
v konferenční místnosti jednoho významného ministerstva se právě koná zásadní a zásadně předlouhá 
energetická porada k ukládání jaderného odpadu z několika malebných jaderných elektráren. venda & 
milda, odborníci na cokoliv, byli přizváni též. Jsou ovšem spíše muži činu, proto netřeba, aby na poradách 
vysedávali oba. milda má paměť jako slon, tak si všechny úkoly pečlivě zaznamená...

Vyhořelé palivo z jaderných elektráren patří mezi nejnebezpečnější materiály vůbec. Obě české jaderné elektrárny 
(Dukovany a Temelín) vytvoří v průběhu svého plánovaného provozu přibližně 4 tisíce tun vyhořelého jaderného paliva.  
Česká vláda i další státy prosazují definitivní pohřbení do zemských hlubin. Žádné podobné zařízení na světě ovšem zatím 
není v provozu.  Při současném stavu vědeckého poznání nelze spolehlivě prokázat, že izolace vyhořelého jaderného paliva 
od okolního prostředí bude funkční potřebnou dobu statisíců let. Při povolování průzkumů i stavby úložiště je vždy 
upřednostněna vůle státu. Obce nebo spolky jako zástupci dotčené veřejnosti mají jen velmi omezené možnosti, jak hájit upřednostněna vůle státu. Obce nebo spolky jako zástupci dotčené veřejnosti mají jen velmi omezené možnosti, jak hájit 
své oprávněné zájmy. Většina ohrožených obcí ale odmítá požadavek státu, který se na jejich „dvorku“ rozhodl uložit 
vysoce radioaktivní materiál. Obyvatelé 27 z nich jednoznačně odmítli plány na úložiště v místních referendech s 
průměrnou účastí 73 %. Správa úložišť nejprve slibovala pokračovat v hledání jen tam, kde získá souhlasy obcí, ale pak 
svůj přístup přehodnotila a rozhodla se prosadit průzkumy bez ohledu na ně...

VENDA & MILDA
epizoda 2

KŮL DO HŘIŠTĚ
... porada je dlouhá a milda malinko klimbá...

ÚLOŽIŠTĚ
ÚLOŽIŠTĚ

PREJ TO NĚJAK SOUVISÍ S 
RADIOAKTIVNÍM ODPADEM. 
MÁME ZJISTIT, KAM BY TO 
ŠLO VRAZIT, A CO NA TO 
MÍSTŇÁCI.

A TAKY JE TROCHU 
NAČNOUT. PENÍZE NA 
TO JSOU. JO, A MÁ TO 
TAM BEJT 100 000 LET.

... průzkumné práce ve vytipovaném stabilně malebném městečku... K NAŠÍ MALEBNÉ 
JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ 
NUTNĚ POTŘEBUJEME 
KŮL DO HŘIŠTĚ

... a milda vše líčí více než opravdově...

KŮL DO HŘIŠTĚ
NENÍ NEBEZPEČNÝ!

PŘINESE SKVĚLÉ 
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI! TOHLE DOSTANETE ZA 

PRŮZKUMNÉ PRÁCE A 
TAMTO PAK AŽ ZAČNEME 

STAVĚT KŮL HŘIŠTĚ

BYLO BY DOBRÝ, KDYBYSTE 

S TÍM SOUHLASILI, ALE 

VLASTNĚ TO NENÍ ÚPLNĚ 

POTŘEBA...

JAKEJ HERGOT “KŮL DO 
HŘIŠTĚ”?

Ú-LO-ŽI-ŠTĚ!
TAK VÁŽENÍ, Z PRŮZKUMŮ 
NÁM NAKONEC VYŠLO, ŽE 
BY SE SEM LÍP HODILO 
ÚLOŽIŠTĚ. ALE VŠECHNO 
OSTATNÍ PLATÍ!

následující příběh je smyšlený a jakákoliv podobnost se 
skutečnými postavami či událostmi je čistě náhodná


