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Slovo úvodem

Motto: „Calla – ruka podaná přírodě“

Dovolte mi krátké ohlédnutí na uplynulý čtrnáctý rok 

práce občanského sdružení Calla a jeho snahu o záchranu 

prostředí. Při tomto pohledu vidím silnou organizaci, která 

se úspěšně profi luje nejen ve svých tradičních oblastech – ener-

getice a ochraně přírody, ale posiluje rovněž v ekologickém 

poradenství.

Již roky usilujeme o změnu energetiky směrem k trvalé udržitelnosti s důrazem na 

čisté, obnovitelné zdroje fungující blízko místa spotřeby. Pro tento cíl přinesl rok 2005 

úhelný kámen – zákon na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jsme 

rádi, že jsme byli při tom a že jsme mu pomohli na svět. Usilovali jsme též o bourání 

dalších mýtů, které u nás problematiku obnovitelných zdrojů provází. Zasloužili 

jsme se o vážnou diskusi o právech veřejnosti a obcí, u nichž by mělo vyrůst hlubinné 

úložiště vyhořelého jaderného paliva či nové reaktory v souvislosti s novelou atomo-

vého zákona. 

Uspěli jsme v nosné kauze programu ochrany přírody věnované krajskému zámě-

ru na vybudování střediska zimních sportů na Chlumu v nynějším boletickém vojen-

ském výcvikovém prostoru. I díky aktivitám Cally Jihočeský kraj svůj úmysl v centru 

zachovalé přírodní oblasti opustil. S nově vytvořenou výstavou fotografi í Příroda 

Boletic jsme navštívili řadu měst v Jihočeském kraji. Vstupem do desítek správních 

řízení jsme hájili zájmy ochrany životního prostředí. Za sebou máme i další rok prací 

při údržbě Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn.

Vstupem do projektu Krajské sítě environmentálních center KRASEC jsme pod-

statným způsobem rozšířili fungování Cally jako ekologické poradny a to včetně 

personálního posílení. Postupně nám tak léta obývaná kancelář začíná být malá, 

protože rok 2005 jsme končili již se šesti profesionálními pracovníky. Našli si k nám 

cestu i dobrovolníci a my se učíme spolupráci s nimi. Základ Cally pak tvořilo 36 čle-

nů a dalších 16 členů přispěvatelů.

Jako předseda sdružení chci na tomto místě upřímně poděkovat všem, kteří 

pro Callu pracují a kteří Calle pomáhají na její cestě nabízet pomocnou ruku lidem 

k ochraně prostředí pro život. 

Edvard Sequens
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V kanceláři sdružení Calla 

jste v roce 2005 mohli potkat:

Edvard Sequens, 40 let
Jako předseda sdružení má na starosti vedení Cally. Od roku 1997 

pracuje především na projektech z oblasti energetiky, zodpovídá 

za energetický program sdružení. Zbude-li čas, který navíc ukrá-

dá stavba domu, rád putuje krajinou na kole i pěšky, nejraději 

pak po horách.

Vladimír Molek, 51 let
Zodpovědný za program ochrany přírody a odborný eko-

poradce v téže oblasti. Vedoucí projektů ochrany přírody. 

V Calle zaměstnán od roku 1997. Volný čas věnuje zahradě, 

chovatelství, fi latelii a vnoučatům.

Romana Panská, 33 let
V Calle pracuje od roku 1996, z mateřské dovolené se vrátila 

na místo účetní a hospodáře sdružení. Volné chvíle dělí mezi 

rodinu, se kterou ráda tráví čas v přírodě a při různých hrách 

a aktivní činnost ve Straně zelených. 

Petra Veselá, 28 let 
Osvědčila se jako asistentka energetických projektů. Do polo-

viny loňského roku pomáhala organizovat semináře, besedy 

a další aktivity. Byla velikou podporou v tlumočení. Navštěvuje 

divadlo, kino, s milými lidmi poznává nové kultury, tradice, 

jazyky. 

Hana Gabrielová, 28 let
V září nastoupila jako asistentka energetického programu, 

především pak má na starosti projekty v oblasti jaderné ener-

getiky. Dlouhodobě se podílí na osvětě v oblasti pěstování 

a využívání konopí setého, je i agroporadcem pro tuto oblast.

Petr Drahoš, 33 let
Přišel do Cally v červenci jako poradce v souvislosti se zahá-

jením projektu sítě Krasec, od září pracuje na plný úvazek. 

Stará se o provoz kanceláře a příležitostně se věnuje i práci na 

dalších projektech. Ve volném čase hodně čte a sbírá informa-

ce (nejen na webu).

Klára Řehounková, 28 let

Vede projekt na ochranu pískoven a dodává odborné podkla-

dy pro činnost programu ochrany přírody, pro který pracuje. 

Ve volném čase, který momentálně nemá, cestuje nejen po 

pískovnách, opečovává muže a králíka Cesmínka a odreagová-

vá se četbou a vařením exotických jídel. 

Výbor sdružení Calla

dnes tvoří Tomáš Malina, Vladimír Molek, Romana Panská, Josef Polívka, Jiří 

Řehounek a Edvard Sequens. Předsedou sdružení byl zvolen Edvard Sequens, 

hospodářkou Romana Panská. Revizorkou sdružení je Štěpánka Homolková. 

Poděkování patří Daliboru Stráskému, který až do prosince pracoval ve výboru 

sdružení a Pavlíně Šímové a Markétě Šiškové, které byly členkami revizní komise.
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Program na podporu trvale udržitelné 

energetiky
Motto: „Calla – život s čistou energií“

Rok 2005 byl důležitý pro budoucí podobu české ener-

getiky. V Parlamentu totiž probíhal klíčový zápas o zákon 

na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů, kterému 

jsme pomáhali na svět. Přestože k výsledné podobě máme výhrady, podařilo se 

pomocí jeho paragrafů připravit základ pro rozvoj výroby čisté elektřiny v České 

republice. Za poslanci i senátory jsme často mířili i za jiným cílem – novelou ato-

mového zákona, jež se po odročení v Senátu opět dostala do hry. Měla napravit 

nyní existující zvýhodňování jaderného průmyslu a především pomoci obcím, 

u nichž stát hledá místo pro uložení vyhořelého jaderného paliva. 

Plné ruce práce jsme měli jako energetická poradna. Zájem o poradenství, 

zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie, vzrostl. Spolu s otevíráním 

trhu s elektřinou se navýšila práce s klienty Sdružení spotřebitelů elektřiny, pro 

něž jsme do konce roku vedli smluvní poradnu. Kořením našich informačních 

aktivit pak byly přednášky na středních a vysokých školách a také pro širokou 

veřejnost. Zmiňme alespoň vystoupení na téma větrné energetiky na konferenci 

„Tvář naší země – krajina domova“ v Průhonicích nebo na konferenci Obnovitel-

né zdroje energie v Hradci Králové. 

Projekt dvojice větrných elektráren u Pavlova na Českomoravské vysočině 

jsme prodali. Završili jsme tak několik let marné snahy o jejich stavbu, kdy se 

nám bohužel nepodařilo vyřešit věc podstatnou – investiční prostředky. Calle se 

tak prodejem projektu se všemi potřebnými povoleními alespoň vrátily peníze 

doposud vynaložené.

Energetické projekty realizuje Edvard Sequens s podporou asistentky progra-

mu. Na jejím místě došlo v průběhu roku ke změně, kdy se Petra Veselá navrátila 

do Prahy a uvolněné místo rychle zaplnila Hana Gabrielová. 

Zákon na podporu obnovitelných zdrojů energie

Klíčovým důvodem, proč se v naší zemi k získávání energie tak málo využívá ta, 

již nám v hojné míře nabízí Slunce, vítr, biomasa či voda, bylo nejasné legislativní 

prostředí. Především nejistota dlouhodobě stabilních výkupních cen vyrobené 

energie odrazující investory. Snažili jsme se proto pomocí lobování umožnit při-

jetí zákona na podporu výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. 

Protože se při tom odehrávalo zásadní střetnutí mezi zastánci „velké“ jaderně-

fosilní energetiky a moderní decentralizované energetiky obnovitelné, byl to 

zápas obtížný a dlouhý. Vlastní návrh zákona byl v Poslanecké sněmovně pro-

jednáván již od roku 2004, prošel mnoha změnami (např. zcela vypadla podpora 

obnovitelného tepla), aby jej na samém konci čekalo odmítnutí  prezidentem 

Klausem. Nakonec ale byla letitá snaha korunována úspěchem a již rok 2006 

ukáže, nakolik budou přijaté paragrafy fungovat v praxi.

Bourání mýtů o obnovitelných zdrojích energie

Dalšími bariérami vyššího využívání obnovitelných zdrojů v podmínkách České 

republiky je řada předsudků. Projektem jsme ve spolupráci s partnery a za 

podpory německé Grüne liga navázali na „bourání mýtů“ o větrné energetice. 

Zaměřili jsme se na klasickými energetiky mediálně často zneužívané téma – vliv 

větrných elektráren na stabilitu elektroenergetické sítě. V červnu jsme proto 

organizovali tematický workshop v Rakouském kulturním fóru v Praze. Německé 

zkušenosti tu představil Karsten Burges z organizace Ecofys, spolu s ním dis-

kutovali také čeští odborníci z elektrodistribučních a přenosových společností 

a provozovatelé a projektanti větrných elektráren. Ukázalo se, že problém není 

tak žhavý, jak by se mohlo zdát.

V listopadu jsme nakousli druhé téma – soužití památkově chráněných objek-

tů se solárními panely. Seminář „Slunce pro památky“ v Českých Budějovicích 

jsme uspořádali jako součást regionálního stavebního veletrhu For Arch 2005. 

Byly zde představeny modelové případy z praxe v Německu a České republice 

a hledána možná shoda mezi ochranou historického dědictví a potřebou ener-

gie na život památek v tomto století. Cesta k nalezení vhodného kompromisu 

bude u nás ale ještě dlouhá.

Quo vadis vyhořelé palivo?

Projekt pod tímto názvem navázal na naši již několikaletou informační podporu 

veřejnosti a obcí, které nesouhlasí, aby u nich bylo nalezeno místo pro hlubinné 

úložiště vyhořelého jaderného paliva. Dnešní zákony i fi nanční síla jim ale dávají 

do ruky kratší konec lana oproti státním úřadům a jadernému průmyslu. I tak se 

podařilo díky všeobecnému veřejnému nesouhlasu včetně jednoznačně odmí-

tavého výsledku šestnácti místních referend dosáhnout ofi ciálního přerušení 

prací ze strany státu až do roku 2009. 

Ve skutečnosti řada aktivit Správy úložišť radioaktivních odpadů pokra-

čovala dál. Během projektu jsme všechny kroky bedlivě sledovali a v případě 

potřeby jim kriticky oponovali. Několikrát jsme se potkali se starosty v různých 

lokalitách, ať již na jejich jednáních nebo u příležitosti řady veřejných akcí, které 

se v jejich obcích k záměru úložiště konaly. Společně jsme pak o problematice 

diskutovali 4. února v Senátu Parlamentu ČR, kde jsme uspořádali seminář 

„Nakládání s radio aktivními odpady a veřejnost“. Výsledkem spolupráce s Hnu-

tím DUHA jsou mimo jiné další dvě čísla zpravodaje JADERNÝ ODPAD? DĚKUJE-

ME, NECHCEME. 

Nezbytným předpokladem pro řešení problematiky radioaktivních odpadů 

je rovnoprávný přístup občanů, státních úřadů a investorů. Zlepšení stavu při 

povolování jaderných zařízení měla obcím přinést změna atomového zákona. 

Pomáhali jsme proto s jejím prosazováním. V červnu jsme sklidili první, byť díky 

výsledné podobě jen částečný úspěch, kdy novelu za svou přijal Senát. Další 
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práci nám ale neustálým odkládáním ničila politika poslanců, kdy se novela ani 

do konce roku nedostala na pořad jednání ve Sněmovně.

V uplynulém roce jsme se věnovali také připomínkování posudku doku-

mentace EIA hodnotící vlivy plánovaného skladu vyhořelého paliva v jaderné 

elektrárně Temelín. Od října až dodnes se navíc účastníme kolaudace 1. bloku 

v Temelíně, které je spojené s povolením řady změn. Vůči vydanému kolaudační-

mu rozhodnutí jsme se pro řadu pochybení úřadů museli odvolat. 

Ani trochu se nám nelíbí záměr fi rmy TIMEX Zdice prozkoumat pro případnou 

těžbu zásoby uranu v Jihočeském kraji i na Vysočině, čemuž jsme úspěšně opo-

novali mediálně i jako účastníci řízení. Uranové zásoby se zkoumat nebudou.

Na problémy jaderné energetiky jsme upozornili na společném stánku 

nevládních organizací v centru Českých Budějovic u příležitosti Světového dne 

životního prostředí. Aktivně jsme se zúčastnili i řady mezinárodních setkání 

zaměřených na problematiku jaderné energetiky.

Projekt „Central European Regions Cluster 

for Energy from Renewables” neboli CER2

Ve spolupráci se 14 partnery střední Evropy jsme v rámci mezinárodního 

projektu CER2 druhým rokem pracovali na podpoře čisté energetiky, osvětě 

či vzdělávání malých a středních fi rem zabývajících se obnovitelnými zdroji 

energie. Převedli jsme do českých podmínek skripta zaměřená na solární ohřev. 

Spolupracovali jsme s Veronicou Brno na zajištění české účasti na prvním trenér-

ském kurzu na téma dálkového vytápění biomasou v rakouském Güssingu. Pro 

zainteresované organizace z Jihočeského kraje jsme zorganizovali workshop, 

kde jsme prohovořili možnost založení podpůrného centra pro vznikající malé 

fi rmy v oboru obnovitelných zdrojů. 

Program ochrany přírody a krajiny

Motto: „Jihočeská příroda – věc občanů“

Loňský rok přinesl v programu ochrany přírody zásad-

ní, a dá se říci, že existenční změny. Tím, že se stala Calla 

rovnocenným partnerem v projektu sítě ekologických 

poraden KRASEC, dostalo novou podobu i středisko účasti 

veřejnosti SÚVa. V praxi to znamená logické a prospěšné pro-

pojení aktivit souvisejících s naší účastí v povolovacích řízeních a rozhodovacích 

procesech s úsilím o zvýšení a zkvalitnění účasti veřejnosti, zajišťováním pora-

denství a pořádání osvětově výchovných a vzdělávacích akcí. Prostřednictvím 

Nadace rozvoje občanské společnosti jsme získali grant z programu Transition 

Facility podpořený EU umožňující pokračovat v projektu „Ochrana jihočeské 

přírody – věc občanů“. Tato podpora znamenala navázat v plném rozsahu na 

předchozí aktivní účast ve správních řízeních, včetně možnosti věnovat se dlou-

hodobým kauzám a kampaním. Projekt rovněž umožnil posílit program ochrany 

přírody o odbornou asistentku, botaničku, což mimo jiné zvýší i potenciál 

podávaných a řešených projektů celého programu. Určitým omezením se pro 

naší činnost staly novely některých zákonů, zejména pak zákona č. 114/1992 Sb. 

Naštěstí však nedošlo k přijetí dalších zákonů omezujících činnost nevládních 

organizací a zužujících ochranu životního prostředí.

Jednou z hlavních aktivit v uplynulém roce byla pokračující kampaň proti 

výstavbě střediska zimních sportů ve vojenském prostoru Boletice. Po přijetí 

Boletic do soustavy Natura 2000 vládním nařízením č. 19/2005 (Vyhlášení Ptačí 

oblasti a zahrnutí území do seznamu Evropsky významných lokalit) byla koncem 

roku 2005 splněna i druhá část požadavku petice proti výstavbě Střediska zim-

ních sportů Chlum, neboť Jihočeský kraj ustoupil od záměru budovat středisko 

v této lokalitě. Přispělo k tomu zcela jistě nejen 6 072 podpisů pod petici, ale 

i další aktivity nevládních organizací a sdružení Calla.

Pozornost byla věnována schvalovacím procesům územních plánů, kde jsme 

předložili řadu připomínek k návrhu velkého územního celku Novohradské 

hory i k dalším územním plánům s důrazem na neopomenutí ochrany přírody 

a krajiny při plánovaném rozvoji sídel. Dle významu jsme vstupovali do procesů 

posuzování vlivů staveb na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) 

a snažili se o větší zapojení a zájem veřejnosti o tyto procesy. Jednalo se zejmé-

na o dva záměry společnosti LIDL v Českých Budějovicích, výstavbu dálnice D3 

a rychlostní komunikace R3 a výstavbu obalovny živičných směsí u obce Hůry. 

Od posledně jmenovaného záměru investor pod tlakem veřejnosti, obcí a na 

základě předložených posudků ustoupil.

Díky projektu KRASEC vzrostl počet kulturně osvětových a vzdělávacích 

pořadů. Mezi nejúspěšnější lze zařadit výstavu „Příroda Boletic“, kterou v jed-

notlivých místech doprovázely tématické přednášky. Ochranářsky orientované 
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Zelené čtvrtky se setkaly tradičně se zájmem veřejnosti. Po zrušení programu 

dopravy jsme se připojili ke kampani Den bez aut a Evropský týden mobility 

zorganizováním panelové diskuse na téma „Má železnice v jižních Čechách zele-

nou“? a infostánkem před českobudějovickou radnicí.

Pokračovali jsme rovněž v péči o Národní přírodní rezervaci Brouskův mlýn 

a dokázali jsme díky vydatné pomoci brigádníků z řad studentů a příznivců Cally 

splnit zadaný úkol v požadovaném termínu i kvalitě.

Ochrana jihočeské přírody – věc občanů

Díky podpoře stejnojmenného projektu EU prostřednictvím Nadace rozvoje 

občanské společnosti jsme mohli po ukončení projektu Nadace Open Soci-

ety Fund Praha navázat na naše aktivity spojené s přímou účastí sdružení ve 

správních řízeních. S využitím ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny jsme se na základě tzv. generální žádosti zúčastňovali vybra-

ných správních řízení vedených na úrovni ministerstva životního prostředí, správ 

CHKO, krajského úřadu i městských a obecních úřadů. Zaměřili jsme se rovněž 

na ta řízení a procesy, kde jsme mohli podpořit místní občanské aktivity, což 

souvisí rovněž s naší poradenskou činností. Do významných řízení vstupujeme 

v součinnosti s dalšími nevládními organizacemi a občanskými sdruženími. Tra-

diční a dlouhodobou spolupráci máme se sdružením Jihočeské matky, Hnutím 

Duha, Českou společností ornitologickou, Ekologickým právním servisem, Dět-

mi Země, Zvíkovským okrašlovacím spolkem. Nezbytnou součástí těchto aktivit 

je využívání zákonů č. 123/1998 Sb. a č. 106/1999 Sb. o poskytování a právu na 

informace. Do rozhodovací fáze se dostalo projednávání protipovodňových 

opatření na Malši. V součinnosti s občanským sdružením Malše, Hnutím Duha 

a Jihočeskými matkami se snažíme obhájit ve správních řízeních přijatá levnější 

variantní řešení, která jsou zároveň šetrnější k přírodě. 

Příroda vojenského prostoru Boletice

Projekty směřující k ochraně přírody vojenského prostoru Boletice byly podpo-

řeny v loňském roce Nadací Partnerství a Velvyslanectvím nizozemského krá-

lovství. Kromě toho bylo možno řadu aktivit realizovat v rámci projektu KRASEC 

a NROS. Jednalo se zejména o kontinuální vedení a koordinování kampaně proti 

výstavbě střediska zimních sportů v lokalitě Chlum, prezentování biologických 

průzkumů a přijetí polyfunkční studie směřující k uvolnění okrajových částí VVP 

Boletice pro měkkou turistiku. Přírodě Boletic byla věnována i výstava fotografi í, 

kterou kromě Českých Budějovic shlédli v loňském roce i v Českém Krumlově. 

Putovní výstavka „Boletice – klenot přírody“ doplněná o expozici „Natura 2000“ 

navštívila v tomto období sedm obcí. Součástí jednotlivých instalací výstav 

byly přednášky pro veřejnost prováděné členem ČSO Bohuslavem Kloubcem. 

V lednu jsme na téma ochrany přírody v Boleticích uspořádali panelovou 

diskusi. Na ni v září navázala odborná exkurze pro krajské zastupitele a starosty 

obcí. V závěru roku jsme společně s Českou společností ornitologickou vydali 

za podpory Vojenských lesů a statků a Újezdního úřadu vojenského újezdu 

Boletice barevnou brožuru „Příroda Boletic – Významného ptačího území roku 

2006 a Ptačí oblasti soustavy Natura 2000“. K problematice ochrany přírody ve 

vojenském prostoru bylo vydáno několik tiskových zpráv s jejichž pomocí jsme 

veřejnost informovali o vývoji kauzy.

Golfové hřiště Hluboká nad Vltavou

Přijetím studie „Zásady optimalizace pro dokončení golfového hřiště“ v Hlu-

boké nad Vltavou všemi stranami nastalo sice období bilaterálních jednání na 

úrovni kontrolní komise s naší účastí, což ovšem nevylučuje sledování dodržo-

vání zákonnosti. Prostřednictvím Ekologického právního servisu jsme podali 

žalobu proti udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných dru-

hů živočichů. Městský soud v Praze svým rozsudkem zrušil rozhodnutí ministra 

životního prostředí. Ten následně zrušil rozhodnutí svých úředníků z roku 2002 

a vrátil rozhodování o udělení výjimky k novému projednání a rozhodnutí. 

V praxi to znamená, že golfové hřiště je provozováno bez platného a nezbytné-

ho povolení!

Podaná ruka Stropnici

Loňský rok v Národní přírodní rezervaci Brouskův mlýn se odehrál ve znamení 

překvapení a změn. Po letech osvědčené spolupráce s Agenturou ochrany příro-

dy a krajiny v Českých Budějovicích (třináct sezón) převzala roli zadavatele prací 

Správa chráněných krajinných oblastí prostřednictvím Správy CHKO Blanský 

les. Přesto, že se nám pracovníci CHKO snažili vyjít maximálně vstříc, podpis 

smlouvy v Praze neovlivnili, takže v době, kdy měla být hotova první seč, nebyla 

smlouva dosud podepsána! Celkově byla zakázka ze strany zadavatele oproti 

předchozím létům uzavřena na menší fi nanční objem, ale ve větším rozsahu 

práce. To se bohužel projevilo spolu s nepřízní počasí na výsledku rozpočtu. 

Ručně jsme pokosili a uklidili, tj. shrabali a spálili na vyhrazených ohništích 

cca 5 hektarů terestrických rákosin a porostů podmáčených a ostřicových luk. Při 

těchto pracích odpracovalo 38 brigádníků 1 568 hodin, za které obdrželo přísluš-

nou mzdu. Dalších 119 hodin věnoval kosení Vladimír Molek. Práce jsme i díky 

maximálnímu osobnímu nasazení Jendy Tomana odevzdali včas a v tradiční 

kvalitě, což bylo důležité také z toho důvodu, že jsme pracovali jako subdodava-

telé pro STROM Jirky Marka. Až na výjimku jsme měli štěstí na brigádníky, kteří 

se snažili, seč počasí, zejména záplavy, dovolovalo. Rovněž základna na Peškově 

mlýně fungovala také až na výjimku bez rozepří a ukázalo se, že bez tohoto 

zázemí nejsme schopni práce realizovat. Kromě vlastní práce měli brigádníci 

možnost seznámit se s historií a problémy chráněného území a s cílem ochra-

nářských opatření. Oproti předchozím létům a zejména pak roku 2004, byla znát 

nepřítomnost dalších členů Cally.
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Jihočeská síť ekologických poraden 

KRASEC a ostatní veřejné aktivity
V červnu začala realizace dvouletého projektu budo-

vání sítě ekologických poraden v Jihočeském kraji pod 

názvem KRASEC. Přibližně 11,6 milióny korun jej podpořil 

Evropský sociální fond (ESF) spolu s Ministerstvem život-

ního prostředí. Partnery projektu jsou vedle Cally další jiho-

české neziskové organizace – společnost ROSA (České Budějovice), Ekologický 

právní servis (Tábor), ČSOP Šípek (Český Krumlov), Dřípatka (Prachatice), INKA-

NO – Občanská poradna (Písek) a Český nadační fond pro vydru (Třeboň). Rovněž 

Jihočeský kraj, který v projektu hráje roli zprostředkovatele kontaktů, garanta 

akcí a také poskytuje prostory pro některé akce. Dalším významným partnerem 

je Fakulta managementu veřejného sektoru VŠE v Jindřichově Hradci, která má 

na starosti konzultace k metodice práce a sociologický průzkum potřeb cílových 

skupin. V rámci rozšiřování sítě do „bílých míst“ kraje se smluvní poradnou stala 

Šmidingerova knihovna ve Strakonicích a Florianus z Jindřichova Hradce. Edvard 

Sequens se ve výboru projektu podílel na jeho řízení a Vladimír Molek v redakční 

radě čtvrtletníku KRASEC na přípravě časopisu. 

Kromě již u jednotlivých programů uvedených akcí, jsme v červnu uspořádali 

výstavu „Vydra říční – tajemná dáma vod a mokřadů“ v městské galerii v Lišově. 

Doprovodný výukový program zaměřený na ochranu vydry říční a soustavu 

Natura 2000 proběhl v místní základní škole. Během června se také uskutečnila 

výstava a přednáška „NPR Brouskův mlýn ve fotografi ích Jana Ševčíka a Jana 

Nového“ ve Šmidingerově knihovně ve Strakonicích.

Zapůjčili jsme od o. s. Ekodům a během září v Jihočeské vědecké knihovně 

v Českých Budějovicích prezentovali úspěšnou výstavu „Harmonie, ekologie, 

ekonomika v bydlení“. Po její vernisáži jsme jako doprovodný program uspořá-

dali nezvykle navštívenou přednášku Ing. Arch. Aleše Brotánka „Ekodomy – lepší 

bydlení v teorii i praxi“. Obě akce se konaly ve spolupráci se společností Rosa.

Ve spolupráci s Rosou jsme také v minulém roce pokračovali v měsíčním 

cyklu přednášek a besed nazvaném Zelené čtvrtky v galerii Měsíc ve dne v Čes-

kých Budějovicích. Na únor Calla zajistila přednášku Vlastimila Karlíka z Arniky 

„Nebojme se NATURY“, v dubnu jsme cestovali na ropná pole Ázerbajdžánu 

spolu s pozorovatelem EBRD a spolutvůrcem fi lmu „Zdroj“ Martinem Skalským 

a v červnu jsme debatovali o plánech na splavnění Vltavy s Janem Zemanem. 

V září jsme pokračovali přednáškou „Památné stromy Českobudějovicka“ s Jiřím 

Gergelem a za dlouhých listopadových nocí jsme se s brněnským astronomem 

Janem Hollanem zaměřili na problematiku tzv. světelného znečištění.

Začátkem každého měsíce od nás dostávají nejen naši členové a příznivci pravidel-

nou porci informací o dění v regionu, aktivitách Cally i podobně zaměřených organi-

zací a řadu zajímavostí k tomu. To vše elektronicky v podobě zpravodaje Ďáblík.

Ekologická poradna Cally v roce 2005

Calla, kromě realizace řady projektů, funguje jako 

ekologická poradna se specializací na energetiku 

a ochranu přírody. V prvním pololetí bylo naše poraden-

ství podpořeno ze Sítě ekologických poraden (dotace 

Ministerstva životního prostředí). Od července pak 

poradci – Edvard Sequens, Vladimír Molek a Petr Drahoš 

pracují na část úvazku pro projekt Krajské sítě environ-

mentálních center KRASEC, což platí Evropský sociální 

fond opět s MŽP. Stanovili jsme pevné hodiny, kdy nás 

v poradně můžete najít, celkem to je 12 hodin týdně 

od pondělí do středy, ale i v jiný čas řešíme dotazy poslané elektronicky nebo 

telefonické. V závěru roku jsme přetvořili internetové stránky věnované našemu 

poradenství, najdete zde také některé často kladené dotazy.

Díky projektům se zlepšilo naše vykazování porad a tak nyní můžeme provést 

drobnou inventuru loňského roku. Vyřídili jsme v něm celkem 394 porad. Takřka 

50% dotazů směřovalo do oblasti energetiky (nejčastěji na obnovitelné zdroje 

energie, ale i vyloženě spotřebitelské dotazy, protože jsme vloni radili i pro 

Sdružení spotřebitelů elektřiny), 12 % bylo zaměřeno na ochranu přírody a 13 % 

na účast veřejnosti a vůbec využití právních mechanismů při ochraně životního 

prostředí. Další témata byla v poradách zastoupena takto: odpady 5 %, ochra-

na zeleně 4 %, vody 2 %, zvířat 2 %, doprava také 2 %, ochrana ovzduší, otázky 

bydlení a ekologické zemědělství po 1 %. Dotazy směřující pouze na poskytnutí 

kontaktů se objevily v celých 7 % případů. 

 Vyřízení v 83 % případů skončilo podáním žádané informace, u 7 % odkazem 

nebo zprostředkováním na jinou organizaci, která se problémem zabývá. V 8 % 

případů se jednalo o procesní poradenství a pouze ve 2 % jsme se věnovali 

zpracování analýzy či posudku. Nejčastěji se na nás s žádostí o pomoc obrací 

jednotlivci – občané (46  %), dále poměrně často radíme ostatním neziskovým 

organizacím (23 %), ale i veřejným institucím (15 %). Zvýšil se počet rad podni-

katelům (11 %), naopak poklesl počet žádajících studentů hledajících informace 

pro svou práci (5 %). E-mailem, ať již přímo nebo přes formulář ze stránek www.

calla.cz se nás dotazuje nejvíce klientů – plných 44 %. Často pak vyřizujeme tele-

fonické dotazy (41 % porad). Osobně jsme s klienty hledali řešení 57 krát (14 %), 

přičemž jen polovina těchto návštěv byla dopředu dohodnuta. 

 Ke zkvalitnění a rozšíření našeho poradenství přispívá výměna zkušeností 

v rámci Sítě ekologických poraden STEP, které jsme členem a v posledních měsí-

cích i školení poradců, jež probíhá v rámci jihočeského KRASCE. 
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Zpráva o hospodaření za rok 2005

Příjmy v roce 2005:
členské příspěvky   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 700 Kč 

EU program Transition Facility – NROS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 744 800 Kč

esf – Operační program lidských zdrojů  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 434 400 Kč

Nadace Partnerství   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   284 000 Kč

grant Velvyslanectví Nizozemského království v ČR  .  .  .  .  .  .  .  . 168 000 Kč

Síť ekologických poraden STEP   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15 300 Kč 

Český nadační fond pro vydru  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 000 Kč

grant Hornorakouské vlády.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  417 200 Kč

Grüne Liga Berlín.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   40 400 Kč

pronájem kancelářských prostor   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   28 800 Kč

hlavní činnost.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 134 500 Kč 

úroky z bankovních účtů  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   13 000 Kč 

Příjmy celkem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 295 100 Kč 

Výdaje v roce 2005:
mzdové náklady (včetně soc. a zdrav. pojištění)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 176 500 Kč 

konzultace a odborné expertizy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42 000 Kč

nákup služeb  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  457 400 Kč 

tisk, kopírování materiálů   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68 300 Kč

cestovné.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 100 Kč

propagace.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   8 400 Kč

nájemné .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  114 600 Kč

energie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 600 Kč 

telefon, internet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101 500 Kč 

poštovné   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 100 Kč 

kancelářský materiál a drobné výdaje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    42 200 Kč 

technické vybavení, software  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53 300 Kč 

nákup techniky (10% podíl sdružení v rámci projektu NROS).  .  .  .  . 91 300 Kč

opravy, udržování, tonery   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46 700 Kč 

odborná literatura, časopisy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   6 300 Kč 

kancelářské vybavení  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 100 Kč

pojištění kanceláře a zaměstnanců  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 400 Kč

členské příspěvky v jiných organizacích  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3 000 Kč

bankovní poplatky .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   6 300 Kč 

Výdaje celkem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 303 100 Kč 

Hospodářský výsledek za rok 2005   .  .  .  .   992 000 Kč

Pozn.: Nejedná se toliko o zisk, ale o předem získané grantové prostředky 

určené k naplnění podpořených projektů v roce 2006.

Poděkování
V roce 2005 naše projekty podpořili:

• arsenal research, Rakousko

• Český nadační fond pro vydru

• Grüne Liga Berlín

• Hornorakouská vláda

• Nadace Partnerství

• Nadace rozvoje občanské společnosti

• Síť ekologických poraden STEP

• WFG Schwäbisch Hall

• Velvyslanectví Nizozemského království v ČR

Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za jejich laskavou fi nanční podporu. 

Za pomoc a spolupráci dále děkujeme 
Agentuře ochrany přírody a krajiny – středisko České Budějovice, Agentuře STROM, Aranžerskému ateliéru 

AREX, Arnice, Anně Bauerové, Ivanu Benešovi, Michalu Bernardovi, Aleši Brotánkovi, Karstenu Burgesovi, 

Petru Bürgrovi, Martinu Bursíkovi, Olze a Zdeňkovi Černých, České společnosti ornitologické, Pavlu Čihákovi, 

Dětem Země, Jiřímu Dvořákovi, Econnectu, Janě Egerové, o. s. Ekodům, Ekologickému právnímu servisu, 

Martině Filipové, Jiřímu Flíčkovi, Ludmile Freiové, manželům Gabrielovým, Yvonně Gailly, Jiřímu Gerglovi, 

Vítu Grulichovi, Zuzaně a Jiřímu Guthovým, Petru Henebergovi, Josefu Hláskovi, Luboru Hláskovi, Hnutí 

DUHA, Janu Hollanovi, Petru Holubovi, Janu Horovi, Pavlu Hrubému, Jaroslavu Hruškovi, Ivě Jakešové, 

Zdeně Jelenové, Jihočeské vědecké knihovně, Lucii Jílkové, Kamile Kanichové, Bohuslavu Kloubcovi, Martinu 

Kolářovi, Františku Korbelovi, Vojtěchu Koteckému, Monice Koupilové, Tereze Kouřilové, Zdeně Křenové, 

Janě Kubové, Vladimíru Kučeravému, Petru Kuřinovi, Lidové škole umění v Českých Budějovicích, Literární 

kavárně a galerii Měsíc ve dne, Lize ekologických alternativ, Tomáši Malinovi, Liboru Matouškovi, Karlu 

Merhautovi, Ludmile a Karlu Murtingerovým, Miloši Navrátilovi, Obecnímu úřadu v Brloze, Odboru životního 

prostředí Magistrátu města České Budějovice, Gabriele Pohlové, Janu Pokornému, Rakouskému kulturní-

mu fóru v Praze, Bernhardu Rieplovi, ROSE – Jihočeské společnosti pro ochranu přírody, o. p. s., Sdružení 

Jihočeské matky, Jitce Seitlové, Janě Sequensové, Martinu Skalskému, Správě CHKO Blanský les, Daliboru 

Stráskému, Vladimíru Šámalovi, Růženě Šandové, Janu Ševčíkovi, Šmidingerově knihovně ve Strakonicích, 

Růženě Štojdlové, Ivanu Študlarovi, Romanu Šubrtovi, Tiskárně JAVA, Janu Tomanovi, Evě Tylové, Janě 

Vaňkové, Pavlu Vlčkovi, Vojenským lesům a statkům – divize Horní Planá, Janě Vozábalové, Petru Vrzáčkovi, 

Aleně Vydrové, Julianu Woodovi, Základní škole v Kájově, Zelenému kruhu, ZO ČSOP Veronica a všem členům 

přispěvatelům.

Také bychom chtěli poděkovat i ostatním jednotlivcům a organizacím, jejichž 

spolupráce nám byla vítanou pomocí v naší činnosti. 

Pokračování našich aktivit závisí na Vaší podpoře! Děkujeme za ni.

Číslo našeho konta: 

3202800-544 / 0600 u GE Money Bank, a. s., pobočka České Budějovice
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Ekologická poradna sdružení Calla 

– poradenství pro Vás
Mimo běžná témata ekologické poradny u nás můžete 

hledat pomoc ve dvou oblastech, na které se speciali-

zujeme:

Ochrana přírody a krajiny – metodická i právní pomoc obča-

nům, obcím a občanským aktivitám při rozhodování o stavbách a činnostech 

ovlivňujících životní prostředí, zapojování veřejnosti do procesů posuzování 

vlivů staveb na životní prostředí, využívání zákonů o poskytování informací, 

zakládání občanských sdružení, organizování občanských aktivit, zprostředko-

vání posudků. 

Za tuto oblast poradny odpovídá Vladimír Molek, dosažitelný na telefonu 387 

311 381, v době nepřítomnosti možno využít druhé tel. linky: 387 310 166, která 

slouží zároveň jako záznamník a fax, e-mail: vladimir.molek@calla.cz

Trvale udržitelná energetika – poradenství občanům, obcím i občanským 

sdružením v oboru obnovitelných zdrojů energie, jejich možnostech, dostup-

nosti, podporách pro realizaci, legislativě apod. Poradna spotřebitelům elektřiny 

při jejich problémech s distributory. Právní a všestranná informační pomoc 

obcím, u nichž by mohlo být vybudováno konečné úložiště vysoceradioaktiv-

ních odpadů, archiv informací k jaderné energetice. 

Pro odpovědi z oblasti energetiky se obracejte na Edvarda Sequense na tele-

fon (se záznamníkem i faxem): 387 310 166, e-mail: edvard.sequens@calla.cz.

Poradenské hodiny pro veřejnost v kanceláři sdružení  – 

Fráni Šrámka 35, České Budějovice:
Pondělí – 9 až 13 hodin (především energetika)

Úterý – 13 až 17 hodin (především všeobecné poradenství)

Středa – 9 až 13 hodin (především ochrana přírody a krajiny)

Osobní návštěva mimo poradenské hodiny je možná po předchozí domluvě. 

Využijte poradenství pomocí e-mailu: calla@calla.cz.

Písemné spojení: Calla, P. O. BOX 223, 370 04 České Budějovice.

Slunce – energie budoucnosti – 

soubor podkladů pro přednášky o možnostech využití sluneční energie

Autor: Edvard Sequens. Jde o pomůcku pro vedení přednášek pro různé skupiny poslu-

chačů. Soubor má podobu 45 powerpointových obrázků včetně doprovodných textů na 

CD. Upraveno i do formátů html a pdf pro možnost tisku fólií pro meotar.  Cena pro školy 

a neziskové organizace je 30 Kč, pro ostatní 80 Kč vč. poštovného a balného.

Větrné elektrárny – mýty a fakta

Zpracovali Edvard Sequens a Petr Holub. Vydala sdružení Calla a Hnutí DUHA, 

České Budějovice a Brno, prosinec 2004. Brožura, která demýtizuje problematiku 

větrných elektráren. Autoři v úvodu uvádějí: „Věříme, že tato informační brožura 

přispěje k tomu, aby dobré projekty byly povolovány a špatné zamítány.” Vyvrací 

řady předsudků na základě faktů ze zemí, které mají mnohem větší zkušenosti 

s realitou větrných turbín. K dispozici je tato brožurka online i ke stažení na www.calla.cz. Pokud byste měli zájem 

o tištěnou podobu, můžeme vám ji poslat za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.

Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn

Vydala Calla, červen 2003. Barevná dvacetistránková brožura s fotografi emi, texty 

a mapovými přílohami popisující přírodní poměry, historii vyhlášení, způsob ochrany 

a podíl nevládních organizací na ochraně chráněného území Národní přírodní rezervace 

Brouskův mlýn na Borovansku. Tištěnou podobu zašleme za úhradu poštovného a balného 

ve výši 20 Kč.

Příroda Boletic – Významného ptačího území roku 2006 

a Ptačí oblasti soustavy Natura 2000

Vydala Calla a Česká společnost ornitologická, prosinec 2005. Barevná dvacetistránková 

brožura formátu A5 s textem a fotografi emi popisující přírodní poměry, historii, ochranu 

a ohrožení vojenského prostoru Boletice. K dispozici též ke stažení na www.calla.cz. 

Bezlesí Boletic

Vydalo sdružení Calla a Česká společnost ornitologic-

ká, červen 2006. Kromě zajímavých informací a řady 

fotografi í obsahuje tato skládačka orientační mapku 

turistických a cyklistických tras ve vojenském újezdu 

Boletice, které jsou přístupné veřejnosti ve zvláštním režimu. 

Publikace je ke stažení na www.calla.cz/boletice. Tištěnou podobu zašleme za úhradu 

poštovného a balného ve výši 20 Kč.

Calla vám nabízí
Publikace:
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Příroda Boletic

Výstava velkoformátových fotografi í autorů Vydrová, Hlásek, 

Ševčík, dokumentující přírodu vojenského prostoru Boletice. 

Možnost instalace buď v zapůjčených závěsných rámech 100×70 

cm pod akrylátem (20 ks) na oboustranných dřevěných panelech 

(5 ks se stojkami), nebo nezarámovanou – fotografi e na pas-

partách (20 ks 100×70 cm). Expozice je doplněna o 6 textových 

panelů s doprovodnými fotografi emi na plastových závěsných 

panelech 100×70 cm. Více informací: vladimir.molek@calla.cz

Právní rádce pro všechny, kdo nechtějí žít u úložiště radioaktivních odpadů

Autor: Vítězslav Dohnal z Ekologického právního servisu. Vyšlo v roce 2001 pro účely první 

právní pomoci veřejnosti v lokalitách ohrožených hlubinným úložištěm. Zájemci zde najdou 

informace o svých právech v různých fázích hledání a povolování úložiště. Doplněno vzory 

podání, petice apod. Příručku vám pošleme za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.

Energetika – Přišel čas ji změnit 

Vydala Calla za podpory Heinrich Böll Stiftung, březen 2006. Plakát formátu A2 znázorňu-

jící obrazem i textem rozdíl mezi neobnovitelnými a obnovitelnými zdroji energie, který 

vyšel pro potřeby výtvarné soutěže „Čistá energie pro modrou planetu”. Plakát si můžete 

vyzvednout zdarma v naší kanceláři nebo vám ho můžeme poslat za úhradu poštovného 

a balného ve výši 20 Kč.

Periodika:
Ďáblík – elektronický měsíčník sdružení Calla 

Každý měsíc přináší články, názory, informace o životním prostředí nejen z jižních Čech. Navíc pozvánky na řadu 

akcí, které můžete navštívit. Rozesílán je e-mailem nebo je ke stažení na www.calla.cz.

Zpravodaj „Jaderný odpad? Děkujeme nechceme.“

Vychází 2 až 3× do roka, vydává Calla a Hnutí DUHA. Zaměřuje se na problematiku vyhledávání úložiště vyhořelé-

ho jaderného paliva v České republice. Rozesílán poštou nebo ke stažení na www.calla.cz.

KRASEC – jihočeský čtvrtletník o životním prostředí a nejen o něm. 

Vydává stejnojmenná síť environmentálních center, jíž je Calla partnerem. Cena čísla je 25 Kč, pro předplatitele 

pouze 20 Kč. Objednávky zasílejte na calla@calla.cz.

Výstava:

Ekonomika jaderné energie – Steve Thomas

Vydala Calla ve spolupráci s Heinrich Böll Stiftung, 2. české vydání, červen 2006 Studie 

britského odborníka zpracovaná pro Heinrich Böll Stiftung, která rozebírá jednotlivé eko-

nomické otázky výstavby a provozu jaderných elektáren. Nastavuje zrcadlo propagandě 

jaderného průmyslu o znovuoživení v této oblasti a jasně říká, že bez masivních státních 

subvencí a záruk není jaderná energetika ekonomicky životaschopná. Publikaci si můžete 

stáhnout  z www.calla.cz Tištěnou podobu vám zašleme za poštovné a balné ve výši 20 Kč.

Chcete nás podpořit?

Vaše podpora je pro naši činnost nanejvýš potřebná. Můžete nám pomoci nejen 

svou spoluprací, ale i fi nančně. Zasláním alespoň 150 Kč ročně se můžete stát 

členem přispěvatelem s právem dostávat naše tiskoviny, včetně zpravodaje 

Ďáblík a pravidelné informace o chystaných akcích. Pokud máte zájem o plné 

členství, obraťte se na nás (na internetové stránce je i formulář). Obdržíte při-

hlášku, stanovy a poté proběhne formální přijetí. Roční členský příspěvek činí 

300 Kč (v případě rodinného členství jen 200 Kč na osobu). Budete se pak moci 

zapojit do plánování našich aktivit a přímo se na nich podílet.

číslo našeho konta: 

3202800-544 / 0600 u GE Money Bank, a. s., pobočka České Budějovice

poštovní adresa: P. O. BOX 223, 370 04 České Budějovice

sídlo: Fráni Šrámka 35, České Budějovice

tel., fax a záznamník: + 420 387 310 166, tel.: + 420 387 311 381

e-mail: calla@calla.cz, Internet: http://www.calla.cz
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Calla – Association for Preservation 

of the Environment conservation 
is a citizens’ environmental association that was founded in 1991. Calla is named after a protected plant, the 

water-arum (Calla palustris).

The mission of Calla is to assist people in their eff orts to protect the environment, to contribute to the conservation 

of valuable ecosystems in Southern Bohemia and to support the development of renewable energy resources.

Program for the support of sustainable energy sources

2005 was important for the future shape of Czech Energy policies. Parties in the Parliament were battling over 

legislation on renewable energy production subsidies which we helped to conceive. Despite our reservations 

concerning its fi nal text, we consider the new law as a success in the preparation of a basis for the development 

of clean energy production in the Czech Republic. We were in touch with deputies and senators also in order 

to discuss new nuclear legislation, back again in the legislative process after an adjournment in the Senate. It 

was supposed to set right the existing preferential treatment of the nuclear industry and in particular to help 

municipalities chosen by the State administration as candidates for spent nuclear fuel depositories.

We were also very busy in our energy consulting activities. We noticed an increase of interest in consultancy, 

in particular on renewable energy sources. Together with the opening of energy market work increased with 

clients of the Association of Energy Consumers to which we have been providing contractual consultancy until 

the end of year. The piece de résistance of our information activities were lectures given in high schools and 

universities as well as those aimed at the general public. As an example, let’s mention contributions on the issue 

of wind energy at the conference “Face of our Earth – the homeland landscape” in Průhonice or at the conference 

Renewable Sources of Energy in Hradec Králové.

We sold the project of coupled wind generators near Pavlov in Czech Highlands. Hence we fi nalized several 

years of failed eff orts to build them. We did not manage to solve the key problem – investment resources. Thanks 

to the sale of the project together with all the necessary authorizations, Calla had at least recuperated its money 

spent on the project.

Energy project are being realized by Edvard Sequens aided by the Program Assistant. During the last year, the 

former Assistant Petra Veselá returned to Prague and was replaced by Hana Gabrielová.

Program for the environment and landscape conservation

Last year brought principal, perhaps existential changes to the program of nature protection. Becoming an 

equitable partner within the project of the ecology consultancies network KRASEC, Calla had given a new shape to 

the center of public participation SÚVa. In fact this means a logical and benefi cial interconnection of the activities 

linked to our participation in authorization and decision-making processes and the eff orts for the improvement 

of participation of the general public providing consultancy and organizing information and educational events. 

Throught the intermediary of the Civic Society Development Foundation (NROS) we received a grant from the 

Transition Facility program supported by the EU in order to continue with the project “Protection of South-

Bohemian Nature – citizens issue”.

This support was intended to link with the former active participation in administrative procedures, including 

the possibility to consecrate us to long-term issues and campaigns. Equally, the project allowed us to strengthen 

the program of nature conservation hiring a specialized Assistant, a botanist, which alongside other issues will 

improve our potential for proposed and implemented projects of the whole program. The new amendments 

of certain laws, in particular Act Nr. 114/1992 Sb. brought certain restrictions to our activities. Fortunately, 

other laws restricting the functioning of NGOs and narrowing the nature conservation were not approved. One 

of our main activities in the last year was the ongoing campaign against the construction of a winter sports 

center in the military area of Boletice. After the inclusion of Boletice within the Natura 2000 network by the 

governmental decision Nr. 19/2005 (Establishment of Special Protection Areas and inclusion into the list of Sites 

of Community Importance) by the end of 2005 the second part of demand of the petition was also achieved 

against the construction of the Chlum winter sports center, because the South-Bohemian Region resigned to its 

plans of building the center in this location. Certainly it was not only the 6072 signatures under the petition that 

contributed to this decision, but equally other activities of the NGOs and of the Calla Association.

We paid attention to decision-making processes of land-use plans, where we presented a number of 

comments to the proposal for the large upland area called Novohradské hory and to other land-use plans 

stressing on the due conservation of nature and landscape during planned urban development. Depending on the 

importance of the issue, we were entering into the processes of environmental assessment for the constructions 

following the Act Nr. 100/2001 Sb. (EIA) and we tried to improve the involvement of general public and to attract 

more public attention to these processes. In particular, this concerned two projects of the LIDL company in České 

Budějovice, the construction of highway D3 and motorway R3 and the construction of a factory for bitumen 

treatment near the village Hůry. Under the pressure of the general public, municipality and on the basis of 

presented assessments, the investor abandoned the last project.

Thanks to the project KRASEC increased the number of cultural, information and educational events. Among 

the most successful was the exhibition “The Nature of Boletice”, accompanied by topical lectures in diff erent 

locations. Green Thursdays oriented to the protection of nature were traditionally met with interest from the 

general public. After cancellation of the transport program, we joined the campaign Day Without Car and the 

European Week of Mobility, organizing a panel discussion on the issue “Has the Railway in South Bohemia been 

given a Green Light?” accompanied with an info kiosk in front of České Budějovice Town Hall.

Management of the Brouskův Mlýn National Nature Reservation

Equally, we continued our care for the Brouskův Mlýn National nature reserve and thanks to the help of students 

and Calla supporters we managed to accomplish the task to the required quality and deadline.

We mowed and cleaned/raked and burned up on reserved fi re spots approximately 5 hectares of land reeds 

and waterlogged under-bushes and of sedge meadows. During this work altogether 38 persons worked 1 568 

hours, for which they were duly paid.

Ecology Consulting of Calla Association – Advisory service for you!

We provide general ecology consulting, while specializing in two fi elds – nature and environment conservation 

and sustainable energy. In June started the implementation of a two years project of building of an ecology 

consultancies network in South-Bohemian region called KRASEC.

“Ďáblík” and other information activities

We publish the e-magazin “Ďáblík” which provides information about our activities and projects. It contains 

opinions, topical essays, invitations, advice and other important information. Information is also available on 

our internet homepage. With the co-operation of the ROSA association we hold regular workshops called ‘Green 

Thursdays’, with interesting guests discussing various topics concerning the environment. We regularly take part 

in ecological markets, with a stand with educational and advertising materials.
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Management report for 2005
Income in 2005:  CZK EUR

membership fees 9,700 335

EU program Transition Facility - NROS 744,800 25,678

esf – Operation Program of Human Resources 434,400 14,977

Partnership Foundation 284,000 9,792

grant of The Netherlands Embassy in the CR 168,000 5,792

Ecology Consultancies Network STEP 15,300 528

Czech Otter Endowment Fund 5,000 172

Grune Liga Berlin 40,400 1,393

grant of High-Austrian government 417,000 14,384

rental of offi  ce space 28,800 993

principal activity 1,134,500 39,114

interests from bank accounts 13,000 448

Income Total 3,295,100 113,605

Expenses in 2005: CZK EUR

salary costs (including social and health insurance) 1,176,500 40,562

consultancy and specialist’s expertise 42,000 1,448

purchase of services 457,400 15,770

printing, copying of materials 68,300 2,355

travel expenses 30,100 1,038

publicity 8,400 290 

offi  ce rent 114,600 3,951

energy 19,600 676

telephone, internet 101,500 3,499

postal fees 21,100 727

stationery and minor expenses 42,200 1,455

technical equipment, software 53,300 1,838

purchase of equipment (10% share within the project NROS) 91,300 3,148

repairs, maintenance, toners 46,700 1,610                                                    

specialized literature, magazines 6,300 217

offi  ce equipment 10,100 348

offi  ce and employees insurance 4,400 151

membership fees in other organizations 3,000 103

bank fees 6,300 217

Expenses Total 2,303,100 79,403

Profi t for 2005 992,000 3,420

Note: 

This is not merely profi t, but these resources were provided by grants for the realization of projects supported in 2006.

Rate of exchange as of 31. 12. 2005: 1 EUR = 29,005 CZK (Czech Crowns)

Calla 

je ekologické občanské sdružení, které vzniklo v roce 

1991. Svůj název nese podle chráněné rostliny – ďáblí-

ku bahenního (Calla palustris). Posláním sdružení Calla 

je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí 

pro život, vlastními silami přispívat k zachování cenných 

ekosystémů v jižních Čechách a propagací i vlastním příkla-

dem podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Program na podporu trvale udržitelné energetiky

V oblasti energetiky poskytujeme odborné zázemí pro obce a občanská sdružení 

s cílem prosadit trvale udržitelnou energetiku na bázi obnovitelných zdrojů. 

Zajišťujeme informační servis, vydáváme osvětové materiály, pořádáme tematické 

semináře, konference a exkurze. Na internetu jsme zprovoznili databázi instalací 

obnovitelných zdrojů (www.zdrojeenergie.cz). Zaměřujeme se rovněž na přednášky 

k problematice energetiky pro všechny stupně škol i pro další veřejnost. Zájemcům 

je v kanceláři Cally k dispozici knihovna s domácími i zahraničními publikacemi 

a časopisy pojednávajícími o energetice. Vstupujeme též do přípravy zákonů a ener-

getických koncepcí, ve kterých nám jde o upřednostnění úspor energie a zavedení 

decentralizovaných, obnovitelné zdroje využívajících energetických systémů.

Program ochrany přírody a krajiny

Základem naší práce je využívání zákonné možnosti vstupovat do správních a dal-

ších řízení, ve kterých se rozhoduje o činnostech a stavbách ovlivňujících přírodu 

a krajinu. Z pozice účastníka řízení existuje možnost ovlivnit řadu investičních 

záměrů, které mají negativní vliv na životní prostředí. Radíme občanům a míst-

ním iniciativám v problematice ochrany přírody a krajiny s důrazem na správný 

a odborný postup při jednání s orgány státní správy i samosprávy, využívání práva 

na informace a účast ve správních řízeních. Cílem naší činnosti je zvýšení a zkvalit-

nění účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech majících vliv na životní prostředí 

a zlepšení komunikace mezi občany a úřady. Naše působení je zaměřeno rovněž 

na tvorbu územních plánů a rozvojových a odvětvových regionálních koncepcí. 

K osvětovým aktivitám slouží i tematické výstavy a přednášky.

Údržba Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn

K základní náplni naší činnosti patří v neposlední řadě tzv. „klasická” ochrana 

přírody, která spočívá v každoročních asanačních zásazích v Národní přírodní 

rezervaci Brouskův mlýn. Tyto zásahy provádějí členové sdružení pod různými 

hlavičkami již od roku 1988. Práce při údržbě zamokřených luk v nivě říčky Stro-

pnice představuje zejména ruční kosení rákosu, bezkolencových luk a odstraňo-

vání náletových dřevin.
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„Člověk je nešťastný proto, 

že nerozumí přírodě“

Paul Heinrich Dietrich Holbach


