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ČASOPIS PRO ČLENY A PŘÁTELE SDRUŽENÍ CALLA

Milá přítelkyně, milý příteli Cally,
tak nějak si již nevzpomínám na své patnáctiny a proto si teď aspoň o to lépe mohu užít oslavy
patnácti let Cally. Nemohu napsat sdružení Calla, neboť do této formy jsme byli transformováni
z nadace teprve před jedenácti lety, ale pořád je to ten samý „subjekt“. Živý organismus, který se
vyvíjí a roste, stejně jako původce jeho jména, trvalka ďáblík bahenní. Ku důkazu úplně stačí
podívat se po beznadějně zaplněné kanceláři, která se ještě před několika lety zdála docela velkou. A
což teprve v polovině devadesátých let, kdy jsem do Cally přišel a kdy jsme se nastěhovávali do
všech místností původně s jinou firmou sdílených prostor. To jsme s Daliborem Stráským a
Romanou Panskou netušili, co s tím vším místem vlastně budeme dělat. V paměti mně utkvělo
rozhodování (nakonec kladné), zda zachováme a budeme Telekomu platit druhou pevnou linku.
Pak jsme ale vzali Vladimíra Molka, postupně přibývali (a také jak šel život ubývali) další lidé –
asistentky energetiky, z nichž zůstává Hanka Gabrielová, pokusy o program dopravy, poradce a
asistent kanceláře Petr Drahoš a nejnověji i výrazné posílení programu na ochranu přírody v podobě
Kláry Řehounkové. Dnešní stav je také výsledkem očistných procesů, kterými jsme si prošli během
posledních několika let a jež jsme se svého času pokusili nazvat strategickým plánováním. Nu a teď
abychom již zcela vážně uvažovali, jak zhmotnit sen o vlastním, ekologicky příkladném a
energeticky úsporném sídle, kde veřejnost najde vše to, co od ekologické poradny očekává.
Ale nejen počet pracovníků vypovídá o živoucím růstu Cally. Vedle programu energetiky vyrostl
a na své nohy se postavil program na ochranu přírody. Podařilo se nám vybudovat ekologickou
poradnu. A jsou to hlavně výsledky společně odváděné práce, které znamenají, že se Calla mezi
ostatními organizacemi neztratí.
Tak nám přejme další úspěchy na poli záchrany prostředí a samozřejmě ať se dožijeme dalších
kulatých výročí!
Edvard Sequens, stávající předseda sdružení

Calla v datech
Tento přehled vznikl jako pomůcka pro ty, kteří chtějí rámcově poznat nebo si v paměti osvěžit
historii našeho sdružení. Nechce a ani nemůže nahradit výroční zprávy, zpravodaj Ďáblík, zprávy
o Zelených čtvrtcích apod. Soustředili jsme se na události, které mají již ze své podstaty povahu
snadno datovatelných milníků. Vedle faktů zásadních jsme zvolili i takové, které spíše jen dokreslují
život Cally. Nevešly se sem všechny rutinní či dlouhodobé aktivity. Chcete-li se dozvědět víc, dveře
naší kanceláře jsou Vám otevřeny.
6. 10. 1991 se v salonku restaurace Máj (dnes Domov důchodců ) konala (od 20:00 hodin)
ustavující valná hromada zřizovatelů regionální organizace nadačního charakteru „Kancelář pro
ochranu přírody Calla“.
Již před tím (v období květen – září) se všichni zakládající členové podíleli na projektu Natur
ohne Grenzen: šlo o česko-rakouský plán nevládních aktivistů (za rakouskou stranu se jednalo o
organizaci Naturschutzjugend) na ekologickou revitalizaci pohraničního území jižně od Lipenské
přehradní nádrže. Projekt získal Rakouskou státní cenu za práci s mládeží – Österreichischer
Jugengstaatspreis 1991 – a byl publikován v periodiku Őko-text 2/92.
Od října do prosince 1991 členové vznikající Cally vydali
informační letáky a rozeslali žádosti o granty či jinou finanční
pomoc na FMŽP, MŽP ČR a vybraným podnikatelům i společnostem
v regionu. Cílem bylo získat prostředky na nákup a následný
management ochranářsky cenných území. Již tehdy jsme se
orientovali na Třeboňsko (oblast mj. se stanovišti ďáblíka bahenního).
Očekávali jsme nákup 20 – 30 ha (předpokládané náklady 875 000
Kč) + vybavení kanceláře (284 000 Kč) a roční provozní náklady
145 000 Kč. Odezva ovšem byla nulová – z MŽP ČR proto, že jsme
měli nedostatek vlastních prostředků. Poslali jsme i první žádosti
do zahraničí (Nizozemsko).
Přesto jsme uskutečnili první výdělečné akce: exkurze pro
rakouské učitele a pro německo-rakouskou Zoologickou společnost
v Braunau – vše po Třeboňsku, se zoology (zde šlo o pětidenní
pobyt) i na Šumavě.
12. 12. 1991 – podali jsme k Úřadu průmyslového vlastnictví žádost o zápis ochranné známky
Cally: známka měla původně jen slovní podobu, jež se postupně ustálila na dnešní podobě Calla –
Sdružení pro záchranu prostředí (podle verze stanov z 10. 10. 2002); logo pro nás posléze vytvořil
českobudějovický výtvarník Václav Johanus.
Calla nejprve sídlila v budově Pozemních staveb v českobudějovické Žižkově ulici a pak se
přestěhovala do budovy učiliště v Nerudově ulici. Od ledna 1997 máme sídlo ve Šrámkově ulici
č. 35.
Sdružení převzalo management NPR Brouskův mlýn v údolní nivě kolem říčky Stropnice:
praktickou ochranu mokřadních společenstev tu původně prováděla českobudějovická 7. ZO ČSOP,
v níž působili někteří z pozdějších členů Cally. Práce na Stropnici zůstávají trvalou aktivitou Cally
a tvoří neodmyslitelnou součást jejího profilu ve vztahu k veřejnosti. Prakticky současně se však
rozvíjel i druhý pilíř činnosti Cally – energetika v ekologických souvislostech.
Od 2. 1. 1992 měla Calla jednoho profesionálního pracovníka, tajemníka kanceláře. Byl jím
Dalibor Stráský, který zajišťoval odbornou činnost na úseku energetiky, překlady odborných
materiálů (čeština – němčina), organizačně technické záležitosti a část administrativních prací.
Vedoucí kanceláře Vladislav Heřmanský působil jako dobrovolný pracovník, zajišťoval mj.
odbornou činnost na úseku ochrany biotopů. Překlady angličtina – čeština a některé další práce
prováděl převážně bezplatně Tomáš Malina.
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V lednu 1992 Calla zpracovala projekt Záchrana ohrožených biotopů: realizován v NPR
Brouskův mlýn, původní záměr odkupu některé jiné lokality se nakonec nikdy nezdařil.
Počáteční rozvoj úseku energetiky se opíral o účinné kontakty s domácími i zahraničními
odborníky. V první řadě se jednalo o oddělení reaktorové bezpečnosti Öko-Institutu Darmstadt
(SRN).
V únoru 1992 se Calla účastnila jednání v rámci řízení OÚ České Budějovice ve věci rekultivace
kalojemů v bývalé chemické úpravně uranových rud MAPE Mydlovary.
Společně s Öko-Institutem Darmstadt Calla vypracovala studii o projektu jaderné výtopny pro
Plzeň a o alternativních způsobech teplofikace Plzně (kde byla studie prezentována na tiskové
konferenci).
V říjnu 1992 Calla vypracovala studii o technických problémech kontejnerů CASTOR-440
(na vyhořelé jaderné palivo), která se stala přílohou ke stanovisku Hnutí Duha, jakožto řádného
účastníka řízení, k záměru výstavby meziskladu pro vyhořelé palivo. Toto stanovisko bylo jedním
z podkladů pro vydání stanoviska MŽP. V téže době se Calla podílela na veřejné diskusi v obci
Rouchovany (u Dukovan) o záměru výstavby meziskladu vyhořelého jaderného paliva.
Calla uskutečnila také řadu popularizačních akcí pro veřejnost i média (např. pro Lidové noviny
vývoj prognóz a realizace československého jaderného programu).
Obory činnosti nastartované v r. 1992 pokračovaly
samozřejmě i v následujících letech.
31. 12. 1994 – z nadace odešel Vladislav
Heřmanský jako vedoucí kanceláře i člen. Valná
hromada pověřila vedením dosavadního tajemníka
Dalibora Stráského.
4. 9. 1995 se konala 1. členská schůze Sdružení
CALLA: Pod vlivem změněných podmínek pro
financování nevládních organizací a také vzhledem
k tomu, že původní cíl – nákup ochranářsky cenných
pozemků – se již jevil jako nerealistický (a bylo tedy třeba se orientovat na jiné formy činnosti), bylo
rozhodnuto opustit nadační formu organizace. Bylo též rozhodnuto o profesionalizaci funkce
předsedy a pokladníka (hospodáře) k 1. 10. 1995.
Od 1. 3. 1996 působí v Calle v trvalém pracovním poměru Romana Panská (původně Šímová).
Pracuje jako účetní a hospodářka.
Z mnoha akcí, které tehdy Calla realizovala, si zmínku zaslouží dubnové symposium pro EUPRI
na téma Cestou k ekoregionu Waldviertel, jižní Čechy a jihozápadní Morava, červnové značení
geodetických bodů v chráněných územích a prosincová prezentace studie Toky odpadů a vybraných
látek v okresech České Budějovice a Jindřichův Hradec.
17. 6. 1996 – na valné hromadě v českobudějovické restauraci Baarovka se objevily připomínky,
že Calla by se měla víc prezentovat na veřejnosti (např. 1x měsíčně napsat článek do Jihočeských
listů), pořádat více vlastních akcí pro veřejnost, zvýšit počet členů.
1. 2. 1997 přišel do Cally Edvard Sequens (od 1. 3. je členem sdružení), aby Daliboru Stráskému
pomohl s rozvíjejícím se energetickým programem. Postupně činnost nasměroval od ekologických
aspektů jaderné energetiky více na obnovitelné zdroje.
1. 8. 1997 byl přijat Vladimír Molek za zaměstnance i člena Cally. Tím byl upevněn model Cally
jako kanceláře s existencí dvou programů: ekologická energetika (Eda Sequens) a ochrana přírody a
krajiny (Vláďa Molek). Toto rozdělení trvá – s drobnými modifikacemi – dodnes.
Calla také pravidelně spolupracuje s jinými nevládními organizacemi: Hnutím Duha, Jihočeskými
matkami, Arnikou, Ekologickým právním servisem aj.
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V r. 1997 jsme zorganizovali putovní výstavu Znovu ohrožená niva Stropnice a výstavu Energie
pro budoucnost (ta byla vyrobena pro Sdružení Jihočeské matky). Od té doby se pořádání výstav
pro veřejnost stalo významným prostředkem, jímž oslovujeme veřejnost s různými aktuálními
tématy (naposledy v kauze VVP Boletice). Pravidelně vystavujeme v prostorách Jihočeské vědecké
knihovny (poprvé v r. 2000: výstava Mokřady a zdraví krajiny).
V r. 1998 Eda Sequens završil svou práci na Atlasu
zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie
v regionu jižní Čechy – záběr atlasu byl posléze
rozšířen na celé území České republiky a v r. 2002
publikace získala i elektronickou podobu (najdete ji na
webu Cally). Atlas je dnes propojen i s databází
využívání biomasy.
Program ochrany přírody a krajiny se zabýval
mediálně sledovanými kauzami plánovaného budování
golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou a hypermarketu
v Boršově nad Vltavou.
V r. 1998 jsme se stali formálně plnými členy Zeleného kruhu, tedy servisní organizace
ekologických nevládek.
Členské schůze Cally se konají zpravidla dvakrát ročně. Někdy se jejich dějištěm stávají lokality
mimo České Budějovice a schůze je spojena s vycházkou.
Tak např. 1. 10. 1999 se členská schůze
konala na Peškově mlýně (základna brigádníků
na Stropnici), součástí programu byla prohlídka
NPR Brouskův mlýn. V návaznosti na příznivé
hodnocení akce vznikla myšlenka podnikat
výlety členů i s rodinnými příslušníky po
krajinářsky zajímavých lokalitách. Akcí tohoto
druhu však nakonec bylo jen několik:
uskutečnila se exkurze po památkách
koněspřežní železnice České Budějovice –
Linec – Gmunden v oblasti při česko-rakouské
hranici, vyrazili jsme i na Kleť. Calla však
pravidelně podniká pro své členy i pro
veřejnost exkurze do chráněných oblastí
(Žofínský prales, Boletice).
V říjnu 1999 vyšlo 1. číslo zpravodaje Ďáblík, jehož podobu mu vtiskl Edvard Sequens
(s grafickým přispěním Jany Sequensové). Ten také společně s Romanou Panskou odváděl velký kus
práce při jeho tvorbě. Časopis je určen nejen pro členy Cally, ale i pro ostatní zájemce. Všechna
dosavadní čísla (do září 2006 jich vyšlo 39 a jedno jubilejní k 10. výročí) najdete na našem webu.
Do přechodné krize se dostal v r. 2003: odcházel na 70 adres, ale vyšla jen 3 čísla.
Od února 2005 je Ďáblík měsíčníkem a z došlých příspěvků jej sestavuje a rediguje Tomáš Malina.
Nyní časopis vychází v elektronické podobě.
Od r. 2000 Calla část svých kancelářských prostor pronajímá: nejprve JISOPu – Jihočeskému
sdružení ochránců přírody, pronájem pak plynule přešel pod českobudějovickou pobočku Arniky:
v obou případech tu pracovala Věra Horská.
10. 11. 2000 se výroční schůze konala v Borovanském mlýně: schůzi předcházela společná
vycházka z Veselky podél Stropnice. Byl zde zvolen současný předseda Edvard Sequens (poté, co
Dalibor Stráský začal pracovat jako poradce ministra životního prostředí).
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Romana Panská rozšířila řady jihočeských matek (dcerka Radana * 14. 6. 2001).
V r. 2001 jsme část léta věnovali natáčení informativního videa o Calle (s firmou Mikeš).
6. 10. 2001 se v hotelu Emausy na
Dobré Vodě uskutečnila „velevýroční“
členská schůze věnovaná oslavám 10.
výročí Cally. Sešla se tu (řečeno slovy
zápisu) „celá řada velmi milých a
vzácných hostů“. Schůze schválila
podání žádosti na SFŽP k získání
podpory na realizaci větrného parku
Pavlov (žádost nakonec byla úspěšná).
Byla prezentována pracovní verze videa
a výstava fotografií Jana Nového Ze
Stropnice. Výroční razítko vytvořila Jana
Sequensová, která je autorkou razítka i
k nynějšímu, patnáctému výročí.
Od r. 2002 sdružení Calla a Rosa pravidelně (každý třetí čtvrtek v měsíci – kromě letních
prázdnin) pořádají v českobudějovické literární kavárně Měsíc ve dne podvečerní besedy pod
názvem Zelený čtvrtek (už se taky povedlo, že to bylo opravdu na Zelený čtvrtek ).
V průběhu roku 2002 se stupňovalo pracovní vytížení zaměstnanců a s ním související problémy
zejména organizačního rázu, nechyběly ani (u nevládek obvyklé) obavy o naplnění rozpočtu.
13. 12. 2002 členská schůze souhlasila s vytvořením krizového štábu: skládal se z členů výboru
a zaměstnanců Cally, měl se zabývat opatřeními, která by stabilizovala perspektivu sdružení. Byl
odhlasován povodňový dar 10 000 Kč rodině Jakubcových ve Zlaté Koruně.
Zejména v r. 2003 jsme se rozsáhleji věnovali oblasti dopravy. Uspořádali jsme výstavu Město –
místo pro lidi, besedu s ing. Tomášem Otepkou, cyklojízdu městem ke Dni bez aut; těchto cyklojízd
se od té doby účastníme pravidelně. Připojili jsme se k iniciativě, která dovedla českobudějovickou
radnici k účasti na projektu BYPAD (optimalizace cyklistické dopravy).
V r. 2003 si Calla vytvořila svou pražskou pobočku (v tamějším sídle Arniky): pracovala tu (až
do svého odchodu na mateřskou) Milada Podpěrová. Pak jsme pobočku zase uzavřeli.
20. 6. 2003 členská schůze schválila poslání a
motta Sdružení Calla: Posláním organizace
je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně
prostředí pro život. Vlastními silami přispívat
k zachování cenných ekosystémů v jižních
Čechách. Propagací i vlastním příkladem
podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů v ČR.
Motto: CALLA – ruka podaná přírodě. Motto
energetických programů: CALLA – život
s čistou energií. Motto programů ochrany
přírody a krajiny: Jihočeská příroda – věc
občanů.
V sobotu 21. 6 2003 jsme přivítali letní
slunovrat na Stropnici (den po členské schůzi v pizzerii Giovanni ).
Léta 2003 – 2004 znamenala postup v intenzivní elektronizaci Cally: Zřídili jsme si
vysokorychlostní internet a zrušili jsme zakázku u výstřižkové služby (tam jsme ji měli od jara
1990).
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V průběhu celého roku 2003 byla výrazně pociťována potřeba vnitřní reformy kanceláře i
sdružení jako celku. Uspořádali jsme tedy interní anketu, provedli SWOT analýzu a využili jsme
možnost zrealizovat projekt na rozvoj sdružení, vytvoření strategického plánu z prostředků českoněmeckého projektu koordinovaného Zeleným kruhem. Prvním facilitátorem této akce se stal
Tomáš Nenička.
Začali jsme se systematičtěji věnovat ekologickému poradenství a své porady si začali i počítat:
v r. 2004 se uskutečnilo kolem 300 porad, r. 2005 již 424 porad. V r. 2004 jsme vstoupili do
celostátní sítě ekologických poraden STEP.
1. 9. 2004 v prostorách Cally začala fungovat poradna Sdružení spotřebitelů elektřiny
(předsedkyně Milada Podpěrová) jako smluvní poradna Sdružení obrany spotřebitelů. Vydrželo jí to
do konce r. 2005, porady však vedeme dále – pod hlavičkou KRASEC.
Strategické plánování (probíhalo od r. 2004 – mezitím lépe označené jako krizové) bylo dovršeno
29. 1. 2005 setkáním v hotelu Emausy na Dobré Vodě s pomocí lektora Petra Vrzáčka (FHS UK
Praha; o. s. Poryv): nově zřízené funkce tajemníka výboru (Jiří Řehounek) a koordinátora členské
základny (Josef Polívka) ubraly předsedovi jeho pracovní zatížení. Podobně pomohlo obnovení
funkce hospodářky (Romana Panská). Změnilo se – jak uvádíme již výše – také vydávání Ďáblíka –
z občasníku se stal elektronický měsíčník. Došlo k většímu oddělení zodpovědnosti jednotlivých
programů – a to zejména v záležitostech
finančních. Programy začaly plánovat činnost i
financování na rok dopředu.
Dlouhodobě připravovaný projekt Větrný
park Pavlov nakonec nebyl zrealizován s naší
účastí. Připravený a všemi povoleními opatřený
projekt jsme spolu s ing. Petrem Kuřinou
prodali 6. 4. 2005 společnosti JVK Consulting
s. r. o. z Brandýsa nad Labem.
V červnu 2005 byl zahájen společný projekt
vzniku
jihočeské
Krajské
sítě
environmentálních center KRASEC, jehož je
Calla aktivním členem. Mimo jiné jsme začali
vydávat společný čtvrtletník KRASEC.

A na závěr tohoto přehledu ještě rámcové shrnutí hlavních dlouhodobějších aktivit Cally:
Program na podporu trvale udržitelné energetiky:
Díky odbornosti Dalibora Stráského se Calla od počátku věnovala problematice jaderné
energetiky, zejména pak jihočeskému Temelínu. Vznikly desítky studií a posudků, které se
JETE, ale také meziskladu vyhořelého paliva v Dukovanech věnovaly. Dalibor vybudoval základ
odborné „energetické“ knihovny a také odvedl většinu práce na vzniku unikátního archivu výstřižků
z oblasti jaderné energetiky. Máme jich již více než 42 tisíc a stále je doplňujeme.
V roce 1997 jsme pro Jihočeské matky dokončili na svou dobu ojedinělou výstavu Energie pro
budoucnost zaměřenou na obnovitelné zdroje a úspory energie.
V r. 1998 Edvard Sequens úspěšně dokončil svou práci na první verzi Atlasu zařízení
využívajících obnovitelné zdroje energie v regionu jižní Čechy – výsledkem byla rychle
rozebraná publikace. Posléze byl atlas aktualizován, vydán v graficky zajímavějším vydání a
nakonec i vytvořena databáze na webu www.zdrojeenergie.cz, kde byly přidány další informace i
z jiných částí České republiky. Atlas je dodnes hojně navštěvován a je propojen s jinými podobnými
databázemi.
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Věnovali jsme se popularizaci trvale udržitelné energetiky i formou exkurzí (zejména na
větrné elektrárny do Rakouska, ale také na pasivní energetické domy a další obnovitelné zdroje) a
seminářů (cyklus seminářů v jihočeských okresních městech o solární energii, biomasa
v Novohradských horách apod.). Ve spolupráci s Veronikou z Brna jsme se zapojili do
mezinárodního projektu SOLAR-NET, kde jsme zorganizovali celou řadu aktivit ve prospěch
podpory využití sluneční energie, zejména dvě velké česko-rakouské konference „Slunce 2002“ a
„Slunce 2003“ či středoškolskou soutěž „Slunce před tabulí“. Také jsme vyrobili soubor pro
přednášky ve formě fólií pro zpětný projektor a CD s powerpointovou prezentací „Slunce – energie
budoucnosti“, které používá již několik set zájemců. Pokračujeme v mezinárodním projektu CER2.
Nejvíce nás ale upoutaly větrné
elektrárny. Měřili a hodnotili jsme
potenciál větru na několika lokalitách na
jihu Čech. Stali jsme se v osobě Edvarda
Sequense majiteli zakládajícího podílu
ve společnosti Neue Energie GmbH ,
která provozuje větrné elektrárny
v hornorakouském Spörbichlu. Přijali
jsme nabídku Petra Kuřiny a začali
pracovat na společném projektu
Větrného parku Pavlov na Jihlavsku.
Podařilo se nám získat veškerá potřebná
povolení ke stavbě a rovněž příslib
podpory od Státního fondu životního prostředí, ale už nikoliv garanci za úvěr a zbytek financí. Po
mnoha jednáních s řadou zahraničních i českých firem jsme nakonec byli nuceni připravený projekt
prodat. Ten bude zrealizován v nejbližších měsících a financování činnosti Cally neposlouží.
Podíleli jsme se s Neelou Winkelmannovou na vzniku „Česko-německého větrného serveru“,
viz www.vetrnyserver.cz . Protože větrné elektrárny se ukázaly být v Česku větším strašákem, než je
nutné, pustili jsme se do bourání některých mýtů. Uskutečnili jsme několik diskusních stolů, seminář
o vlivu na elektroenergetickou síť s německým odborníkem a v roce 2004 (nyní v r. 2006 již ve
druhém vydání) vydali s Hnutím DUHA žádanou publikaci „Větrné elektrárny – mýty a fakta“.
V rámci dalšího odbourávání překážek pro větší rozvoj čistých zdrojů energie jsme s Ligou
ekologických alternativ zorganizovali českobudějovický diskusní seminář o soužití slunečních
kolektorů a historického dědictví „Slunce pro památky“. V roce 2006 jsme iniciovali jihočeský
Den pro obnovitelné zdroje energie, v rámci něhož jsme promítali tematické filmy v kině Kotva.
Zároveň jsme tu vystavili nejlepší práce z naší výtvarné soutěže pro střední školy „Energie pro
modrou planetu“.
Zejména jsme ale několik let pracovali na
přípravě a prosazení zákona na podporu využití
obnovitelných zdrojů, což se nakonec podařilo.
Prosazovat jinou energetiku se velmi aktivně
snažíme vždy, když je připravována nová státní
energetická koncepce. Nebyli jsme mimo ale ani
při přípravě koncepce jihočeské. Pravidelně
o obnovitelných zdrojích přednášíme na školách,
besedách pro veřejnost, seminářích nebo
konferencích. V září 2005 jsme uspořádali také
zapůjčenou výstavu „Ekodům“ s doprovodným
seminářem v Jihočeské vědecké knihovně.
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Problematice jaderné energetiky se stále věnujeme, byť ne již tak intenzivně. Z pozice účastníků
řízení sledujeme jednotlivé povolovací kroky v Temelíně. Když to bylo nutné, neváhali jsme se
s úspěchem obrátit na Ústavní soud. Do parlamentu jsme jezdili lobbovat vždy, když se projednával
tzv. atomový zákon a jeho novely, naposledy jsme v roce 2005 jeho změnu sami iniciovali
v Senátu. Bohužel ji již končící Sněmovna neschválila. Nevidíme v jaderné energetice budoucnost a
tak jsme letos spolu s Hnutím DUHA zorganizovali pražskou konferenci „Ekonomika jaderné
energie“. Pod stejným názvem jsme vydali i publikaci Steva Thomase v edici Nadace Heinricha
Bölla. Ke dvacátému výročí tragédie v Černobylu jsme v Jihočeské vědecké knihovně vystavili
fotografie Václava Vašků z jeho návštěvy postižené oblasti.
Od roku 2000, kdy stát vybral několik lokalit pro hledání konečného hlubinného úložiště
radioaktivních odpadů, pomáháme obcím a jejich občanům bránit se převaze. Podařilo se nám
iniciovat 16 místních referend s jednoznačně odmítavými výsledky, spoluorganizovat velkou
demonstraci před Úřadem vlády a na dnešním pozastavení prací máme svůj podíl. Pravidelně
s obcemi komunikujeme, setkáváme se a jezdíme na akce. Organizujeme i vlastní setkání a odborná
fóra. Za zmínku stojí velký seminář o radioaktivních odpadech v roce 2005, kdy jsme zaplnili Senát
Parlamentu.
Od roku 2000 vydáváme několikrát do roka ve spolupráci s Hnutím DUHA zpravodaj Jaderný
odpad? Děkujeme, nechceme.
Mnoha projektům v oblasti energetiky velmi pomohly asistentky programu. V této funkci se
vystřídaly Milada Podpěrová, Petra Veselá až po nynější Hanku Gabrielovou.
Program ochrany přírody a krajiny:
Účastí ve správních řízeních a dalších rozhodovacích procesech se podílíme na tvorbě a ochraně
životního prostředí, zejména pak přírody a krajiny. Při této činnosti spolupracujeme s odborníky,
dalšími nevládními organizacemi i orgány státní správy a samosprávy.
Organizujeme dlouhodobé kampaně a petiční akce:
Proti těžbě vltavínů v chráněném území NPP Besednické vltavíny, stavbám stožáru vysílače Rádia
Faktor na Kleti, velkokapacitního kravína v CHKO Blanský les, skládky odpadů v Lišově, golfovému
hřišti v Hluboké nad Vltavou, protipovodňových opatření v Českých Budějovicích, gigantického
střediska zimních sportů Chlum ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice.
Podporujeme účast občanů na
aktivitách směřujících k ochraně
životního
prostředí
ohroženého
konkrétními
kauzami.
Radíme
občanům a místním iniciativám
v problematice
ochrany
přírody
s důrazem na správný a odborný
postup při jednání s úřady. Pomáháme
při zakládání místních občanských
sdružení a petičních výborů.
Podílíme se na tvorbě a schvalování
územních plánů, rozvojových a
odvětvových regionálních koncepcí.
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Pořádáme přednášky, výstavy, semináře a vydáváme propagačně informační materiály.
Aktivně se zapojujeme (s oběma programy naší činnosti) do kampaní Den bez aut a do pořádání
Ekotrhů.
Uskutečnili jsme:
● Seminář o krajinném rázu a Národní přírodní rezervaci Brouskův mlýn
● Vlastní putovní výstavy „Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn“,
„Příroda Boletic“ a „Boletice – klenot přírody“ s instalacemi po Jihočeském kraji
● Instalace zapůjčených výstav: „Vydra říční – tajemná dáma vod a mokřadů“,
„Příběh sedláka Rajtera“, „Zaostřeno na hypermarkety“, „Mokřady, zdraví krajiny“
● Brožury a sborníky: NPR Brouskův mlýn, Příroda Boletic,
Občanské sdružení a správní řízení, Stropnice – Natura 2000
● Letáky a skládačky: Bezlesí Boletic, Boletice – klenot přírody, Dálnice D 3 - naše spása.
Podařilo se nám zabránit vybudování:
a) stožáru Rádia Faktor na Kleti;
b) lyžařského areálu Chlum ve VVP Boletice;
c) biodegradačních ploch v Lišově;
d) supermarketu Centrum v Českých Budějovicích;
Prosadili
jsme
přijetí
Vojenského
výcvikového prostoru Boletice do soustavy
Natura 2000 a jeho vyhlášení za ptačí oblast i
evropsky významnou ptačí lokalitu.
Dosáhli jsme změny záměru na výstavbu
velkokapacitního kravína Habří v CHKO
Blanský les.
Prosadili
jsme
změnu
projektu
protipovodňových opatření na řece Malši
v Českých Budějovicích.
Dosáhli jsme usměrnění výstavby golfového
hřiště v Hluboké nad Vltavou ve prospěch
ochrany přírody a krajiny.
Iniciovali jsme vyhlášení ochrany pískovny Třebeč (hnízdní stanoviště břehulí), zamezení
zdejšího rozšíření těžby písků a získání některých pozemků pro vznik Pozemkového spolku Riparia.
Přispěli jsme k zastavení procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) v případě
projektu na rozšíření závodu HBSW Dobrá Voda.
Co se naopak nepodařilo:
Zabránit průmyslové těžbě vltavínů v chráněném území PP Besednické vltavíny;
Vymezení trasy dálnice D3 a rychlostní komunikace v územních plánech;
Usměrnit výstavbu hypermarketů na území města České Budějovice;
Prosadit vyhlášení CHKO Novohradské hory.
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V Calle byli či jsou zaměstnáni:
Dalibor Stráský: tajemník a posléze vedoucí kanceláře, 1992 – 1998;
Luboš Martínek: na civilní službě 1992 – 1994;
Miroslav Čada: odborný pracovník, 1993 – 1994;
Romana Šímová, později Panská: účetní a hospodářka, od r. 1996;
Edvard Sequens: samostatný odborný pracovník a environmentální poradce, zaměstnán od r. 1997,
od r. 2000 též předseda sdružení;
Vladimír Molek: samostatný odborný pracovník a environmentální poradce, zaměstnán od r. 1997;
Vít Doležal: odborný pracovník, v r. 2000;
Marta Mikešová: účetní 2001;
Lenka Novotná: účetní 2001 – 2004;
Monika Koupilová: práce s databázemi a archivy (na dohodu o pracovní činnosti), od r. 2002;
Jana Egerová: samostatný odborný pracovník, 2002 – 2003;
Milada Podpěrová: odborný pracovník, od r. 2003 (t. č. na rodičovské dovolené);
Markéta Šubrtová později Šišková: odborný pracovník, 2003 – 2004;
Josef Polívka: na civilní službě 2003 – 2004; dnes člen výboru Cally;
Martin Kolář: správce webových stránek, od r. 2003;
Petra Veselá: asistentka energetiky, 2004 - 2005;
Štěpánka Homolková: účetní a asistentka kanceláře od r. 2004 dosud (t. č. na rodičovské dovolené);
Hana Gabrielová: asistentka energetiky, od r. 2005;
Petr Drahoš: asistent kanceláře – odborný pracovník, environmentální poradce, od r. 2005;
Klára Řehounková: samostatný odborný pracovník, od r. 2005.

Anketa
Podobně jako před 5 lety položili jsme i tentokrát přátelům,
spolupracovníkům a členům našeho sdružení anketní otázky. Přinášíme
přehled odpovědí:
Naďa Johanisová:
1. Co se Vám vybaví, když slyšíte jméno Calla?
Spolehlivost, drobná mravenčí práce, kvalita… Jedno z nejlepších
ekologických sdružení u nás.
2. Je 15 let pro ekologické sdružení mládí, nebo stáří?
Na jednu stranu stáří – ne každá takhle dlouho vydrží, na druhou stranu mládí – má toho ještě
hodně před sebou.
3. Jak by podle Vás měla Calla vypadat ve svých pětadvaceti?
Tak jako teď, ale ještě více se rozkošatět – to, co dělá dnes jeden člověk, aby dělalo pět 
Pavel Světlík, ředitel sdružení A Rocha - Křesťané v ochraně přírody:
1. Co se Vám vybaví, když slyšíte jméno Calla?
Nesnadné, ale velmi potřebné úsilí o záchranu Boletic ve prospěch všech nás… Díky! Fandíme
vám…
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2. Je 15 let pro ekologické sdružení mládí, nebo stáří?
Je to mládí, které však již má své dobré i zlé zkušenosti.
3. Jak by podle Vás měla Calla vypadat ve svých pětadvaceti?
Jako dosud – plná kreativity, odvahy a příkladných činů pro své okolí v úsilí o záchranu životního
prostředí.
Jarka Brožová:
1. Co se Vám vybaví, když slyšíte jméno Calla?
Dobré jméno v ochraně přírody.
2. Je 15 let pro ekologické sdružení mládí, nebo stáří?
Jak pro které. Callu vnímám jako dospělou organizaci.
3. Jak by podle Vás měla Calla vypadat ve svých pětadvaceti?
Hlavně vydržet, i přes nepřízeň mocných a navzdory finančním těžkostem.
Petr Vrzáček
1. Co se Vám vybaví, když slyšíte jméno Calla?
a) lednové setkání v zájezdním hostinci v Emauzích (2005) nad organizačním rozvojem
b) tým lidí snažících se upozorňovat veřejnost na záležitosti, které se jí také týkají
2. Je 15 let pro ekologické sdružení mládí, nebo stáří?
vzhledem k tomu, že průměrný věk organizací je okolo 5 let, pak 15 let vnímám jako věk zralosti,
moudrosti a vyzrálosti (záměrně nepíši stáří, neboť to dnes může asociovat také senilitu, demenci,
závislost).
3. Jak by podle Vás měla Calla vypadat ve svých pětadvaceti?
Calla by rozhodně měla být profesionální, dobře řízenou a výkonnou organizací. Měla by být slyšet,
vidět, cítit vždy, když je to potřeba. Její zaměstnanci by neměli být kverulanti, ale lidé, kteří
společnosti předkládají alternativní řešení problémů. Měla by mít vysoký společenský kredit.
Blanka Michlová
1. Co se Vám vybaví, když slyšíte jméno Calla?
Spolek lidí, u kterých se dá poradit a současně se snažit hájit něco z přírody.
2. Je 15 let pro ekologické sdružení mládí, nebo stáří?
Je dobré, že je.
3. Jak by podle Vás měla Calla vypadat ve svých pětadvaceti?
Oslovit více moudrých lidí, kteří svým životem ukazují přírodní krásu bytí.
Růžena Šandová:
1. Co mi Calla dala a vzala?
Sdružení Calla pro mě představuje přátele a kamarády(-ky), kteří nezklamou. Mohu se na ně
obracet ve všech ekologických záležitostech. Lidé z Cally jsou vždy spolehliví a ochotní. Calla mi
nevzala nic a dala mi pocit krásného spojenectví a přátelství.
2. Je 15 let pro ekologické sdružení mládí, nebo stáří?
Rozhodně mládí se svým rozletem, myšlenkami i nápady. Tipuji, že za sto let bude Calla zralá
dáma, moudrá a rozvážná. Stáří zřejmě nenastane.
3. Jak by podle Vás měla Calla vypadat ve svých pětadvaceti?
Měla by mít hustou síť příznivců a spolupracovníků. Přála bych jí větší přízeň státních orgánů,
obecních, městských i krajských zastupitelstev. Sdružení Calla přeji k 15. výročí vzniku vše dobré.
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Hana Gabrielová:
1. Co mi Calla dala a vzala?
V roce 1999 mi dala možnost nahlédnout pod pokličku práce neziskového sdružení v oblasti
ochrany životního prostředí, v roce 2005 mi dala obživu a práci na tom, co mě zajímá, a s lidmi
kterých si vážím. Vzala mi trochu iluze, že změním svět... zatím spíš měním sama sebe.
2. Je 15 let pro ekologické sdružení mládí nebo stáří?
Mládí... ekologie jako obor těžko někdy zestárne, neb problémů přibývá; ledaže by uvědomělost
veřejnosti nějakým zázrakem vzrostla.
3. Jak by podle Vás měla Calla vypadat ve svých pětadvaceti?
Měla by mít pokud možno energeticky soběstačnou kancelář v nějakém domku z obnovitelného
materiálu u Českých Budějovic, kde by se lidé mohli konkrétně seznámit s tím, jak věci fungovat
mohou, když se o to někdo cílevědomě dokáže zasazovat a sám přiloží ruku k dílu.
Jana Sequensová
1. Co mi Calla dala a vzala?
Calle vděčím za poznání, že u nás existují lidé, kteří jsou ochotní obětovat svůj čas (a někdy možná
i nervy) za něco, co se zbytku společnosti jeví jako nedůležité a pošetilé. Díky Calle a hlavně „jejím
lidem“ vidím, jak důležitá je v našem životě odvaha a schopnost vytrvat.
Mně osobně Calla dala i možnost vrátit se tak trochu do dětských let.  Pořád po mně chtějí tu
navrhnout nějaké razítko, jindy zase nalepit nástěnku… A tak si často něco vystřihuji nebo lepím a
říkám si, že můj učitel výtvarky by ze mě měl určitě radost. A to všechno díky Calle!
2. Je 15 let pro ekologické sdružení mládí nebo stáří?
V případě Cally rozhodně mládí! Když se podíváte na některé její zaměstnance, shledáte, že s nimi
puberta dosud pěkně mává…
3. Jak by podle Vás měla Calla vypadat ve svých pětadvaceti?
Tak to vidím celkem jasně. Calla sídlí v krásném energeticky pasivním domě, který je obklopen
zelení. Ten dům je pro všechny v okolí vzorem – však se tady také exkurze střídají jedna za druhou.
Calla má 15 zaměstnanců a desítky dobrovolníků, kteří vydatně pomáhají. Calla je dnes již
mezinárodně uznávanou organizací, na kterou se obracejí se svými dotazy jak občané, tak politici.
Její doménou se stala hlubinná ekologie. Vždyť na každém domě už jsou dnes solární zařízení, byly
vysázeny nové smíšené lesy, autem jezdí už jen největší ignoranti… Prostě přišel čas navrátit se ke
svým kořenům, k našemu spojení s Přírodou, k sobě samým.

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
Naše adresa: P. O. BOX 223 370 04 České Budějovice

Sídlo: Fráni Šrámka 35, České Budějovice

Telefony: 387 310 166, 387 311 381

Fax: 387 310 166

E-mail: calla@calla.cz

Internet: http://www.calla.cz/

Naše konto: 3202800 – 544 / 0600 GE Money Bank, pob. České Budějovice, IČO: 62536761

Jubilejní Ďáblík sestavili členové Cally k 15. výročí založení svého sdružení.

