Calla – ruka podaná přírodě
V roce 2015 to bylo již čtyřiadvacet let, co si původně občanské sdružení, po novu spolek Calla nese svůj
název podle mokřadní rostliny - ďáblíku bahenního. Celou jeho historií se dodnes vine poslání, kterým 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.
Nejinak tomu bylo i v uplynulém roce.
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.
V ochraně přírody Calla nyní velmi zaměřuje své aktivity do jihočeských pískoven, kde se věnujeme
konkrétním projektům ekologické obnovy po těžbě, ochraně břehulí, obojživelníků, ale i dalších vzácných
druhů.
Jsme ekologickou poradnou na obě oblasti, ve kterých pracujeme - ochranu přírody a energetiku. Mimo
publikační činnosti je s námi spojený cyklus českobudějovických besed se zajímavými hosty Zelené čtvrtky
a také stále vyhledávanější Přírodovědné vycházky.
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
Velký díl práce byl věnován aktivitám projektu „Silnější hlas obyvatel
Vysočiny při hledání hlubinného úložiště“ z Fondu pro nestátní
neziskové organizace (tzv. norské granty), jehož poskytovatelem byla
Nadace rozvoje občanské společnosti. Během roku to bylo sedm
veřejných besed a panelových debat zaměřených na problematiku
hledání úložiště v České republice, které se konaly v Budišově,
Náramči, Rudíkově, Dolní Cerekvi a Drahoníně za účasti celkem stovek
zájemců. Vedle tří plánovacích a školících setkání pro spolky a dalších
aktivní jedince z Vysočiny jsme připravili pražský seminář zástupců ze
všech lokalit pod názvem „Hlubinné úložiště za našimi humny?“.
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Pomohli jsme zkoordinovat první ročník celostátního „Dne proti úložišti”, který upořádaly obce i spolky v
sobotu 18. dubna 2015 ve všech sedmi lokalitách. Rozličných akcí – pochodů, mítinků, štafetového běhu,
koncertů a dalších se zúčastnilo přes 1150 lidí. Našimi zkušenostmi jsme přispěli k širokému mediálnímu
pokrytí, den dostal i speciální půlhodinové vysílání a průběžné přímé vstupy na ČT24.
Edvard Sequens byl ministrem průmyslu jmenován jako zástupce ekologických organizací členem nově
obnovené Pracovní skupiny pro dialog o úložišti, která po intenzivní práci vytvořila návrh zákona, jež by
mohl zlepšit postavení obcí při vyhledávání úložiště. Olga Kališová připravila české titulky pro švýcarský
dokument „Cesta na nejbezpečnější místo Země“, který již stovkám diváků ukázal, jak se s potížemi hledání
místa pro jaderný odpad potýkají na celém světě. V pěti obcích na
Vysočině máme také veřejné vitríny s informacemi o úložišti a jinde
zásobníky s našimi tiskovinami. Patří k nim i zpravodaj „Jaderný odpad?
Děkujeme, nechceme!”, jehož dvě čísla jsme vydali a také dvě loňská čísla
regionálně zaměřeného listu „Bezjaderná vysočina“. Ten jsme distribuovali
do schránek více než 3500 domácností ve 27 obcích. Podobně i tři
tematické informační letáky „Radioaktivní odpady za našimi humny? –
lokalita Horka, lokalita Hrádek a Lokalita Kraví hora".
Ve spolupráci se spolkem Nechceme úložiště Kraví hora jsme připravili
nový obsah navštěvovaných stránek www.nechcemeuloziste.cz a přidali
jsme také sekci věnovanou právním radám a vzorům pro veřejnost
ochotnou zapojit se do rozhodování o úložišti. Pomocí formuláře na tomto
webu jsme zapojili veřejnost do připomínkování aktualizované Koncepce
nakládání s vyhořelým jaderným palivem a vysoceradioaktivními odpady v
procesu hodnocení vlivů na životní prostředí.
Politici, konzultanti a další zájemci se o pohledu nevládních organizací na dění v energetice dozvídali
rovněž ze stránek e-mailového newsletteru „Chytrá energie”, jehož vydávání s dvouměsíční periodicitou
jsme koordinovali, viz www.chytraenergie.info. Námi pravidelně aktualizované informace k jaderné
energetice pak lze najít na portále www.temelin.cz.
Pokračovali jsme v informační pomoci starostům a spolku Naše budoucnost bez uranu z Brzkova a okolí,
kterým po rozhodnutí vlády z prosince 2014 hrozí těžba uranu. Zúčastnili jsme se v této věci řady jednání,
veřejných besed i prezentací a průběžně jsme na nich upozorňovali na nesmyslnost záměru z hlediska
dopadů na životní prostředí, ekonomiku, ale i zaměstnanost. Jak se ukazuje, postupně toto zjišťuje i
Ministerstvo průmyslu a záměr uranového dolu se zase stěhuje do šuplete.
Protože ze strany uranového průmyslu jsou bagatelizovány zdravotní následky práce s uranem, vydali
jsme informační list „Dopady těžby a zpracování uranu na lidské zdraví“, jehož autorem je MUDr. Miroslav
Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví. Pod názvem „Diagnóza: Uranové sny a noční můry“ jsme
v pražské Barevné kavárně 4. listopadu ve spolupráci s Centrem pro dopravu a energetiku zorganizovali
seminář, na němž své příspěvky o uranové těžbě
v Namibii přednesla předsedkyně EarthLife Bertschen
Kohrs a o dopadech v České republice promluvili Josef
Jadrný, náměstek libereckého hejtmana a další.
Z řady vystoupení na odborných a tematických
akcích zmiňme alespoň kulatý mezinárodní expertní
stůl „Jsou investice do jaderných reaktorů
ekonomickou pastí?“, který Calla spolupořádala s
Heinrich Böll Stiftung a Aliancí pro energetickou
soběstačnost nebo prezentaci na odborném
pracovním semináři k energetice připraveném Komisí
pro životní prostředí AV ČR.
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(http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/ostatni&php=gzk.php) ve spolupráci s Ekologickým

Program ochrany přírody

V oblasti ochrany přírody se Calla zabývala především
přírodě blízkou obnovou po těžbě nerostných surovin,
praktickou ochranou přírody, účastí v rozhodovacích
procesech, např. o kácení stromů nebo některých
problematických projektech. Oslavili jsme první legislativní
„vlaštovku“ v obnově území po těžbě, když i díky našemu
dlouhodobému tlaku novela zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu zjednodušila změny
rekultivačních plánů.
V oblasti praktické ochrany přírody jsme provedli několik
zásahů na podporu biodiverzity a ohrožených druhů.
Konkrétně šlo o obnovu hnízdní stěny pro břehule a
samotářské včely v pískovně Lžín, vytvoření tůní pro obojživelníky v Pískovně u Žemličky a Pískovně u
Výskoku, nebo vyřezání náletu na ostrůvku v dobývacím prostoru Cep II. Péče o cenné pískovny se daří
mimo jiné i díky příspěvkům drobných dárců v projektu „Adoptujte břehuli!“.
V několika pískovnách jsme prováděli biologické průzkumy a posledně jmenované lokalitě se Calla
podílela i na plánování další rekultivační etapy. Věnovali jsme se také netradičním formám péče o cenné
těžební prostory. Poprvé jsme např. vyzkoušeli využít geocaching k přímé ochraně cenných lokalit
vyžadujících pravidelné narušování povrchu.
Koncem roku jsme spustili také nový web „Objevte svou pískovnu“, který spojuje rekreační a turistické
aktivity s ochranou přírody. Na podzim jsme završili cyklus seminářů posledním, čtvrtým dílem „Ochrana
pískoven: neživá příroda a legislativa“. Calla stála u zrodu druhého vydání knížky „Ekologická obnova území
narušených těžbou nerostných surovin“, na níž se autorsky podílely desítky českých odborníků.
Calla se účastnila řady správních řízení a dalších rozhodovacích procesů, v nichž oponovala
problematickým projektům nebo se je snažila pozitivním směrem posunout. Týkalo se to např. územního
plánu Jivna a s tím spojeným záměrem na další zástavbu v údolí Rudolfovského potoka, obchvatu Srubce,
tzv. Jižní tangenty nebo několika těžebních záměrů.
Aktivně jsme vstupovali také do řízení o kácení
biologicky cenných stromů na Českobudějovicku a
Borovansku.
Už osmým rokem Calla pokračovala v pořádání
přírodovědných vycházek pro veřejnost. Proběhlo
jich celkem osm (z toho „Výprava do Eliášovy dědičné
štoly“ pro velký zájem dvakrát) a přišlo na ně celkem
388 zájemců o přírodu. Dalšími vycházkami byly „Soví
houkání ve Čtyřech Dvorech“, „Za jezírky a písečnou
dunou do kampusu“, „Za roháči a tesaříky do
Bavorovické aleje“, „Netopýří safari v parku Na
Sadech“, „Za rostlinami a hmyzem do parku 4Dvory“
a „Kroužkování v polích u Kaliště“.
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Další veřejné aktivity Cally
EKOLOGICKÁ PORADNA
Přestože ekoporaden v České republice s cíleným ukončením finanční podpory ze strany Ministerstva
životního prostředí a úbytkem dalších příležitostí na financování provozu ubývá, Calla se snaží tuto službu
zachovat i v omezeném rozsahu. Konečně po mnohaletém fungování jsou lidé zvyklí se na nás obracet se
svými dotazy nejen v tématech, na které se specializujeme. Je to zejména ochrana přírody (Jiří Řehounek)
a energetika (Edvard Sequens), zprostředkování pomoci ale u nás najdou zájemci i v jiných oblastech
ochrany životního prostředí. Tradičně máme pevné návštěvní hodiny v rozsahu 6 hodin týdně: energetika
v pondělí od 10 do 14 hodin a ochrana přírody spolu s obnovou území po těžbě surovin ve čtvrtek od 13
do 15 hodin, avšak většinu dotazů vyřizujeme pomocí e-mailu a telefonu. Těch, které se nám za rok 2015
podařilo zaevidovat, bylo přesně 281. Své poradenství poskytujeme i v rámci sítě Krasec, která pokryla
částečné financování z příspěvku Jihočeského kraje.

ZELENÉ ČTVRTKY
Od roku 2002 pořádá Calla besedy z cyklu Zelené čtvrtky
pro širokou veřejnost. V roce 2015 to bylo ve spolupráci s
Hnutím DUHA České Budějovice. Finančně je podpořilo
Statutární město České Budějovice, Jihočeský kraj a síť
Krasec. Calla přivítala na šesti besedách přes 150
návštěvníků, kteří si přišli povídat s entomologem
Lukášem Čížkem o vymírání živočišných druhů, Jakubem
Patočkou, šéfredaktorem Deníku referendum, který
nadhodil téma změny společnosti, aby naše planeta měla
šanci přežít, Jitkou Strakovou z ARNIKY, která měla
možnost na vlastní oči pozorovat, jak se v Číně daří
neziskovým organizacím a obětem toxického znečištění bojovat za práva o informace týkajících se
znečištění prostředí a jeho dopad na zdraví. Podzimní besedy byly tematicky různorodé, o problematice
chovu ryb a stavem rybníků s posluchači přišel diskutovat zoolog Jiří Pykal, s architektem Miroslavem
Vodákem jsme se podívali na zoubek developerským projektům a možnostem jejich lepšího začleňování
do volné přírody. V předvánočním shonu jsme se na chvíli pozastavili se zoologem Vítem Zavadilem nad
tématem, co ohrožuje v české přírodě obojživelníky.

ĎÁBLÍK
Všemi zbylými silami se dařilo vydávat měsíčně elektronický
zpravodaj Ďáblík, kde se čtenáři mohou dočíst o aktuálních
ekologických kauzách z celé republiky, o činnosti Cally, práci
s přátelených ekologických organizací, s jakými problémy se
neziskový sektor podporující ochranu přírody setkává či jaké
úspěchy a podpory se nám podařilo aktuálně dosáhnout.
Z Ďáblíku se zájemci mohou dozvědět o nově vydaných
publikacích, jsou pozváni na řadu zajímavých besed,
vycházek, seminářů, koncertů, pochodů, výstav či promítání
pořádaných napříč Českem. Veškerá čísla Ďáblíka od toho
prvního až po současná najdete na našem webu
(www.calla.cz/dablik).
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KRASEC
I v roce 2015 zůstala Calla aktivním členem jihočeské Krajské sítě environmentálních center Krasec
(www.krasec.cz). Mohla také čerpat finanční příspěvek Jihočeského kraje, jenž se sítí Krasec spolupracuje
na environmentální činnosti v jihočeském regionu. Ten byl využit na přírodovědné vycházky, besedy
pořádané v rámci Zelených čtvrtků, ekologické poradenství, odborný seminář, diashow Martina Procházky
o focení goril v Africe pořádané v rámci Jihočeských dní s Krasem. Calla uspěla v 5. ročníku soutěže
Jihočeská ratolest, v níž obsadila 2. místo v kategorii C Neziskové subjekty. V loňském roce jsme se pak
zapojili do projektu Enviroskop, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce, jehož cílem je
seznámit širokou veřejnost a návštěvníky jižních Čech s environmentálně zajímavými lokalitami třeba
formou rodinného výletu. Své výlety si tak můžete naplánovat na www.enviroskop.cz.

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.

Zpráva o hospodaření za rok 2015
Výnosy v roce 2015:
Dotace, granty, projekty, dary (Hornorakouská vláda, NROS, Nadace Partnerství, MŽP ČR,
Magistrát města České Budějovice) ……………………………………….….………………………… 2 167 606 Kč
Hlavní činnost (poradenství, lektorování – Krasec, STEP) ……………………………………….. 108 458 Kč
Členské příspěvky …………………….…………………………………………………………………………….… 14 850 Kč
Jiné ostatní výnosy (pronájem kancelářských prostor, kurzové zisky) ………………….…… 25 557 Kč
Úroky z bankovních účtů ……………………………………………………………….…………………………… 2 731 Kč
Výnosy celkem ………………………………………………………………………………………………… 2 319 202 Kč

Náklady v roce 2015:
Mzdové náklady (včetně soc. a zdrav. pojištění) ………………………………………………….. 1 146 525 Kč
Nákup služeb …………………………………………………………………………………………………………. 667 696 Kč
komunikace (telefon, internet, poštovné) …………………………………………………………….…. 77 863 Kč
Nájemné ………………………………………………….……………………………………………….……………. 114 960 Kč
Kancelářský materiál, technika a drobné výdaje ………………………………………………………. 82 436 Kč
Cestovné ………………………………………………………………………………………………….………………. 46 111 Kč
Správa sítě, opravy a udržování kancelářské techniky ………………………………………………. 21 468 Kč
Energie ……………………………………………………………………………………………………..……………… 42 811 Kč
Jiné ostatní náklady …………………………………………………………………………………………………. 27 190 Kč
Členské příspěvky v jiných organizacích …………………………………………………………………… 10 300 Kč
Bankovní poplatky, daň z úroku …………………………………………………………………………………. 5 642 Kč
Náklady celkem ……………………………………………………………………………………………….. 2 243 002 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2015 ……………………………………….….………. 76 200 Kč
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Podpora a poděkování
NAŠE ATIVITY V ROCE 2015 PODPOŘILI:
Fórum ochrany přírody, Hornorakouská vláda, Jihočeský kraj, Krasec, Magistrát města České Budějovice,
Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace Partnerství, Nadace rozvoje občanské společnosti, Síť
ekologických poraden STEP.
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 2015 podpořili jak finančně, tak i formou různorodé pomoci a spolupráce také
další jednotlivci a organizace:
Lukáš Čížek, Olga Dvořáková, Petr Heneberg, Pavla
Hrebejková, Petr Kadaník, Pavel Kirth, Jiří Kmínek, Leoš
Knotek, Pavel Krušina, Václav Kubička, Marie Kunzová,
Kamila Lencová, Pavla Matějková, Tereza Müllerová,
Martina Němečková, Martin Panský, Anežka Pavlíková,
Karel Prach, Ladislav Růžička, Klára Řehounková, Martin
Schenk, Jan Smola, Lenka Šebelíková, Milan Štech, Eliška
Štěpánová, Václav Šubrta, Milan Tichai, Martina
Tichanová, Jan Toman, Petr Tomášek, Robert Tropek,
Zdeněk Vermouzek, Jana Vitnerová, Libuše Vlková, Petr
Votípka a Klára Zmeškalová.
Činnost v následujícím období závisí i na Vaší laskavé podpoře. Děkujeme za ni.

V kanceláři Cally vám své služby poskytli
Romana Panská při účtování a administrativě projektů nebo při správě členů (romana.panska@calla.cz).
Edvarda Sequens při práci na energetických projektech nebo vydávání Ďáblíka
(edvard.sequens@calla.cz).
Jiří Řehounek na projektech zaměřených na ochranu přírody a obnovu území po těžbě surovin
(rehounekj@seznam.cz).
Olga Kališová jako asistentka energetických projektů s působností převážně na Českomoravské vysočině
(olga.kalisova@calla.cz).
Členy tříčlenného výboru Cally v roce 2015 byli Edvard Sequens, který též zastával funkci předsedy spolku,
Romana Panská, hospodářka spolku a Jiří Řehounek. Revizorkou spolku zůstávala Štěpánka Homolková.
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CHCETE PODPOŘIT NAŠI PRÁCI?
Podpora veřejnosti je pro Callu a jejích aktivity nanejvýš potřebná. Zájemci nám mohou pomoci finančně
či některou z forem členství. Zasláním minimální částky 150 Kč ročně se každý může stát členem
přispěvatelem s právem dostávat naše tiskoviny, včetně zpravodaje Ďáblík a pravidelné informace o
chystaných akcích. Zasláním minimálně 300 Kč (v případě rodinného členství jen 200 Kč na osobu) ročně
máte možnost se ucházet o plné členství. Zájemci se mohou se svojí přihláškou obrátit přímo na kancelář
nebo i přes internet, kde najdete na internetové stránce formulář. Poté obdržíte přihlášku, stanovy a
proběhne formální přijetí. S plným členstvím se budete 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

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 1168/35, 370 01 České Budějovice
Telefon: 384 971 930 • Fax: 384 971 939
E-mail: calla@calla.cz • Internet: http://www.calla.cz • Calla je také na
Facebooku
Naše konto: 3202800544 / 0600 MONETA Money Bank, pob. České
Budějovice
IČO: 62536761
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