VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
je ekologické občanské sdružení, které vzniklo v roce 1991. Svůj název
nese podle chráněné rostliny – ďáblíku bahenního (Calla palustris).
Posláním sdružení Calla je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně
prostředí pro život, vlastními silami přispívat k zachování cenných
ekosystémů v jižních Čechách a propagací i vlastním příkladem podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
PROGRAMY NA PODP O R U T RV A L E U D R Ž I T E L N É E N E R G E T I K Y
V oblasti energetiky poskytujeme odborné zázemí pro obce a občanská sdružení s cílem prosadit trvale
udržitelnou energetiku na bázi obnovitelných zdrojů. Zajišťujeme poradenství, vydáváme osvětové
materiály, pořádáme tématické semináře, konference a exkurze. Též poskytujeme informace o pěstování energetických plodin a využití biopaliv. Na internetu jsme zprovoznili databázi instalací obnovitelných zdrojů (www.zdrojeenergie.cz) a stránky věnované globální změně klimatu www.zmenaklimatu.
cz. Připravujeme přednášky o energetice pro všechny stupně škol a veřejnost. Zájemcům je k dispozici knihovna s domácími i zahraničními publikacemi a časopisy o energetice. Vstupujeme do přípravy
zákonů a energetických koncepcí.
PROGRAM OCHRANY P Ř Í R O D Y A K R A J I N Y
Sdružení Calla se dlouhodobě zasazuje o účinnou ochranu jihočeské přírody a krajiny. Účastníme se
správních a dalších řízení o činnostech či stavbách, které by měly negativní vliv na životní prostředí.
V rámci poradenské činnosti poskytujeme pomoc občanům, lokálním občanským sdružením i dalším
zájemcům v oblasti ochrany přírody, obnovy těžbou narušených území a účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech. Zasazujeme se o ochranu přírodovědně cenných území ohrožených nešetrnými
projekty, v poslední době např. vojenského prostoru Boletice (www.calla.cz/boletice). Věnujeme se
ochraně zajímavých pískoven a provozujeme jejich databázi (www.calla.cz/piskovny). O jihočeské přírodě a její ochraně pravidelně vydáváme publikace, pořádáme přednášky a výstavy.
PRAKTICKÁ OCHRANA P Ř Í R O D Y
Od svého založení se Calla zabývá také praktickou ochranou přírody. Erbovním územím Cally se stala
Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn, v níž jsme po léta každoročně spolupracovali na sečení
mokřadních porostů. V poslední době se zde zaměřujeme na údržbu tůní s výskytem vzácných rostlinných druhů. Iniciovali jsme vyhlášení Přechodně chráněné plochy Pískovna Třebeč, kde sídlí jedna
z největších jihočeských kolonií chráněných břehulí říčních. Pravidelně zde udržujeme hnízdní stěnu
pro tyto zajímavé ptáky. Snažíme se zajistit zlepšení podmínek pro břehule i na dalších jihočeských
lokalitách.
EKOLOGICKÁ PORAD N A S D R U Ž E N Í C A L LA – P O R A D E N S TV Í P R O V Á S
Mimo běžná témata ekologické poradny u nás můžete hledat pomoc v oblastech – trvale udržitelná
energetika, ochrana přírody a krajiny, účast veřejnosti ve správních řízeních a alternativy pro zemědělství, na které se specializujeme. Calla je členem Sítě ekologických poraden STEP a jihočeské Krajské
sítě environmentálních center KRASEC. Jsme též členem asociace Zelený kruh; asociace nevládních
organizací působících v oblasti životního prostředí.
Poradna je každý týden otevřena pro veřejnost (otevírací hodiny na www.calla.cz/poradna). Můžete
nás kontaktovat i telefonicky, e-mailem nebo pomocí formuláře na internetu.
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MOTTO:
„Calla – ruka podaná přírodě“

M I L Í P Ř ÁT E L É ,

jak Vám napoví obsah právě otevřené výroční
zprávy, prožilo naše sdružení další zajímavý rok při naplňování svého poslání. Kromě
programů na ochranu přírody a krajiny
a energetického jsme se v loňském roce více než
obvykle věnovali problematice odpadů.
Pomáhali jsme obcím, občanským
sdružením i jednotlivcům, jež se ocitli
v ohrožení nějakým záměrem s dopadem
na životní prostředí. Klíčovou formou naší
činnosti je osvěta a výchova všemi možnými
formami. Například počet vydaných tiskovin a CD nesoucích logo Cally už překročil
dvacítku. Přibyly nám další, specializované webové stránky. Rozšířili jsme nabídku
přednášek atd. Zvláštní kapitolou pak je
ekoporadenství, kde zájem o naše tematicky
se rozšiřující služby opět narostl. Nejen, že
jsme se pěkně otáčeli při plnění projektů,
ale také i trochu fyzicky při údržbě tůněk
v rezervaci Brouskův mlýn.
V kanceláři došlo k několika změnám
– naše cesty se rozešly s dlouholetým kolegou
Vladimírem Molkem, přibyla Pavla Matějková, a na židli Kláry Řehounkové nyní
usedá Řehounek Jiří poté, co se jejich rodina
rozrostla o malého Jáchyma.
Calla i v sedmnáctém roce své existence prokázala, že je stabilní, nikoliv však
ustrnulou organizací. Pomáhá jí k tomu
šikovný a pro věc zapálený tým, roky zkušeností, důvěryhodnost a také potřebné
odborné i materiálové zázemí. Kolegům
z Cally i všem, kdo nám pomáháte, patří
můj upřímný dík, protože na výsledky naší
společné práce můžeme být hrdí.
Edvard Sequens, předseda sdružení
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V K A N C E LÁ Ř I SDRUŽENÍ
C A L LA J S T E V ROCE 2007
M O HL I P OT K AT

PROGRAM N A P O D P O R U
TRVALE U D R Ž I T E L N É E N E R G E T I K Y

EDVARD SEQUENS ( 42 l e t )
Jako předseda sdružení má na starosti vedení
Cally. Od roku 1997 pracuje především na projektech z oblasti energetiky, zodpovídá za energetický program sdružení. Zbude-li čas, který
navíc ukrádá stavba domu, rád putuje krajinou
na kole i pěšky, nejraději pak po horách.

Po celý rok jsme pečovali o naši trvalku – snahu změnit naši energetiku. S radostí jsme pozorovali, jak
začal fungovat zákon o podpoře výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů v praxi. I proto jsme se pustili do prosazování změn v české podpoře „obnovitelného“ tepla, kde dlouhodobý systém chybí. Působili jsme i v osvětové a poradenské oblasti k čistým
zdrojům energie pro školy a veřejnost. Zaměřili jsme
se více rovněž na zemědělce, z důvodu dnes nevyužívaného potenciál energetické biomasy. Neopustili
jsme ale ani naše tradiční téma – pomoc veřejnosti,
kterou ohrožují plány na umístění konečného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Přidali jsme k němu
počátek nukleárního palivového cyklu – těžbu uranu, která u nás opět začala hrozit ruku v ruce s úvahami jaderného průmyslu o stavbě nových reaktorů.
Dostupnost informací o globální změně klimatu
jsme podpořili vytvořením nového serveru.
Na realizaci energetických projektů pracují
Edvard Sequens a Hana Gabrielová.

ROMANA PANSKÁ ( 35 l e t )
V Calle pracuje od roku 1996, z mateřské dovolené se vrátila na místo účetní a hospodáře
sdružení. Volné chvíle dělí mezi rodinu, se kterou ráda tráví čas v přírodě a při různých hrách
a aktivní činnost ve Straně zelených.
VLADIMÍR MOLEK ( 54 l e t )
Až do konce listopadu, kdy se cesty jeho a Cally rozešly, byl zodpovědný za program ochrany
přírody a jeho projekty. Pracoval jako odborný
ekoporadce v téže oblasti.
HANA GABRIELOVÁ ( 30 l e t )
Pracuje jako asistentka energetického programu, především pak má na starosti projekty
v oblasti jaderné energetiky. Dlouhodobě se
podílí na osvětě v oblasti pěstování a využívání konopí setého a je agroporadkyní pro tuto
oblast.

Motto: „Calla – život s čistou energií“

J I Ř Í Ř E H O U N E K (3 1 l e t )
Po své ženě Kláře se v Calle od prosince věnuje projektům na ochranu pískoven a praktické
ochraně přírody (na zbytek úvazku je středoškolským učitelem biologie a zeměpisu). Kdyby se ve volném čase nevěnoval synku Jáchymovi, mohli byste ho potkat v terénu při výzkumech mandelinkovitých brouků.
P A V LA M AT Ě J K O V Á (2 8 l e t )
V prosinci 2007 posílila program ochrany přírody, v současné době dokončuje studium na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se
zejména správním řízením a procesně-právnímu poradenství. Ráda fotografuje, realizuje se
též grafikou a návrhy oděvů.
SHANTI, (? let)
Od září 2006 s kočičí pravidelností čekající
ráno za oknem se stala členkou naší kanceláře.
Nejlínější kočka pod Sluncem, po celý den nás
zahrnuje svou přízní, kterou doprovází uklidňující předení.

PETR DRAHOŠ ( 35 let )
Staral se o provoz kanceláře, pracoval jako
ekoporadce, od poloviny roku má na starosti
program zaměřený na odpady. Ve volném čase
jezdí vlakem do Tábora a z Tábora.

Předsedou sdružení Calla je Edvard Sequens, hospodářkou Romana Panská. Ve výboru sdružení
Calla dále pracují Monika Koupilová, Tomáš Malina
a Jiří Řehounek. Revizorkou sdružení je Štěpánka
Homolková.

KLÁRA ŘEHOUNKOVÁ (30 l e t )
Vedla projekt na ochranu pískoven a dodávala odborné podklady pro činnost programu
ochrany přírody. Od konce roku se na plný
úvazek věnuje starosti o syna Jáchyma.

N A F OTO G R A F I I J S O U :
horní řada zleva – Petr Drahoš, Eda Sequens,
Shanti, Romana Panská,
dolní řada zleva – Jiří Řehounek,
Hana Gabrielová, Pavla Matějková.
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gie.cz a posléze vydat na CD. Z tematických
přednášek možno vyzdvihnout veřejné slyšení
v Senátu Parlamentu 19. června, kde Edvard
Sequens prezentoval český potenciál obnovitelných zdrojů.
Spolu s Hnutím DUHA jsme pracovali na
přípravě systémové podpory sluneční energie,
biomasy či geotermální energie pro výrobu tepla. Oslovili jsme také obce, města a firmy z oboru, abychom sestavili koalici na pomoc s prosazením této podpory. Spolupracovali jsme
též na vyhledání zbytečných administrativních
překážek, které ztěžují povolování obnovitelných zdrojů energie. Calla byla přizvána do
pracovní skupiny, která spolu s majiteli přenosové a distribučních elektroenergetických sítí
a investory řeší možné vzájemné střety.
Ve spolupráci s organizacemi, které se
v kraji věnují energetice, jsme 6. června uspořá-

Z exkurze do německého Osterhofenu,
ve kterém přes 60 zemědělců sváží řepku do společné lisovny a olej
pak využívají jako palivo do osobních aut a zemědělských strojů.

P O D P O R A O BNOVITELNÝCH
Z D R O J Ů E N E RGIE
Zahájili jsme nové mapování zařízení využívajících v kraji obnovitelné zdroje energie s cílem
aktualizovat je v Atlasu na www.zdrojeener-

Účastníci Dne otevřených dveří obnovitelných zdrojů energie.
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dali druhý ročník jihočeského Dne pro obnovitelné zdroje energie. Calla z bohaté nabídky
tematicky zaměřených akcí zajistila promítání
filmů pro školy v českobudějovickém kině
KOTVA a Den otevřených dveří obnovitelných zdrojů energie. V rámci něj mohli zájemci
během celého dne navštívit vybraná zařízení
na území města České Budějovice. Konkrétní
instalace těchto zařízení v krajském městě jsme
představili v tištěné skládačce.
ZEMĚDĚLSKÉ ALTERN AT I V Y
Pro zemědělce a další zájemce o pěstování
energetických plodin a využití biomasy jsme
připravili exkurzi do Rakouska a Německa.
Informace o pěstování a zpracování energetických plodin pro zemědělské podnikatele jsme
shrnuli do infolistu. Zpracovali jsme Analýzu
podpor potravinářské a energetické produkce
v zemědělství, která hodnotí motivaci zemědělců k pěstování energetických plodin z pohledu
dotací.
KLIMATICKÁ KOALICE
Sdružení Calla ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi buduje tzv. klimatickou
koalici, která se snaží o změnu přístupu české
veřejnosti i politických představitelů k otázkám globální klimatické změny. V roce 2007
jsme pro koalici vytvořili internetovou stránku
www.zmenaklimatu.cz. Obdobný zdroj ucelených informací o problematice klimatické
změny (příčiny, důsledky, aktuální dění, podkladové studie a rady pro spotřebitele) do této
doby v českém prostředí neexistoval.

Seminář se starosty k problematice úložiště v Blatně.
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JADERNÝ ODPAD A JADERNÉ
R E A K TOR Y – N E R O Z L U Č N Á D V O J I C E
Projekt byl pokračováním předchozích aktivit,
ve kterých jsme se věnovali podpoře veřejnosti vůči záměrům jaderného průmyslu v oblasti
jaderných odpadů. Ve všech šesti lokalitách,
které Správa úložišť radioaktivních odpadů
vybrala jako potenciálně vhodné pro hlubinné
úložiště vysoceradioaktivních odpadů, jsme
na počátku roku zorganizovali semináře. Na
nich jsme přítomné seznámili s výsledky první
etapy hodnocení geologické vhodnosti lokalit,
s očekávanými kroky státu i s právními aspekty
vyhlašování průzkumných území. V kooperaci
s Hnutím DUHA jsme pokračovali ve vydávání zpravodaje JADERNÝ ODPAD? DĚKUJEME, NECHCEME.
Na úrovni ministerstev jsme se snažili prosadit takovou novelu atomového zákona, která
bude respektovat práva obcí a veřejnosti a zruší
dnešní omezenou odpovědnost provozovatelů
za jadernou škodu.
TĚŽBA URANU
S rostoucí cenou uranu roste i zájem investorů
o jeho těžbu, s níž má Česká republika mnohaleté negativní zkušenosti. V loňském roce
zažádala australská společnost Uran Limited
o stanovení průzkumných území pro těžbu
uranu na Vysočině, další zájmy o těžbu uranu
se objevily na Liberecku. Calla připomínkovala dopady těžby uranu na životní prostředí
a zdraví obyvatel a přispěla tak k dosavadnímu
zamítnutí podaných žádostí.

Chemická těžba uranu v lokalitě Stráž pod Ralskem.

PROGRAM O C H R A N Y
PŘÍRODY A K R A J I N Y
Motto: „Jihočeská příroda – věc občanů“
V programu došlo v minulém roce k personálním
změnám. Na konci roku odešel z kanceláře Cally
Vladimír Molek, kterého nahradila Pavla Matějková. Kláru Řehounkovou (toho času na mateřské
dovolené) pak v téže době vystřídal Jiří Řehounek.
Na činnosti Cally se tyto změny naštěstí výrazněji
neprojevily. Většina aktivit na poli ochrany přírody
tak může pokračovat i v dalším období.
BOLETICE
I v loňském roce se Calla věnovala ochraně jedinečné přírody vojenského prostoru Boletice,
kde hrozí výstavba velkého lyžařského areálu
v lokalitě Špičák. Zaměřili jsme se především
na informování o přírodních hodnotách území,
osvětové aktivity a propagaci šetrných forem
turistiky v okrajových částech boletického
prostoru. Pokračovalo putování výstavy „Příroda Boletic“. Vydali jsme skládačku „Mokřady Boletic“, která vhodně doplňuje již dříve
vydané „Lesy Boletic“ a „Bezlesí Boletic“. Pro
zastupitele a další zájemce jsme uspořádali do
Boletic exkurzi s odborným výkladem. Věnovali jsme se také pravidelné aktualizaci webové
stránky http://www.calla.cz/boletice.

uspořádali úspěšný terénní seminář „Pískovny
za humny“ a vydali stejnojmenný stostránkový
šanon, který slouží jako metodický návod pro
výuku. Na obou aktivitách jsme úzce spolupracovali s CEGV Cassiopeia. Vyšla také ojedinělá brožura „Břehule říční – praktické a právní
aspekty v podmínkách ČR“, která byla vzápětí
téměř rozebrána. Pokračovali jsme i v přednáškové činnosti – v uplynulém roce jsme přednášeli o pískovnách učitelům na ekopedagogické
konferenci v Českých Budějovicích a veřejnosti
v Soběslavi. Doplňovali jsme údaje z terénního mapování vybraných pískoven a aktualizovali webovou stránku Jihočeské pískovny
(http://www.calla.cz/piskovny). Začali jsme
se věnovat také obecnější problematice obnovy těžbou narušených území. Tyto aktivity by
měly postupně vyústit ve snahu o změnu české
legislativy, která by umožnila vyšší podíl přírodě blízkých forem obnovy území po těžbě
nerostných surovin.

K O A L I C E P R O NATURU 2 000
Po celý rok se Calla účastnila práce koalice
nevládních organizací, která si klade za cíl kontrolovat a ovlivňovat vyhlašování a péči o lokality chráněné v rámci soustavy Natura 2000.
Zaměřili jsme se hlavně na problémy ptačí
oblasti a evropsky významné lokality Boletice
a přípravu společného projektu koalice.
O C H R A N A P Í SKOVEN
Pokračovali jsme v projektech na ochranu přírodovědně cenných pískoven v Jihočeském kraji. Zaměřili jsme se především na učitele a další
pracovníky s dětmi a mládeží, pro které jsme

Hnízdní stěna břehulí říčních.
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ÚČAST V ROZHODOV A C Í C H
PROCESECH
Calla se během loňského roku účastnila desítek správních řízení, procesů EIA a dalších rozhodovacích procesů, ve kterých účinně hájila
zájmy ochrany přírody a krajiny. V mnoha případech se nám řízení podařilo ovlivnit pozitivním směrem. Věnovali jsme se dlouhodobým
kausám, jako jsou např. protipovodňová opatření na Malši v Českých Budějovicích, skládka
Lišov nebo projekt obchodního centra Černý
pelikán v Českých Budějovicích.
Od prosince 2007 se věnujeme poskytování právní pomoci občanům a občanským
sdružením při uplatňování práv vyplývajících
z Aarhuské úmluvy. Zejména se zaměřujeme
na přístup k informacím a efektivní spolupráci úřadů a občanů ve správních řízeních, při
kterých jsou dotčeny zájmy ochrany přírody
a krajiny. Skrze poskytování této služby široké veřejnosti se nám tak podařilo pozitivně
ovlivnit vývoj konkrétních správních procesů
i některá správní rozhodnutí s vlivem na životní prostředí.
OCHRANA STROMŮ
Účastnili jsme se vybraných správních řízení
o kácení stromů. Kromě hájení stromů před
zbytečným kácením jsme se začali zaměřovat
také na ochranu vzácných druhů hmyzu vázaných na dřevo. Vydali jsme velmi úspěšnou
brožuru „Stromy v krajině a ve městě“, která se
z několika úhlů pohledu zaměřuje na ochranu
nelesní zeleně.

PRAKTICKÁ OCHRANA PŘÍRODY
N Á R O D N Í P Ř Í R O D N Í R E Z E RV A C E
B R O U S KŮ V M LÝ N
V loňském roce členové Cally prováděli údržbu několika tůněk s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin v NPR Brouskův mlýn.
Jednalo se o různé formy narušování vegetace,
které pomáhá konkurenčně méně zdatným
druhům, aby se v tůňkách udržely. Naše práce byla oceněna při předávání tůněk Správou
CHKO Blanský les.
PŘECHODNĚ CHRÁNĚNÁ PLOCHA
TŘEBEČ
Také v loňském roce jsme zajistili péči o hnízdní stěnu břehulí říčních v třebečské pískovně,
jejíž vyhlášení přechodně chráněnou plochou
jsme před časem iniciovali. Vzorně připravenou
stěnu využily opět stovky chráněných břehulí
k vyhrabání hnízdních nor. Před vjezdem jsme
instalovali novou tabuli o významu a ochraně pískovny. Snažíme se také radit a pomáhat
v ochraně hnízdišť břehulí v jiných lokalitách
jižních Čech.

Úprava tůněk na Brouskově mlýně.
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PROGRAM O D P A D Y

V oblasti odpadů jsme se v roce 2007 mj. soustředili na podporu obecních samospráv a samozřejmě
jsme také pokračovali v dlouhodobých projektech
a kauzách.
V březnu jsme uspořádali kulatý stůl na téma
hoření skládek odpadů, který přinesl plodnou
diskusi a různé úhly pohledu zástupců veřejné
správy, provozovatelů skládek, ekologických
organizací, hasičského záchranného sboru
a odborníků na měření škodlivin v ovzduší.
V květnu jsme ukončili petici Za lepší
recyklační služby v jižních Čechách, organizovanou
společně s Hnutím Duha a Jihočeskými matkami. Podepsalo ji přes 3.000 lidí. Petici projednala rada kraje a z popudu radního Netíka
se následně uskutečnilo několik pracovních
setkání na půdě krajského úřadu věnovaných
různým odpadovým otázkám.
Ve spolupráci s městy Písek (27. září)
a Tábor (18. října) jsme především pro starosty
a zastupitele obcí pořádali semináře Efektivní nakládání s odpady v obci – jak na to?. Seminář
v Písku byl zaměřen na prevenci vzniku komunálního odpadu, informace o bioplynových stanicích a financování projektů, seminář v Táboře
na kompostování biologicky rozložitelného
odpadu. Obě akce byly doplněny odpolední
exkurzí do blízkých provozů.

lení k rozšíření skládky zrušil a po problémech
provozovatele s dodržováním provozního
řádu a pokutě od ČIŽP byla skládka dočasně
uzavřena. O problematice jsme referovali na
semináři sdružení Arnika v Praze a průběžně
i v Ďáblíku.
Okrajově jsme sledovali i další regionální kauzy
(požáry skládek, nelegální nakládání s odpady
– kauza Hůry ap.), dále pak radili občanům,
kteří se na nás obraceli se svými problémy (přes
internet i osobně) a o našich aktivitách informovali v médiích.
Vznikly webové stránky www.calla.cz/odpady.

L I Š O V S K Á S K LÁDKA
Místo plánované a očekávané rekultivace skládky přišla společnost .A.S.A. České Budějovice
s požadavkem na prodloužení její životnosti.
Bez ohledu na námitky veřejnosti projevené
na bouřlivém veřejném projednání EIA vydalo
v lednu MŽP souhlasné stanovisko k záměru
rozšíření skládky. Česká televize o Lišově odvysílala pořad Nedej se a sešlo se i mimořádné
lišovské zastupitelstvo. Díky postupu Cally
a dalších sdružení Krajský úřad nakonec povoC ALL A / V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2007 / 

K R A S E C A O S TATNÍ
V E Ř EJ N É A K T I VITY

Se jménem Krasec, pod nímž se síťují jihočeské ekoporadny a ekocentra, se veřejnost nejen
na jihu Čech potkává už od roku 2005. Na jaře
2007 se projektové uskupení transformovalo do
samostatného občanského sdružení. Calla je jeho
aktivním členem a je zastoupená ve výkonné radě
E. Sequensem. Mnozí znají stejnojmenný časopis, který Krasec vydává, další webové stránky
www.krasec.cz, jiní nás potkali na informačním
stánku, na přednáškách, výstavách, exkurzích nebo
seminářích, kterých se pod hlavičkou sítě i v loňském roce uskutečnilo více než dost.
Pod křídly Cally to v březnu na krajském
úřadě byla panelová diskuse o požárech skládek
odpadů a v Jihočeském muzeu debata Natura 2000
– Příležitost pro jižní Čechy? Zejména pro pracovníky
ekocenter byl určen květnový seminář Práce s médii
– mediální trénink. V červnu jsme v Městské galerii
Lišov představili výstavu Klubu ochrany dravců
a sov Ohrožení králové nebes. Se stánkem se v květnu
Krasec s pomocí Cally vydal na oslavy založení
ZOO Ohrada do Hluboké nad Vltavou a na veletrh Hobby na českobudějovické výstaviště.

ZPRÁVA O H O S P O D A Ř E N Í
ZA ROK 2 0 0 7

Pátým rokem pokračoval měsíční cyklus besed
Zelené čtvrtky, které pořádáme v galerii Měsíc ve dne
v Českých Budějovicích společně s Rosou. V únoru Calla připravila přednášku o konopí s Michalem Rumanem z o. s. Konopa, na březen povídání
o pitné vodě Jiřím Starou z 1. JVS a v dubnu jsme si
povídali o sídelní kaši alias suburbanizaci s Pavlem
Hniličkou. Po prázdninách v říjnu byla v režii Cally
přednáška o škodlivosti PVC s Miroslavou Jopkovou ze Sdružení Arnika a v prosinci nám o Ekostavění povídal Karel Srdečný z EkoWATTu.
Calla se v rámci svého již zavedeného ekoporadenství specializovala na oblasti energetiky
(Edvard Sequens), ochrany přírody a krajiny (Vladimír Molek, Pavla Matějková, Jiří a Klára Řehounkovi), odpadů (Petr Drahoš) a zemědělských alternativ (Hana Gabrielová). V roce 2007 jsme poskytli odpovědi na 754 dotazů klientů poradny, což je
pokračující nárůst oproti předchozímu roku.
Počátkem každého měsíce vydáváme elektronický zpravodaj Ďáblík, v němž informujeme o naší
činnosti, vyjadřujeme se k aktuálním problémům
a zveme na zajímavé akce v regionu.
Mimo Krasce je Calla členem celostátní sítě
ekoporaden STEP (www.ekoporadna.cz), kde
působí v jeho výboru. Jsme též členskou organizací
sdružení ekologických organizací Zelený kruh.

P Ř Í J M Y V R O CE 2007:
Členské příspěvky
20 500 Kč
NROS program Transition Facility
258 100 Kč
ESF – Operační program rozvoje lidských zdrojů 553 400 Kč
Nadace Partnerství
92 000 Kč
Grant Hornorakouské vlády
270 400 Kč
Ministerstvo životního prostředí ČR
200 000 Kč
Heinrich Böll Stiftung
84 900 Kč
Statutární město České Budějovice
10 000 Kč
NROS – Blokový grant
684 400 Kč
Pronájem kancelářských prostor
24 000 Kč
Vlastní činnost
152 400 Kč
Úroky z bankovních účtů
13 400 Kč
Příjmy celkem	2 363 500 Kč
V Ý D A J E V R O CE 2 007:
Mzdové náklady (včetně soc. a zdrav. pojištění) 1 241 300 Kč
Nákup služeb
1 541 600 Kč
Tisk, kopírování materiálů, tonery
49 900 Kč
Cestovné
40 300 Kč
Nájemné
114 700 Kč
Energie
31 000 Kč
Telefon, internet
103 800 Kč
Poštovné
43 500 Kč
Kancelářský materiál a drobné výdaje
49 500 Kč
Technické vybavení, software
155 800 Kč
Opravy, udržování
53 000 Kč
Odborná literatura, časopisy
9 100 Kč
Kancelářské vybavení
70 900 Kč
Pojištění kanceláře a zaměstnanců
8 100 Kč
Členské příspěvky v jiných organizacích
10 000 Kč
Bankovní poplatky
6 000 Kč
Výdaje celkem	3 528 500 Kč
H O S P O D Á Ř S KÝ VÝSLEDEK
ZA ROK 2007:

Informační stánek na Ekotrhu v Českých Budějovicích.
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Exkurze pro pedagogy – pískovna Mladošovice.

Pískovna Třebeč

Svižník polní

– 1 165 000 Kč*

*Pozn. Nejedná se toliko o ztrátu, neboť část finančních prostředků na projekty realizované v roce 2007, jsme obdrželi již
v roce 2006.

Rosnatka okrouhlolistá
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PODĚKOVÁNÍ

CALLA VÁ M N A B Í Z Í

V ROCE 2007 NAŠE PR O J E K TY
PODPOŘILI:
Nadace Partnerství
Nadace rozvoje občanské společnosti
Evropský sociální fond
Ministerstvo životního prostředí ČR
Hornorakouská vláda
Heinrich Böll Stiftung
Statutární město České Budějovice

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

Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za
jejich laskavou pomoc a spolupráci.
ZA FINANČNÍ PODPO R U, P O M O C
A SPOLUPRÁCI DÁLE D Ě K U J E M E :
A Rocha, Danielu Abazid, Agentuře ochrany
přírody a krajiny – středisko České Budějovice,
Agentuře STROM, aranžerskému ateliéru AREX,
Arnice, Ivanu Benešovi, Michalu Bernardovi,
Blatskému muzeu Soběslav, Milanu Boukalovi,
Jaroslavě Brožové, Bushce Bryndové, CEGV Cassiopeia, Olze a Zdeňkovi Černých, České společnosti ornitologické, Pavlu Čihákovi, Dětem Země,
Radce a Vítězslavu Dohnalovým, Ance Dobslaw,
Pavlu Douchovi, Jiřímu Dvořákovi, Econnectu,
Ekologickému právnímu servisu, Energy Centre
České Budějovice, Janu Flaškovi, Tereze Francírkové, Ludmile Freiové, manželům Gabrielovým,
Yvonně Gailly, Vítu Grulichovi, Zuzaně Guthové, Zdeňku Hančovi, Miroslavu Hátlemu, Petru
Henebergovi, Petru Hesounovi, Martě Heveryové, Josefu Hláskovi, Luboru Hláskovi, Pavlu Hniličkovi, Hnutí DUHA, Petru Holubovi, Štěpánce
a Liboru Homolkovi, Haně Janáčkové-Kojanové,
Josefu Janošťákovi, Zdeně Jelenové, Jiřímu Jeřábkovi, Jihočeské vědecké knihovně, Lukáši Jirkovi,
Miroslavě Jopkové, Jiřině a Františku Kábovým,
Kamile Kanichové, Zdeňku Kletečkovi, Ivaně Klobušníkové, Martinu Kolářovi, Františku Korbelovi,
Milanu Kouřilovi, Vojtěchu Koteckému, Monice
Koupilové, Marcele Křížové, Joriko Kudrnáčové,
Heleně Kujanové, Petru Kuncemu, Horstu Lampertovi, Petru Ledvinovi, Literární kavárně a galerii
12
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Měsíc ve dne, Lize ekologických alternativ, Daniele
Magersteinové, Monice Machové-Wittingerové,
Tomáši Malinovi, Martinu Mikeskovi, Ludmile
a Karlu Murtingerovým, neznámým informátorům
z JE Temelín, Robertu Ouředníkovi, Marii Pacovské, Martinu Panskému, Radku Pavlovcovi, Gabriele Pohlové, Josefu Polívkovi, Karlu Prachovi, Petru
Prášilovi, Josefu Pundovi, Lence Pužmanové, Evě
van de Rakt, Bernhardu Rieplovi, Rose – Jihočeské
společnosti pro ochranu přírody, o. p. s., Michalu
Rumanovi, Jaroslavu Rytířovi, Sdružení Jihočeské
matky, Martinu Sedlákovi, Janě Sequensové, Jiřímu Skořepovi, Správě CHKO Blanský les, Správě
CHKO Třeboňsko, Karlu Srdečnému, Jiřímu Starovi, Vojtěchu Stormovi, Jitce Strakové, Daliboru
Stráskému, Kláře Sutlovičové, Růženě Šandové,
Radimu Šašinkovi, Miloslavu Šatrovi, Boženě Šeré,
Janu Ševčíkovi, Veronice Šimečkové, Šmidingerově
knihovně ve Strakonicích, Milanu Štechovi, Václavu Šubrtovi, Tiskárně AZ COLOR PRINT, Tiskárně JAVA, Tiskárně PROTISK, Janu Tomanovi,
manželům Turínským z kina KOTVA, Evě Tylové,
Václavu Vašků, Janě a Čestmíru Vitnerovým, Pavlu Vlčkovi, Aleně Vydrové, Zelenému kruhu, ZO
ČSOP Veronica, Romaně Žaloudkové a všem členům přispěvatelům.
Také bychom chtěli poděkovat i ostatním jednotlivcům a organizacím, jejichž spolupráce
nám byla vítanou pomocí v naší činnosti.
Pokračování našich aktivit závisí na Vaší podpoře! Děkujeme za ni.
Č Í S L O N A Š E H O K O N TA :
3202800-544 / 0600 u GE Money Bank, a. s.,
pobočka České Budějovice.

Ú Č A S T V E Ř E J NOSTI NA
R O Z H O D O V ÁNÍ
Metodická i právní pomoc občanům, obcím
a občanským aktivitám při rozhodování
o stavbách a činnostech ovlivňujících životní
prostředí, zapojování veřejnosti do procesů
posuzování vlivů staveb na životní prostředí,
využívání zákonů o poskytování informací,
zakládání občanských sdružení, organizování
občanských aktivit, zprostředkování posudků.
Kontakt: Pavla Matějková
tel: 387 311 381, zástup na tel. i fax: 387 310 166
e-mail: pavla.matejkova@calla.cz
O C H R A N A P Ř ÍRODY A KRAJINY
Odborná pomoc v oblasti biologie a ochrany
přírody, chráněná území a péče o ně, územní
a druhová ochrana přírody (se zaměřením na
entomologii a botaniku), ekopedagogické
využití chráněných území.)
Kontakt: Jiří Řehounek
tel: 387 311 381, zástup na tel. i fax: 387 310 166
e-mail: RehounekJ@seznam.cz
O B N O V A T Ě Ž BOU NARUŠENÝCH
ÚZEMÍ
Přirozená obnova těžbou narušených území
(především ve štěrkopískovnách), poradenství
při tvorbě rekultivačních plánů využívajících
přirozenou obnovu, využití těžbou narušených území v druhové ochraně a ekologické
výchově, ekologie obnovy.
Kontakt: Jiří Řehounek
tel: 387 311 381, zástup na tel. i fax: 387 310 166
e-mail: RehounekJ@seznam.cz
T RV A L E U D R ŽITELNÁ ENERGETIKA
Poradenství občanům, obcím i občanským
sdružením v oboru obnovitelných zdrojů
energie, jejich možnostech, dostupnosti, pod-

porách pro realizaci, legislativě apod. Právní
a všestranná informační pomoc obcím, u nichž
by mohlo být vybudováno konečné 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, fotografií,
publikací a informačních materiálů o pěstování, zpracování a využití konopí setého.
Kontakt: Hana Gabrielová
tel. i fax: 387 310 166 nebo mobil: 777 027 012
e-mail: hana.gabrielova@calla.cz
Poradenské hodiny pro veřejnost v kanceláři sdružení
a další informace jsou k dispozici na webové stránce
www.calla.cz/poradna.
Osobní návštěva mimo poradenské hodiny je
možná po předchozí domluvě. Využijte poradenství pomocí e-mailu: poradna@calla.cz.
Písemné spojení: Calla, P. O. BOX 223, 370 04
České Budějovice.
SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH
STRÁNEK, KTERÉ SPRAVUJE CALLA
www.zdrojeenergie.cz – databáze zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie
www.zmenaklimatu.cz – stránky klimatické koalice
vytvořené a aktualizované sdružením Calla
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 popisem lokalit a dostupnými informacemi o nich
www.calla.cz/odpady – informace z regionu, prezentace ze seminářů, výstava „Kde končí naše
odpady?
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NABÍDKA PUBLIKACÍ
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. Jednu
ze studií – Ekonomika jaderné
energie od Steve Thomase pro Vás
máme v tištěné podobě.
CD Slunce – energie budoucnosti
Soubor podkladů pro přednášky
o možnostech využití sluneční
energie, vydala Calla, 2. uprav.
vydání, květen 2007. Jde o pomůcku pro vedení přednášek pro různé skupiny posluchačů.
Větrné elektrárny: mýty a fakta
Zpracovali Edvard Sequens a Petr
Holub, vydalo sdružení Calla
a Hnutí DUHA, 2. aktualizované
vydání, září 2006. Brožura, která
demýtizuje problematiku větrných elektráren.
Energetika? Přišel čas ji změnit
Plakát Cally formátu A2 znázorňující obrazem i textem rozdíl
mezi neobnovitelnými a obnovitelnými zdroji energie.

pěstování energetických plodin
a poskytuje přehled o jednotlivých rostlinách, možnostech zpracování a využití včetně kontaktů
na poradenství v této oblasti.

ný zejména pro učitele, vedoucí
zájmových kroužků a další pracovníky s dětmi a mládeží. Praktický návod na využití opuštěných
pískoven v ekologické výchově.

Calla a Hnutí DUHA. Zaměřuje
se na problematiku vyhledávání
úložiště vyhořelého jaderného
paliva v ČR. Rozesíláme poštou
a e-mailem.

Příroda Boletic
Vydala Calla a Česká společnost
ornitologická, 2005. Barevná
brožura (20 str., A5) s textem
a fotografiemi popisující přírodní poměry, historii, ochranu
a ohrožení vojenského prostoru
Boletice.

Pískovny v krajině
Vydala Calla, 2007. Barevná skládačka představuje pískovny jako
náhradní stanoviště mnoha rostlin a živočichů a je určena pracovníkům úřadů, těžařských firem,
nevládních organizací i zájemcům
z řad široké veřejnosti.

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.

Bezlesí Boletic
Vydala Calla a Česká společnost
ornitologická, 2006. Barevná
tématická skládačka A5 s mapou
turisticky přístupných částí vojenského újezdu, doplněk k výstavě
Příroda Boletic.

Stromy v krajině a ve městě
Vydala Calla, 2007. Barevná
brožura obsahuje metodiku pro
občanská sdružení zapojující
se do správních řízení a právní
aspekty ochrany dřevin. Problematika pohledem dendrologa,
entomologa, právníka, krajináře
urbanisty.

Lesy Boletic
Vydala Calla, 2007. Druhá z řady
tématických skládaček přibližující typy lesů ve vojenském prostoru Boletice. Kromě řady fotografii obsahuje mapku jádrových zón
v lesních porostech reprezentujících z hlediska ochrany přírody
nejcennější lesní lokality.

Atlas obnovitelných zdrojů
energie
Vydala Calla, květen 2007. Skládačka propaguje ojedinělou internetovou databázi funkčních
zařízení využívajících obnovitelné
zdroje energie v České republice.
Viz www.zdrojeenergie.cz.

Mokřady Boletic
Vydala Calla, 2007. V barevném
letáku jsou v textu docenta Víta
Grulicha popsány reprezentativní mokřadní biotopy doplněné
řadou barevných fotografií. Stejně jako bezlesí a lesy Boletic, jsou
mokřady ohroženy plánovaným
projektem střediska zimních
sportů.

Nepotravinářské využití
zemědělské půdy
Vydala Calla, prosinec 2007.
Barevný infolist shrnuje význam

Pískovny za humny
Vydala Calla ve spolupráci
s CEGV Cassiopeia, 2007. Soubor
informačních listů v šanonu urče-
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Poznej a chraň Novohradské hory
Celobarevný plakát A2,
vydala Calla 2007.
Leták Hospodaření
s odpady v Jihočeském kraji
Vydala Calla, 2008. Shrnuje a rozšiřuje informace z výstavy Kde končí naše odpady?
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. Rozesíláme
e-mailem.
Zpravodaj „Jaderný odpad?
Děkujeme, nechceme.“
Vychází 2–3 x do roka, vydává

N A B Í D K A P Ř EDNÁŠEK
A EXKURZÍ
Nabízíme Vám zorganizování
přednášek či exkurzí „na klíč“
v Jihočeském kraji. Přesné podmínky a cena jsou odvislé od konkrétní dohody.
Zelená energie pro Českou
republiku
Přednáška vysvětlí technologie,
potenciál, důvody, proč využívat
obnovitelné zdroje energie i legislativní zakotvení (45 až 60 min.).
Slunce – energie budoucnosti
Přednáška o využití obnovitelných zdrojů energie, začíná od
globální klimatické změny, přes
energii z biomasy, vodní a větrnou, podrobně představí možnosti využití sluneční energie
– prvky slunečních systémů na
ohřev, jejich dimenzování, možnosti umístění, energetické zisky… (60 až 90 min.).
Větrná energetika a její možnosti
v České republice
Přednáška, která představí stav
a možnosti větrné energetiky se
zaměřením na Českou republiku
(45 až 60 min.).
Kontakt: Calla, Edvard Sequens,
tel.: 387 310 166,
e-mail: edvard.sequens@calla.cz

Pískovny za humny – exkurze
Terénní exkurze pro školy (6.–9.
ZŠ, SŠ) zaměřená na poznání živočichů, rostlin a biotopů v opuštěných pískovnách. Exkurzi připravujeme ve spolupráci s CEGV
Cassiopeia a na míru vašemu regionu, doporučený termín květen až
červen. Dopravu si škola zajišťuje
sama (120 až 180 min.).
Pískovny za humny – přednáška
a beseda
Přednáška s dataprojektorem
a následnou besedou o pískovnách a životě v nich. Obnova území po těžbě písku a štěrkopísku.
Živočichové, rostliny a biotopy
v pískovnách. Technické rekultivace vs. obnova s pomocí přirozené sukcese (60–90 min.).
Kontakt: Calla, Jiří Řehounek,
tel: 387 311 381,
e-mail: rehounekj@seznam.cz
Konopí – obnovitelný zdroj
budoucnosti
Seznámení se s konopím setým
jako zemědělskou plodinou, jeho
využitím, včetně zhodnocení významu konopí v historii a informace o stávající legislativě (45 až 90
minut).
Kontakt: Calla, Hana Gabrielová,
tel: 387 310 166, 777 027 012,
e-mail: hana.gabrielova@calla.cz

Výstava Kde končí naše odpady?
Výstava 10 ks samonosných rollup panelů (200 x 85 cm) motivuje
návštěvníky k prevenci a omezování vzniku odpadu a ukazuje, jak
mohou sami přispět ke snížení
produkce odpadů. Informuje
o celkové situaci s odpady v ČR,
o hospodaření jihočeských měst,
jak na tom jsou Jihočeši v porovnání s ostatními kraji, a dále
o jednotlivých činnostech a odpadových provozech – skládkování,
kompostování a spalování odpadu, bioplynové stanice atp.
Příroda Boletic
Výstava velkoformátových fotografií autorů Vydrová, Hlásek,
Ševčík, dokumentující přírodu
VVP Boletice. Buď ve vlastních
závěsných rámech 100 x 70 cm
pod akrylátem (20 ks), nebo
nezarámovaná. Expozice je doplněna o 6 textových panelů s fotografiemi na plastových závěsných
panelech 100 x 70 cm.
V případě zájmu o výstavy kontaktujte Callu – tel.: 387 310 166,
e-mail: calla@calla.cz.

NABÍDKA ZAPŮJČENÍ
VÝSTAV
Národní přírodní rezervace
Brouskův mlýn
Výstava fotografií dokumentující přírodu NPR Brouskův mlýn
v nivě řeky Stropnice i aktivity
Cally související s ochranou tohoto území. Nezarámovaná, dvacet
paspart 100 x 70 cm. Nutno instalovat pod sklo.
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E N G L I S H S U M MARY
CALLA – ASSOCIATION FOR
PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT
is a citizens’ 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 of protection of the environment,
to contribute to the conservation of valuable
ecosystems in southern Bohemia and to support
the development of renewable energy resources.
PROGRAM FOR THE SUPPORT OF
SUSTAINABLE ENERGY SOURCES
Together with the DUHA Movement we
undertook the enforcement of changes in the
Czech support for “renewable” heating in
absence of any long-term system. We equally
collaborated on the search for unnecessary
administrative impediments handicapping
authorizations for renewable energy sources.
We were also active in the consultancy on clean
energy sources for schools and general public.
We organized the second year of the SouthBohemian Day for Renewable Energy Sources
in collaboration with regional organizations
dedicated to energy issues.
We started the new mapping of facilities in
our region using renewable energy sources with
the objective of their update in the Atlas on
www.zdrojeenergie.cz, and in the end to publish them on a CD. We focused more on farmers
with respect to the presently unutilized potential of energy biomass and prepared for them an
excursion to Austria and Germany oriented to
the use of biomass. We summarized the motivation of farmers in our Analysis of the support
of food and energy production in agriculture.
However, we didn’t omit our traditional issue – assistance provided to the general public
threatened by plans of final burn-out nuclear
fuel disposal site. Early in the last year we organized in all six selected localities workshops for
the general public and continued our cooperation with the DUHA Movement on the publication of the information bulletin NUCLEAR
16
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WASTE? NO, THANK YOU! On the ministerial level we were trying to push forward
such a modification of the Nuclear Act that
would respect the rights of communes and the
general public and would abolish the present
limited responsibility of nuclear plant operators for caused damages.
We paid more attention to the beginning
of combustible cycle – to uranium mining,
which threat re-emerged in our country together with the considerations of construction of
new nuclear reactors.
We supported the availability of information on the global climate change through the
creation of a new website www.zmenaklimatu.
cz seeking to change attitudes to this issue
among Czech general public and our political
representation. On the realization of energy
projects were working Edvard Sequens and
Hana Gabrielova.
PROGRAM FOR THE PROTECTION OF
THE ENVIRONMENT AND LANDSCAPE
Also in the course of the last year Calla was active in the protection of unique natural sites in
the military area of Boletice threatened by the
construction of a ski resort in Spicak locality.
We continued the presentation of our mobile
exhibition “The Nature of Boletice” and for
local governments and other interested subject we organized a trip to Boletice accompanied
with specialized lectures.
During the whole year Calla participated
to the work of the coalition of NGOs for
Natura 2000 principally focused on the issues
of the bird area of the locality Boletice, which
is important on European level.
Regarding the sandpits protection we
focused on teachers and other professionals
working with children and youth, for which we
organized a field workshop “Sandpit at a stone’s
throw” and a few lectures. In cooperation with
CEGV Cassiopeia we published a hundred
page book used as a methodological guide for
teaching. We were completing the data from

field mapping of selected sandpits on http://
www.calla.cz/piskovny/ and started to focus
on our efforts for legislative change that would
provide for a higher share of close to the nature
forms of after mining site rehabilitation.
We participated to tens of administrative
procedures, EIA processes and other decision-making processes and in many cases we
had succeeded to influence them in a positive
direction e.g. in anti-flood measures on the
river Malse in Ceske Budejovice (Budweiss),
in the case of the waste storage site Lisov or in
the project of the shopping center Cerny pelikan in Ceske Budejovice.
Since December 2007 we are providing law
assistance in the enforcement of rights set by
the Aarhus Convention. We published a very
popular brochure “Trees in the landscape and
in the city” focusing on the protection of nonforest green from different points of view.
There were several changes of the program
staff in the course of the year. At the end of the
last year Vladimir Molek left the Calla offices
and was replaced by Pavla Matejkova. Klara
Rehounkova (on maternal leave) was replaced
by Jiri Rehounek in the same period. Luckily,
these changes did not seriously compromise
the activities of Calla. Therefore, most of our
activities in the area of nature protection can
go on unchanged also in the next period.
REGARDING THE ISSUE OF THE PRACTICAL
PROTECTION OF THE NATURE
The members of Calla maintained several
natural pools accommodating rare and protected species of plants in the protected area
of Brouskuv mlyn and took care of the nesting
wall of sand martins in the Trebec sandpit, for
which some time ago we initiated the process
of being declared for a protected river area.
For local governments and other interested
professionals we organized a round table on
the issue of waste storage burning. In the fall in
cooperation with towns of Pisek and Tabor we
organized the workshops “Effective handling
of wastes in the commune – how to do it?” for
mayors and local governments accompanied
with an afternoon excursion to a nearby facility.

In the course of the year we were involved
in the follow-up of the Lisov waste storage
site that was supposed to be re-cultivated, but
the company A.S.A. Ceske Budejovice arrived
instead with a request for prolongation of
its operation. This plan was for the moment
rejected and the waste storage site was “temporarily closed” in October 2007.
ECOLOGY CONSULTING
IN THE KRASEC NETWORK
The Krasec Network associating South-Bohemian ecological consultancies transformed itself into an independent civic association and
Calla joined it as a member. We were contributing to the magazine Krasec with our articles,
were meeting in many info-stands, lectures,
exhibitions, excursions or workshops realized
by the network during the last year. In particular for the staff of eco-centers was in May
organized the workshop “Work with the media
– media training”. The monthly cycle of discussions called “Green Thursdays” continued its
fifth year of existence.
Within the framework of its already well in
place ecological consultancy Calla specialized
in the energy area (Edvard Sequens), the nature and landscape protection (Vladimir Molek,
Pavla Matejkova, Jiri and Klara Rehounek), the
waste management (Petr Drahos) and the agricultural alternatives (Hana Gabrielova). In
2007 we provided answers to 754 questions of
consultancy clients, which represents a continued increase against the precedent year.
“DABLIK” AND OTHER INFORMATION
ACTIVITIES
We are publishing the e-magazin “Dablik” providing information on our activities and projects. It contains information on our activities,
our comments to the present issues and invitations to the interesting events in our region.
Independently of Krasec, Calla is member
of the country-wide network of eco-consultancies STEP (www.ekoporadna.cz) and of its
committee. Equally, we are a member organization of the association of ecological organizations The Green Circle.
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MANAGEMENT
R E P O RT F O R 2 007

CHCETE
NÁS PODP O Ř I T ?

INCOME IN 2007:
CZK
Membership fees
20 500
NROS program Transition Facility
258 100
Esf – Operation Program
of Human Resources
553 400
Partnership Foundation
92 000
Grant of High-Austrian government
270 400
Ministry of the Environment
of the Czech Republic
200 000
Heinrich Böll Stiftung
84 900
Statutory town of České Budejovice
10 000
NROS block grant
684 400
Rental of office space
24 000
Own activity
152 400
Interests from bank accounts
13 400
Income Total	2 363 500
EXPENSES IN 2007:
CZK
Salary costs
(including social and health insurance)
1 241 300
Purchase of services
1 541 600
Printing, copying of materials, toners
49 900
Travel expenses
40 300
Office rent
114 700
Energy
31 000
Telephone, internet
103 800
Postal fees
43 500
Stationery and minor expenses
49 500
Technical equipment, software
155 800
Repairs, maintenance
53 000
Specialized literature, magazines
9 100
Office equipment
70 900
Office and employees insurance
8 100
Membership fees in other organizations
10 000
Bank fees
6 000
Expenses Total	3 267 500
PROFIT FOR 2007:

–1 165 000

20 788
3 456
10 157
7 513
3 189
375
25 709
901
5 725
503
88 781
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P O Š TO V N Í A DRESA:
P.  O. BOX 223, 370 04 České Budějovice

46 630
57 911
1 874
1 513
4 308
1 164
3 899
1 634
1 859
5 852
1 990
341
2 663
304
375
225
116 013
–43 764

Zelený skokan

Č Í S L O N A Š E H O KONTA:
3202800-544 / 0600 u GE Money Bank, a. s.,
pobočka České Budějovice

EUR

Rate of exchange as of 31. 12. 2007: 1 EUR = 26,620 CZK (Czech Crowns).
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Vaše podpora je pro naši činnost nanejvýš
potřebná. Můžete nám pomoci nejen svou
spoluprací, ale i finančně. Zasláním alespoň
150 Kč ročně se můžete stát členem přispěvatelem s právem dostávat naše tiskoviny, včetně zpravodaje Ďáblík a pravidelné informace
o chystaných akcích. Pokud máte zájem o plné
členství, obraťte se na nás (na internetové
stránce je i formulář). Obdržíte přihlášku, stanovy a poté proběhne formální přijetí. Roční
členský příspěvek činí 300 Kč (v případě rodinného členství jen 200 Kč na osobu). Budete se
pak moci zapojit do plánování našich aktivit
a přímo se na nich podílet.

EUR
770
9 695

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

Krajina v Boleticích

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Note: This was not a mere loss,
because a part of funds for
projects realized in 2007

was received already in 2006.

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Výroční zpráva za rok 2007

Text: Petr Drahoš, Hana Gabrielová, Pavla Matějková, Romana Panská, Jiří Řehounek, Edvard Sequens • Korektury: Petr Drahoš
• Fotografie: archiv Cally • Kresby a rafická úprava: Lenka Pužmanová • Tisk: Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice • Náklad:
250 výtisků • Vytištěno na recyklovaném papíře.
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Ď Á B L Í K B A H ENNÍ
Calla palustris
Bahenní bylina vysoká 15–30 cm patřící mezi áronovité. Má zelený válcovitý oddenek, který je článkovaný a dutý. Na konci oddenku jsou bezlisté, vzpřímené lodyhy, které končí květenstvím – bílým a na
rubu nazelenalým toulcem a krátkou žlutozelenou
palicí. Na oddenku jsou listy husté, dlouze řapíkaté s okrouhle srdčitou, často kornoutovitou, zašpičatělou čepelí, širokou 4–11 cm. Květy na palici jsou
drobné, nahoře samčí a dole samičí, plody pak jsou
sytě korálově červené bobule. Ďáblík kvete v květnu až červenci. Dříve se usušený kořen používal
v lidovém lékařství. Ďáblík roste v lesních tůních,
slepých bahnitých mělkých ramenech, v bažinách
i rašelinách.
Popis
Jedná se o mokřadní rostlinu s oddenky. Je vytrvalá, jednodomá s oboupohlavnými i jednopohlavnými květy. Listy jsou řapíkaté, střídavé, s listovými pochvami. Čepele listů jsou široce vejčité až
okrouhlé 5–14 cm dlouhé a podobně i široké. Květy
jsou v květenstvích, ve ztlustlých klasech, někdy
se tento typ květenství nazývá palice. Květenství
podepřeno nápadným listenem, který tvoří toulec,
nějčastěji 3–8 cm dlouhý, uvnitř bílý, vně zelenavý.
Květenství se skládá z mnoha květů, které jsou uspořádány do spirály a pokrývají palici až k vrcholu. Na
spodu palice jsou oboupohlavné květy, na vrcholu
přecházejí do samčích květů. V ČR kvete nejčastěji od května do července. Okvětí chybí. Tyčinek je
6–12, vnější tyčinky mají širší nitky než vnitřní. Gyneceum je složeno z 1 plodolistu, je monomerické,
semeník je svrchní. Plody jsou dužnaté, jedná se
o bobule uspořádané do plodenství, bobule jsou za
zralosti červené barvy.

Rozšíření ve světě
Ďáblík bahenní patří mezi cirkumpolární druhy, je
rozšířen v chladnější části mírného pásma a v boreálním pásu Evropy, Asie a Severní Ameriky.
Rozšíření v ČR
Roste roztroušeně v územích s vhodnými biotopy
od nížin do podhůří. Nejčastěji ho najdeme v mokřadních olšinách sv. Alnion glutinosae, ale přechází
i na břehy vod a okraje rašelinišť.

Johann Wolfgang von Goethe:
Jedině příroda ví, co chce … nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby,
ty dělá jen člověk.

