají platné. Je to například i citát amerického dramatika Arthura
Millera, který řekl: „Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu, odvahu a
sílu, abych měnil věci, které měnit mohu, a moudrost, abych je uměl od sebe odlišit.“
Myslím si, že při naší práci sílu i odvahu opravdu potřebujeme. Stále máme pocit, že ještě
nenastala doba pro to, abychom si řekli, že situaci v Česku ohledně energetiky a ochrany
přírody obecně změnit nelze. Proto se snažíme v naší práci pokračovat.
Aktivity
25. dubna jsme stejně jako v předchozích třech letech uspořádali filmový minifestival
Černobylfest, jako připomínku havárií v Černobylu a ve Fukušimě. Festival proběhl
v českobudějovickém kině Kotva. Promítaly se zde dva filmy – Prázdniny v Černobylu a film
Fukušima – Silent Voices s tematikou osudu lidí, kteří žijí v zóně v blízkosti Fukušimy a
musejí se vypořádat s dopady této havárie. Jako hosté na festivalu vystoupili fotograf Václav
Vašků, Vlad Rusakov a Julia Ayubova ze skupiny Asfalt (tito tři lidé vystupují ve filmu
Prázdniny v Černobylu) a dále režisérka filmu Fukušima – Silent Voices, která přicestovala
z Japonska. Festivalu se zúčastnilo na 300 studentů z českobudějovických základních a
středních škol.
Havárii v Černobylu jsme dále mladým lidem připomněli na besedě s Václavem Vašků s
promítnutím filmu Prázdniny v Černobylu. Ta proběhla 9. dubna v rámci odpoledního
semináře na Střední zdravotnické škole v Jindřichově Hradci. Akce se zúčastnilo cca 50
studentů. K tématice jaderné havárie v Černobylu jsme připravujeme sérii podcastů, v
minulém roce probíhaly přípravné práce na prvním dílu, který plánujeme zveřejnit u
příležitosti výročí havárie v Černobylu. Podcasty připravuje Václav Vašků,který sám v
Černobylu mnohokrát pobýval a setkal se zde se zajímavými lidmi. Další díly podcastu budou
následovat.
Vydali jsme informační občasník Ztuha. V tomto čísle jsme se zaměřili na tři témata: hlubinné
úložiště jaderného odpadu, výstavba nových jaderných bloků v České republice a jaderná
energetika ve světle globálních klimatických změn.
Pokračovali jsme také v naší přednáškové činnosti. Proběhlo celkem 35 besed v Jihočeském
kraji a v kraji Vysočina. Kromě přednášek již několik let nabízíme školám výukový program.
Společně s dalšími lektory jsme jej tentokrát uspořádali na Česko – anglickém gymnáziu
v Českých Budějovicích. Výukový program byl zaměřen na konkrétní problematiku
vyhledávání hlubinného úložiště v České republice. Studenti si v rámci tohoto výukového
programu vyzkoušeli různé role (státní správa, občanská iniciativa, soukromá firma) a v rámci
nich se seznámili s danou problematikou.
Jako producenti jsme vydali audioverzi knihy Antonína Pelíška Lidé od Temelína. Tištěná
verze knihy již není k dispozici, takže alespoň touto formou vyhovíme mnoha zájemcům o
tuto knihu. V listopadu jsme uspořádali v kulturním domě v Neznašově besedu s autorským
čtením a ukázkami z této audioknihy. Audioverze je nyní díky internetu přístupná novým
čtenářům. K tomuto účelu byly zřízeny webové stránky www.lideodtemelina.cz, kde je možné
si knihu v podání Sylvy Malinkové poslechnout.
V ochraně přírody a krajiny se účastníme správních řízení, zejména v Českých Budějovicích.
Kromě toho jsme se zapojili do procesu EIA na vybudování rekreačního areálu u Kovářova na
Lipně. Ve zjišťovacím řízení jsme podali připomínku, ve které jsme žádali, aby byl celý záměr
posouzen podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento záměr je problematický

zejména proto, že pro jeho provedení je třeba zábor obrovského množství orné půdy nejvyšší
kvality.
V roce 2019 činnost spolku podpořily:
Země Horní Rakousko, Nadace Partnerství, IBB Dortmund, Donauregion-Atomkraftfrei a
soukromí dárci.
V Českých Budějovicích, 8. září 2020
zpracovala ing. Machová Wittingerová,
předsedkyně spolku

Přehled příjmů a výdajů za rok 2019
Příjmy (v Kč)
Prodej služeb
Přefakturace
Úroky
Dary, příspěvky
Celkem
Časové rozlišení

2019
9 236 Kč
- Kč
62 Kč
982 177 Kč
993 494 Kč
375 000 Kč

Výdaje (v Kč)
4 901 Kč
Energie -el., plyn, voda
- Kč
Opravy
- Kč
54 468 Kč
Cestovné
Reprezentace
- Kč
22 122 Kč
Telefony, poštovné
Právní a překladatelské služby
2 426 Kč
Nájem, přeprava
51 030 Kč
Reklama, inzerce
- Kč
Služby(poradenství, lektorné, tisk, rozesílka, graf.práce) 757 316 Kč
Mzdy
84 240 Kč
Sociální a zdravotní pojištění
9 180 Kč
Ostatní platby - dar Charita
5 000 Kč
Pokuty, penále
- Kč
Poplatky banka
2 586 Kč
993 269 Kč
celkem
Materiál, kancelářské potřeby, úklidové prostředky

225 Kč

