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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, vydá-
váme osvětové materiály, pořádáme tematické semináře, konference a exkurze. Na internetu jsme 
zprovoznili databázi instalací obnovitelných zdrojů (www.zdrojeenergie.cz). Zaměřujeme se rov-
něž na přednášky k problematice energetiky pro všechny stupně škol i pro další veřejnost. Zájem-
cům je v kanceláři Cally k dispozici knihovna s domácími i zahraničními publikacemi a časopisy 
pojednávajícími o energetice. Vstupujeme též do přípravy zákonů a energetických koncepcí, ve 
kterých nám jde o upřednostnění úspor energie a zavedení decentralizovaných, obnovitelné zdro-
je využívajících energetických systémů.

PROGRAM OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Základem naší práce je využívání zákonné možnosti vstupovat do správních a dalších řízení, ve 
kterých se rozhoduje o činnostech a stavbách ovlivňujících přírodu a krajinu. Z pozice účastníka 
řízení můžeme ovlivnit řadu investičních záměrů, které mají negativní vliv na životní prostředí. 
Radíme občanům a místním 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 infor-
mace a účast ve správních řízeních. Cílem naší činnosti je zvýšení a zkvalitnění 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 odvětvo-
vých regionálních koncepcí. Věnujeme se ochraně přírodovědně cenných pískoven. 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 spo-
čívá 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 zamok-
řených luk v nivě říčky Stropnice představuje zejména ruční kosení rákosu, bezkolencových luk, 
odstraňování náletových dřevin a údržba tůněk.

EKOLOGICKÁ PORADNA SDRUŽENÍ CALLA – PORADENSTVÍ PRO VÁS

Mimo běžná témata ekologické poradny u nás můžete hledat pomoc ve třech oblastech – trvale 
udržitelná energetika, ochrana přírody a krajiny a alternativy pro zemědělství, na které se specia-
lizujeme. Calla je členem Sítě ekologických poraden STEP a jihočeské Krajské sítě environmen-
tálních center KRASEC. Jsme též členem asociace Zelený kruh; asociace nevládních organizací 
působících v oblasti životního prostředí.

CALLA – Sdružení pro záchranu prostředí 

je ekologické občanské sdružení, které vzniklo v roce 1991. Svůj název 
nese podle chráněné rostliny – ďáblíku bahenního (Calla palust-
ris). Posláním sdružení Calla je nabízet pomocnou ruku lidem 
k ochraně prostředí pro život, vlastními silami přispívat k zacho-
vání cenných ekosystémů v jižních Čechách a propagací i vlastním 
příkladem podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

MILÍ PŘÁTELÉ,

otevíráte nevelký dokument, který Vám připomene, co vše má naše občanské sdružení na kontě v roce nedávno 
prošlém. Jelikož Calla byla založena již v roce 1991, oslavili jsme vloni patnáctý rok naší existence. Rozhodně 
jsme při tom ale nezaháleli. Již v šesti lidech jsme usilovali o důslednou a odborně fundovanou ochranu život-
ního prostředí. 

Díky našemu partnerství v projektu jihočeské Krajské sítě environmentálních center KRASEC jsme posí-
lili a zkvalitnili ekologické poradenství Cally a také jsme mohli zrealizovat širokou řadu akcí pro veřejnost. 
Na mediálním trhu přibyl čtvrtletník KRASEC, na jehož vydávání se aktivně podílíme. Nu a k našim tra-
dičním hlavním tématům – energetice a ochraně přírody se pozvolna začalo přidávat třetí – alternativy pro 
zemědělství.

Spolu s projevy globální změny klimatu se začaly vynořovat věrozvěsti jaderné energetiky věštící její záři-
vou budoucnost. Že je však problém s vyhořelým jaderným palivem i s jadernou bezpečností, nepřipomínají. 
My ale ano. Na druhou stranu jsme pomáhali na svět opravdu čisté energetice založené na obnovitelných 
zdrojích energie. 

I nadále jsme se věnovali ochraně přírodně cenných území Jihočeského kraje před záměry, které by je 
poškodily. A nebyla to jen oblast Boletic, která byla předmětem samostatné kampaně. Mimo jiné jsme vzácnost 
tohoto území představili v řadě měst po kraji s poutavou výstavou fotografi í a přednáškami. 

Naplno se rozeběhlo přírodovědné mapování pískoven v kraji a proběhly první přednášky a další aktivity 
směřující ke změně dnes nejrozšířenějších metod obnovy po těžbě. I v roce 2006 se nám povedlo podat pomocnou 
ruku při údržbě Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn.

Až pročtete i další stránky, pochopíte, proč za odvedenou práci děkuji svým kolegyním a kolegům i Vám, 
kteří jste nás podporovali a při plnění našeho poslání nám pomohli. 

Edvard Sequens
předseda sdružení

MOTTO:
„Calla – ruka podaná přírodě“
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V uplynulém roce jsme se několika projekty 
věnovali prosazování nutných změn v energeti-
ce, nejen v té české. Kromě níže popsaných pro-
jektů jsme uskutečnili řadu přednášek o obnovi-
telných zdrojích na středních a vysokých školách 
a také pro širokou veřejnost. Zorganizovali jsme 
školení ekoporadců v Č. Budějovicích a také 
exkurzi na nové české větrné elektrárny. Plné 
ruce práce jsme měli i jako energetická poradna. 
Zájem o poradenství díky zapojení do jihočes-
ké sítě poraden totiž opět vzrostl. Jen z oblas-
ti energetiky přišlo 266 dotazů. Na realizaci 
energetických projektů pracují Edvard Sequens 
a Hana Gabrielová.

PROJEKT „CENTRAL EUROPEAN 

REGIONS CLUSTER FOR ENERGY 

FROM RENEWABLES” NEBOLI CER2

Dokončili jsme mezinárodní projekt CER2, 
na kterém se vedle nás podílelo dalších čtrnáct 
partnerských organizací ze střední Evropy. Od 
roku 2004 jsme spolupracovali na podpoře čisté 
energetiky, osvětě či vzdělávání malých a střed-
ních fi rem zabývajících se obnovitelnými zdroji 
energie. 

DEN PRO OBNOVITELNÉ 

ZDROJE ENERGIE 

Program jihočeského dne (25. května) 
sestával z tematické mozaiky akcí, jejichž cílem 
bylo informovat veřejnost o možnostech využi-
tí obnovitelných technologií. Vedle Cally se na 
pořádání podílely další českobudějovické orga-
nizace zabývající se energetikou. Mimo semináře 
„Obnovitelné zdroje energie – známé i nezná-
mé?“ jsme během dne promítali řadu fi lmů 
o energetice v českobudějovickém kině KOTVA. 
Dopoledne pro několik set dětí ze základních 
škol, večer pak pro širokou veřejnost. 

V kině KOTVA jsme také celý měsíc vystavo-
vali nejlepší práce dětské výtvarné soutěže „Čis-

tá energie pro modrou planetu“, kterou Calla 
pořádala od března pro jihočeské děti. K soutěži 
jsme vydali i plakát „Energetika – přišel čas ji 
změnit“.

JADERNÝ ODPAD A JADERNÉ 

REAKTORY – NEROZLUČNÁ DVOJICE 

Projekt navázal na mnohaleté aktivity pod-
pory veřejnosti a obcí, ohrožených hledáním 
hlubinného úložiště vyhořelého jaderného pali-
va. Správa úložišť radioaktivních odpadů vloni 
publikovala výsledky geologických studií, které 
předurčují další zaměření prací. Žádná ze šesti 
lokalit nebyla vyřazena, další pokračování prací 
významně ovlivní postoj jednotlivých obcí. 

Ve spolupráci s Hnutím DUHA jsme vydali 
další tři čísla zpravodaje „Jaderný odpad? Děku-

jeme, nechceme.“, který slouží k informování 
ohrožené veřejnosti. Před komunálními volbami 
v říjnu jsme pomohli uspořádat tzv. fórum kan-
didátů v Božejovicích, kde místní mohli poznat 
názory potenciálních zastupitelů na umístění 
úložiště. 

Věnovali jsme se také územnímu řízení ke 
skladu vyhořelého paliva v JE Temelín, které 
skončilo naším odvoláním vůči vydanému roz-
hodnutí, protože nebyla zohledněna všechna 
potřebná hlediska. Praxe opět prokázala, že 
veřejnost se již ve fázi povolování u stavebního 
úřadu nemůže vyjadřovat k otázkám jaderné 
bezpečnosti, které byly vyřešeny dle atomového 
zákona. 

Proto jsme pracovali na prosazování novely 
atomového zákona, která by umožnila obcím 
a veřejnosti zúčastnit se rozhodování o umístění 
jaderných zařízení. Nakonec se pro novelu poda-
řilo získat Senát. S podporou starostů měst a obcí 

novela prošla prvním čtením v Poslanecké sněmov-
ně a nakonec získala souhlas výboru pro životní 
prostředí. Poslanci se však před volbami rozhodli 
novelu zákona obstrukcí shodit ze stolu. 

Od srpna jsme museli upřít pozornost na 
rozšířenou kolaudaci JE Temelín. Na protiprávní 
vyloučení občanských sdružení z kolaudačního 
řízení jsme reagovali happeningem před kraj-
ským úřadem, odvoláním a posléze i žalobou.

Během roku jsme ve spolupráci s Jihočeskými 
matkami a OIŽP upozornili na řadu nedostatků, 
které se na Temelíně objevují, aniž by Státní úřad 
pro jadernou bezpečnost adekvátně reagoval. 
Týkaly se problémů s palivem, nesprávně dimen-
zovanými ventily, přetečením kyseliny borité 
a dalšími. Na zjištění, že SÚJB není nezávislým 
regulačním orgánem, jsme v listopadu upozorni-
li happeningem před jeho sídlem v Praze.
 
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 

„EKONOMICKÉ ASPEKTY JADERNÉ 

ENERGETIKY“

Jaderná energetika prožívala v posledních 
dvaceti letech útlum. Její zastánci však nyní začí-
nají vytvářet dojem, že jiná rozumná alternativa 
do budoucna neexistuje. Abychom do veřejné 
debaty vnesli koncepční argumenty o ekono-
mické realitě štěpení atomu, uspořádali jsme 
28. března v pražském hotelu Prezident meziná-
rodní konferenci „Ekonomické aspekty jaderné 

energetiky“. Do pléna se podařilo získat účast 
zahraničních odborníků Antony Froggatta, Ste-
ve Thomase a Petera Diehla, mezi českými účast-
níky diskuse se objevili lidé jako Dana Drábová 
nebo František Janouch. 

Ke konferenci byly připraveny české překla-
dy studií z edice Mýty a reality jaderné energe-
tiky, vydané Heinrich Böll Stiftung, která záro-
veň pořádání konference fi nančně podpořila. 
V polovině roku jsme vydali papírovou českou 
mutaci studie S. Thomase „Ekonomika jaderné 

energie“.

ČERNOBYL DNES – VZPOMÍNÁNÍ 

NA BUDOUCNOST

Pod tímto názvem jsme od 2. do 22. května v Jiho-

české vědecké knihovně v Č. Budějovicích spolu 
s Jihočeskými matkami zorganizovali výstavu 
fotografi í Václava Vašků. Připomenuli jsme si 
tak dvacáté výročí havárie v černobylské jaderné 
elektrárně. Řadu krásných a mnoho pocitů vzbu-
zujících snímků vhodně doplnila beseda s auto-
rem o cestách okolím Černobylu.

EVROPSKÁ ENERGETICKÁ 

POLITIKA A OCHRANA KLIMATU

Evropská komise v reakci na vzrůstající závis-
lost na dovozech energetických zdrojů a nutnost 
ochrany klimatu představila návrh své energetic-
ké politiky. Pro podporu veřejné diskuse v ČR 
jsme k ní zpracovali internetovou stránku s mož-
ností posílat odpovědi přímo bruselským úřed-
níkům. Přidali jsme vlastní připomínky.

V závěru roku jsme kriticky ohodnotili návrh 
Národního alokačního plánu pro ČR na období 
2008–2012, který nemotivuje ke snižování našich 
vysokých emisí skleníkových plynů. Že jsme 
měli pravdu se ukázalo až letos, neboť Evropská 
komise vrátila návrh k přepracování. 

PROGRAM NA PODPORU 
TRVALE UDRŽITELNÉ ENERGETIKY

MOTTO:  „Calla – život s čistou energií“
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V plném rozsahu jsme navázali na před-
chozí aktivní účast ve správních řízeních, včet-
ně možnosti věnovat se dlouhodobým kauzám 
a kampaním a v neposlední řadě jsme naplno 
rozvíjeli odborný program na ochranu přírodo-
vědně cenných pískoven. Díky projektům mohla 
pokračovat jedna z hlavních aktivit, tj. kam-
paň proti výstavbě střediska zimních sportů ve 
vojenském prostoru Boletice. Projekt KRASEC 
podpořil velký počet osvětových a vzdělávacích 
pořadů. Mezi nejúspěšnější lze zařadit výstavu 
„Příroda Boletic“, kterou v jednotlivých místech 
doprovázely tématické přednášky. Ochranářsky 
orientované Zelené čtvrtky se setkaly tradičně 
se zájmem veřejnosti. Péče o Národní přírodní 
rezervaci Brouskův mlýn byla zúžena na zor-
ganizování jednoho týdenního běhu studentů 
a čištění tůněk členy sdružení. Díky podpoře 
„velkých“ projektů se podařilo vydat několik 
osvětových a informačních materiálů, z nichž 
zejména brožura Příroda Boletic zaznamenala 
úspěch nejen při výstavách, ale i jako stěžejní 
podklad pro pořádání slavnostního otevření 
Ptačí oblasti roku.

Na projektech v programu ochrany přírody 
pracují Vladimír Molek a Klára Řehounková.

OCHRANA JIHOČESKÉ PŘÍRODY 

– VĚC OBČANŮ

Díky podpoře stejnojmenného projektu 
EU prostřednictvím Nadace rozvoje občanské 
společnosti jsme mohli pokračovat v aktivitách 
spojených s přímou účastí sdružení ve správ-
ních řízeních. Na tento projekt navázal další, 
obsahově podobný „ Jihočeská příroda – s lidmi 
a pro lidi“. S využitím zákona o ochraně příro-
dy a krajiny jsme se na základě tzv. generální 
žádosti zúčastňovali vybraných správních řízení 
vedených na úrovni Ministerstva životního pro-
středí, správ CHKO, krajského úřadu i měst-
ských a obecních úřadů. Měsíčně jsme se takto 
zúčastnili průměrně dvaceti správních řízení. 
Dle významu jsme vstupovali do procesů posu-
zování vlivů staveb na životní prostředí a snažili 
se o větší zapojení a zájem veřejnosti o tyto pro-
cesy. V oblasti Lipna a Šumavy jsme se zúčastnili 
dvou řízení, dále pak řízení k záměru výstavby 
obalovny živičných směsí Slavětice. Zde inves-
tor pod tlakem veřejnosti, obcí a na základě 
předložených posudků, od záměru ustoupil. 
V rámci naší poradenské činnosti jsem podpo-
řili vznik dalšího občanského sdružení Trhosvi-
nenský zvon. 

Na významných řízeních jsme spolupraco-
vali s dalšími nevládními organizacemi, již tra-
dičně: sdružení Jihočeské matky, Hnutí DUHA, 
Česká společnost ornitologická, Ekologický 
právní servis, Děti Země, Zvíkovský okrašlovací 
spolek. Pro aktivity nevládních sdružení a obča-
nů jsme uspořádali seminář k problematice účas-
ti veřejnosti ve správních řízeních, jejíž nezbyt-
nou součástí je využívání zákonů o poskytování 
a se podařilo vydat brožuru Příroda Boletic, 
leták Bezlesí Boletic, plakát „Poznej na chraň 

Novohradské hory“ a brožuru o účasti veřejnos-
ti „Proč nechceme kravín v Habří?“. Významné 

kauzy se podařilo umístit rovněž na internetové 
stránky Econnectu.

PŘÍRODA VOJENSKÉHO 

PROSTORU BOLETICE

Projekty směřující k ochraně přírody vojen-
ského prostoru Boletice byly podpořeny v loň-
ském roce Nadací Partnerství a Velvyslanectvím 
Nizozemského království. Kromě toho bylo 
možno řadu aktivit realizovat v rámci projektu 
KRASEC a NROS. Jednalo se zejména o kon-
tinuální vedení a koordinování kampaně proti 
výstavbě střediska zimních sportů v lokalitě 
Chlum, a následně po upuštění od tohoto zámě-
ru, v lokalitě Špičák. Díky těmto aktivitám došlo 
k  uvolnění okrajových částí VVP Boletice pro 
měkkou turistiku. Přírodě Boletic byla věnová-
na i výstava fotografi í, která byla spolu s Putovní 
výstavkou „Boletice – klenot přírody“ doplněná 
o expozici „Natura 2000“ a instalována v Kájo-
vě, Strakonicích, Volarech, Prachaticích, Horní 
Plané, Vimperku a Jindřichově Hradci. Součástí 
jednotlivých instalací výstav byly přednášky pro 
veřejnost prováděné členem ČSO Bohuslavem 
Kloubcem a ředitelem NP a CHKO Šumava 
Aloisem Pavlíčkem. V uplynulém roce proběh-
lo celkem sedm instalací v oblasti kolem Bole-
tic. Největší úspěch měla výstava v Muzeu NP 
a CHKO Šumava ve Vimperku. 

Výjimečný úspěch měl dvoudenní seminář 
s exkurzí. K problematice ochrany přírody ve 
vojenském prostoru bylo vydáno několik tis-
kových zpráv s jejichž pomocí jsme veřejnost 
informovali o vývoji kauzy. Pravidelně probíhala 
aktualizace webu Boletice.

PODANÁ RUKA STROPNICI

S ohledem na reálné možnosti zaměstnanců 
sdružení v jejich přímé účasti na pracích v chrá-
něném území bylo ustoupeno od tradičních 
turnusů studenské pomoci a naše pomoc spo-
čívala v zabezpečení jednoho týdne brigád pro 
pokosení jednoho, ale o to více významného 
segmentu. V podzimních měsících se podařilo 
zorganizovat „víkendovou akci” členů a zejména 
zaměstnanců sdružení na čištění tůněk.

OCHRANA PÍSKOVEN

Díky podpoře MŽP ČR, EU – programu 
Transition Facility, fi rmy Telefónica O2 a soukro-
mých dárců se v loňském roce Calla věnovala ve 
větší míře ochraně přírodovědně cenných písko-
ven. Zásadní aktivitou těchto projektů se stalo 
mapování pískoven v Jihočeském kraji, jehož 
výsledkem je rozsáhlá databáze lokalit s archi-
vem fotografi í. 

 Pro veřejnost jsme v minulém roce pořáda-
li dvě přednášky o těžbě štěrkopísku a ochraně 
pískoven v Borovanech a Českých Budějovicích. 
První navázala na dlouhodobé aktivity Cally při 
ochraně hnízdiště břehulí v pískovně Třebeč. 
Podařilo se zde opět upravit hnízdní stěnu pro 
břehule a získat důležitý pozemek pro zřízení 
pozemkového spolku. Vydali jsme skládačku 
Pískovny v krajině určenou zejména úředníkům 
a pracovníkům fi rem, která shrnuje důležité 
informace o možnostech využití opuštěných pís-
koven pro ochranu přírody.

Velkému zájmu úředníků, těžařů, pracovní-
ků NNO i lidí z akademické sféry se těšil odbor-
ný workshop „Význam, využití a ochrana jihočes-

kých pískoven“, který Calla uspořádala v listopa-
du. Kromě prezentací o biologickém významu 
a obnově území po těžbě štěrkopísku přineslo 
setkání i podnětnou výměnu názorů a vzájemné 
navázání kontaktů.

PROGRAM OCHRANY 
PŘÍRODY A KRAJINY

MOTTO:  „Jihočeská příroda – věc občanů“
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KRASEC je název KRAjské Sítě Environ-
mentálních Center v jižních Čechách, která 
vznikla v polovině roku 2005 v rámci projektu, 
podpořeného evropským sociálním fondem 
a MŽP. Calla je aktivním partnerem projektu, 
nejvíce jsou zapojeni 3 poradci: Edvard Sequens 
(člen výboru), Vladimír Molek (člen redakční 
rady časopisu) a Petr Drahoš (příprava databáze 
členů, distribuce časopisu v budějovickém okre-
se). Součástí činnosti této sítě je i vydávání jiho-
českého čtvrtletníku KRASEC, který se věnuje 
regionálním tématům a problémům z oblasti 
životního prostředí. Projekt končí v roce 2007, 
ale vzniká občanské sdružení Krasec, hodlající 
navázat na síťovou spolupráci.

Calla se v rámci svého ekoporadenství spe-
cializuje na oblast energetiky (Edvard Sequens), 
ochrany přírody (Vladimír Molek) a agropora-
denství (Hana Gabrielová). Všeobecné dotazy 
a tématiku odpadů pak řeší Petr Drahoš. Během 
loňského roku jsme řešili 687 dotazů, což před-
stavuje nárůst o 70 % oproti předchozímu roku. 
Nejčastěji se na nás s žádostí o pomoc obraceli 

jednotliví občané, dále veřejné instituce a nevlád-
ní neziskové organizace. 

Uspořádali jsme řadu akcí, kromě již jinde 
zmíněných např. i výstavu Ohrožené královny 
noci a související besedu o sovách v Borovanech 
(únor/březen). V dubnu jsme postavili stánek na 
Ekotrhu a uspořádali panelovou diskusi „Odpa-

dy a my – kdo s koho?“. V srpnu jsme prezento-
vali síť KRASEC na výstavě Země Živitelka a v září 
jsme se zúčastnili akcí v rámci Dne bez aut (Písek 
a České Budějovice). V říjnu jsme vyslali zástup-
ce na energetickou diskusi při Ekofi lmu, kde 
jsme měli též infostánek. 

Ve spolupráci s Rosou pravidelně pořádáme 
v galerii Měsíc ve dne přednášky a besedy „Zele-

ný čtvrtek“. V únoru Calla zajistila přednášku 
Petra Pavelce z Národního památkového ústavu 
o památkách Boletic, v dubnu jsme si s ředitelem 
NP Šumava Aloisem Pavlíčkem položili otázku 
„Kam kráčíš Šumavo?“ a v červnu k nám přijel 
Petr Ledvina z brněnského sdružení Veronica 
besedovat o šetrné turistice. S Klárou a Jiřím 
Řehounkovými a Petrem Henebergem jsme se 
v říjnu vypravili na „Pískovny za humny“ a v listo-
padu jsme pozvali Michala Pravce a Jolantu Von-
drovou z MŽP, kteří se zaměřili na plán hlavních 
povodí a hrozbu výstavby až 200 nových pře-
hrad, často v naprosto nevhodných lokalitách na 
akci pod názvem „Jak potopit Jižní Čechy“.

Počátkem každého měsíce vydáváme elek-
tronický bulletin Ďáblík, v němž informujeme 
o naší činnosti, vyjadřujeme se k aktuálním pro-
blémům a zveme na zajímavé akce v regionu. 

Calla je členem celostátní sítě ekoporaden 
STEP (www.ekoporadna.cz). Poradci absolvují 
během roku řadu školení a kurzů, čímž se snažíme 
zkvalitnit co nejvíce naše ekoporadenské služby. 

PŘÍJMY V ROCE 2006:

Členské příspěvky 12 600 Kč 
EU program Transition Facility – NROS  988 100 Kč
Esf – Operační program rozvoje lidských zdrojů 870 900 Kč
Nadace Partnerství  327 000 Kč
Grant Velvyslanectví Nizozemského království v ČR  42 000 Kč
Síť ekologických poraden STEP 34 600 Kč 
Grant Hornorakouské vlády 286 400 Kč
Grüne Liga Berlín 30 700 Kč
Ministerstvo životního prostředí ČR 200 000 Kč
Heinrich Böll Stiftung 243 600 Kč
Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 38 000 Kč
Dary  19 000 Kč
Pronájem kancelářských prostor  18 000 Kč
Vlastní činnost 325 700 Kč 
Úroky z bankovních účtů 14 900 Kč 
Příjmy celkem 3 451 500 Kč 

VÝDAJE V ROCE 2006:

Mzdové náklady (včetně soc. a zdrav. pojištění) 1 414 400 Kč 
Nákup služeb 1 217 500 Kč 
Tisk, kopírování materiálů, tonery 85 100 Kč
Cestovné 40 700 Kč
Propagace 21 500 Kč
Nájemné   114 500 Kč
Energie 24 600 Kč 
Telefon, internet 103 600 Kč 
Poštovné 23 100 Kč 
Kancelářský materiál a drobné výdaje 64 500 Kč 
Technické vybavení, software 52 000 Kč 
Opravy, udržování,  46 000 Kč 
Odborná literatura, časopisy 7 700 Kč 
Kancelářské vybavení  1 100 Kč
Pojištění kanceláře a zaměstnanců  6 400 Kč
Daň z příjmů za rok 2005 36 200 Kč
Členské příspěvky v jiných organizacích 3 000 Kč 
Bankovní poplatky 5 600 Kč 
Výdaje celkem 3 267 500 Kč 

Hospodářský výsledek za rok 2006 184 000 Kč

KRASEC A OSTATNÍ 
VEŘEJNÉ AKTIVITY

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
ZA ROK 2006
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V ROCE 2006 NAŠE PROJEKTY 

PODPOŘILI:

Arsenal research, Rakousko
Grüne Liga Berlín
Hornorakouská vláda
Nadace Partnerství
Nadace rozvoje občanské společnosti
Síť ekologických poraden STEP
Velvyslanectví Nizozemského království v ČR
Evropský sociální fond
Ministerstvo životního prostředí ČR
Heinrich Böll Stiftung
Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
ROSA – Jihočeská společnost pro ochranu 
přírody, o. p. s.
CITY PLAN
ATMOS

Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za 
jejich laskavou pomoc a spolupráci.

ZA FINANČNÍ PODPORU, POMOC 

A SPOLUPRÁCI DÁLE DĚKUJEME: 

organizaci A Rocha, Agentuře ochrany přírody 
a krajiny – středisko České Budějovice, Agentu-
ře STROM, aranžerskému ateliéru AREX, Arni-
ce, Ivanu Benešovi, Michalu Bernardovi, Milanu 
Boukalovi, Bushce Bryndové, Olze a Zdeňkovi 
Černých, České společnosti ornitologické, Pav-
lu Čihákovi, Dětem Země, Radce Dohnalové, 
Econnectu, Ekologickému právnímu servisu, 
Energy Centre České Budějovice, Janu Flaško-
vi, Ludmile Freiové, manželům Gabrielovým, 
Yvonně Gailly, Vítu Grulichovi, Zuzaně Gutho-
vé, Petru Henebergovi, Josefu Hláskovi, Luboru 
Hláskovi, Hnutí DUHA, Petru Holubovi, Ště-
pánce a Liboru Homolkovi, Janu Horovi, Pavlu 
Hrubému, Branislavu Iglarovi, Zdeně Jelenové, 
Jihočeské vědecké knihovně, Lucii Jílkové, Davi-
du Jozefymu, Kamile Kanichové, Ivaně Klobuš-
níkové, Bohuslavu Kloubcovi, Martinu Kolářo-
vi, Františku Korbelovi, Vojtěchu Koteckému, 
Monice Koupilové, Tereze Kouřilové, Milanu 

Královi, Marcele Křížové, Kulturnímu a infor-
mačnímu centrum Horní Planá, Petru Ledvino-
vi, Literární kavárně a galerii Měsíc ve dne, Lize 
ekologických alternativ, Daniele Magersteino-
vé, Věře Malátkové, Tomáši Malinovi, Tomáši 
Matějčkovi, Mileně Matouškové, Karlu Mer-
hautovi, Městské knihovně v Jindřichově Hrad-
ci, Městskému muzeu Lišov, Městskému úřadu 
Prachatice, Městskému úřadu Volary, Martinu 
Mikeskovi, Marii Molkové, Ludmile a Karlu 
Murtingerovým, Muzeu NP a CHKO Šumava 
Vimperk, Miloši Navrátilovi, Ondřeji Nedvědo-
vi, Obecnímu úřadu v Kájově, Martinu Panské-
mu, Aloisu Pavlíčkovi, Gabriele Pohlové, Josefu 
Polívkovi, Michalu Pravcovi, Petru Prášilovi, Cti-
radu Prokešovi, Josefu Pundovi, Lence Pužma-
nové, Evě van de Rakt, Bernhardu Rieplovi, 
Jaroslavu Rytířovi, Jiřímu Řehounkovi, Sdružení 
Jihočeské matky, Martinu Sedlákovi, Jitce Seitlo-
vé, Janě Sequensové, Martinu Skalskému, Správě 
CHKO Blanský les, Daliboru Stráskému, Kláře 
Sutlovičové, Vladimíru Šámalovi, Růženě Šan-
dové, Radimu Šašinkovi, Janu Ševčíkovi, Šmi-
dingerově knihovně ve Strakonicích, Růženě 
Štojdlové, Ivanu Študlarovi, Romanu Šubrtovi, 
Tiskárně AZ COLOR PRINT, Tiskárně JAVA, 
Janu Tomanovi, Evě Tylové, Václavu Vašků, Mar-
tinu Veselovskému, Pavlu Vlčkovi, Jolantě Von-
drové, Aleně Vydrové, Monice Wittingerové, 
Julianu Woodovi, Základní škole v Kájově, Zele-
nému kruhu, ZO ČSOP Veronica a všem členům 
přispěvatelům.

Také bychom chtěli poděkovat i ostatním jed-
notlivcům a organizacím, jejichž spolupráce 
nám byla vítanou pomocí v naší činnosti. 

Pokračování našich aktivit závisí na Vaší podpo-
ře! Děkujeme za ni.

ČÍSLO NAŠEHO KONTA: 

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

EKOLOGICKÁ PORADNA SDRUŽENÍ 

CALLA – PORADENSTVÍ PRO VÁS

Mimo běžná témata ekologické poradny 
u nás můžete hledat pomoc v oblastech, na které 
se specializujeme:

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Metodická i právní pomoc občanům, obcím 
a občanským aktivitám při rozhodování o stav-
bách a činnostech ovlivňujících životní prostředí, 
zapojování veřejnosti do procesů posuzování vli-
vů staveb na životní prostředí, využívání zákonů 
o poskytování informací, zakládání občanských 
sdružení, organizování občanských aktivit, zpro-
středkování posudků. 
Kontakt: Vladimír Molek, 
tel: 387 311 381, zástup na tel. i fax: 387 310 166, 
e-mail: vladimir.molek@calla.cz

TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETIKA

Poradenství občanům, obcím i občanským 
sdružením v oboru obnovitelných zdrojů ener-
gie, jejich možnostech, dostupnosti, podporách 
pro realizaci, legislativě apod. Poradna spotře-
bitelům elektřiny při jejich problémech s distri-
butory. Právní a všestranná informační pomoc 
obcím, u nichž by mohlo být vybudováno koneč-
né úložiště vysoceradioaktivních odpadů, archiv 
informací k jaderné energetice.
Kontakt: Edvard Sequens, 
tel. i fax: 387 310 166, 
e-mail: edvard.sequens@calla.cz

ALTERNATIVY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Informace o pěstování technických plodin 
v zemědělství a jejich dalším využití. Konzultace 
pro zemědělské podniky v oblasti energetické 
soběstačnosti: pěstování energetické biomasy 
a využití biopaliv. Archiv videí, fotografi í, publi-
kací a informačních materiálů o pěstování, zpra-
cování a využití konopí setého. 
Kontakt: Hana Gabrielová, 
tel. i fax: 387 310 166, 
mobil: 777 027 012, 
e-mail: hana.gabrielova@calla.cz

PORADENSKÉ HODINY PRO VEŘEJ-

NOST V KANCELÁŘI SDRUŽENÍ

Fráni Šrámka 35, České Budějovice:

Pondělí 9:00–13:00 hodin (energetika)

Úterý 13:00–17:00 hodin 

(všeobecné poradenství)

Středa 9:00–13:00 hodin 

(ochrana přírody a krajiny)

Osobní návštěva mimo poradenské hodiny 
je možná po předchozí domluvě. Využijte pora-
denství pomocí e-mailu: calla@calla.cz.

Písemné spojení: 

Calla, P. O. BOX 223, 370 04 České Budějovice.

Více informací na www.calla.cz/poradna.

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH 

STRÁNEK NA WWW.CALLA.CZ

www.zdrojeenergie.cz

Databáze zařízení využívajících obnovitelné 
zdroje energie.

www.calla.cz/boletice

Informace o vojenském výcvikovém prostoru 
Boletice, jeho unikátní přírodě a řešení jeho 
budoucího využití.

www.calla.cz/piskovny

Přehledná databáze jihočeských pískoven s popi-
sem lokalit a dostupnými informacemi o nich.

PODĚKOVÁNÍ CALLA VÁM NABÍZÍ
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Výbor sdružení Calla dnes tvoří Tomáš 
Malina, Vladimír Molek, Romana Panská, Josef 
Polívka, Jiří Řehounek a Edvard Sequens. Před-
sedou sdružení byl zvolen Edvard Sequens, hos-
podářkou Romana Panská. Revizorkou sdružení 
je Štěpánka Homolková. 

HORNÍ ŘADA ZLEVA: 

Petr Drahoš, Vladimír Molek, Edvard Sequens, 
DOLNÍ ŘADA ZLEVA: 

Klára Řehounková, Shanti, Hana Gabrielová, 
Romana Panská.

Stromy v krajině 

a ve městě

Vydala Calla, květen 
2007. Barevná 
osmadvacetistránková 
brožura o stromech mimo 
les. První část se věnuje 
významu stromů pro 
krajinu a vzácné druhy 

živočichů. Druhá část poskytuje praktické 
právní rady pro zájemce o ochranu stromů. 
Přílohy obsahují např. vzory dokumentů pro 
účast ve správních řízeních. Text doplňuje 37 
fotografi íí.

Břehule říční 

Vydala Calla, duben 2007. 
Barevná dvacetistránková 
brožura formátu A5 
s textem a fotografi emi 
popisující praktické 
a právní aspekty ochrany 
v podmínkách ČR.

Lesy Boletic 

Vydalo sdružení Calla, 
duben 2007. Lesní porosty 
původně pokrývaly 
téměř celé území Boletic, 
rozsáhlejší plochy bezlesí 
vznikly až s příchodem 
člověka a i dnes tvoří 
přibližně 60 % jeho 

rozlohy. Skládačka obsahuje mapku 
a typologii lesů.

Pískovny v krajině

Vydala Calla, prosinec 
2006. Celobarevná 
skládačka s mnoha 
fotografi emi představuje 
pískovny jako náhradní 
stanoviště mnoha 

rostlin a živočichů, především druhů žijících 
v mokřadech a písčinách. Publikace je určena 
pracovníkům úřadů, těžařských fi rem, 
nevládních organizací i zájemcům z řad široké 
veřejnosti.

Případová studie „Proč 

nechceme v Habří kravín?“ 

Vydala Calla, listopad 
2006. Případová studie 
o zapojení veřejnosti 
v procesu rozhodování 
o životním prostředí, 
která obsahuje 
mimo průběhu 

kauzy s komentovaným právním výkladem 
jednotlivých použitých zákonů i třináct 
užitečných vzorů podání pro občanská sdružení 
vypracované Ekologickým právním servisem.

Plakát „Poznej a chraň 

Novohradské Hory“ 

Vydala Calla, České 
Budějovice, listopad 
2006. Přetrvávající 
zájem a úsilí o vyhlášení 
Chráněné krajinné oblasti 
Novohradské hory 
potvrzuje Calla vydáním 

barevného plakátu formátu A2.

NATURA 2000 

– příležitost 

pro Jižní čechy

Vydala Calla, červen 
2006. Co je to NATURA 
2000 a co přinese či 
může přinést do jižních 
čech? Uvnitř i mapka 
schválených evropsky 

významných lokalit v Jihočeském kraji 
a vyhlášených i zamýšlených 
ptačích oblastí.

EDVARD SEQUENS, 41 let

Jako předseda sdružení má na starosti vede-
ní Cally. Od roku 1997 pracuje především na 
projektech z oblasti energetiky, zodpovídá za 
energetický program sdružení. Zbude-li čas, kte-
rý navíc ukrádá stavba domu, rád putuje krajinou 
na kole i pěšky, nejraději pak po horách.

VLADIMÍR MOLEK, 53 let

Zodpovědný za program ochrany přírody 
a odborný ekoporadce v téže oblasti. Vedoucí 
projektů ochrany přírody. V Calle zaměstnán od 
roku 1997. Volný čas věnuje zahradě, chovatel-
ství, fi latelii a vnoučatům.

ROMANA PANSKÁ, 34 let

V Calle pracuje od roku 1996, z mateřské 
dovolené se vrátila na místo účetní a hospodáře 
sdružení. Volné chvíle dělí mezi rodinu, se kte-
rou ráda tráví čas v přírodě a při různých hrách 
a aktivní činnost ve Straně zelených.

HANA GABRIELOVÁ, 29 let

Pracuje jako asistentka energetického pro-
gramu, především pak má na starosti projekty 

v oblasti jaderné energetiky. Dlouhodobě se 
podílí na osvětě v oblasti pěstování a využívá-
ní konopí setého a je agroporadkyní pro tuto 
oblast.

PETR DRAHOŠ, 34 let

Stará se o provoz kanceláře, podílí se na 
organizaci výstav Příroda Boletic a snaží se 
o vznik odpadového programu. Ve volném čase 
jezdí vlakem do Tábora a z Tábora.

KLÁRA ŘEHOUNKOVÁ, 29 let

Vede projekt na ochranu pískoven a dodává 
odborné podklady pro činnost programu ochra-
ny přírody, pro který pracuje. Ve volném čase, 
který momentálně nemá, cestuje nejen po pískov-
nách, opečovává muže a králíka Cesmínka a odre-
agovává se četbou a vařením exotických jídel. 

SHANTI,  ?  let

Od září s kočičí pravidelností čekající ráno 
za oknem se stala členkou naší kanceláře. Nejlí-
nější kočka pod Sluncem, po celý den nás zahr-
nuje svou přízní, kterou doprovází uklidňující 
předení.

V KANCELÁŘI SDRUŽENÍ CALLA 
JSTE V ROCE 2006 MOHLI POTKAT

PUBLIKACE
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Ekonomika jaderné 

energie – Steve � omas

Vydala Calla ve spolupráci 
s Heinrich Böll Stiftung, 
2. české vydání, červen 
2006. Studie britského 
odborníka, která rozebírá 
jednotlivé ekonomické 
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. 

Většina z výše uvedených tiskovin je ke stažení 

v elektronické podobě na stránkách 

www.calla.cz či Vám je můžeme poslat za 

úhradu poštovného a balného do 30 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 
e-mailem.

Zpravodaj „Jaderný 

odpad? Děkujeme 

nechceme.“ 

Vychází 2 až 3 x do roka, 
vydává Calla a Hnutí 
DUHA. Zaměřuje se na 
problematiku vyhledávání 
úložiště vyhořelého 
jaderného paliva v České 
republice. Rozesílán 
poštou a emailem.

Krasec – Jihočeský 

čtvrtletník o životním 

prostředí a nejen o něm. 

Vydává stejnojmenná 
síť environmentálních 
center, jíž je Calla členem. 
Cena čísla je 25 Kč, pro 
předplatitele pouze 20 Kč. 
Objednávky zasílejte na 
calla@calla.cz.

VÝSTAVY

Příroda Boletic

Výstava velkoformátových fotografi í autorů 
Vydrová, Hlásek, Ševčík, dokumentující 
přírodu vojenského prostoru Boletic. Možnost 
instalace buď v zapůjčených závěsných 
rámech 100 x 70 cm pod akrylátem (20 ks) na 
oboustranných dřevěných panelech (5 ks se 
stojkami), nebo nezarámovanou – fotografi e 
na paspartách (20 ks 100 x 70 cm). Expozice je 
doplněna o 6 textových panelů s doprovodnými 
fotografi emi na plastových závěsných panelech 
100 x 70 cm. 

NPR Brouskův mlýn

Výstava fotografi í, nezarámovaná, 
20 paspart 100 x 70 cm. 

Více informací k výstavám: 
vladimir.molek@calla.cz.

Bezlesí Boletic

Vydalo sdružení Calla 
a Česká společnost 
ornitologická, červen 
2006. Kromě zajímavých 
informací a řady fotografi í 
obsahuje tato skládačka 
orientační mapku 
turistických a cyklistických 

tras ve vojenském újezdu Boletice.

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.

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. 

Plakát „Energetika 

– přišel čas ji změnit“

Vydala Calla za podpory 
evropského sociálního 
fondu a MŽP, 2. vydání, 
květen 2007. Plakát 
formátu A2 znázorňující 
obrazem i textem rozdíl 

mezi neobnovitelnými a obnovitelnými zdroji 
energie, který vyšel pro potřeby výtvarné 
soutěže „Čistá energie pro modrou planetu“. 

Slunce – energie 

budoucnosti 

Soubor podkladů pro 
přednášky o možnostech 
využití sluneční energie, 
autor: Edvard Sequens. 

Jde o pomůcku pro vedení přednášek pro různé 
skupiny posluchačů. Soubor je k dispozici na 
CD obsahující prezentaci ve formátech html, 
pdf anebo v ppt včetně všech doprovodných 
textů.  

CD „Jaderná energie: 

mýtus a skutečnost“ 

Vydala Heinrich Böll 
Stiftung ve spolupráci 
se sdružením Calla, 
Hnutím DUHA 
a Jihočeskými matkami, 

leden 2007. Sborník studií rozebírající hlavní 
otázky spojené s jadernou energií jako je 
bezpečnost, jaderný palivový cyklus, šíření 
jaderných zbraní, ekonomika či změny klimatu. 
Dochází k závěru, že tzv. renesance jaderné 
energetiky se zakládá spíše na slovech než na 
skutečnosti.

Větrné 

elektrárny 

– mýty a fakta

Zpracovali 
Edvard 
Sequens a Petr 
Holub. Vydaly 
sdružení Calla 

a Hnutí DUHA, 2. aktualizované vydání, září 
2006. Brožura, která demýtizuje problematiku 
větrných elektráren. Vyvrací řady předsudků 
na základě faktů ze zemí, které mají 
mnohem větší zkušenosti s realitou 
větrných turbín. 
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for people”. 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 
those processes. We were collaborating on this 
issue with other NGOs for which we organized 
a workshop on the issue of public participation 
in administrative processes, including the use of 
legislation on the right to information.

Further on we developed an expert program 
for the protection of sandpits with a valuable 
natural environment. Thanks to the support 
of the Ministry for Environment of the Czech 
Republic – the program Transition Facility, of 
the company Telefónica O2 and of private donors 
we succeeded to map the sandpits in South-
Bohemian region and created an extensive data-
base of localities with a photographic archive. 
We organized two lectures on gravel mining 
and protection of sandpits, one of these lectures 
resumed the long-term activities of Calla associ-
ation in the protection of a nesting area of sand 
martins in Třebec sandpit, where we managed to 
get an important terrain permitting us to create 
a land owners association. In November, Calla 
organized the workshop “Importance, exploitati-

on and protection of South-Bohemian sandpits” 
that had a great success among offi  cials, miners 
and scholars. 

The project KRASEC supported the number 
of cultural, information and educational events. 
Among the most successful was the exhibition 
“� e Nature of Boletice”, accompanied by topi-
cal lectures in different locations. Green Thurs-
days oriented to the protection of nature were 
traditionally met with interest from the general 
public. The care for the Brouskuv Mlyn Natio-
nal nature reserve focused on the organization 
of a weeklong student participation and cleaning 
of the water sources by members of the associati-
on. Thanks to the support of “large” projects we 
managed to publish several didactic and informa-
tion materials, of which in particular the brochu-
re The Nature of Boletice had a great success not 

only at exhibitions, but equally as a background 
material for the organization of celebrations of 
opening of the Bird Area of the Year. 

ECOLOGY CONSULTING OF CALLA 

ASSOCIATION – ADVISORY SERVICE 

FOR YOU!

Thanks to our partnership in the project 
of the South-Bohemian Regional Network of 
environmental centers KRASEC we strengthe-
ned and improved ecology consultancy capacity 
of the Calla association. We provide common 
ecology consulting, while specializing in two 
fi elds – nature and environment protection and 
sustainable energy. Part of the activities of the 
KRASEC network is also publishing of a quar-
terly bulletin consecrated to regional topics and 
environmental issues. The project will end in 
2007, but a civic association KRASEC is being 
created, that will resume the existing consultan-
cy network cooperation. 

„DABLIK” AND OTHER 

INFORMATION ACTIVITIES

We publish the e-magazin „Dablik“ which 
provides information about our activities and 
projects. It contains opinions, topical essays, 
invitations, advice and other important informa-
tion. Information is also available on our Inter-
net homepage. With the co-operation of the 
ROSA association we hold regular workshops 
called “Green � ursdays”, with interesting 
guests discussing various topics concerning the 
environment. We regularly take part in ecologi-
cal markets, with a stand with educational and 
advertising materials.

CALLA – ASSOCIATION FOR 

PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT 

is a civic environmental association 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 efforts to protect the environment, to con-
tribute to the conservation of valuable ecosys-
tems in Southern Bohemia and to support the 
development of renewable energy resources.

PROGRAM FOR THE SUPPORT 

OF SUSTAINABLE ENERGY SOURCES

In 2006 we consecrated several projects to 
the enforcement of necessary changes in the 
energy sector, not only at the local Czech level. 
We pushed for modifi cation of the Nuclear Act, 
but in spite of a fi rst favorable vote and a posi-
tive standpoint of the Environmental Commit-
tee deputies of the lower chamber of the Czech 
Parliament fi nally rejected it just before the 
general elections. We tried to contribute to 
the public debate with conceptual arguments 
raised at the international conference “Econo-

mic aspects of the nuclear energy” organized 
together with the Movement DUHA. Together 
with this association we continued our support 
to the population of villages concerned by 
plans of construction of a deep storage site of 
burned-out nuclear combustible. We helped to 
open a discussion on this topic at candidates’ 
forum before the general elections in one of the 
selected localities. In order to support public 
discussion of a new proposal of the European 
Energy Policy in the Czech Republic, we ela-
borated our own suggestions and a web page 
with the possibility to send suggestions to this 
document directly to Brussels offi  ce. We fi nis-
hed the international project CER2 „Central 
European Regions Cluster for Energy from 
Renewables”, to which since 2004 apart us par-
ticipated fourteen partner organizations from 
Central Europe. 

We participated to the organization of Sou-
th-Bohemian Renewable Energy Day with a gra-
phic contest “Clean Energy for the Blue Planet” 
for elementary schools and presentation of ener-
gy documentary fi lms in the KOTVA cinema in 
Česke Budějovice. We gave a number of lectures 
on renewable resources at high schools and uni-
versities and also to the general public. Together 
with the association Jihočeské matky we orga-
nized an exhibition of the photographer Vaclav 
Vasku reminding the twentieth anniversary of 
the Tchernobyl nuclear plant accident. We orga-
nized a training of ecologic consultants in Česke 
Budějovice and also an excursion to a new Czech 
wind-power plant. We were very busy as energy 
consultants, too. Thanks to the participation in 
the South-Bohemian consultancy network the 
demand of consultancy considerably increased. 
Only on the energy issue, we received 266 ques-
tions. 

PROGRAM FOR THE PROTECTION 

OF ENVIRONMENT AND LANDSCAPE

Thanks to the support of the EU project 
“Protection of South-Bohemian Nature – citi-

zens issue” granted through the intermediary 
of the Civic Society Development Foundation 
(NROS) we continued our activities linked to 
our direct participation in authorization and 
decision-making processes. We fully resumed 
the monitoring of long-term causes and cam-
paigns. Thanks to the projects oriented to natu-
re conservation in the military area of Boletice 
and against the construction of a winter sports 
center we obtained that peripheral parts of the 
military area of Boletice were released for soft 
tourism. Exceptionally successful was a two-days 
workshop with an excursion to Boletice. 

Every month we actively participated in 
approx. 20 selected authorization and decisi-
on-making processes on ministerial, regional 
and local levels within the framework of the 
project “South-Bohemian Nature – with and 

ENGLISH SUMMARY
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Vaše podpora je pro naši činnost nanejvýš 
potřebná. Můžete nám pomoci nejen svou spo-
luprací, ale i fi nančně. Zasláním alespoň 150 Kč 
ročně se můžete stát členem přispěvatelem 
s právem dostávat naše tiskoviny, včetně zpravo-
daje Ďáblík a pravidelné informace o chystaných 
akcích. Pokud máte zájem o plné členství, obrať-
te se na nás (na internetové stránce je i formu-
lář). Obdržíte přihlášku, stanovy a poté proběh-
ne formální přijetí. Roční členský příspěvek činí 
300 Kč (v případě rodinného členství jen 200 Kč 
na osobu). Budete se pak moci zapojit do pláno-
vání 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, 370 04 České Budějovice
Tel., fax a záznamník: + 420 387 310 166
Tel.: + 420 387 311 381
E-mail: calla@calla.cz
Internet: www.calla.cz 

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Výroční zpráva za rok 2006
Text: Klára Řehounková, Vladimír Molek, Romana Panská, Edvard Sequens, Hana Gabrielová, Petr Drahoš • Korektury: Petr 
Drahoš • Fotografi e: archiv Cally • Grafi cká úprava: Lenka Pužmanová • Tisk: AZ COLOR PRINT s. r. o., Brno • Náklad: 
250 výtisků • Vytištěno na recyklovaném papíře.

INCOME IN 2006: CZK   EUR

Membership fees 12 600 447
EU program Transition Facility – NROS  988 100 3 508
Esf – Operation Program of Human Resources 870 900 30 921
Partnership Foundation  327 000 11 610
Grant of The Netherlands Embassy in the Czech Republic  42 000 1 491
Ecology Consultancies Network STEP 34 600 1 228
Grant of High-Austrian government  286 400 10 169
Grune Liga Berlin 30 700 1 090
Ministry of the Environment of the Czech Republic 200 000 7 101
Heinrich Böll Stiftung 243 600 8 649
Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 38 000 1 349
Gifts 19 000 675
Rental of offi  ce space 18 000 639
Own activity 325 700 11 564
Interests from bank accounts 14 900 529
Income Total 3 451 500 122 546

EXPENSES IN 2006: CZK   EUR

Salary costs (including social and health insurance) 1 414 400 50 218
Purchase of services 1 217 500 43 227
Printing, copying of materials, toners 85 100 3 021
Travel expenses 40 700 1 445
Publicity 21 500 763
Offi  ce rent  114 500 4 065
Energy 24 600 873
Telephone, internet 103 600 3 678
Postal fees 23 100 820
Stationery and minor expenses 64 500 2 290 
Technical equipment, software 52 000 1 846
Repairs, maintenance  46 000 1 633 
Specialized literature, magazines 7 700 273
Offi  ce equipment  1 100 39
Offi  ce and employees insurance  6 400 227
Income tax from 2005 36 200 1 285
Membership fees in other organizations 3 000 107
Bank fees 5 600 199
Expenses Total 3 267 500 116 013

Profi t for 2006:  184 000 6 533 Ra
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MANAGEMENT 
REPORT FOR 2006

CHCETE 
NÁS PODPOŘIT?



Tändzin Gjamccho – 14. dalajlama: 
„Čím víc se staráme o štěstí druhých, tím silnější je náš vlastní pocit blaha.“


