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   Calla – ruka podaná přírodě 
 

Již 23. rok usilovala Calla o záchranu prostředí pro život nejenom člověka. Naše zaměření zůstávalo 
rozprostřené mezi energetiku a ochranu přírody, tedy nohy, na kterých Calla stojí od samého vzniku.  

   Finišovala příprava české státní energetické koncepce, do níž jsme se pokoušeli prosadit modernější 
pohledy. Protože stále mnoho politiků považuje jadernou energetiku za panaceu pro všechny energetické 
neduhy, odkrývali jsme jim racionální pohledy na tristní ekonomickou stránku takové volby a další cudně 
skrývaná témata.   

   Bedlivě jsme sledovali a oponovali projekty problematické pro jihočeskou přírodu a krajinu jako je 
plánovaná výstavba lanovky a sjezdovky na šumavském Hraničníku, plány na zastavění údolí 
Rudolfovského potoka a další. Mimo toho jsme věnovali mnoho sil praktické ochraně přírodně cenných  
lokalit, zejména pískoven. V nich se snažíme jak o ochranu a vytváření podmínek pro hnízdění ohrožené 
břehule říční, ale také ochranu obojživelníků a dalších organismů. 

    Calla je vyhledávanou ekologickou poradnou v oblastech, na které se zaměřujeme – v ochraně přírody 
a energetice. 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 a další.  

    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. 
 

 

 
 

Příprava státní energetické koncepce se protáhla přes celý loňský rok. Snažili jsme se, aby pohled na 
českou energetickou budoucnost byl realističtější a modernější, než jsou představy zodpovědných 
politiků a velkých energetických forem. Zatím však vítězí upřednostňování velkých jaderných i fosilních 
zdrojů před větším úsilím na poli energetické efektivity a využívání decentralizovaných obnovitelných 
zdrojů. Nejen politici se o našem pohledu dozvídali rovněž ze stránek e-mailového newsletteru 
nevládních organizací „Chytrá energie”, jehož vydávání s dvouměsíční periodicitou jsme koordinovali, viz  
www.chytraenergie.info.   

     Co nelze přehlédnout, jsou „Ekonomické limity jaderné energetiky“, jak jsme také nazvali velkou 
mezinárodní konferenci v Praze, na jejímž uspořádání 29. dubna jsme se podíleli s Jihočeskými matkami a 
Hnutím DUHA.  Přednášela řada expertů z Británie, Francie, Německa i Rakouska, ale událost se také 
stala příležitostí k setkání podobně naladěných aktivistů z celé Evropy.  Krátce předtím nová česká vláda 
odmítla poskytnout ČEZu garantovanou výkupní cenu elektřiny z plánovaných reaktorů a tím ukončila i 

Program na podporu trvale udržitelné energetiky  

http://www.chytraenergie.info/
http://www.nec2015.eu/
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tendr na dva nové reaktory v Temelíně.  Protože však nápad na rozšíření Dukovan i Temelína nezmizel, 
věnovali jsme se „otevírání očí“ i nadále. Pomocí informačních listů, pravidelnou aktualizací portálu 
Temelin.cz anebo 30. října v Praze ve spolupráci s nadací Heinricha Bölla expertním kulatým stolem 
„Jaderná energetika ve světě a v zemích Visegrádu“. 

   Uspěli jsme s velkým projektem „Silnější hlas 
obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště“ u 
Fondu pro nestátní neziskové organizace (tzv. norské 
granty), jehož poskytovatelem je Nadace rozvoje 
občanské společnosti. Můžeme tak od září 2014 do 
února 2016 pracovat na posílení role obyvatel obcí v 
Kraji Vysočina, kde na třech místech stát vyhledává 
místo pro konečné hlubinné úložiště 
vysokoradioaktivních odpadů. Vloni jsme začali 
průzkumem názorů kandidátů do komunálních voleb 
v 17 městech a obcích, vyhledáním nových kontaktů a 
uspořádáním tří plánovacích a školících setkání pro 
spolky a dalších aktivní jedince z vybraných lokalit. 

   Ve všech sedmi lokalitách jsme se zúčastnili řízení o povolení průzkumných území pro úložiště a 
nakonec jsme se proti souhlasnému verdiktu Ministerstva životního prostředí odvolali. Věnovali jsme se 
také Pracovní skupině pro dialog o úložišti a mj. prezentovali náš postoj na semináři „Hlubinné úložiště a 
role veřejnosti“ 15. května v Senátu. Zúčastnili jsme se tradičního červencového pochodu proti úložišti do 
Maňovic, pokračovali jsme ve vydávání zpravodaje „Jaderný odpad? Děkujeme nechceme!“ a na svět 
jsme přivedli informační list s nerudovským názvem „Kam s ním?“. 

    V souvislosti se záměrem státního podniku DIAMO otočit kormidlem od sanací nezměrných škod po 
těžbě uranu k otevření nového uranového dolu u Brzkova na Vysočině, jsme posílili své aktivity v této 
oblasti. Uspořádali jsme dvě veřejné debaty „Těžba uranu na Vysočině?“ - 27. května v Jihlavě a 27. 
června v kulturním domě v Brzkově.  Výstavu fotografií Václava Vašků „Tváře uranu“ jsme převezli do 
Polné, kde byla k vidění od 24. září do 31. října 2014 v průchodu Knihkupectví Kuba a Pařízek. Vystoupili 
jsme a moderovali také dvě panelové debaty „Těžba uranu na ložisku Brzkov?“ a to 13. 11. v Polné a 14. 
11. v Přibyslavi. Pomáháme místním starostům i aktivním lidem. 

     V souvislosti se zájmem firmy UJP Invest Praha 
postavit na našem území, konkrétně pak v Bystřici nad 
Perštejnem, závod na výrobu jaderného paliva a 
slévání ochuzeného uranu, jsme pomohli nově 
vzniklému spolku Bystřice bez radiace se zajištěním 
odborných informací k problematice, které jim 
pomohly k úspěchu místního referenda, které záměr 
odmítlo. Především to byla hojně navštívená veřejná 
beseda 1. října v kulturním domě v Bystřici nad 
Pernštejnem. Vystoupil na ní mj. odborný konzultant 
na mezinárodní problematiku těžby a zpracování 
uranu Peter Diehl z Německa. 

    Díky podpoře Jihočeského kraje jsme 11. listopadu 
uspořádali tradiční podzimní energetický seminář na krajském úřadě.   Tentokrát pod názvem „Ekologicky 
a ekonomicky šetrné osvětlení pro jihočeské obce“ představil možnosti, jak pomocí nových technologií a 
vhodného managementu snížit náklady za veřejné osvětlení a šetřit i životní prostředí.  
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.791114970926765.1073741848.131286000243002&type=1
http://http/www.calla.cz/index.php?path=energetika&php=silnejsi_hlas.php
http://http/www.calla.cz/index.php?path=energetika&php=silnejsi_hlas.php
http://www.calla.cz/jadernyodpad
http://www.temelin.cz/images/PDF/kam_s_nim.pdf
http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/ostatni&php=tvare_uran.php
http://www.temelin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=574%3Abesedabystrice&catid=46%3Atezba-uranu&Itemid=95
http://www.temelin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=574%3Abesedabystrice&catid=46%3Atezba-uranu&Itemid=95
http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/seminare/Setrne_osvetleni&php=Setrne_osvetleni.php
http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/seminare/Setrne_osvetleni&php=Setrne_osvetleni.php
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 (http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/ostatni&php=gzk.php) ve spolupráci s Ekologickým  
 

 

 

 V ochraně přírody jsme se zaměřili především na 
prosazování přírodě blízké obnovy po těžbě nerostných 
surovin, praktickou ochranu přírody a oponování některým 
problematickým projektům, které by mohly poškodit 
jihočeskou přírodu. 

     Tradičně se zabýváme ochranou a obnovou cenných 
pískoven a jiných postindustriálních prostorů. Vloni jsme se 
zaměřili na malou pískovnu Lžín na Soběslavsku a dobývací 
prostor Cep II na Třeboňsku, kde díky spolupráci ochránců 
přírody, vědců a těžařů vznikla největší plocha přírodě 
blízké obnovy pískoven v ČR. V obou lokalitách jsme 
prováděli biologický průzkum, ve Lžíně navíc i praktický 

ochranářský management lokality, který spočíval v obnově hnízdní stěny pro břehule a samotářské včely a 
údržbu dalších cenných stanovišť. Hnízdní stěnu jsme mohli obnovit i díky drobným dárcům, kteří přispěli v 
rámci projektu „Adoptujte břehuli!“. Ve Lžíně jsme napočítali 197 břehulích nor, zatímco tisíce nor od 
samotářských včel se spočítat nepodařilo. Přírodní hodnoty lžínské pískovny od loňska připomíná také 
informační tabule, kterou jsme instalovali u vjezdu. 

     Intenzivně jsme se věnovali prosazování přírodě blízké obnovy do legislativy i praxe. Z tohoto pohledu jsme 
připomínkovali novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a šířili informace o možnostech obnovy 
těžebních prostorů mezi laickou i odbornou veřejností, včetně rozšiřování odborných znalostí úředníků či 
pracovníků těžebních a rekultivačních firem. I proto jsme uspořádali úspěšný seminář „Rostliny a houby v 
pískovnách: ochrana a management“, již třetí díl čtyřdílné série. 

     Nadále jsme se věnovali tématice ochrany starých stromů a na ně vázaného hmyzu (viz též web Stromy a 
hmyz), především v oblasti osvětové. Calla stála u zrodu prohlášení odborníků „Nezneužívejme broukoviště 
proti broukům“, které získalo širokou pozornost v médiích i mezi ochránci přírody a nastartovalo diskusi o 
tomto novém fenoménu ekovýchovy a ochrany přírody. V několika případech jsme se úspěšně účastnili řízení o 
kácení biologicky cenných stromů. 

     Oponovali jsme kontroverzním projektům, které by mohly poškodit cennou jihočeskou přírodu. V několika 
případech jsme poskytli podporu a pomoc místním občanským sdružením, v jiných jsme vystoupili proti 
škodlivým záměrům aktivně. V roce 2014 nás nejvíce zaměstnávaly případy nové zástavby v údolí 
Rudolfovského potoka, kde se daří projekt zatím odsouvat, a zamýšleného lyžařského areálu na šumavském 
Hraničníku, kde skončil proces EIA s negativním výsledkem pro developery. Z pohledu ochrany přírody jsme 
připomínkovali dopravní projekty Severní spojka a obchvat 
Srubce. 

     Už sedmou sezónu pořádá Calla přírodovědné vycházky 
pro veřejnost. Letošní ročník byl rekordní počtem 
vycházek, kterých se uskutečnilo devět (Kroužkování u 
rybníka Lusný, Výprava do Ortů I a II, Za jarní květenou do 
okolí Vidova, Za obojživelníky do Hradců, Za motýly na 
Vrbenské rybníky, Za netopýry na Vrbenské rybníky, 
Výprava k Tůním u Špačků a Krmítka v Branišovském lese). 
Zúčastnilo se jich celkem 412 zájemců o přírodu, přičemž 
největší zájem byl o květnovou vycházku za obojživelníky a 
výpravu do Ortů, která se pak uskutečnila dvakrát. 

Program ochrany přírody 

http://www.calla.cz/piskovny/praxe-lzin.php
http://www.calla.cz/brehule
http://www.calla.cz/stromyahmyz
http://www.calla.cz/stromyahmyz
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz141030.php
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz141030.php
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EKOLOGICKÁ PORADNA 

Již více než deset let poskytuje ekoporadna Calla svoje služby občanům jižních Čech i dalších oblastí ČR. 
V roce 2014 se na ni lidé obrátili s 265 dotazy. Poradna se specializuje na ochranu přírody (Jiří Řehounek) 
a energetiku (Edvard Sequens), neodmítne však ani dotazy na jiná témata v ochraně životního prostředí. 
Specifickou součástí práce poradců je také základní pomoc v případech, kdy občané řeší problémy v 
rámci správních řízení, procesů posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) nebo územního plánování. V 
těchto případech se rady týkají zakládání spolků, efektivní účasti v rozhodovacích procesech nebo práva 
na informace. Calla je také jedinou poradnou v ČR, která se specializuje na tématiku přírodě blízké 
obnovy území po těžbě nerostných surovin. Pro veřejnost máme návštěvní hodiny (šest hodin týdně). 
Dotazy lze ale klást i přes internet (www.calla.cz/poradna) a mail. Současně také poskytujeme 
poradenství i v rámci sítě Krasec. 
 

ZELENÉ ČTVRTKY 

Po třináctý rok Calla pořádala ve spolupráci s Hnutím 
DUHA České Budějovice besedy z cyklu Zelené čtvrtky pro 
širokou veřejnost. Diskuse s různorodými tématy, které 
jsou tradičně každý třetí čtvrtek v měsíci v galerii Měsíc ve 
dne, si i v roce 2014 našly své posluchače. Na Zelených 
čtvrtcích organizovaných Callou si veřejnost mohla povídat 
s Petrem Henebergem o břehulích říčních a s Petrem 
Patočkou o problematice biopaliv. Opět jsme se věnovali i 
Šumavě: K čemu máme Národní park Šumava a jak se to 
má s legislativou o NP nám přišel objasnit Jakub Hruška. V 
druhé polovině roku jsme pak zajímavě debatovali s 
Tomášem Otepkou o dopravě v Českých Budějovicích, kde 

by někdy stačily i malé změny, aby ulehčily zatíženému městu. A konečně Tomáš Malina vyprávěl o 
povodních a jejich historických podobách v Českých Budějovicích.  
 

ĎÁBLÍK 

Každý měsíc jsme i nadále vydávali náš zpravodaj Ďáblík v elektronické 
podobě. Zájemci na jeho stránkách ve své e-mailové schránce anebo na 
webu nachází čerstvé informace o ekologických kauzách nejen z jihu Čech, o 
práci Cally a dalších ekologických organizací, vydávaných publikacích, ale 
také pozvánky na řadu zajímavých besed, vycházek či výstav.  Všechna 
dodnes vydaná čísla Ďáblíka můžete najít v archivu na našem webu 
(www.calla.cz/dablik).  
 

KRASEC 

Tak jako v předešlých letech, zůstávala Calla aktivním členem jihočeské 
Krajské sítě environmentálních center Krasec (www.krasec.cz), kde se 
podílela na činnosti. Díky příspěvku a spolupráci s Jihočeským krajem mohl Krasec finančně podpořit 
některé aktivity členských organizací, tedy i Cally. Patřili mezi ně přírodovědné vycházky, besedy 
pořádané v rámci Zelených čtvrtků a ekologické poradenství.  
 

Další veřejné aktivity Cally  

http://www.calla.cz/poradna
http://www.calla.cz/dablik
http://www.krasec.cz/
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ZELENÝ KRUH 

Calla je také členem Asociace ekologických organizací Zelený kruh. Zapojuje se aktivně do práce 
tematických pracovních skupin. Edvard Sequens pracuje v Radě Zeleného kruhu a byl za Platformu 
ekologických organizací nominován do Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj a do Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti.  
 

 
 
 

Výnosy v roce 2014: 

Dotace, granty, projekty, dary (Hornorakouská vláda, NROS, Nadace Partnerství, MŽP ČR, 
Magistrát města České Budějovice, Jihočeský kraj) ……………………………………….….… 1 362 450 Kč 

Hlavní činnost (poradenství, semináře – Krasec, Jihočeské matky, STEP) ……………….. 205 390 Kč 

Členské příspěvky …………………….…………………………………………………………………………….… 14 965 Kč 

Jiné ostatní výnosy (pronájem kancelářských prostor, kurzové zisky) ………………….…… 27 435 Kč 

Úroky z bankovních účtů ……………………………………………………………….…………………………… 2 477 Kč  

Výnosy celkem ………………………………………………………………………………………………… 1 612 717 Kč 

 

Náklady v roce 2014: 

Mzdové náklady (včetně soc. a zdrav. pojištění) ………………………………………………….…. 804 809 Kč  

Nákup služeb …………………………………………………………………………………………………………. 282 026 Kč 

komunikace (telefon, internet, poštovné) …………………………………………………………….…. 52 461 Kč  

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

Kancelářský materiál, technika a drobné výdaje ………………………………………………………. 59 475 Kč  

Cestovné ………………………………………………………………………………………………….………………. 25 669 Kč 

Správa sítě, opravy a udržování kancelářské techniky ………………………………………………. 21 388 Kč  

Energie ……………………………………………………………………………………………………..……………… 33 937 Kč  

Jiné ostatní náklady …………………………………………………………………………………………………. 17 172 Kč  

Členské příspěvky v jiných organizacích …………………………………………………………………….. 8 800 Kč 

Bankovní poplatky, daň z úroku …………………………………………………………………………………. 5 580 Kč 

Náklady celkem ……………………………………………………………………………………………….. 1 426 277 Kč 
 

           Hospodářský výsledek za rok 2014 ……………………………………….….……. 186 440 Kč 
 

Zpráva o hospodaření za rok 2014  

http://www.zelenykruh.cz/
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NAŠI ČINNOST V ROCE 2014 PODPOŘILI: 

Hornorakouská vláda, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Partnerství, Jihočeský kraj, 
Magistrát města České Budějovice, Ministerstvo životního prostředí ČR, Krasec, Jihočeské matky, Síť 
ekologických poraden STEP a Úřad práce - pracoviště Žďár nad Sázavou podporou pracovního místa pro 
Olgu Kališovou. 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 2014 podpořili jak finančně, tak i formou různorodé pomoci a spolupráce také další 
jednotlivci a organizace: Jiří Bezděka, Lukáš Čížek, Petr Heneberg, Iva Hercegová, Michal Hořejší, Petr 
Kadaník, Karolína Kalinová, Jaroslav Kolář, Lenka Kovačiková, Pavel Krušina, Václav Kubička, Veronika 
Kučerová, Marie Kunzová, Jitka Mansfeldová, Stanislav Maštalíř, Pavla Matějková, Tomáš Medek, Martina 
Němečková, Petr Patočka, Ladislav Růžička, Klára Řehounková, Martin Schenk, Vladislav Skoumal, Lenka 
Smržová, Yvona Soukupová, Milan Štech, Eliška Štěpánová, Václav Šubrta, Jan Toman, Robert Tropek, 
Zuzana Vachunová či Jana Vitnerová. I jim patří naše poděkování. 

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

 

 

 
 

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

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

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

Olga Kališová jako asistentka energetických projektů s působností převážně na Českomoravské vysočině 

(olga.kalisova@calla.cz). 

Funkci předsedy Cally v roce 2014 zastával Edvard Sequens, hospodářkou byla Romana Panská, byla též 
členkou výboru. Třetím členem výboru byl pak Jiří Řehounek. Jako revizorka Cally pracovala Štěpánka 
Homolková. 
 

 

 

 

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.  

Podpora a poděkování  

V kanceláři Cally vám své služby poskytli  

http://www.calla.cz/brehule
mailto:romana.panska@calla.cz
mailto:edvard.sequens@calla.cz
mailto:rehounekj@seznam.cz
mailto:olga.kalisova@calla.cz
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=6_clenem.php
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    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 
 

Nakupujete přes e-shopy? Naši činnost můžete podpořit nákupem přes portál givt.cz, aniž by vám to 
zdražilo vybraný produkt. 

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, 384 971 934 • 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 

file:///C:/Users/klara/AppData/Local/Temp/givt.cz
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

