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Vážení přátelé,

sdružení Jihočeské matky fungovalo v roce 2008 již 18. rokem. Od
začátku svého založení se snažíme o prosazování principů ochrany
přírody a krajiny, o hledání cest k trvale udržitelné energetice, 
upozorňujeme na negativa spojená s využíváním jaderné energetiky
a  snažíme se pomáhat lidem aktivně hájit jejich zájmy v případech
ohrožení kvality životního prostředí. Tyto cíle se snažíme realizovat
např. formou osvěty − přednáškovou činností, organizací seminářů,
vydáváním letáků a publikací, pořádáním happeningů a také  zapo−
jováním se do řízení týkajících se ochrany životního prostředí. 

AKTIVITY V ROCE 2008

Den na paměť Černobylu
V dubnu jsme si tradičně  připomněli smutné výročí havárie v čer−

nobylské jaderné elektrárně. V kulturním klubu českobudějovické
Solnice zahrál kytarový virtuoz Štěpán Rak. Výtěžek z koncertu
jsme věnovali Česko − ruské společnosti, která v Čechách organizu−
je pobyty pro děti postižené následky černobylské havárie.

Přednášky a besedy
Na základních a středních školách jsme uspořádali celkem 

50 besed. Se studenty jsme diskutovali nejen o jaderné energetice,
ale také o možnostech využití úspor a obnovitelných zdrojů energie.
Na školách v Trhových Svinech, Velešíně, Kaplici a Týně nad
Vltavou jsme umístili putovní výstavu "Energie pro budoucnost".
Pro studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích jsme zorganizovali besedu  na téma "Jaderná energeti−
ka − environmentální, ekonomické a společenské aspekty". Jako lek−
tor přijal naše pozvání Jan Beránek, který v současné době pracuje 
v organizaci Greenpeace v Amsterodamu. 

Energetická politika
V roce 2008 byly prezentovány závěry práce tzv. Pačesovy

komise, která pro vládu České republiky vypracovala scénáře ener−
getické politky, včetně doporučení, jakými cestami by se enrgetika
České republiky měla v budoucnosti ubírat. S prací této komise jsme
se seznámili, vypracovali jsme k ní připomínky a zúčastnili jsme se
také oficiální závěrečné prezentace v Praze. Závěry komise bohužel
žádné převratné myšlenky nepřinesly a pokud se vláda bude řídit
jejími doporučeními, nebude mít šanci vymanit se ze starých kon−
ceptů výstavby velkých centralizovaných zdrojů. Využívání úspor,
obnovitelných zdrojů energie a moderní koncepty energetiky
založené mj. na menších decentralizovaných zdrojích hrají v dopo−
ručeních komise pouze marginální roli.

Studie Decentralizace v energetice
Jako příspěvek do diskuze o energetické politice  jsme zadali zpra−

cování studie o možnostech decentralizace v energetice. Studii
vypracoval Ing. Dalibor Stráský, který na konkrétních příkladech 
z praxe (německá obec Dardesheim a česká obec Kněžice) ukazuje
možnosti fungování moderní energetiky, založené na decentralizo−
vaných zdrojích a rozvoji tzv. inteligentních sítí.

V ROCE 2008 JSME POKRAČOVALI TAKÉ V AKTIVITÁCH,
KTERÉ PROBÍHALY JIŽ V LETECH PŘEDCHOZÍCH:

Právní kroky
V rámci právních kroků jsme se účastnili řízení týkajících se

stavebního řízení na stavbu meziskladu vyhořelého jaderného paliva
v areálu jaderné elektrárny Temelín a také řízení, která se týkala
prodlužování provozu jaderné elektrárny Dukovany. V roce 2008 
byl zahájen proces posuzování vlivu staveb na životní prostředí 
(tzv. EIA) na výstavbu nových jaderných bloků v Temelíně. Proces
začal tzv. zišťovacím řízením, v rámci kterého jsme podali
připomínky k celému projektu.

Benefiční recitál Štěpána Raka
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Beseda se studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
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Happening před krajským úřadem
Foto: Archív Jihočeské matky



Sklad vyhořelého jaderného paliva v Temelíně
V květnu jsme společně s občanskými sdruženími Calla 

a Občanskou iniciativou pro ochranu životního prostředí uspořádali
happening před Krajským úřadem Jihočeského kraje, ve kterém jsme
upozornili, jakým způsobem se rozhoduje o umístění skladu vyho−
řelého jaderného paliva v Temelíně. Stavební úřad např. požaduje,
aby dokumentace pro následné stavební řízení řešila umělé osvětlení
haly skladu či prostorové řešení WC pro zaměstnance, na druhé
straně se však úřad nezabývá vyhodnocením rizik spojených s pádem
velkého dopravního letounu či cíleným teroristickým útokem na
budovu skladu.

Petice proti rozšíření jaderné elektrárny Temelín
I v tomto roce jsme pokračovali ve sběru podpisů k petici proti

plánovanému rozšíření jaderné elektrárny Temelín o další jaderné
bloky.

Projekt Bludné kameny / Wandering stones navazuje na projekt
Hlavy, realizovaný v roce 2006 jako připomínka jaderné havárie
v Černobylu. Diskuze, doprovázející práci na Hlavách, ukázaly, že
projekt přesahuje původní záměr a že jeho význam je širší. Z památ−
níku konkrétní tragédie se měnil v obecnější vyjádření krize moderní
společnosti. Vývoj původní myšlenky inspiroval autory k tomu,
prezentovat skulpturu jako soudobé memento mori.

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2008

Příjmy
Prodej služeb a publikací 1 200 Kč 
Přefakturace 76 867 Kč 
Úroky 10 417 Kč 
Dary, příspěvky 1 078 994 Kč 
Z toho Země Horní Rakousko 973 000 Kč  
Celkem 1 167 478 Kč 
Časové rozlišení 242 932 Kč 

Výdaje
Materiál, kancelářské potř., úklidové prostř. 31 559 Kč 
Energie − el., plyn, voda 31 005 Kč 
Opravy − Kč 
Cestovné 71 021 Kč 
Reprezentace − Kč 
Telefony, poštovné 69 540 Kč 
Tisk, kopírování 11 252 Kč 
Právní a překladatelské služby 1 058 Kč 
Nájem, přeprava 80 750 Kč 
Reklama, inzerce − Kč 
Ostatní služby 65 522 Kč 
Mzdy 617 439 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění 183 770 Kč 
Ostatní poplatky 10 000 Kč 
Pokuty, penále − Kč 
Poplatky banka 6 748 Kč 
Celkem 1 179 664 Kč

Podrobné informace o vývoji projektu a o instalacích 
jsou k dispozici na webové stránce: www.wanderingstones.eu

Ekolfilm, Český Krumlov
Foto: archív Jihočeské matky

Naše sdružení je členem krajské sítě environmentálních center
Krasec. Společně s tímto sdružením jsme uspořádali Den pro
obnovitelné zdroje energie, který proběhl formou informačního
stánku na Lannově třídě v Českých Budějovicích a prezentací naší
putovní výstavy Energie pro budoucnost v budějovickém kině
Kotva. Činnost sdružení Krasec jsme  také prezentovali na filmovém
festivalu Ekofilm v Českém Krumlově. Další společnou akcí byla
organizace Fóra kandidátů před volbami do krajského zastupitelstva,
kde měla veřejnost možnost položit otázky týkající se ochrany život−
ního prostředí zástupcům jednotlivých politických stran.

Sdružení Jihočeské matky se v rámci své činnosti zapojuje do
řízení, která se týkají ochrany životního prostředí. V těchto řízeních
se snažíme prosazovat řešení, která by vedla ke zkvalitnění životního
prostředí − omezení kácení zeleně, snížení záborů volné půdy,
zamezení devastace přírodních zdrojů atd.

V roce 2008 jsme se  aktivně zúčastnili např. těchto procesů:
• příprava výstavby dalších zbytečných a předimenzovaných

obchodních center v Českých Budějovicích (např. Modrá hvězda
a Černý Pelikán) na místě stávajících zahrad či ploch veřejné
zeleně

• kontroverzní protipovodňové úpravy koryta a břehů řek Vltavy 
a Malše v Českých Budějovicích

• tzv. revitalizace sídlišť Máj a Vltava a s tím související kácení
vzrostlé zeleně a zpevňování ploch pro nová parkoviště

• rekonstrukce páteřní městské komunikace − Lannovy třídy a s tím
související kácení vzrostlých  stromů a keřů 

• otevření lomu v Horním poli u Studené v Přírodním parku
Javořická vrchovina

• výstavba megalomanského bioetanolového komplexu v Býšově 
• zástavba  rozsáhlého území stávající zeleně v prostoru bývalého

tankodromu ve Čtyřech Dvorech v Českých Budějovicích, které
dosud slouží k příměstské rekreaci

Vážené členky, vážení členové, milí příznivci a přátelé našeho
sdružení, více informací o naší činnosti najdete na našich webových
stránkách www.jihoceskematky.cz. 

Děkujeme všem, kteří nám přispěli na činnost v roce 2008 − Zemi
Horní Rakousko, Nadaci Partnerství Brno a drobným dárcům. 

Obsazení kanceláře v roce 2008: 
Monika Machová − Wittingerová − předsedkyně sdružení
Daniela Magersteinová − místopředsedkyně sdružení
Jitka Srncová − hospodářka
Jaroslava Brožová − dobrovolnice


