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V roce 2007 sdružení OIŽP pokračovalo ve svých
aktivitách, započatých v předchozím období. I v tomto
roce naše sdružení zajišťovalo každodenní výběr článků z
monitoringu tisku na téma jaderná energetika (především
hrozba výstavby dalších dvou bloků v areálu JE Temelín,
stavba nových jaderných reaktorů v ČR..), skladování
vyhořelého jaderného odpadu, využití obnovitelných
zdrojů energie, energetické hospodářství v ČR a Evropě
atd., jejich překlad do německého jazyka a rozeslání
elektronickou poštou zájemcům v Rakousku a Německu
(neziskové organizace, novináři, politici, soukromé osoby).
Tento servis zajišťuje sdružení OIŽP již několik let a okruh
odběratelů se stále rozšiřuje, aktuálně je německý překlad
monitoringu rozesílán každodenně cca. 1.000 abonentům.

se o žádosti o informace ohledně úniku radioaktivních
látek z JE Temelín, poruch zařazených podle stupnice INES
do stupně 1 a informace upřesňující příčiny některých
poruch.

Protestní akce před hotelem Borik v Bratislavě
− Evropské nukleární fórum – prosinec 2007

Happening sdružení na nám. P.Otakara II.
v Českých Budějovicích – říjen 2007

OIŽP podávalo v průběhu roku 2007
vyjádření a
stanoviska médiím k aktuálním problémům v oblasti
jaderné energetiky, kdy jsme upozorňovali především na
rizika provozování jaderných elektráren, problém
skladování vyhořelého jaderného paliva, nedostatečné
informování veřejnosti o provozu jaderných zařízení v ČR.
Celkem vydalo naše sdružení v roce 2007
21 tiskových zpráv.

Pokračovalo také sledování stavu jaderné elektrárny
Temelín, kdy využíváme několika možných způsobů pro
včasné odhalení poruchy v elektrárně. Využíváme
každodeního sledování stavu páry z bloků našim
„pozorovatelem“, bydlícím v těsné blízkosti elektrárny.
Dále naše sdružení pravidelně sleduje informace,
zveřejňované provozovatelem jaderné elektrárny Temelín,
společností ČEZ, na svých internetových stranách a
zpravodajství tiskových agentur ČTK a APA. V případě
potřeby (chybějící informace na stránkách ČEZ, hlášení o
nefungujícím bloku), zjišťuje naše sdružení informace
telefonicky přímo u vedení elektrárny nebo na Státním
úřadu pro jadernou bezpečnost. Na zjištěné poruchové
stavy elektrárny upozorňujeme tiskovými zprávami média.
V roce 2007 podalo sdružení OIŽP několik žádostí o
informace na Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Jednalo

Sdružení OIŽP je činné v rámci Antiatomové ofenzívy
země Horní Rakousko a spolupracuje proto i s rakouskými
a německými neziskovými organizacemi, bojujícími proti
využívání jaderné energie. I v roce 2007 pokračovala tato
spolupráce. Díky překladatelské činnosti sdružení OIŽP
byla i v roce 2007 zajištěna koordinace činností a výměna
informací mezi českými, rakouskými a německými
antiatomovými skupinami (překlady internetového českoněmeckého antiatomového fóra). OIŽP pomáhá rakouským
a německým NGOs s mediální činností v Čechách (překlad
tiskových prohlášení těchto sdružení do českého jazyka a
jejich rozeslání médiím v ČR).
V průběhu roku 2007 zorganizavalo naše sdružení celkem
6 informačních stánků v Českých Budějovicích pro
veřejnost. V dubnu si mohli občané Českých Budějovic na
našem infostánku prohlédnout tématickou výstavu k
havárii v ukrajinké eletrárně Černobyl, v květnu jsme
připomněli Den Slunce a Den obnovitelných zdrojů, v
rámci kterých jsme pro občany připravili informační letáky
k alternativním zdrojům energie a názornou ukázku práce
solárního kolektoru v praxi, v červnu jsme zorganizovali
společně se sdružením Jihočeské matky informační stánek
pro veřejnost ke Světovému dni životního prostředí. Dva
infostánky „Jaderná energetika versus obnovitelné zdroje

energie“ jsme uspořádaly v říjnu a listopadu.

Infostánek sdružení na výstavě Země Živitelka
v Českých Budějovicích - srpen 2007

ostatními českými nevládními organizacemi (Jihočeské
matky, Calla, Havarijní zóna) schůzky se zástupci strany
Zelených (paní Kuchtovou, paní Jacques, panem Liškou),
na které se domlouvali na postupu při nadcházejícím
zasedání meziparlamentní temelínské komise.

Infostánek sdružení na výstavě Vzdělání a řemeslo
v Českých Budějovicích - září 2007

Naše sdružení se také účastnilo výstav Země živitelka a
Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, kde občané
mohli získat potřebné informace o obnovitelných zdrojích
energie nebo podepsat petici proti rozšíření jaderné
elektrárny Temelín o další bloky. V červnu jsme byli
pozváni na informační stánek sdružení Atomstopp na
výstavě BIO-EM v rakouském Großschönau, kde jsme
rakouské občany informovali o činnosti našeho sdružení.

V říjnu jsme na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých
Budějovicích uspořádali happening k 7.výročí zahájení
štěpné reakce v jaderné elektrárně Temelín. Souběžně s
naší akcí probíhaly stejné happeningy i v Linci a Pasově. V
listopadu jsem se zúčastnili společně s Jihočeskými
matkami, rakouskými a některými slovenskými aktivisty
protestní akce před hotelem Borik v Bratislavě, kde
probíhalo Evropské nukleární fórum. V prosinci 2007 naše
sdružení uspořádalo krátký happening před Krajským
úřadem v Českých Budějovicích u příležitosti 3.zasedání
meziparlamentární česko-rakouské temelínské komise,
která se zabývá bezpečnostními aspekty této elektrárny.

Akce OIŽP před JE Temelín-předání ochranných
pomůcek premiéru Topolánkovi - duben 2007

Infostánek sdružení – Den Slunce
v Českých Budějovicích - květen 2007

V dubnu 2007 jsme před jadernou elektrárnou Temelín
předali premiéru Topolánkovi u příležitosti jeho návštěvy v
elektrárně ochranné pomůcky proti radiaci a informační
materiály o vysoké poruchovosti tohoto zařízení. V září se
předseda našeho sdružení, pan Vlček, zúčastnil spolu s

V průběhu celého roku pokračovala také přednášková
činnost našeho sdružení na středních a základních školách
na téma „Obnovitelné zdroje versus jaderná energetika“.
Přednášky probíhají především v Jižních a Středních
Čechách a v kraji Vysočina.

Příjmy a výdaje za rok 2007

Personální obsazení kanceláře:

Příjmy:
Dary, příspěvky:
Z toho Země Horní Rakousko:
Ostatní příjmy:

1.418.022 Kč
1.418.022 Kč
0 Kč

Celkem:

1.418.022 Kč

Výdaje:
Mzdy:
Provozní režie:
Platby do fondů:
Ostatní výdaje:

630.827 Kč
403.618 Kč
341.574 Kč
795 Kč

Výdaje celkem:

Kontaktní údaje:
Sdružení OIŽP o.s.
Nová 12
370 01 České Budějovice
e-mail: oizp@oizp.cz
www.oizp.cz
tel:+420 38 6350 440
fax: +420 38 6350 507

1.376.814 Kč

Mgr. Pavel Vlček
Předseda sdružení, mediální práce, přednášková činnost, lobbying
Gabriela Pohlová
Asistentka, překladatelská činnost, administrativní činnost, účetní
pomoc,
e-mailová korespondence

