
Akce 1000 jeřábů 

 
Eleanor Coerrová vypráví ve své knize pro děti „Sadako“, která vyšla v roce 1993, příběh 

děvčátka, které deset let po svržení atomové bomby na Hirošimu onemocnělo leukémií. 

Příběh vychází ze staré japonské legendy, podle které se člověku splní přání, pokud složí 

1000 papírových jeřábů. 

Nejen Hirošima a Nagasaki, ale i Černobyl a Fukušima ukázaly, jaká nebezpečí s sebou nese 

radioaktivita. 

A my víme, že toto nebezpečí číhá „přímo před našimi dveřmi“. V české jaderné elektrárně 

Temelín docházelo v uplynulých letech neustále k poruchám vzbuzujícím obavy. Nesmíme 

přestat upozorňovat na nebezpečí a bojovat proti nim! 

 

Naší „Akcí 1000 jeřábů“ chceme dát impulz, aby děti už nikdy neonemocněly na následky 

radioaktivity. 

 

Za tímto účelem chceme na různých místech v Bavorsku a Sasku – a pokud se nám to podaří 

i v Rakousku, České republice a na Slovensku – zorganizovat akce se skládáním jeřábů. 

 

Složení jeřábi by pak měli efektním způsobem (prosím pozvat tisk, rozhlas a televizi) ve 

stejnou dobu 31.08.13 v 15 hodin vzlétnout na balóncích naplněných héliem s naším 

poselstvím „Stop Temelínu“ a „Atomová energie – Ne, díky!“ z různých míst k obloze. 

 

Kromě toho vypustíme 50 jeřábů v rámci konference k Temelínu (viz níže) přímo v místě 

konání. 

 

Sdělte mi prosím (b.schneider@santofit.de) do 21. června 2013, zda se zúčastníte a můžete 

zorganizovat akci se skládáním (např. ve školách, zařízeních pro děti, u stánků při 

slavnostech, na pěších zónách s VIP osobami atp.) a kolik jeřábů přibližně složíte. 

 

Návod na skládání najdete v příloze jako soubor PDF 

nebo na http://www.youtube.com/watch?v=QFEuUmmGCks 

 

Balónky lze získat přes Zelený obchod (Grüner Shop). 

Helium si musíte zajistit na místě. 

 

Podle Německého řízení letového provozu (Deutsche Flugsicherung) je možno vypustit bez 

povolení až 500 balónků. 

 

Beate Schneider, Eslarn/Opf., Germany, Grüne NEW, Tel: 0049 (0)9652 815918; 

b.schneider@santofit.de – Sprache Deutsch/ language German 

 

 

 

Dne 14./15. září 2013 pořádají ZELENÍ (GRÜNE Fichtelgebirge), občanská iniciativa STOP 

TEMELÍNU a Brigitte Artmannová již 3. konferenci k Temelínu s Janem 

Haverkampem z Greenpeace. Proběhne každoroční prohlídka Jaderné elektrárny 

Temelín v České republice s návštěvou nejstřeženějšího traktu, strojovny a s následnou 

konferencí za účasti expertů v nedaleké Hluboké nad Vltavou. Počet účastníků je omezený, 

přihlášky zasílejte prosím na Brigitte Artmannovou (tel. +49 923162821; mobil +49 

1785542868;  brigitte.artmann@gruene-fichtelgebirge.de; www.gruene-fichtelgebirge.de 

mailto:b.schneider@santofit.de
http://www.youtube.com/watch?v=QFEuUmmGCks
mailto:b.schneider@santofit.de
mailto:%20brigitte.artmann@gruene-fichtelgebirge.de;
http://www.gruene-fichtelgebirge.de/

