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   Calla – ruka podaná přírodě 
 

Calla v roce 2016 oslavila již pětadvacáté výročí své existence. Původně nadace, pak občanské sdružení a 
naposledy z moci zákonodárců spolek, vždy práce ve prospěch životního prostředí. I jméno Calla (ďáblík 
bahenní – calla palustris) nám dala chráněná mokřadní rostlina, která roste v místech, o která jsme 
pečovali.  

    V ochraně přírody Calla nyní zaměřuje své aktivity do jihočeských pískoven, kde se věnujeme konkrétním 
projektům ekologické obnovy po těžbě, ochraně břehulí, obojživelníků, ale i dalších vzácných druhů. 

    V energetickém programu pak 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 k efektivnímu využívání dostupných čistých, 
obnovujících se zdrojů, které dokážeme mít pod kontrolou a které 
pomáhají místní ekonomice.  

    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 nyní 
pod názvem Zelené středy 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. 

 

 

 
 
V únoru jsme zakončili dvouletý projekt „Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště“ z 
Fondu pro nestátní neziskové organizace (tzv. norské granty), jehož poskytovatelem byla Nadace rozvoje 
občanské společnosti. Uspořádali jsme sérii veřejných besed v Rudíkově, v Dolní Cerekvi, v Hojkově a 
v Bystřici nad Pernštejnem o úložišti s promítáním švýcarského filmu „Cesta na nejbezpečnější místo 
Země“, který ideálně otevíral navazující diskuse s přizvanými odborníky a starosty. Zúčastnilo se celkem 
175 lidí.  Další zájemce film a jeho téma našly v Jihlavě v rámci místních „Ozvěn Ekofilmu“. 

Program na podporu trvale udržitelné energetiky  

http://http/www.calla.cz/index.php?path=energetika&php=silnejsi_hlas.php
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   Pro aktivní zájemce z lokalit pro úložiště na 
Vysočině jsme 19. února připravili seminář 
„Hlubinné úložiště  v Kraji Vysočina“, na němž 
získali informace o možnostech své práce při 
územním plánování, před volbami v lobbingu 
atd.  Pomohli jsme zkoordinovat druhý ročník 
celostátního „Dne proti úložišti”, který 
upořádaly obce i spolky v sobotu 23. dubna ve 
všech sedmi lokalitách. Protože v Německu v 
létě uzavřela svoji práci parlamentní komise pro 
jaderné odpady, navázali jsme kontakt se 
zástupci spolku BUND Naturschutz,  jehož 
místopředseda byl členem komise. 24. 

listopadu jsme s ním uspořádali v Praze seminář „Německo a jaderný odpad - můžeme se poučit?”, 
abychom diskutovali německé přístupy a rozdíly mezi českým a německým konceptem hledání řešení.  

     Podíleli jsme se jako zástupci Zeleného kruhu na práci Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti. 
Ta se však během roku 2016 začala definitivně rozpadat, protože zapojené státní úřady prakticky ignorovaly 
oprávněné požadavky starostů a veřejnosti. Pomohli jsme proto při zakládání uskupení obcí a spolků 
nazvané Platforma proti hlubinnému úložišti, v němž je nyní 34 členů, většinou obcí. Jejím cílem je prosadit 
takový způsob hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude 
otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit 
své oprávněné zájmy. Poprvé jsme se veřejně představili 4. října 2016 v jihočeských Božejovicích, kde byl 
Edvard Sequens zvolen sekretářem Platformy. 

     Za velkého zájmu účastníků z jedenácti zemí se v Praze 5. dubna uskutečnila mezinárodní konference 
NEC 2016 „Jaderná energetika - drahý hazard“, kterou připravily Calla, Hnutí DUHA a Jihočeské matky. 
Letošní ročník byl věnován především problematice jaderné bezpečnosti. Program konference, prezentace, 
informace o vystupujících jsou na www.nec2016.eu.  

      Věnovali jsme se také přípravě nové surovinové politiky ČR a i v roce 2016 jsme pomáhali občanům a 
starostům od Brzkova čelit hrozbě výstavby nového uranového dolu. Pro samosprávy z okolí končících 
uranových dolů jsme 8. listopadu v Bystřici nad Pernštejnem zorganizovali pracovní seminář „Německé 
zkušenosti se socio-ekonomickou transformací regionu po ukončení těžby uranu“. Hlavním hostem na něm 
byla paní Krimhild Leutloff, starostka města Ronneburg. 

     Problematiku nejen hledání úložiště a těžby uranu, ale i našich možností pro změny energetiky v České 
republice jsme prezentovali na celé řadě 
mezinárodních a tuzemských akcí. Pro 
veřejnost v lokalitách jsme vydali poslední 
číslo regionálně zaměřeného listu „Bezjaderná 
vysočina“ a pro všechny pak dvě čísla graficky 
přepracovaného zpravodaje „Jaderný odpad“. 
Aktuální informace zveřejňujeme na 
www.nechcemeuloziste.cz, ale také na 
www.temelin.cz. 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 jsme koordinovali, viz  
www.chytraenergie.info. 

http://www.nec2016.eu/
http://www.nechcemeuloziste.cz/
http://www.temelin.cz/
http://www.chytraenergie.info/
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(http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/ostatni&php=gzk.php) ve spolupráci s Ekologickým  
 
 
 

V oblasti ochrany přírody jsme se věnovali 
přírodě blízké obnově po těžbě nerostných 
surovin a ochraně pískoven, přírodě blízké 
péči o městskou zeleň nebo účasti v 
rozhodovacích procesech.  

    V pískovně Lžín jsme opět obnovili hnízdní 
stěnu pro břehule a samotářské včely, a to i 
díky příspěvkům drobných dárců v projektu 
„Adoptujte břehuli!“ (odkaz na 
www.calla.cz/brehule). V Pískovně u Žemličky 
proběhlo vyřezávání náletu a v několika 
dalších pískovnách jsme prováděli biologické 
průzkumy. Pokračovali jsme také v ověřování 
netradičních forem péče o cenné těžební 
prostory, např. s pomocí geocachingu (tento 

projekt získal 1. místo v soutěži Jihočeská ratolest). Věnovali jsme se i propagaci přírodě blízké obnovy v 
médiích (např. v televizním dokumentu Prosba o milost). 

     Naplno jsme rozjeli také aktivity v oblasti přírodě blízké péče o 
městskou zeleň, např. velkým seminářem pro úředníky a další zájemce. 
Spustili jsme nový web „Příroda ve městě“ (odkaz na 
www.calla.cz/prirodavemeste), který se zabývá péčí o trávníky a stromy, 
vytvářením vodních ploch nebo aktivní ochranou živočichů ve městech. 
Kromě toho jsme otevřeli také téma využití liniových staveb pro ochranu 
přírody. 

     Calla se účastnila řady rozhodovacích procesů, v nichž oponovala 
problematickým projektům nebo se je snažila pozitivním směrem 
posunout. Týkalo se to např. další zástavby v údolí Rudolfovského 
potoka, těžby grafitu v Hostech, vedení vysokého napětí Kočín – Mírovka, skladového areálu v Boršově aj. 

Aktivně jsme vstupovali také do řízení o kácení 
biologicky cenných stromů na Českobudějovicku 
a Borovansku. 

     Devátým rokem Calla pokračovala v pořádání 
přírodovědných vycházek pro veřejnost. 
Proběhlo jich sedm a přišlo na ně celkem 365 
zájemců o přírodu. Konkrétně jste se mohli s 
námi vydat na vycházky „Za botanikou a historií 
do centra“, „Kroužkování v údolí Rudolfovského 
potoka“, „Výprava na pískovnu Cep II“, „Výprava 
na Holubovské hadce a Dívčí Kámen“, „Netopýří 
safari na Vrbenských rybnících“, „Kroužkování v 
Šindlových Dvorech“ a „Za houbami na Hlincovou 
Horu“. 

 

 

Program ochrany přírody  

http://www.calla.cz/brehule
http://www.calla.cz/prirodavemeste
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EKOLOGICKÁ PORADNA 

Vedle naší hlavní činnosti poskytujeme pro zájemce o radu či pomoc ekologické poradenství.  Našimi 
tématy jsou zejména ochrana přírody a obnova území po těžbě surovin (Jiří Řehounek) a energetika 
(Edvard Sequens), zprostředkování pomoci ale u nás najdou zájemci i v jiných oblastech ochrany životního 
prostředí.  Pevné návštěvní hodiny máme v pondělí od 10 do 14 hodin, avšak většinu dotazů vyřizujeme 
pomocí e-mailu a telefonu, po kterých si lze domluvit návštěvu i v jiný termín. V roce 2016 naše poradna 
zodpověděla 186 dotazů, poradenské hodiny pro veřejnost byly čtyři hodiny týdně (pondělí 10:00 – 14:00). 
Poradenská činnost byla částečně finančně zajištěna sítí Krasec z příspěvku Jihočeského kraje. 
 

ZELENÉ STŘEDY 

Již patnáct let mohli zájemci o besedy s 
ekologickou tématikou navštěvovat cyklus 
Zelené čtvrtky, které jsme v roce 2016 
pořádali společně s Hnutím Duha České 
Budějovice. Na podzim pravidelní 
návštěvníci jistě zaznamenali změnu názvu 
na „Zelené středy“ a termínu, který je nyní 
každou třetí středu v měsíci od 18:15 v galerii 
Měsíc ve dne. Cyklus besed v loňském roce 
podpořilo Statutární město České 
Budějovice, Jihočeský kraj a síť Krasec. Přes 
90 návštěvníků, kteří se zúčastnilo námi 
pořádaných pěti besed, diskutovalo s 
Edvardem Sequensem z Cally o jaderném 
odpadu na jihu Čech, o jarních bylinách a životabudičích, jenž si z nich můžeme připravit se Zdeňkou 
Doubravkou Malotovou, s biologem Miloslavem Jirků o návratu divokých koní, zubrů a praturů do české 
krajiny a jejich významu pro zachování ekosystémů. Podzimní dny nám zpestřilo povídání o bobru jako 
zajímavém, ale i problematickém sousedovi s Jitkou Uhlíkovou z AOPK ČR a s ornitologem Václavem 
Zámečníkem jsme se podívali na příčiny úbytků ptačích druhů v naší zemědělské krajině. 
 

ĎÁBLÍK 

Zbylými silami a energií ke konci každého měsíce se dařilo vypustit ke čtenářům elektronický zpravodaj 
Ďáblík, s informacemi o aktuálních ekologických kauzách z celé republiky, o práci Cally a jejích projektech, 
o činnosti spřátelených ekologických organizací, s jakými problémy a úředními šimly se naše příroda, i 
nevládní organizace o ni pečující setkávají či jakých úspěchů a podpory se nám podařilo aktuálně 
dosáhnout.  Čtenáři se v Ďáblíku mohou dozvědět o nově vydaných publikacích, jsou zváni na řadu 
zajímavých besed, vycházek, seminářů, koncertů, pochodů, výstav či promítání pořádaných napříč 
Českem. Čísla Ďáblíka od prvního až po ta současná najdete na našem webu (www.calla.cz/dablik). 

 

KRASEC 

Calla byla i v roce 2016 jednou ze 17 aktivních členských organizací jihočeské Krajské sítě 
environmentálních center Krasec, z.s. (www.krasec.cz). Síť Krasec díky finanční podpoře Jihočeského kraje 
podporuje aktivity a činnost svých členů v jihočeském regionu. Podíleli jsme se v rámci čerpání příspěvku 

Další veřejné aktivity Cally  
 

http://www.calla.cz/dablik


                                                                                                                                                                                            

                                                                                                  5 • Výroční zpráva Cally za rok 2016 

na realizaci přírodovědných vycházek, besed, ekologického poradenství, odborného semináře a besedy 
„Jak se pozoruje a fotí česká divočina?“ s Martinem Tomášem pořádané v rámci Jihočeských dní s Krascem. 
V 6. ročníku soutěže Jihočeská ratolest Calla obsadila se svým projektem 1. místo v kategorii neziskových 
organizací. Dále se Calla podílela na dokončení projektu Enviroskop, podpořeného z Programu švýcarsko-
české spolupráce, jehož cílem je širokou veřejnost a návštěvníky jihočeského regionu seznámit s 
environmentálně zajímavými lokalitami třeba formou rodinného výletu. Své výlety si 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. 

 
 
 
 

Výnosy v roce 2016: 

Dotace, granty, projekty, dary (Hornorakouská vláda, NROS, Environmental Partnership 
Association, Nadace Partnerství, MŽP ČR, Magistrát města České Budějovice) ……  1 401 699 Kč 

Hlavní činnost (poradenství, semináře, besedy - Krasec, Roso, o.p.s.,  
Hnutí DUHA - Friends of the Earth, Magistrát města České Budějovice) …………….…..  237 194 Kč 

Členské příspěvky …………………….………………………………………………………………………….….   21 980 Kč 

Dary, příspěvky na činnost ……..………………………………………………………………………….……   29 110 Kč 

Jiné ostatní výnosy  ………………………………………………………………………….……………….….…   39 471 Kč 

Úroky z bankovních účtů ……………………………………………………………….……………….…………… 1 571 Kč  

Výnosy celkem ……………………………………………………………………………………………….… 1 731 025 Kč 

 

Náklady v roce 2016: 

Mzdové náklady (včetně soc. a zdrav. pojištění) ………………………………..…………………  1 012 959 Kč  

Nákup služeb ……………………………………………………………………………………….…………………  340 905 Kč 

komunikace (telefon, internet, poštovné) ………………………………………………………….….…. 72 720 Kč  

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

Kancelářský materiál, technika a drobné výdaje ……………………………………………….………. 40 288 Kč  

Cestovné ………………………………………………………………………………………………….………………. 32 555 Kč 

Správa sítě, opravy a udržování kancelářské techniky ……………………………………….………. 13 885 Kč  

Energie ……………………………………………………………………………………………………..…….………… 34 067 Kč  

Jiné ostatní náklady …………………………………………………………………………………………….……. 29 299 Kč  

Členské příspěvky v jiných organizacích …………………………………………………………………….  12 000 Kč 

Bankovní poplatky, daň z úroku ………………………………………………………………………………….  6 177 Kč 

Náklady celkem ………………………………………………………………………………………………..  1 709 815 Kč 

 

           Hospodářský výsledek za rok 2016 ……………………………………….….………. 21 210 Kč 

Zpráva o hospodaření za rok 2016  

http://www.enviroskop.cz/
http://www.zelenykruh.cz/
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NAŠE ATIVITY V ROCE 2016 PODPOŘILI: 

Hornorakouská vláda, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Partnerství, Environmental 
Partnership Association, Jihočeský kraj, Magistrát města České Budějovice, Ministerstvo životního 
prostředí ČR, Krasec, Hnutí DUHA - Friends of the Earth. 

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 2016 podpořili jak finančně, tak i formou různorodé pomoci a spolupráce také 
další jednotlivci a organizace:  
Jiří Beneš, Lukáš Čížek, Pavel Dedek, Olga Dvořáková, Alena Čepická, Jiří Guth Jarkovský, Tomáš Hasík, Petr 
Heneberg, Pavla Hřebejková, Petr Kadaník, Pavel Kirth, Lenka Kovačíková, Pavel Krušina, Václav Kubička, 
Marie Kunzová, Jitka Kyselová, Kamila Lencová, Pavla Matějková, Tibor Mészáros, Tereza Müllerová, 
Oldřich Nedvěd, Martina Němečková, Martin Panský, Ladislav Růžička, Klára Řehounková, Jan Smola, 
Stanislav Svoboda, Lenka Šebelíková, Iva Šímová, Milan Štech, Eliška Štěpánová, Václav Šubrta, Jan Toman, 
Robert Tropek, Zdeněk Vermouzek, Libuše Vlková, Jochen a Erdmuthe Bauml Wolterovi a mnoho dalších. 
 

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

 

 

 
 

Romanu Panskou při účtování a administrativě projektů nebo při správě členů 

(romana.panska@calla.cz). 

Ing. Edvarda Sequense při práci na energetických projektech nebo vydávání Ďáblíka 

(edvard.sequens@calla.cz). 

RNDr. Jiřího Řehounka při práci na projektech zaměřených na ochranu přírody a obnovu území po těžbě 

surovin (rehounekj@seznam.cz). 

Olgu Kališovou, MSc. jako asistentku energetických projektů s působností převážně na Českomoravské 

vysočině (olga.kalisova@calla.cz). 

Tříčlenný výbor Cally v roce 2016 byl složen z Edvarda Sequense, který též zastával funkci předsedy spolku, 
Romany Panské, hospodářky spolku a Jiřího Řehounka. Funkci revizorky spolku zastávala Štěpánka 
Homolková.  

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 

Podpora a poděkování  

V roce 2016 jste mohli v  Calle potkat  

http://www.calla.cz/brehule
mailto:romana.panska@calla.cz
mailto:edvard.sequens@calla.cz
mailto:rehounekj@seznam.cz
mailto:olga.kalisova@calla.cz


                                                                                                                                                                                            

                                                                                                  7 • Výroční zpráva Cally za rok 2016 

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  

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 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 Bank, pob. České Budějovice    

IČO: 62536761 

 

Z oslavy 25. výročí Cally 

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/
http://www.calla.cz/
https://www.facebook.com/pages/Calla/157627402065

