
Den proti úložišti 2016? 

Podpořeno grantem  z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. 
 



18. dubna 2015  Den proti úložišti 
Březový potok - štafeta, koncert a setkání s mottem „Nedejme se“ + varovné vyzvánění zvonů + informační 
stánek na Velikonočním jarmarku v Horažďovicích 
Pořádaly: Obce Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor, Město Horažďovice a občanské 
sdružení „Jaderný odpad – děkujeme nechceme!“ 



18. dubna 2015  Den proti úložišti 
Čertovka  - pochod z Blatna přes Lubenec do Libyně + Koncert kapely Václava Pavelky 
Pořádaly: o.s. Za záchranu kostela sv. Jiljí, obec Lubenec a SOS Lubenec 



18. dubna 2015  Den proti úložišti 
Čihadlo - pochod z Lodhéřova na Čertův kámen 
Pořádali:  Petr Nohava, místostarosta Pluhova Žďáru a Zdeněk Leitner, starosta Okrouhlé Radouně 



18. dubna 2015  Den proti úložišti 
Horka - hvězdicový pochod z Hodova, Rudíkova, Budišova, Rohů a Náramče na místo úložiště s kulturním 
programem 
Pořádal: o.s. Zdravý domov Vysočina 



18. dubna 2015  Den proti úložišti 
Hrádek - hvězdicový pochod na Čeřínek + koncert „Proletáři všech zemí“ + výstava fotografií ohrožené 
přírody + výstava kreslených vtipů + večerní koncert Durkheim Dolls, magic rock theater Brno 
Pořádaly: Obce Hojkov, Rohozná, Nový Rychnov, Milíčov, Cejle, 
o. s. 2. Alternativa z Dolní Cerekve, o. s. Bezjaderná Vysočina, spolek KUŠ a o. s. Čistá Rohozná 



18. dubna 2015  Den proti úložišti 
Kraví hora - pochod z Drahonína a Skalky na Kraví horu, odpolední program v Myslivecké chatě Drahonín 
Pořádalo: o.s. Nechceme úložiště Kraví hora 



18. dubna 2015  Den proti úložišti 
Magdaléna - pochod „Krajem, kde nebude úložiště“ 
Pořádaly: osadní výbor Makov za podpory města Jistebnice a obcí Nadějkov, Božetice a o.s. Zachovalý kraj 



18. dubna 2015  Den proti úložišti 
 
Výsledky: 
 

- mobilizace veřejnosti v lokalitách, kde se akce konaly 

- informace o problému mezi statisíce dalších lidí – celostátní i regionální média, přímé přenosy Českého 
rozhlasu, zvláštní pořad a přenosy ČT24 

- posílení obrazu o úložišti jako společném problému 

- posílení spolupráce mezi pořádajícími v lokalitách, nabytí zkušeností 

 
 

 



Chceme další ročník? 
 
Který den? 
 
Jak připravit – zkoordinovat? 

Jak v roce 2016? 



www.nechcemeuloziste.cz 

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí 
Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice 
Tel.: 384 971 930, edvard.sequens@calla.cz 
www.calla.cz  www.temelin.cz  

http://www.calla.cz/
http://www.temelin.cz/

