Calla – ruka podaná přírodě
Podle mokřadní rostliny ďáblíku bahenního má sdružení Calla odvozen svůj název. Posláním sdružení Calla
je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, přispívat k zachování cenných ekosystémů
v jižních Čechách a podporovat žádoucí proměnu české energetiky na čistou, bezpečnou a obnovitelnou.
V ochraně přírody se Calla věnovala oponování některých projektů, které by mohly poškodit jihočeskou
přírodu a krajinu. Kromě toho se zabýváme praktickou ochranou a výzkumem některých zajímavých
lokalit, zejména pískoven, kde se naším „erbovním“ živočichem stala již před časem břehule říční (pták
roku 2013).
V našem energetickém programu usilujeme o proměnu způsobů, jakými člověk zajišťuje své
energetické potřeby. Od drancování surovin, znečištění poškozující zdraví a měnící klima Země, od
jaderných rizik a obrovských elektráren po efektivní využívání dostupných čistých, obnovujících se zdrojů,
které dokážeme mít pod kontrolou a které pomáhají
místní ekonomice.
Jsme často vyhledávanou ekologickou poradnou na obě
oblasti, ve kterých pracujeme - ochranu přírody a
energetiku. Pro laickou i odbornou veřejnost vydáváme
řadu publikací a pořádáme širokou paletu vzdělávacích a
osvětových akcí, např. besedy z cyklu Zelené čtvrtky,
přírodovědné vycházky, semináře, exkurze aj.
Zapojujeme se do práce Zeleného kruhu, asociace
nevládních organizací působících v oblasti životního
prostředí, Sítě ekologických poraden STEP a jihočeské sítě
KRASEC, jejichž jsme členy.

Program na podporu trvale udržitelné energetiky
Motto: „Calla – život s čistou energií“
Rok 2012 přinesl i další verze návrhu státní energetické koncepce a surovinové politiky. Stále bohužel
daleko od podoby, se kterou bychom mohli skutečně vyčistit naši energetiku a posílit energetickou
svobodu. Naopak se snahou prolomit limity těžby hnědého uhlí, těžit uran, nastavět další jaderné
reaktory, zbrzdit rozvoj obnovitelných zdrojů a spotřebovávat stále více energie. Calla byla aktivním
členem vytvořené neformální koalice českých ekologických organizací, která úspěšně čelila snaze schválit
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koncepční dokumenty v původní podobě a bez zákonného posouzení vlivů
na životní prostředí.
Společně jsme připravili server www.
energetickakoncepce.cz , pomocí nějž získáváme podporu veřejnosti pro
své postoje. Při příležitosti vládního projednávání energetické koncepce
jsme v září 2012 uspořádali demonstraci před Úřadem vlády v Praze, kde
svůj názor vyjádřilo na dvě stě lidí.
Jako alternativu vůči představám dominantních energetických firem o
podobě české energetiky představujeme koncept „Chytrá energie“ nejen
pomocí webu www.chytraenergie.info. Podíleli jsme se též na přípravě
stejnojmenného elektronického newsletteru. K problematice energetické
budoucnosti jsme 21. 11. ve spolupráci se Zeleným kruhem uspořádali
českobudějovický seminář „Česko bez uhlí a atomu". Pro Heinrich Böll
Stiftung Praha jsme pomohli s organizací česko-německé debaty u kulatého
stolu o přenosových sítích (7. 6.) a o cenách elektrické energie (4. 9.)
v pražském hotelu Jalta.
Ve spolupráci s Ekumenickou akademií jsme 23. dubna v českobudějovickém Clarionu připravili kulatý
stůl pro diskusi problematiky podpory obnovitelných zdrojů energie, neboť ze strany vlády gradovala
snaha tuto podporu zcela zrušit. Připravované změny v požadavcích na energetické standardy budov
domům jsme zástupcům jihočeských samospráv a poradcům představili na krajském úřadě 9. listopadu
na semináři „Výzvy blízké budoucnosti: domy s nulovou spotřebou energie“. Veřejně přístupnou databázi
– Atlasu obnovitelných zdrojů energie (www.zdrojeenergie.cz) jsme doplňovali jen o zdroje a opravy
údajů, které zadali sami provozovatelé. S pomocí atlasu jsme zajistili část odborného programu pro
exkurzi ze ZŠ Chyšky.
S Ekologickým institutem Veronica jsme i v roce 2012
zorganizovali další dva regionální klimatické semináře
„Globální změna klimatu – fakta a fikce“ pro politiky,
učitele či poradce. Celkem se jich v Ostravě (7. února) a
v Olomouci (8. února) zúčastnilo na 133 posluchačů.
Edvard Sequens pracoval v radě Klimatické koalice
českých nevládních organizací, Calla koordinovala
společný projekt podpořený US ambasádou.
Našim stěžejním projektem zůstává problematika
vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého paliva –
usilujeme o plně demokratický proces s posílením práv
veřejnosti a garanci co nejvyšší bezpečnosti. V rámci Pracovní skupiny pro dialog o úložišti se nám
podařilo připravit návrh zákona, který by v případě přijetí dal obcím právo veta při rozhodování o
zařazení mezi dvě poslední lokality. K tématu jsme vystoupili mj. na velkém veřejném jednání v únoru v
Jihlavě či na dubnovém semináři v Senátu. Vydali jsme dvě čísla zpravodaje zpravodaj „Jaderný odpad?
Děkujeme nechceme!“.
K výročí havárie v jaderné elektrárně Fukušima jsme s Jihočeskými matkami 1. března uspořádali
mezinárodní konferenci „Zátěžové testy jaderných elektráren – prověrka bezpečnosti nebo
propaganda?", na Krajském úřadě v Českých Budějovicích (85 posluchačů). Rozvíjeli jsme i nový
informační portál o jaderné energetice www.temelin.cz a facebookový profil Atomový stát. Účastnili jsme
se procesu hodnocení vlivů Nového jaderného zdroje v Temelíně na životní prostředí. S Hnutím DUHA
jsme zaktualizovali informační list „Příliš drahý atom - Potíže účastníků temelínského tendru“
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(http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/ostatni&php=gzk.php) ve spolupráci s Ekologickým

Program ochrany přírody

Motto: „Jihočeská příroda – věc občanů“
Calla se již od svého vzniku zasazuje o ochranu jedinečné přírody v
jižních Čechách, a to jak praktickou péčí o cenné přírodní lokality, tak
i jejich obranou před necitlivými zásahy a megalomanskými projekty.
Rok 2012 nebyl výjimkou.
Důležitou součástí našich aktivit na poli ochrany přírody je již delší
dobu prosazování ekologické obnovy území narušených těžbou
nerostných surovin. V jižních Čechách jde o aktuální problematiku
vzhledem k poměrně rozsáhlým plochám dobývacích prostorů pro
těžbu štěrkopísku. V loňském roce se podařilo iniciovat historicky
první schůzku zástupců všech zainteresovaných stran, tedy
ministerstva životního prostředí a jeho regionálních pracovišť,
Těžební unie, vědců i nevládních organizací. Naše práce se soustředí
na navrhování legislativních změn, které by zrovnoprávnily
ekologickou obnovu s ostatními typy rekultivací, ale i na možnosti
šetrné obnovy krajiny s využitím současných zákonů. Kromě aktivního
prosazování ekologické obnovy tento obor také popularizujeme. Uspořádali jsme několik přednášek a
exkurzí s touto tématikou a „naše pískovny“ si prohlédli také účastníci ECER 2012, nejdůležitější loňské
akce v oboru ekologie obnovy, která se vloni konala v Českých Budějovicích.
Úspěšně se rozjel projekt „Adoptujte břehuli!“, jehož cílem je získat finanční prostředky a podporu pro
naše zásahy na podporu hnízdění ohrožených břehulí říčních. Díky podpoře drobných dárců a malému
grantu jsme mohli v roce 2012 obnovit tři hnízdní stěny pro břehule a blanokřídlý hmyz v pískovnách u
Lžína, Záblatí a Mladošovic a provést několik menších zásahů na několika hnízdištích. I přes nepříznivý
stav jihočeské populace břehulí jsme v „našich stěnách“ (včetně vloni upravené pískovny Třebeč) napočítali 387 břehulích nor. Projekt „Adoptujte břehuli!“ v roce 2012 zvítězil v soutěži Jihočeská
ratolest.
Důležitou součástí naší práce byla účast v rozhodovacích procesech, z nichž velká část se věnovala
kácení stromů a těžbě nerostných surovin. V řadě případů se nám podařilo prosadit naše připomínky a
ovlivnit řízení ve prospěch ochrany přírody. Účastnili jsme se také několika rozhodovacích procesů v
případech velkých kontroverzních projektů,
jejichž realizace by znamenala výrazný zásah do
krajiny, např. lanovky a sjezdovky na šumavské
Smrčině nebo obřího obchodního centra u
přírodní rezervace Vrbenské rybníky.
Pátý ročník přírodovědných vycházek s Callou
přilákal desítky zájemců o přírodu na sedm akcí.
Vypravili jsme se společně za ptáky, motýly,
rostlinami, pískovnami, stromy a jednou dokonce
i trochu za historií Českých Budějovic. Tradičně
nejúspěšnější byla však opět netopýří vycházka,
tentokrát s názvem „Za netopýry do Stromovky“,
kterou navštívilo pětašedesát zájemců o přírodu.
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Další veřejné aktivity Cally
EKOLOGICKÁ PORADNA
V rámci ekologické poradny jsme v roce 2012 zodpověděli 307 dotazů. Nejčastěji byly kladeny dotazy v
oblasti ochrany přírody, energetiky a práva při ochraně přírody, na něž zodpovídali Jiří Řehounek
(ochrana přírody) a Edvard Sequens (energetika). Pro veřejnost máme návštěvní hodiny (šest hodin
týdně). Dotazy lze ale klást i přes internet (www.calla.cz/poradna) a mail. Pro zájemce máme v
prostorách kanceláře k dispozici také knihovnu s domácími i zahraničními publikacemi. Současně také
poskytujeme poradenství i v rámci sítě Krasec.

KRASEC
Calla je jedním z aktivních členů Krasce (www.krasec.cz), v osobě Edvarda Sequense byla zapojena i ve
výkonné radě a prostřednictvím Romany Panské v dozorčí radě Krasce. Ve spolupráci s ostatním členy
Krasce se podařilo navázat spolupráci s Jihočeským krajem, díky níž obdržel Krasec finanční podporu a
přerozdělil jí na aktivity členských organizací. V roce 2012 proběhl 2. ročník soutěže projektů na ochranu
životního prostředí „Jihočeská ratolest“, které se Calla zúčastnila projektem "Adoptujte břehuli!" a
vyhrála 1. místo. Pro poradce a lektory členských organizací Krasce jsme zorganizovali několik
vzdělávacích seminářů: „Ekoporadenství je systém“, „Využití síly techniky pro lepší prezentaci“ a
„Kampaně s pomocí nových elektronických médií“.

ZELENÉ ČTVRTKY
Jedenáctým rokem probíhaly pravidelně každý třetí
čtvrtek v měsíci besedy v rámci cyklu Zelené čtvrtky,
které jsme nově začali spolupořádat s Hnutím DUHA
České Budějovice. Jako každý rok jich veřejnost
mohla navštívit deset ve známé Galerii Měsíc ve
dne. Na povídání organizované Callou jsme pozvali
Vojtěcha Novotného, který přítomným vyprávěl o
práci jihočeských vědců v Novoguinejském pralese,
proč mizí z Česka aleje a jak je chránit objasňovala
Jana Vitnerová, s příčinou úbytku ptactva z našich
lesů, luk a strání nás seznámil Zdeněk Vermouzek,
téma co více ohrožuje šumavské ptáky, zda kůrovec
nebo člověk přiblížil Jan Hora a od Josefa Elstera
jsme se dozvěděli, jak to vypadá s českými polárníky
ve 21. století.

ĎÁBLÍK
Dvanáct čísel Ďáblíka, elektronického měsíčníku, si během dvanácti měsíců našlo své čtenáře. Počet
odběratelů, k naší radosti, roste a je motivem k pokračování v jeho vydávání. Čtenáři se v něm dočtou o
aktuálních aktivitách Cally i ostatních ekologických organizací, kam mohou zajít na zajímavou besedu,
přednášku či výstavu. Své si zde najdou i milovníci pravidelných rubrik Právě vyšlo, Zelená perla, Malý
opravník biologických omylů a dalších. Všechna dodnes vydaná čísla Ďáblíka můžete najít na našem
webu (www.calla.cz/dablik).
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Zpráva o hospodaření za rok 2012
Výnosy v roce 2012:
Dotace, granty ………………………………..……………………….……. 1 237 393 Kč
Hlavní činnost …………………………………………………………….……. 153 215 Kč
Dary, příspěvky na břehule ………………………………………………… 63 760 Kč
Členské příspěvky …………………………………………………………….. 15 250 Kč
Jiné ostatní výnosy …………………………………………………………..… 14 951 Kč
Úroky z bankovních účtů …………………….…………………………..….. 9 559 Kč
Výnosy celkem ……………………………..……………………….….. 1 494 128 Kč

Náklady v roce 2012:
Mzdové náklady (včetně soc. a zdrav. pojištění) ………………. 760 224 Kč
Nákup služeb …………………………………………………………………… 503 567 Kč
Komunikace (telefon, internet, poštovné) ……………………….… 60 707
Kč
Nájemné ……………………………………………………………………….. 114 960 Kč
Energie ……………………………………………………………………………. 27 728 Kč
Kancelářský materiál a drobné výdaje …………………………….. 34 306 Kč
Správa sítě, opravy a udržování kancelářské techniky ………. 27 270 Kč
Cestovné …………………………………………………………………………. 22 934 Kč
Jiné ostatní náklady ………………………………………………………….. 13 896 Kč
Členské příspěvky v jiných organizacích ……………………………… 7 300 Kč
Bankovní poplatky ……………………………………………………………….. 5 003 Kč
Náklady celkem …………………………………………………..…….. 1 577 895 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2012 (pokryt z rezervy) …. - 83 767 Kč

Podpora a poděkování
NAŠI ČINNOST V ROCE 2012 PODPOŘILI:
Hornorakouská vláda, Jihočeský kraj, o.s. Krasec, Hungarian Environmental Partnership Foundation,
Nadace Partnerství, U.S. Embassy Prague a Zelený kruh. Za pomoc a spolupráci jim touto cestou
děkujeme.
Rovněž děkujeme všem adoptivním rodičům břehulí, kteří nám umožnili pokračovat v péči o hnízdiště
tohoto ohroženého druhu (více na webu Adoptujte břehuli! – www.calla.cz/brehule).
Naše aktivity v roce 2012 podpořili jak finančně tak i formou různorodé pomoci a spolupráce také další
jednotlivci a organizace. I jim patří naše poděkování.
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CHCETE PODPOŘIT NAŠI PRÁCI?
Vaše podpora je pro naši činnost nanejvýš potřebná. Můžete nám pomoci finančně, ale i některou
z forem členství. Ten kdo zašle alespoň 150 Kč ročně, se může stát členem přispěvatelem s právem
dostávat naše tiskoviny, včetně zpravodaje Ďáblík a pravidelné informace o chystaných akcích. Zájemci o
plné členství se mohou na nás obrátit, možno i přes internet, kde najdete na internetové stránce
formulář. Poté obdržíte přihlášku, stanovy a 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.
Dle zájmu můžete také přispět na konkrétní aktivity, které Calla dělá a to na účet 3202800544 / 0600
a pomocí volby variabilního symbolu:

v.s. 111 - zpravodaj Ďáblík
v.s. 222 - projekt Jihočeské pískovny
v.s. 333 - ochrana hnízdišť břehule říční
v.s. 444 - kampaň za bezatomovou budoucnost
v.s. 555 - Atlas obnovitelných zdrojů energie
v.s. 666 - projekt Stromy a hmyz
v.s. 777 - ekologické poradenství
v.s. 888 - přírodovědné vycházky

Další forma jak nás podpořit je koupě námi vydaných magnetek nebo triček. Více o nich na www.calla.cz.

V kanceláři Cally vám své služby poskytli
Romana Panská při účtování a administrativě projektů nebo při správě členů (romana.panska@calla.cz).
Edvard Sequens v oblasti energetiky a ochrany klimatu (edvard.sequens@calla.cz).
Jiří Řehounek v ochraně přírody a v poradenství pro obnovu území po těžbě (rehounekj@seznam.cz).
Předsedkyní sdružení Calla byla v roce 2012 Romana Panská, hospodářem Edvard Sequens, dalšími
členy výboru pak Jiří Řehounek, Ludmila Rakovská a Josef Polívka. Jako revizorka sdružení pracovala
Štěpánka Homolková.

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Naše adresa: Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice
Telefony: 384 971 930, 387 311 381 • Fax: 384 971 939
E-mail: calla@calla.cz • Internet: http://www.calla.cz • Calla je také na Facebooku
Naše konto: 3202800544 / 0600 GE Money Bank, pob. České Budějovice
IČO: 62536761
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