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Z důvodu možnosti výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě 
Březový potok se město Horažďovice rozhodlo uspořádat protestní akci formou 
divadelního představení – úložišťové satiry Světlo lucerny v Kulturním domě 
v Horažďovicích v sobotu 2. dubna 2016 od 15:00 hodin v podání divadelních ochotníků 
„Roztočkolektiv“ z Dolní Cerekve. Vstupné bude dobrovolné.   
 
Divadelní hra A. Jiráska Lucerna posloužila scénáristovi a textařovi písní Pavlovi Kovářovi jako předloha 
k napsání této úložišťové satiry. Děj se hemží milostnými zápletkami a přímými i nepřímými iluzemi na 
„radioaktivní“ aktéry známé z médií. Sám scénárista si vystřihne postavičku bělovlasého odborníka na 
ukládání jaderného odpadu, ve hře zvaného jako ředitele Českých energetických tunelů (ČET), v 
doprovodu sexy mluvčí. Petr Kovář se svými svalnatými lýtky se perfektně vžije do role ředitelky 
Státního úřadu pro jaderné zamoření (SÚJZ). Jeho hereckým partnerem je Filip Vláčil v roli starosty, 
který se ředitelce SÚJZ Drábíkové upsal ke spolupráci, ale teď se z ní snaží vycouvat. Manželky obou 
herců si zahrály role aktivistek Lidušky (Iva Vláčilová) a Haničky, co se „tak ráda poutá“ (Marta 
Kovářová). A společně s aktivistkou spolku 2. Alternativa Alenou Slavingerovou (v roli aktivistky 
Marušky) brání umělecky i herecky úžasně ztvárněnou lípu (Anežka Vláčilová) a krásnou přírodu 
Pačejovska, aby pod ní neskončil jaderný odpad. V tom jim také rafinovaně pomáhají elementy ohně 
(hraje Otakar Doležal), vody (Monika Vacková) a větru (Petra Konířová). Také vodník (Vlaďka 
Svobodová) – pomáhá nápovědou. A taky pomáhá někdo, od koho byste to v žádném případě nečekali. 
I samotnou jadrnou Drábíkovou totiž rozněžní skvosty zdejší přírody.  
 
Naším hlavním cílem je vyškrtnutí lokality Březový potok na Horažďovicku ze seznamu 
lokalit pro vybudování hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu.  
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