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   Calla – ruka podaná přírodě 
 

Calla, přestože její formu přejmenovali zákonotvůrci na spolek, si vedle pojmenování po mokřadní rostlině 
ďáblíku bahenním zachovává i nadále také druhou část názvu - Sdružení pro záchranu prostředí. Naším 
posláním je totiž 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. 

    Proto 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. Pro rok 2013 byla dokonce 
vyhlášena Ptákem roku. 

    V našich energetických projektech se snažíme o koncepční 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 místním komunitám. 

    Protože v oblastech, na které se zaměřujeme – v ochraně přírody a energetice, dokážeme pomoci 
fundovaně, jsme vyhledávanou ekologickou poradnou. Pro laickou i odbornou veřejnost vydáváme 
tiskoviny, vedeme několik specializovaných webových stránek a pořádáme vzdělávací a osvětové akce, 
např. besedy z cyklu Zelené čtvrtky,  přírodovědné vycházky, semináře 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. 

 

 
 

I v roce probíhaly debaty nad strategií, kterou se Česká 
republika v energetice vydá. Ve spolupráci s dalšími 
nevládními organizacemi jsme čelili snahám zejména 
ministerstva průmyslu zajistit dlouhodobě garantované 
ceny pro elektřinu z nových jaderných reaktorů, zastavit 
rozvoj obnovitelných zdrojů nebo chystat novou těžbu 
uranu. Připravili jsme sadu klíčových připomínek na webu 
www.energetickakoncepce.cz, které byly podpořené tisíci 
jednotlivců v rámci procesu hodnocení vlivů konceptu na 
životní prostředí. Zúčastnili jsme se oficiálního veřejného 
projednání s podstatnými výhradami k návrhu koncepce.  

Ve spolupráci s Centrem pro dopravu a energetiku jsme v Praze na sklonku roku připravili vlastní veřejnou 

Program na podporu trvale udržitelné energetiky  

www.energetickakoncepce.cz
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debatu „Quo vadis státní energetická koncepce?". 

    Pokračovali jsme ve vydávání e-mailového listu „Chytrá energie” s dvouměsíční periodicitou vydávání – 
únor, duben, červen, září a prosinec, s mimořádným číslem ke státní energetické koncepci v listopadu, viz  
www.chytraenergie.info.  Edvard Sequens byl hostem několika veřejných debat, které se věnovaly 
problematice výstavby nových reaktorů. 

    Cílem projektu Energy Independence podpořeného Heinrich Böll 
Stiftung Praha, bylo s pomocí starostů a dalších zástupců regionů z 
Německa a Rakouska ukázat českým účastníkům téma posilování 
energetické soběstačnosti jako potřebnou a přínosnou cestu k vyšší 
energetické bezpečnosti obcí a regionů, posílení jejich ekonomiky 
a současně snižování emisí skleníkových plynů. 19. června 2013 
jsme proto v Rakouském kulturním fóru v Praze uspořádali 
konferenci „Na cestě k energetické soběstačnosti obcí a regionů“.  
V listopadu jsme poté navázali jihočeským regionálním seminářem 
„Energeticky soběstačné obce – příležitost pro lokální ekonomiky“. 

    Ministerstvo průmyslu se spolu se Správou úložišť rozhodlo zcela zásadně přehodnotit postup k 
vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Všechny sliby dobrovolnosti byly zapomenuty, stát 
postupně ve všech lokalitách požádal o stanovení průzkumných území, kterých se zúčastníme. Uspěli jsme 
s odvoláním a podařilo se nám první vydané rozhodnutí v lokalitě Kraví hora zrušit.  

    26. února jsme v Praze v Barevné kavárně uspořádali společné setkání starostů a aktivistů ze všech lokalit 
za účelem výměny informací a naplánování dalších kroků. Přijali jsme zde výzvu politikům „K hlubinnému 
úložišti férově”, kterou podpořilo 131 starostů měst a obcí, 29 sdružení a další jednotlivci i subjekty.  I 
nadále jsme pracovali v tzv. Pracovní skupině pro dialog o úložišti. Vydali jsme dvě čísla zpravodaje 
zpravodaj „Jaderný odpad? Děkujeme nechceme!“. Zúčastnili jsme se besed k tématice úložiště, sami jsme 

pak dvě s Janem Beránkem z Greenpeace International 
uspořádali v září v Dolní Cerekvi a v Tišnově. 

   U příležitosti 2. výročí havárie ve Fukušimě jsme 11. 
března spolu s Jihočeskými matkami a OIŽP uspořádali 
happening před pražským Státním úřadem pro jadernou 
bezpečnost. Jeho předsedkyni Daně Drábové a novinářům 
jsme předali výzvu „Jádro – kdo bude ručit?“. Rozvíjeli 
jsme i informační portál o jaderné energetice 
www.temelin.cz a doprovodný facebookový profil 
Atomový stát.  

 
 

 (http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/ostatni&php=gzk.php) ve spolupráci s Ekologickým  
 

 

 

V oblasti ochrany přírody se Calla zaměřila především na prosazování přírodě blízké obnovy po těžbě 
nerostných surovin, praktickou ochranu přírody a oponování některým problematickým projektům.      

      Podíleli jsme se na projektu přírodě blízké obnovy v dobývacím prostoru Cep II na Třeboňsku, kde díky 
spolupráci ochránců přírody, vědců a těžařů vznikla největší plocha přírodě blízké obnovy pískoven v ČR. 
Příklad Cepu II jsme v minulém roce využívali také při jednáních se státními orgány o zrovnoprávnění 
přírodě blízké obnovy s ostatními způsoby rekultivací a propagaci moderních rekultivačních metod v 
médích. Intenzivně jsme se věnovali také rozšiřování odborných znalostí úředníků či pracovníků těžebních 
a rekultivačních firem. Zástupce Cally vedl dvě odborné exkurze za příklady dobré praxe v přírodě blízké 

Program ochrany přírody  

http://www.temelin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=445:verejnadebata&catid=55:minule&Itemid=111
http://www.chytraenergie.info/
http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/seminare/energeticka_sobestacnost&php=energeticka_sobestacnost_2.php
http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/seminare/energeticka_sobestacnost&php=Energeticky_sobestacne_obce.php
http://calla.ecn.cz/data/hl_stranka/ostatni/Vyzva_uloziste_ferove.doc
http://calla.ecn.cz/data/hl_stranka/ostatni/Vyzva_uloziste_ferove.doc
http://www.calla.cz/jadernyodpad
http://calla.ecn.cz/data/hl_stranka/ostatni/Vyzva_Drabove.doc
http://www.temelin.cz/
https://www.facebook.com/atomovystat?fref=ts
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obnově těžebních prostorů. Uspořádali jsme také 
úspěšný seminář „Vodní a mokřadní živočichové v 
pískovnách: ochrana a management“. 

     Upozornili jsme na překvapivý a dosud nevyužitý 
potenciál odkališť pro ochranu ohrožených druhů. Vhled 
do této problematiky máme díky několikaletému 
působení na odkališti v Hodějovicích. 

     Nadále jsme se věnovali tématice ochrany starých 
stromů a na ně vázaného hmyzu (viz též web Stromy a 
hmyz), především v oblasti osvětové. V několika 
případech se nám podařilo zabránit kácení biologicky 
cenných stromů. 

     Na poli praktické ochrany přírody jsme pokračovali v péči o hnízdní lokality břehule říční, která byla 
vyhlášena Ptákem roku 2013. Do obnovených písčitých stěn v pískovnách Lžín a Záblatí vyhrabaly břehule 
v roce 2013 celkem 392 nor, dalších 150 nor jsme napočítali v pískovně Třebeč, kde byla stěna obnovena 
v minulých letech. Do lžínské pískovny také mířila naše exkurze „Břehule za humny“. Poskytovali jsme rady 
a pomoc dalším organizacím a jednotlivcům, kteří se rozhodli břehulím pomáhat. Zvýšené mediální 
pozornosti k Ptákovi roku jsme využili i k propagaci našeho projektu „Adoptujte břehuli!“. 

     Oponovali jsme také některým kontroverzním projektům, které by mohly poškodit cennou jihočeskou 
přírodu. V několika případech jsme poskytli podporu a pomoc místním občanským sdružením, která se na 
tyto projekty zaměřila, v jiných jsme vystoupili proti škodlivým záměrům aktivně. V roce 2013 se jednalo 

především o projekt lyžařského areálu na 
šumavském Hraničníku a novou zástavbu v biologicky 
i rekreačně cenném údolí Rudolfovského potoka. 

     Uspořádali jsme sedm přírodovědných vycházek 
pro veřejnost (Kroužkování ve Stromovce, Za 
orchidejemi a ďáblíkem na Vrbenské rybníky, Za 
nočními motýly na tankodrom, Netopýří safari na 
sídlišti Vltava, Výprava za řezanem pilolistým, Za 
houbami na Borek, Krmítka na tankodromu). 
Vycházek za poznáním přírody v Českých 
Budějovicích a jejich blízkém okolí se zúčastnilo 
celkem 208 zájemců o přírodu. 

 

 

 
 

EKOLOGICKÁ PORADNA 

Jako nejžádanější jihočeská ekologická poradna jsme v roce 2013 zodpověděli 328 dotazů, které se týkaly 
ochrany životního prostředí. Specializujeme se především na témata ochrany přírody (Jiří Řehounek) a 
energetiky (Edvard Sequens), jako jediní v ČR nabízíme také konzultace v oboru přírodě blízké obnovy 
území narušeného těžbou nerostných surovin. 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. 
 

Další veřejné aktivity Cally  

http://www.calla.cz/stromyahmyz
http://www.calla.cz/stromyahmyz
http://www.calla.cz/piskovny/praxe-lzin.php
http://www.calla.cz/piskovny/praxe-zablati.php
http://www.calla.cz/piskovny/praxe-trebec.php
http://www.calla.cz/brehule
http://www.calla.cz/poradna
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KRASEC 

Calla zůstává 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 této jihočeské sítě. 
Díky spolupráci s Jihočeským krajem i v roce 2013 
obdržel Krasec finanční podporu a přerozdělil jí na 
aktivity členských organizací.  
 

ZELENÉ ČTVRTKY 

Dvanáctým rokem jsme pravidelně každý třetí 
čtvrtek v měsíci kromě července a srpna 
spolupořádali (vloni s Hnutím DUHA České 
Budějovice) besedy v rámci cyklu Zelené čtvrtky. Využíváme k tomu pohostinnosti známé Galerii Měsíc ve 
dne. Na povídání s Callou jsme pozvali Marii Božovskou, která obyvatelům Českých Budějovic napověděla, 
co vlastně dýchají, jak nám září odkaliště v Mydlovarech posluchačům přiblížil Jaroslav Švehla, koho že to 
máme vlastně za souseda, že by netopýra a zda s námi žijí pod jednou střechou odkryla Petra Schnitzerová 
či zda se nám vrátí do volné české přírody zubři, jsme se mohli dozvědět od Miloslava Jirků. V prosinci 
jsme se s Pavlem Storchem podívali na Šumavu z druhé strany, z pohledu Národního parku Bavorský les. 
 

ĎÁBLÍK 

Opět se nám podařilo vydávat co měsíc, to jedno číslo našeho měsíčníku Ďáblíka, 
který vychází jen v elektronické podobě. Co je důležitější - roste počet jeho 
čtenářů, což nám dává důvod pokračovat, jakkoliv je to práce nehonorovaná a 
časově náročná.  Zájemci se v něm dočtou o aktuálních ekologických kauzách, o 
aktivitách Cally i ostatních ekologických organizací, získají informace o zajímavých 
besedách, přednáškách či výstavách. 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).  

 

 

 
 

Romana Panská při účtování a administrativě projektů nebo při správě členů (romana.panska@calla.cz). 

Edvard Sequens v oblasti energetiky (edvard.sequens@calla.cz). 

Jiří Řehounek v oblasti ochrany přírody a obnovy území po těžbě surovin (rehounekj@seznam.cz). 

Předsedkyní  Cally byla v roce 2013 Romana Panská, od 10. října Edvard Sequens, hospodářem Edvard 
Sequens, od 10. října Romana Panská, dalším členem výboru pak Jiří Řehounek. Jako revizorka pracovala 
Štěpánka Homolková

V kanceláři Cally vám své služby poskytli  

http://www.krasec.cz/
http://www.calla.cz/dablik
mailto:romana.panska@calla.cz
mailto:edvard.sequens@calla.cz
mailto:rehounekj@seznam.cz
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Výnosy v roce 2013: 

Dotace, granty, projekty, dary …………………………………………………… 993 553 Kč 

Hlavní činnost  …………………………………………………….………………………  98 968 Kč 

Členské příspěvky ……………….…………………………………………………….… 11 000 Kč 

Jiné ostatní výnosy  …………………………………………………………………….. 17 618 Kč 

Úroky z bankovních účtů  ……………………………………………………………… 2 634 Kč 

Výnosy celkem .……………………………………………………………………. 1 123 773 Kč 

 

Náklady v roce 2013: 

Mzdové náklady (včetně soc. a zdrav. pojištění) ……………………… 635 253 Kč  

Nákup služeb …………………………………………………………………………… 299 954 Kč 

Komunikace (telefon, internet, poštovné) …………………………….…… 75 073 Kč  

Nájemné ……………………………………………………………………….…………. 114 960 Kč 

Kancelářský materiál a drobné výdaje ……………………………………..... 43 267 Kč  

Cestovné ……………………………………………………………………………………. 26 270 Kč 

Správa sítě, opravy a udržování kancelářské techniky ………………… 20 770 Kč  

Energie ………………………………………………………………………………………. 38 282 Kč  

Jiné ostatní náklady ……………………………………………………………………. 18 089 Kč  

Členské příspěvky v jiných organizacích ……………………………………….. 7 300 Kč 

Bankovní poplatky ……………………………………………………………………….. 4 609 Kč 

Náklady celkem ………………………………………………………………….. 1 283 827 Kč  
 

                Hospodářský výsledek za rok 2013 ………………………. - 160 054 Kč 
 

 

 
 

NAŠI ČINNOST V ROCE 2013 PODPOŘILI: 

Hornorakouská vláda, Jihočeský kraj, Magistrát města České Budějovice, Nadace Heinrich Böll Stiftung, 
Krasec, o. s., Nadace Partnerství, Český nadační fond pro vydru a Český svaz ochránců přírody. 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!).  

Naše aktivity v roce 2013 podpořili jak finančně, tak i formou různorodé pomoci a spolupráce také další 
jednotlivci a organizace: Irena Bořilová, Centrum pro dopravu a energetiku, Pavel Čihák, Lukáš Čížek, Jiří 
Guth, Jana Hodačová, Jarmila Jiroušková, Pavel Kirth, Lenka Kovačiková, Marcela Krčmářová, Václav 
Kubička, Marie Kunzová, Pavla Matějková, Jana Němcová, Jana Novotná, Anežka Pavlíková, Lubomír Pešek, 

Zpráva o hospodaření za rok 2013  

Podpora a poděkování  

http://www.calla.cz/brehule
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Jaroslav Valevský, Eliška Štěpánová, Petr Routner, Ladislav Růžička, Jana Sehnalová, Vladislav Skoumal, Jan 
Smola, Pavel Storch, Robin a Eva Šíchovi, Iva Šímová, Václav Šubrta, Libuše Vlková a Klára Zmeškalová  I jim 
patří naše poděkování. 

Činnost v následujícím období závisí i na Vaší laskavé podpoře. Děkujeme za ni. 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

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 

http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=6_clenem.php
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_magnetky.php
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_trika.php
http://www.calla.cz/
https://www.facebook.com/pages/Calla/157627402065

