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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, 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 proble-
matice energetiky pro všechny stupně škol i pro další veřejnost. Zájemcům je u nás k dispozici knihovna 
s domácími i zahraničními publikacemi a časopisy pojednávajícími o energetice. Vstupujeme též do pří-
pravy zákonů a energetických 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 dalších 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. V rámci poradny 
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 informace a účast 
ve správních řízeních. Cílem naší činnosti je zvýšení a zkvalitnění účasti veřejnosti v rozhodovacích pro-
cesech 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 osvě-
tovým 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 kaž-
doročních asanačních zásazích v Národní přírodní rezervaci Brouskův mlýn. Tyto zásahy provádějí členo-
vé 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 odstraňování náletových dřevin.

Časopis Ďáblík a další informační aktivity
Vydáváme časopis Ďáblík, který přináší informace o našich aktivitách a projektech, na kterých jsme pracovali. 
Obsahuje názory, tematická pojednání, pozvání, avíza a jiné důležité informace. Aktuální informace jsou rov-
něž k dispozici na internetové stránce sdružení. Ve spolupráci se společností ROSA pořádáme pravidelné dis-
kusní podvečery Zelené čtvrtky, se zajímavými hosty na různá témata, týkající se problematiky životního pro-
středí. Pravidelně se zúčastňujeme, se stánkem ekologicko-výchovných a propagačních materiálů, ekotrhů.

Sdružení pro záchranu prostředí

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
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 příkladem podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Chcete nás podpořit?

Vaše podpora je pro naši činnost nanejvýš potřebná. Můžete nám pomoci ne-
jen svou spoluprací, ale i finančně. Zasláním alespoň 150 Kč ročně se můžete 
stát členem – přispěvatelem s právem dostávat naše tiskoviny, včetně občas-
níku Ďáblík a pravidelné informace o chystaných akcích. Pokud máte zájem 
o plné členství, obraťte se na nás (na internetové stránce je formulář). Obdrží-
te přihlášku, stanovy a poté proběhne formální přijetí. Roční členský příspě-
vek 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.
 

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

Číslo našeho konta: 3202800-544 / 0600 
GE MONEY Bank, pobočka České Budějovice



Motto: „Calla – ruka podaná přírodě“

Úvodní slovo předsedy

Hodnocený završený třináctý rok práce členů, za-
městnanců a dalších spolupracovníků sdružení 
Calla patřil mezi ty, které si nemusíme pamatovat 
jako rok zásadních zvratů v dějinách organizace. 
Potvrdil však, že v jednotlivých oblastech, kterým se 
věnujeme – trvale udržitelné energetice a ochraně 
přírody a krajiny, se Calla neztratí a její činnosti je 
stále zapotřebí. 

Mnoho práce jsme věnovali tématům, která předurčují budoucí podobu naší energetiky: státní ener-
getické koncepci, zcela novému zákonu na podporu obnovitelných zdrojů energie a také novele ato-
mového zákona. Posledně jmenovaná norma vychází z další naší činnosti - podpory obcí a veřejnosti 
v místech ohrožených hledáním hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Snažili jsme se rovněž 
hledat cestu pro rozvoj větrné energetiky v souladu s ochranou životního prostředí. Prvním rokem jsme 
také zahájili aktivity v rámci mezinárodního projektu CER2. 

Nosnou kauzou v programu ochrany přírody se stala oponentura krajskému záměru na vybudování 
střediska zimních sportů na Chlumu v nynějším boletickém vojenském výcvikovém prostoru, v lokalitě 
se zachovalou unikátní přírodou zařazené do soustavy NATURA 2000. Podařilo se odvrátit stavbu 
nového vysílače na vrcholu Kleti a ve prospěch životního prostředí ovlivnit řadu dalších investičních 
záměrů na území Jihočeského kraje. Uskutečnili jsme také množství výstav a přednášek pro laickou 
i odbornou veřejnost.

Posílili jsme průřezovou oblast ekologického poradenství včetně přebudování informačně-návštěvnic-
ké místnosti a vstoupili jsme do sítě ekologických poraden STEP. Na druhou stranu, jsme se v pololetí, 
žel, rozloučili s programem zaměřeným na dopravu. To má souvislost s prací na organizačním rozvoji 
sdružení, která nás má připravit na roky příští. Na podzim jsme také přišli o vítanou posilu civilní 
služby. Rok 2004 jsme tedy končili se čtyřmi profesionálními pracovníky. Základnu Cally pak tvořilo 
34 členů a dalších 16 členů přispěvatelů.

Všichni, kteří pomohli plnit Calle jeho poslání, ať už vlastní prací nebo podporou, si zaslouží mé 
upřímné poděkování.

Edvard Sequens
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Petra Veselá, 27 let
Asistentka energetických projektů. Od druhé poloviny loňského roku pomáhá 
organizovat semináře, besedy a další aktivity, je velikou podporou v tlumočení. 
Navštěvuje divadlo, kino, s milými lidmi poznává nové kultury, tradice, jazyky.

Josef Polívka, 25 let
Kancelář sdružení byla jeho dočasným útočištěm v rámci civilní služby. Pomáhal 
s chodem kanceláře a s pracemi v NPR Brouskův mlýn. Vybudoval zázemí naší 
poradny. Radil, kterak na starý papír a ode všech loudil známky.

Markéta Šišková, 28 let
Do poloviny roku jste se mohli obrátit na radu k asistentce pro sekci ochrany přírody 
a krajiny v oblasti dopravy. Ráda jezdí na kole a chalupaří.

Milada Podpěrová, 30 let 
Do srpna tvořila pražskou pobočku sdružení Calla, kde se soustředila především na 
obnovitelné zdroje energie. Vedla Sdružení spotřebitelů elektřiny. Od září si užívá 
mateřské dovolené a starostí o synka Kryštofa.

Štěpánka Homolková, 32 let
Jako účetní, sekretářka a asistentka kanceláře měla na starosti celý její chod. Ráda 
odpočívá na zahradě mezi kytičkami s literaturou o pěstování růží, hraje různé stolní 
hry, navštěvuje hrady a zámky. 

Vladimír Molek, 50 let
Vedoucí projektů ochrany přírody a krajiny, též zajišťuje asanační práce v NPR 
Brouskův mlýn a poradenskou činnost ve svém oboru. Svůj volný čas dělí mezi svá 
vnoučata, domácí zvířata a filatelii.

Edvard Sequens, 39 let
Z funkce předsedy sdružení zodpovídá za vedení sdružení, hospodaření i strategické 
plánování. Je vedoucím energetických projektů. Když si pro sebe „uloví“ trochu 
volného času, tak se zajímá o turistiku a to pěší i cyklo. Chová kočky a staví.

V kanceláři sdružení Calla jste mohli potkat

Výbor sdružení Calla tvoří Tomáš Malina, Vladimír Molek, Romana Panská, Jiří Řehounek, Edvard 
Sequens a Dalibor Stráský. Revizní komise pracuje ve složení Štěpánka Homolková, Pavlína Šímová 
a Markéta Šišková.
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Program na podporu trvale udržitelné energetiky

Motto: „Calla – život s čistou energií“
Do uplynulého roku jsme vstoupili s prací na tématech, které dávaly šanci na pozitivní změnu naší ener-
getiky směrem k trvalé udržitelnosti. V prvé řadě to bylo schvalování aktualizované státní energetické 
koncepce, kde jsme čelili plánům na další rozvoj jaderné energetiky a devastaci severočeské krajiny po-

kračující těžbou uhlí a prosazovali jsme v ní zdroje čisté. Parlament 
projednával pro nás klíčový zákon podporující výrobu energie z obno-
vitelných zdrojů. Věnovali jsme nemálo sil ovlivňování jeho zpočátku 
problematické podoby a vůbec podpoře jeho přijetí. Nakonec se ce-
loroční těžký zápas protáhl až do roku 2005. Naše kroky často mířily 
i do Senátu, který se v lednu začal věnovat námi iniciované senátorské 
novele atomového zákona, leč výsledné rozuzlení nás také čeká až v ro-
ce letošním.

Nejviditelnějším druhem obnovitelných zdrojů je větrná energetika, 
proto její očekávaný rozvoj v České republice vzbudil tolik polemik. 
V rámci našeho ročního projektu „Větrná energetika versus životní 
prostředí – fakta a mýty“ jsme se zaměřili na odmýtyzování některých 
představ. Uspořádali jsme velké diskusní kulaté stoly se všemi zaintere-
sovanými stranami na problémová témata z oblasti životního prostředí 
a závěrem jsme spolu s Hnutím DUHA vydali publikaci Větrné elekt-
rárny – mýty a fakta.

Stále jsme se snažili nalézt řešení, s kým a jak postavit dvojici větrných elektráren u Pavlova. Pro ne-
možnost splnit podmínky přislíbené podpory SFŽP a naši nešťastnou volbu partnera pro jednání, jsme se 
nakonec rozhodli od ní odstoupit. Začali jsme hledat cestu prodeje tohoto připraveného a schváleného 
projektu, aby se zde nakonec rotory větrníků roztočily a Calle se vrátily vynaložené prostředky.

Nemalý zájem byl o naše energetické poradenství především věnované obnovitelným zdrojům energie, 
ale též i problémům zákazníků-odběratelů s distributory elektřiny. Při naší pražské pobočce, kde zároveň 
pracovalo Sdružení spotřebitelů elektřiny, až do léta fungovala tzv. spotřebitelská poradna. Poté byla 
její činnost převedena k nám do Českých Budějovic. Informační aktivity jsme doplnili přednáškami na 
konferencích a také na středních a vysokých školách, či pro širokou veřejnost. Ve spolupráci s brněnskou 
Veronicou jsme uspořádali již Třetí česko-rakouskou solární koneferenci Slunce 2004.

Energetické projekty má na starosti Edvard Sequens ve spolupráci s asistentkou. Miladu Podpěrovou 
v této roli v srpnu po odchodu na mateřskou vystřídala Petra Veselá.

Větrná energetika versus životní prostředí 
– fakta a mýty
Větrná energetika se v České republice teprve začíná rozvíjet 
a již naráží na problémy v oblasti ochrany přírody a krajiny. Je 
jí, často z neznalosti, vytýkána řada devastujících vlivů. Náš 
roční projekt „Větrná energetika versus životní prostředí – fak-
ta a mýty“ jsme zahájili plánovanými diskusními kulatými sto-
ly nad vybranými tématy střetů větrných elektráren s životním 
prostředí - vlivy na ptactvo, krajinu, hlučnost, vrh stínů apod. 

Uspořádali jsme tři kulaté stoly…
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Zákon na podporu obnovitelných zdrojů energie
Rozvoj obnovitelných zdrojů energie u nás již léta stagnuje. Jed-
ním z důvodů byla chybějící garance dlouhodobě stabilních vý-
kupních cen vyrobené energie. Proto jsme se během celého roku 
intenzivně věnovali projednávanému návrhu zákona na podporu 
výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie, který 
tuto překážku mohl odstranit. Snažili jsme se podpořit veřejný 
tlak na jeho přijetí, a pomocí lobbování prosadit takové úpravy 
návrhu, které by znamenaly přínos pro celý sektor. Naopak jsme 
museli čelit snahám o destrukci klíčových ustanovení ze strany 
některých zákonodárců či návrhům na jeho úplné odmítnutí. Ani 
největší pesimisté však nečekali, že se schvalování protáhne až 
do roku 2005.

Mezinárodní projekt CER2

Oficiálním „výkopem“ začal v březnu mezinárodní projekt pod názvem „Central European Regions Clus-
ter for Energy from Renewables NETwork“ do jehož realizace je zapojeno čtrnáct partnerů ze sedmi zemí. 
Hlavním cílem je podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a ekologického stavitelství. Zahájili 
jsme průzkumem situace, zákonů, podpor a dalších podmínek pro jednotlivé tématické okruhy. Prvním 
konkrétním výstupem by pak měly být evropsky certifikované semináře pro zvýšení kvalifikace účast-
níků.

Vraťme právo rozhodovat 
o sousedství s úložištěm 
radioaktivních odpadů do 
rukou občanů 
Již několik let se věnujeme podpoře obcí a ve-
řejnosti z míst, kde je hledáno místo pro hlubin-
né úložiště vyhořelého jaderného paliva. Jsou 
to právě ony, kdo drží v ruce kratší konec lana 
proti státním úřadům a jadernému průmyslu. Za 
pomoci Ekologického právního servisu jsme 
připravili informace pro konání dalších míst-

ních referend o umístění úložiště. Ta se celkem uskutečnila již v šestnácti obcích, přičemž všechna záměr 
jednoznačně odmítla. Díky všeobecnému veřejnému nesouhlasu došlo nakonec k oficiálnímu pětiletému
přerušení prací ze strany státu.

Ve spolupráci s obcí Lodhéřov jsme v červnu uspořádali druhé společné setkání starostů a ekologických 
sdružení a iniciativ ze všech dotčených lokalit, kterých se nakonec zúčastnilo více než dvacet. Kromě 
nich diskutovala senátorka Seitlová, senátor Štěch a poslanec Mládek. Cílem setkání bylo domluvit se na 

Cílem kulatých stolů bylo otevřít diskusi, nabídnout zúčastněným pohled i z druhé strany, výměnu kon-
taktů a také nám získání potřebné argumentace pro chystanou brožuru. Tu jsme pod názvem „Větrné 
elektrárny – mýty a fakta“ vydali ve velmi zdařilé podobě jako společné dílo s Hnutím DUHA. Již nyní 
slouží jako žádaný informační zdroj v obcích, kde je zvažována výstavba větrných elektráren.

Kogenerační stanice na zplynování dřeva 
v rakouském Güssingu.

Setkání zástupců z lokalit ohrožených úložištěm v Lodhéřově.
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Státní energetická koncepce, novela atomového zákona a další aktivity 
Ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo při aktualizaci státní energetické koncepce s plány na nové ja-
derné reaktory, prolomení územně-ekologických limitů těžby hnědého uhlí a pokračující masivní vývoz 
elektrické energie. Pracovali jsme na oponentních scénářích. V čase jejího projednávání v lednu jsme 
s dalšími organizacemi uspořádali masovou demonstraci před Úřadem vlády. Přijelo více než dvě stě 
demonstrantů včetně starostů a obyvatelů obcí postižených záměrem úložiště vyhořelého paliva a ohrože-
ných likvidací obce kvůli těžbě uhlí. 

Pracovali jsme na prosazování no-
vely atomového zákona, jejíž návrh 
byl skupinou 7 senátorů pod vedením 
Jitky Seitlové předložen na počátku 
ledna. Podstatou změny je narovnání 
nejkřiklavějšího zvýhodnění jaderné-
ho průmyslu, zejména zajištění práva 
veřejnosti při rozhodování o jaderných 
zařízeních. To by se týkalo nejen úlo-
žišť, ale i jaderných elektráren. Další 
projednávání novely však bylo odro-
čeno na jaro 2005.

Připomínkami jsme se věnovali proce-
su hodnocení vlivů na životní prostředí 
Skladu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně. Získáváme informace i o problematice sanace následků 
těžby a zpracování uranu v České republice. Sloužíme jako informační zázemí k jaderné energetice s roz-
sáhlým archivem dokumentů, publikací a více než 40 tisíci výstřižků z oblasti jaderné energetiky. 

V dubnu jsme spolu s Jihočeskými matkami uspořádali besedu „Záření a genetika, tebe se to také týká!“ 
s profesorem V. I. Glazkem, genetikem z Kijeva, o následcích havárie v Černobylu.

dalším postupu v době přerušení průzkumů. Závěrem byla přijata výzva starostů a občanských iniciativ 
vrcholovým zodpovědným politikům.

Ve spolupráci s Hnutím DUHA jsme vydali tři čísla zpravodaje „JADERNÝ ODPAD? DĚKUJEME, 
NECHCEME!“. Taktéž jsme vytiskli další informační materiál na aktuální téma pod názvem „Vývoz 
radioaktivního odpadu do Ruska není řešením“. Všechny tiskoviny jsou k dispozici i na naší webové 
stránce. Na koncertu skupiny Hradišťan Proti úložišti v září v Chyškách jsme prezentovali náš postoj slo-
vem i informačními materiály. Zúčastnili jsme se také televizní debaty věnované radioaktivním tématům 
v pořadu Na větvi. Díky projektu Nadace Partnerství jsme mohli přímo podpořit i další veřejné aktivity 
místních sdružení a obcí, které o to projevily zájem.

Demonstrace u příležitosti projednávání státní 
energetické koncepce před vládou v lednu 2004.
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Program ochrany přírody a krajiny

Motto: „Jihočeská příroda – věc občanů“
Tento program byl v hodnoceném období naplňován prostřed-
nictvím nosných projektů „Ochrana jihočeské přírody – věc 
občanů“, „Veřejnost proti lyžařskému areálu Chlum“, „S vy-
drou do Evropy“ a „Představujeme území pro soustavu 
NATURA 2000“. Realizace těchto projektů umožňovala po-
kračování základní a dlouhodobé aktivity v praktickém zapo-
jení do správních řízení a rozhodovacích procesů. V průběhu 
roku se ukázalo, že celokrajský záběr je nad rámec fyzických 
a časových možností. Proto byla účast ve správních řízeních 
omezena a větší pozornost v této oblasti věnována poradenské 
činnosti veřejnosti při zapojování do rozhodovacích procesů. 

Po vstupu sdružení do sítě ekologických poraden STEP zís-
kala poradenská činnost Střediska účasti veřejnosti – SÚVa 
novou podobu. Některá řízení dostala v průběhu roku podo-
bu dlouhodobých kauz s naší garancí. Stalo se tak například 
u lyžařského areálu Chlum ve vojenském újezdu Boletice, kde 
zájem krajské samosprávy o toto území vyvolal adekvátní zá-
jem veřejnosti a dal podnět ke vzniku řady aktivit. Na druhé 
straně došlo k ukončení některých dlouhodobých kauz, a to 
s různými výsledky.

Rádiu Faktor se nepodařilo překonat odpor státních i nevládních organizací ochrany přírody a místo no-
vého vlastního vysílače na Kleti se muselo spokojit s umístěním antény na rozhledně, kterou ovšem předtím 
zakoupilo. Těžba vltavínů v přírodní památce Besednické vltavíny byla definitivně podpořena ministerstvem
životního prostředí a povolena těžba v další části chráněného území. Zklamáním se stalo vypuštění návrhu 
na vyhlášení CHKO Novohradské hory z vládního programu. Útěchou bylo přijetí novely zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny se zpochybňovaným ustanovením o účasti veřejnosti. Díky novele dostala 
zákonnou podobu rovněž evropská soustava NATURA 2000. Mravenčí práce ochrany přírody byla završena 
v závěru roku schválením ptačích oblastí a seznamu evropsky významných lokalit. Svůj podíl na tom mělo 
i naše sdružení. 

Kromě získávání podpory pro přijetích těchto právních norem na ochranu přírody jsme uspořádali v duchu 
motta „Lidé přírodě, příroda lidem“, řadu ekologicko-výchovných a osvětových akcí, jejichž nosným prvkem 
se staly výstavy „Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn ve fotografii“ a „Vydra, tajemná dáma vod
a mokřadů“. Výstavy byly doplněny přednáškami a přírodovědnými vycházkami. V průběhu roku jsme je 
uspořádali v Lišově, Jílovicích, Nových Hradech, Borovanech a v Českých Budějovicích. Smyslem těchto 
akcí bylo představit veřejnosti návrhy pro soustavu NATURA 2000 a seznámit je s činností nevládních eko-
logických organizací Calla a Českého nadačního fondu pro vydru. Druhou výstavou, kterou jsme připravili 
v Českých Budějovicích, zachycovala ve fotografiích příběh sedláka Rajtera.

Pomoc našeho sdružení při naplňování plánu péče v Národní přírodní rezervaci Brouskův mlýn pokračovala 
i v roce 2004. Díky vydatné pomoci civilkáře Josefa Polívky a za účasti tradičních i nových brigádníků se 
podařilo naplnit smlouvu s Agenturou ochrany přírody a krajiny včas a v požadované kvalitě. Za přispění 
všech vedoucích programů byl učiněn významný krok pro ochranu hnízdiště břehule říční v pískovně Třebeč. 
Městský úřad v Trhových Svinech a Krajský úřad Jihočeského kraje podpořili návrh na vyhlášení přechodně 
chráněného území a Český svaz ochránců přírody pomohl s přípravou na zřízení pozemkového spolku.
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Ochrana jihočeské přírody – věc občanů?
S využitím ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsme se na základě tzv. 
generální žádosti zúčastňovali většiny správních řízení vedených na úrovni ministerstva životního pro-
středí, správ CHKO, krajského úřadu a orgánů ochrany přírody obecních a městských úřadů. Po počáteč-
ním plošném vymezení jsme redukovali naši účast na řízení regionálního významu a případy, kdy byla 
účast sdružení nezbytná, vyžadovaná či žádoucí. Pozornost jsme věnovali procesům EIA (posuzování 
vlivů na životní prostředí) a IPPC (integrovanému povolení), a to jak vlastním připomínkováním záměrů, 
tak při informování a účasti veřejnosti. Jednalo se zejména o skládky Růžov, Lišov, výstavby supermar-
ketů, otevření štěrkopískovny Vrábče a Ševětín. Zaměřili jsme se rovněž na řízení a procesy, kde jsme 
mohli podpořit místní občanské aktivity (občanská 
sdružení Malše, Dubičák, Za Pětidomí, Třeboňské 
podzámčí, petiční výbory Boreckého a U Trojice). 
Do významných řízení a stěžejních kauz vstupuje-
me v součinnosti s občanskými sdruženími Jihočes-
ké matky, Hnutí Duha, Ekologický právní servis, 
Českokrumlovská obec památkářská, Děti Země 
Bohumilice a ČSOP Šípek Český Krumlov. Ne-
zbytnou součástí těchto aktivit je využívání zákonů 
č. 123/1998 Sb. a 106/1999 Sb. o poskytování a prá-
vu na informace. 

Středisko zimních sportů Chlum
Petice proti výstavbě mamutího střediska zimních sportů Chlum ve vojenském prostoru Boletice dosta-
la díky medializaci a spojení se schvalovacím procesem novely zákona o ochraně přírody a soustavou 
NATURA 2000 nadregionální rozměr. Díky zapojení dalších nevládních organizací a podpoře petice ši-

rokou veřejností se podařilo získat 
během roku pět tisíc podpisů ob-
čanů podporujících přijetí Boletic 
do soustavy NATURA 2000 a sta-
vících se proti výstavbě lyžařské-
ho areálu Chlum. Pomocí putovní 
výstavky, informační skládačky, 
odborných článků, diskusních ve-
čerů, přednášek a exkurze jsme 
se snažili průběžně a pravidelně 
přinášet a zveřejňovat informace 
o vývoji úsilí krajské samosprávy 
vybudovat ve vojenském újezdu 
Boletice mamutí lyžařský areál 
a získat toto území pod civilní sa-
mosprávu. Pozitivním výsledkem 

kampaně v loňském roce bylo schválení odborného návrhu na vyhlášení ptačí oblasti a zařazení Boletic 
na seznam evropsky významných lokalit pro soustavu NATURA 2000. Kauza Boletice ovlivnila rovněž 
nominaci na udělení titulu ropáka a snímek z pořadu NEDEJ SE byl vyhlášen jedním z vítězných filmů
přehlídky EKOFILM 2004. 

Z terénní exkurze v Boleticích.

Rys ostrovid patří mezi živočichy chráněné soustavou NATURA 2000.
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Besednické vltavíny
Po získání potřebných souhlasů k těžbě, včetně rozhodnutí ministra životního prostředí zamítající od-
volání nevládních organizací, byla zahájena průmyslová těžba v přírodní památce Besednické vltaví-
ny – jih. Zároveň investor získal souhlas, a to opět až přes odvolací orgán, Krajského úřadu Jihočeského 
kraje pro rozšíření těžby na části sever. Bez požadovaného vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, odbor-
ných posudků a vyhodnocení dosavadní těžby, „odsoudil“ krajský orgán ochrany přírody toto chráněné 
území prakticky k zániku. Ve jménu ochrany před černými kopáči je realizována ochrana unikátního 
naleziště vltavínů „bagrem“. Přes tyto skutečnosti byla účast Cally i dalších sdružení přínosem při 
získávání potřebných podkladů při vedení správních řízení.

Golfové hřiště Hluboká nad Vltavou
Šest let trvá spor o Podskalskou louku mezi ochranou přírody, nevládními organizacemi a Golfovým 
klubem Hluboká nad Vltavou (podporovaný Městem Hluboká nad Vltavou). Výsledky směřující k věc-
né i procesní nápravě nezákonného postupu při výstavbě hřiště nepřinesla ani odvolací řízení, soudní 
žaloba a šetření ochránce veřejných práv. Pozitivním argumentem pro další jednání se stala námi inici-
ovaná studie doc. Vorla „Zásady optimalizace pro dokončení stavby golfového hřiště“. Přistoupení na 
její závěry, včetně odstranění některých herních prvků kolidujících se zájmy ochrany přírody a krajiny, 
jsou předpokladem pro uzavření smlouvy o spolupráci při dokončení stavby hřiště.

Vysílač Rádia Faktor na Kleti v CHKO Blanský les
Vítězství nebo prohra? Tak lze komentovat tříletou kauzu, 
ukončenou správním rozhodnutím Ministerstva životní-
ho prostředí, které v odvolacím řízení potvrdilo rozhodnutí 
Správy CHKO Blanský les o nesouhlasu s výstavbou nového 
stožáru na Kleti. Majitel Rádia Faktor pochopil, že cestou 
odporu proti stanoviskům státních i nevládních organizací 
nezíská možnost vysílat z Kletě, a proto zakoupil od Česko-
krumlovského rozvojového fondu restauraci s rozhlednou 
(chráněný památkový objekt nejstarší rozhledny v Čechách). 
Na rozhledně umístil, se souhlasem orgánů památkové péče, 
na omezené období vysílací prvky. Vzhledem k tomu, že 
průběh, vývoj i závěr kauzy je názorným příkladem zapojení 
veřejnosti do rozhodovacích procesů při využití odborných 
posudků, zákonných postupů a součinnosti se státní ochranou 
přírody, shrnuli jsme poznatky z kauzy v případové studii 
„Ochráníme vrchol Kleti?“

Protipovodňové opatření na Malši v Českých Budějovicích
Ekologicky šetrnější a ekonomicky přijatelnější řešení protipovodňových opatření na Malši zahrnuté 
do územního plánu města. To je výsledkem několikaleté snahy občanů a nevládních organizací zvrátit 
původní projekt. Námi navrhované řešení představuje kompromis mezi nepřijatelným návrhem města 
a oponentní studií předloženou nevládními organizacemi. Stěžejní roli hraje dnes v této kauze lokální 
občanské sdružení Malše, které bylo založeno z původního petičního výboru za naší podpory. Calla 
nadále v kauze vystupuje na obhajobu alternativního řešení.
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Asanační a regulační opatření v Národní přírodní rezervaci 
Brouskův mlýn

Třináctou vegetační sezonu zabezpečovalo sdružení Calla pro 
Agenturu ochrany přírody a krajiny ruční kosení terestrických rá-
kosin a porostů podmáčených a ostřicových luk na 8,5 hektarech. 
Za vydatné pomoci civilkáře Josefa Polívky, Karla Šlejhara, Mar-
kéty Šiškové, Jany Egerové a osvědčených brigádníků Jana Toma-
na se podařilo splnit úkol včas a v požadované kvalitě. Přálo nejen 
počasí, ale tentokráte i kvalita brigádníků, takže jsme mohli rovněž 
revitalizovat tůňky a oslabit porost křídlatky sachalinské. Odpra-
cováno bylo celkem 2 102 hodin, z toho podíl brigádníků činil 1 694 hodin, za které obdrželi příslušnou 
mzdu. Ubytování a stravování brigádníků se odehrávalo na základně – v Peškově mlýně. Kromě vlastní 
práce měli brigádníci možnost seznámit se s historií chráněného území a s cílem ochranářských opatření. 
Loňský rok byl také poslední sezonou „pod taktovkou“ Agentury ochrany přírody a krajiny, neboť díky 
organizačním změnám bude zadavatelem prací Správa CHKO Blanský les.

Program trvale udržitelné dopravy

Perspektivní dopravní program byl ukončen v červnu odchodem Markéty Šiškové z Cally. Důvodem od-
chodu bylo nezískání potřebných finančních prostředků na chod tohoto programu. Je to jistě škoda, ale
u nevládních organizací odkázaných na grantové příjmy bohužel nic neobvyklého. Odchodem Markéty 
jsme ztratili pracovníka věnujícího se aktuální a akutní problematice všech dopravních oborů a ostatní 
nevládní organizace potřebný článek koordinace a spolupráce. 

Markéta Šišková byla rovněž platným členem koordinační skupiny města České Budějovice zabývající 
se cyklistickou dopravou. Díky spolupráci s dopravním specialistou ing. Tomášem Otepkou jsme spolu 
se sdružením Jihočeské matky zveřejnili připomínky k dokumentaci vlivu stavby D3 a R3 na životní pro-
středí. Tento podklad jsme poskytli rovněž obecním úřadům pro případné připomínkování procesu EIA. 

Ve zbývající části roku se činnost v této oblasti zúžila na 
správní řízení a metodicko koordinační pomoc občanským 
aktivitám U Sv. Trojice, Boreckého a Pětidomí. Právě tyto 
lokality mají být postiženy dopravní zátěží související 
s výstavbou supermarketů, nové zanádražní komunikace 
a vyhrocující se nekoncepčností dopravy v Českých Bu-
dějovicích. S využitím odborných a informačních mate-
riálů jsme informovali veřejnost o aktuálních dopravních 
problémech, včetně situace kolem přípravy dálnice D3 
a rychlostní komunikace R3. K těmto účelům sloužila in-
formační skládačka „D3 není řešením“.

Den bez aut, který se v loňském roce podařilo zkoordinovat s Evropským dne bez aut, jsme připomněli 
několika akcemi. S dopravními riziky plánované dálnice D3 jsme prostřednictvím ing. Otepky seznámi-
li kaplickou veřejnost a v Českých Budějovicích jsme uspořádali přednášku o perspektivách železniční 
dopravy. Těmito aktivitami jsme se podíleli spolu s dalšími organizacemi na celoměstském organizování 
Dne bez aut.
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Časopis Ďáblík

V loňském roce vycházel již šestým rokem náš občasník Ďáblík, 
který dostal i novou zajímavější podobu. Podařilo se nám vydat 
celkem čtyři čísla. Jeho hlavní redaktorkou se stala Romana Pan-
ská, která se starala o to, aby byl včas zpracován a rozeslán. Čte-
náři si v občasníku mohli přečíst o aktuálních kauzách, o průběhu 
kauz již zahájených nebo o novinkách v zákonech, jež se dotýkají 
dané problematiky. Mohli se dozvědět o akcích, na kterých jsme 
prezentovali sdružení Calla, jak jsme radili v rámci poradenské 
služby, o projektech a jejich plnění. Mnozí členové se aktivně 
podíleli na obsahu občasníku zasláním zajímavých článků. Tak 
se například čtenáři dozvěděli rady, jak správně třídit starý papír, 
přečetli si o zážitcích z cest, seminářů či výletů, kterých se zúčast-
nili členové sdružení. V Ďáblíku nechyběly pozvánky na zajíma-
vé besedy, přednášky nebo výstavy. Všechna dosud vydaná čísla 
občasníku lze najít i na internetových stránkách Cally.

Zelené čtvrtky

Cyklus „Zelené čtvrtky“ se stal nejen naší vstupní devizou pro vstup do sítě ekologických poraden, ale 
i vítaným a nezbytným kontaktem s veřejností. Do třetího roku jejich pořádání jsme vstoupili i nadále 
společně s Rosou a díky vstřícnosti kavárny Měsíc ve dne jsme je mohli pořádat opět na stabilním a oblí-
beném místě. Podařilo se zkvalitnit propagaci jednotlivých akcí, což spolu s atraktivitou některých témat 
přispělo k zaplnění přednáškového sálu. 

Za Callu se na výběru a organizaci přednášek podíleli všichni vedoucí programů, což odpovídalo i pes-
trosti nabídky. U příležitosti Dne bez aut jsme se na-
příklad mohli ptát zástupce ČD Ivana Študlara, zda 
„mají vlaky v Jižních Čechách opravdu zelenou“ a Petr 
Šmíd z Nadace Partnerství nám přiblížil dopravu pro 
21. století. Ekolog Mojmír Vlašín z brněnské Veroniky 
se podělil s posluchači o své zážitky komunální poli-
tiky. Edvard Sequens přednášel o našich možnostech 
využívat čisté zdroje energie. Opomíjená, nicméně ak-
tuální a zajímavá témata „zelené střechy“ a „fair trade“ 
přinesla spolu s vánoční přednáškou přátel ze sdruže-
ní Svoboda zvířat, podněty k diskuzi. Nejatraktivnější 
a také nejvíce navštívenými se staly „Zelené čtvrtky“ 
docenta Víta Grulicha „Boletice – přírodní skanzen“ 
a profesorky Hany Librové „Pestří a zelení“. Vzhledem 
k zájmu veřejnosti o přednášky a stále aktuálním téma-
tům budeme v této aktivitě pokračovat i nadále.

Beseda se zástupcem ČD p. Študlarem vzbudila 
velký zájem.
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Zpráva o hospodaření za rok 2004

Příjmy v roce 2004

Členské příspěvky 7 000 Kč 

Dary 1 300 Kč 

Granty nadací 561 440 Kč

Dotace od státu a samosprávy 259 500 Kč

Dotace, granty ze zemí EU 568 600 Kč

Pronájem kancelářských prostor 33 000 Kč 

Vlastní činnost 696 280 Kč

Úroky z bankovních účtů 1 390 Kč 

Příjmy celkem 2 128 510 Kč

Výdaje v roce 2004

Mzdové náklady – zaměstnanci 1 000 340 Kč 

Civilní služba 45 290 Kč 

Konzultace a odborné expertizy 36 500 Kč

Nákup služeb 286 990 Kč 

Cestovné a doprava 50 390 Kč 

Publikační náklady, propagace, tisk 160 500 Kč

Ostatní náklady na zajištění projektů 34 300 Kč

Nájemné, energie 136 890 Kč 

Telefon, internet 134 710 Kč 

Poštovné 50 090 Kč 

Spotřební materiál 182 470 Kč 

Technické vybavení, software 41 810 Kč 

Opravy a udržování 34 220 Kč

Nákup časopisů a jiné literatury 11 870 Kč 

Pojištění kanceláře 2 030 Kč

Účast v jiných organizacích 4 000 Kč 

Bankovní poplatky 9 090 Kč 

Výdaje celkem 2 221 490 Kč 

Hospodářský výsledek za rok 2004 -92 980 Kč
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Poděkování
Děkujeme za laskavou finanční podporu našich projektů v roce 2004:

ARGE Atomstromfrei Rakousko 
arsenal research, Rakousko
Českému nadačnímu fondu pro vydru
ČSOP
EEE Güssing, Rakousko
Hornorakouské vládě 
Magistrátu města Vídně 
Ministerstvu životního prostředí 
Nadaci Open Society Fund Praha 
Nadaci Partnerství
Nadaci VIA 
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
Správě CHKO Blanský les
Statutárnímu městu České Budějovice

Za pomoc a spolupráci děkujeme Jaromíru Adámkovi, Agentuře ochrany přírody a krajiny, Josefu Al-
brechtovi, Kateřině Albrechtové, Arnice, Kristýně Bednářové, Vladimíru Bejčkovi, Lucii Brejškové, Ivaně 
Brožové, Romanu Bukáčkovi, Martinu Bursíkovi, Jiřímu Cibulkovi, Ondřeji Cudlínovi, Olze a Zdeňkovi 
Černých, Rostislavu Černému, Jitce Gregorové, Radku Červinkovi, Pavlu Čihákovi, Ivanu Dejmalovi, 
Pavlu Douchovi, Lucii Drhovské, Elišce Duškové, Jiřímu Dvořákovi, Econnectu, Janě Egerové, Ekolo-
gickému právnímu servisu, Davidu Fukovi, Yvonně Gailly, Vítu Grulichovi, Zuzaně a Jiřímu Guthovým, 
Romanu Hakenovi, Janu Hejzlarovi, Petru Henebergovi, Hnutí DUHA, Janu Hollanovi, Petru Holubovi, 
Jiřímu Horákovi, Tomáši Hronkovi, Jaroslav Hruškovi, Jakubu Hulcovi, Ivě Jakešové, Marku Jehličkovi, 
Aleši Jiráskovi, Martinu Klozovi, Kateřině Kňazovické, Martinu Kolářovi, Stanislavu Kopencovi, Fran-
tišku Korbelovi, Vojtěchu Koteckému, Anně Kotrčkové, Kateřině Koudelkové, Monice Koupilové, Milanu 
Krištůfkovi, Alexandře Kubákové, Daně Kuchtové, Aleši Kutákovi, Anně Lavičkové, Tomáši Malinovi, 
Marii Maňákové, Liboru Matouškovi, českobudějovické kavárně Měsíc ve dne, Marii Mikešové, Ladi-
slavu Mikovi, Pavlu Molkovi, Ludmile Murtingerové, Haně a Ondřeji Nedvědových, Tomáši Neničkovi, 
Patriku Neubertovi, Tomáši Otepkovi, Romaně a Martinu Panských, Petru Pávkovi, Petru Pěnkavovi, 
Gabriele Pohlové, Františku Polachovi, Bernhardu Rieplovi, Sdružení Jihočeské matky, Jitce Seitlové, 
Janě Sequensové, Jaromíru Sigmondovi, Tereze a Petru Šimonovým, Zbyňku Sokolovi, Společnosti ROSA, 
Eduardu Stöhrovi, Daliboru Stráskému, Jakubu Stupkovi, Bohumilu Šimíčkovi, Jakubu Šiškovi, Elišce 
Štěpánové, Růženě Štojdlové, Ivanu Študlarovi, Janu Tomanovi, Ludvíku Trnkovi, Evě Tylové, Čestmíru 
Vitnerovi, Pavlu Vlčkovi, Aleně Vydrové, Neele Winkelmannové, Zelenému kruhu, ZO ČSOP Veronica, 
Janě a Ondřeji Zuntychovým a všem členům přispěvatelům.

Samozřejmě děkujeme i ostatním zde neuvedeným jednotlivcům a organizacím, kteří nám jakkoliv po-
mohli konat to, co děláme. 

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

Číslo našeho konta: 3202800-544 / 0600 u GE Money Bank, pobočka České Budějovice
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Další informační aktivity sdružení Calla

Nechyběli jsme samozřejmě na dubnovém Eko-
trhu. Navíc jsme s Arnikou ten den uspořádali 
pochod stromů k českobudějovickému magistrátu 
a ke krajskému úřadu s předáním výzvy k použí-
vání recyklovaného papíru na obou úřadech.

V květnu jsme u příležitosti světového summi-
tu o trvale udržitelném rozvoji v Johannesburgu 
společně s Rosou a Centrem pro otázky životního 
prostředí Univerzity Karlovy zorganizovali na Ji-
hočeské univerzitě přednášku s účastnicí akce, ře-
ditelkou Zeleného kruhu Zuzanou Drhovou.

Před krajskými volbami jsme uspořádali dotazo-
vání všech kandidujících politických subjektů v Ji-
hočeském kraji a mimo jiné jsme chtěli znát názor 
na umístění hlubinného úložiště, rozšíření jaderné 
elektrárny Temelín, možnou podporu změny atomového zákona, výstavbu spalovny v Mydlovarech, či 
zrušení NP Šumava. K tomuto jsme uspořádali i veřejnou debatu a názory politiků jsme veřejně prezen-
tovali.

Naše ekologické poradenství v roce 2004

Přestože poradenství se věnujeme již mnoho let, teprve v průběhu roku 2004 jsme začali vést podrobné 
záznamy. Nejsou sice dokonalé, avšak zaznamenali jsme 299 poradenských intervencí. Podle záznamů 
od června do prosince pak můžeme zjistit i podrobnosti. Například, že v 70 % případů skončily podáním 
žádané informace, ve 21 % odkazem, nebo zprostředkováním na jinou organizaci, která se problémem 
zabývá, v 5 % vyústily v procesní poradenství a ve 4 % ve zpracování analýzy či posudku nebo převzetím 
řešení problému pracovníky Cally. Nejčastěji se na nás s žádostí o pomoc obracejí jednotlivci – obča-
né (63 %), dále často radíme ostatním neziskovým organizacím (15 %), ale i studentům při získávání 
podkladů pro jejich práci (10 %), veřejným institucím (9 %). Naopak nejméně o radu se u Cally uchází 
odborníci (ve 3 %). Postupem času převážilo poradenství elektronické, ať již s využitím naší nabídky 
na internetových stránkách nebo e-mailem. Touto formou radíme ve 43 %, telefonem ve 38 % a osobně 
v 17 % (přičemž ohlášené návštěvy činí z celkového počtu porad jen 6 %) případů. Klasickým dopisem 
jsme odpovídali jen čtyřikrát (2 %).

Co se témat týče, 34 % dotazů směřovalo do oblasti energetiky (nejčastěji na obnovitelné zdroje energie, 
ale nejen na ty), 23 % bylo zaměřeno na ochranu přírody a 10 % na účast veřejnosti a obecně na využití 
právních mechanismů při ochraně životního prostředí. Další tématické oblasti byly zastoupeny takto: 
doprava 6 %, odpady 5 % atd. Specifickou oblast činí pomoc spotřebitelům – reklamace, smlouvy apod.,
které zabíraly celých 10 % naší poradenské činnosti. Ke zkvalitnění a rozšíření našeho poradenství má 
přispět společný projekt financovaný z Evropského sociálního fondu na vznik sítě environmentálních in-
formačních a poradenských center v Jihočeském kraji, na němž budeme spolupracovat s Rosou, Šípkem, 
Českým nadačním fondem pro vydru, Ekologickým právním servisem, Dřípatkou, Fakultou managemen-
tu VŠE v Jindřichově Hradci, Inkanem a Jihočeským krajem.

Ekotrh v Českých Budějovicích.
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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 spe-
cializujeme:

Ochrana přírody a krajiny – metodická i právní pomoc občanům a občanským aktivitám při rozho-
dování o stavbách a činnostech ovlivňující životní prostředí, zapojení veřejnosti do procesů posuzování 
vlivů staveb na životní prostředí, využívání zákonů o poskytování informací, zakládání občanských sdru-
žení, organizování občanských aktivit, zprostředkování posudků. 

Za tuto oblast poradny odpovídá Vladimír Molek
tel.: 387 311 381 nebo tel./fax: 387 310 166

Trvale udržitelná energetika – poradenství občanům, obcím i občanským iniciativám v oboru obnovi-
telných zdrojů energie, jejich možnostech, dostupnosti, podporách pro realizaci, legislativě apod. Poradna 
spotřebitelům elektřiny při jejich problémech s distributory. Právní a všestraná informační pomoc obcím, 
u nichž by mohlo být vybudováno konečné úložište vysoceradioaktivních odpadů, archiv informací k ja-
derné energetice.

Pro odpovědí z oblasti energetiky se obracejte na Edvarda Sequense
tel./fax: 387 310 166
e-mail: edvard.sequens@ecn.cz.

Poradenské hodiny pro veřejnost v kanceláři sdružení – Fráni Šrámka 35, České Budějovice:

Pondělí  – 13 až 17 hodin (především energetika)
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@ecn.cz.

Písemné spojení: Sdružení Calla, P.O. BOX 223, 370 04 České Budějovice.
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Sdružení Calla Vám nabízí tyto publikace

Větrné elektrárny – mýty a fakta
Zpracovali Edvard Sequens a Petr Holub, vydaly 
Calla a Hnutí DUHA. Brožura, která demýtizuje 
problematiku větrných elektráren. Nabízí vysvět-
lení řady předsudků na základě faktů ze zemí, které 
mají mnohem větší zkušenosti s realitou větrných 
turbin. Autoři v úvodu uvádějí: „Věříme, že tato 
informační brožura přispěje k tomu, aby dobré 
projekty byly povolovány a špatné zamítány“.

Publikaci Vám můžeme poslat za úhradu poštov-
ného a balného ve výši 20 Kč.

„Slunce – energie budoucnosti“ – soubor 
podkladů pro přednášky o možnostech využití 
sluneční energie
Autor Edvard Sequens, vyšlo v rámci česko-rakouského projektu 
SOLAR NET / Sluneční síť. Jde o pomůcku pro vedení přednášek pro 
různé skupiny posluchačů. Soubor je k dispozici ve složce obsahující 
45 fólií pro zpětný projektor včetně všech doprovodných textů. Dru-
hou možností distribuce je CD. Elektronická verze obsahuje prezen-
taci ve formátech html, pdf anebo v ppt (pro Power Point). Z CD je 
také možno vytisknout si vybrané prezentace na fólie a k nim všech-
ny ostatní texty pro uskutečnění přednášky bez pomoci počítače. 

Pro školy a neziskové organizace je díky dotaci cena sborníku fólií 300 Kč, pro ostatní zájemce 1 400 Kč 
(všichni plus 100 Kč poštovné a balné). Cena CD pro školy a neziskové organizace 0 Kč, ostatní 50 Kč 
(všichni plus 30 Kč poštovné a balné).

Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn
Brožurka podávající přehled o hodnotách a historii rezervace rozklá-
dající se v nivě řeky Stropnice poblíže Borovan na Českobudějovicku. 
Doplněno mapkami a barevnými fotografiemi. Text připravil a brožur-
ku sestavil Jiří Marek. 

Brožurku Vám pošleme za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.
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Právní rádce pro všechny, kdo nechtějí žít u úložiště 
radioaktivních odpadů
Autor Vítězslav Dohnal z Ekologického právního servisu. Vyšlo v roce 2001 pro 
účely odborné informační podpory veřejnosti v lokalitách ohrožených hlubinným 
úložištěm. 

Příručku Vám pošleme za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč přiloženou 
složenkou.

Atlas obnovitelných zdrojů energie – www.zdrojeenergie.cz
Internetová databáze mapuje využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice. Najdete v ní 
údaje o malých vodních elektrárnách (tj. do 10 MW instalovaného výkonu), o větrných elektrárnách, 
o zdrojích spalujících biomasu (nad cca 200 kW výkonu) a bioplyn, o solárních termických systémech, 
ale i o tepelných čerpadlech. Zdroje můžete vyhledávat pomocí klíčových slov i dle mapy.

Většinu nabízených publikací naleznete rovněž v elektronické podobě na našich stránkách 

http://calla.ecn.cz



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 proble-
matice energetiky pro všechny stupně škol i pro další veřejnost. Zájemcům je u nás k dispozici knihovna 
s domácími i zahraničními publikacemi a časopisy pojednávajícími o energetice. Vstupujeme též do pří-
pravy zákonů a energetických 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 dalších 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. V rámci poradny 
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 informace a účast 
ve správních řízeních. Cílem naší činnosti je zvýšení a zkvalitnění účasti veřejnosti v rozhodovacích pro-
cesech 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 osvě-
tovým 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 kaž-
doročních asanačních zásazích v Národní přírodní rezervaci Brouskův mlýn. Tyto zásahy provádějí členo-
vé 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 odstraňování náletových dřevin.

Časopis Ďáblík a další informační aktivity
Vydáváme časopis Ďáblík, který přináší informace o našich aktivitách a projektech, na kterých jsme pracovali. 
Obsahuje názory, tematická pojednání, pozvání, avíza a jiné důležité informace. Aktuální informace jsou rov-
něž k dispozici na internetové stránce sdružení. Ve spolupráci se společností ROSA pořádáme pravidelné dis-
kusní podvečery Zelené čtvrtky, se zajímavými hosty na různá témata, týkající se problematiky životního pro-
středí. Pravidelně se zúčastňujeme, se stánkem ekologicko-výchovných a propagačních materiálů, ekotrhů.

Sdružení pro záchranu prostředí

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
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 příkladem podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Chcete nás podpořit?

Vaše podpora je pro naši činnost nanejvýš potřebná. Můžete nám pomoci ne-
jen svou spoluprací, ale i finančně. Zasláním alespoň 150 Kč ročně se můžete 
stát členem – přispěvatelem s právem dostávat naše tiskoviny, včetně občas-
níku Ďáblík a pravidelné informace o chystaných akcích. Pokud máte zájem 
o plné členství, obraťte se na nás (na internetové stránce je formulář). Obdrží-
te přihlášku, stanovy a poté proběhne formální přijetí. Roční členský příspě-
vek 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.
 

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

Číslo našeho konta: 3202800-544 / 0600 
GE MONEY Bank, pobočka České Budějovice
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