Calla – ruka podaná přírodě
Před sebou máte výroční zprávu, která vám stručně představí práci Cally v sedmadvacátém roce její
existence. Občanského spolku, který věnuje svoji práci ve prospěch životního prostředí. Jméno Calla nám
dala chráněná mokřadní rostlina ďáblík bahenní – Calla palustris, 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. Dalším
hlavním směrem naší činnosti je pak návrat rozmanitějších forem přírody do měst skrze jiný způsob péče o
ni. Zkušenosti z praktické ochrany přírody se pak snažíme promítnout i do účasti na rozhodování a
koncepčních změn v ochraně přírody.
V energetickém programu usilujeme o
proměnu způsobů, jakými člověk zajišťuje své
energetické potřeby. Od drancování surovin,
znečištění poškozujícího zdraví a měnícího
klimatu 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 pro 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 velmi vyhledávané 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.
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(http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/ostatni&php=gzk.php) ve spolupráci s Ekologickým

Program na podporu trvale udržitelné energetiky

Klíčovým tématem roku se stala problematika vyhledávání místa pro hlubinné úložiště
vysoceradioaktivních odpadů. Edvard Sequens jako její sekretář pomáhal rozvoji fungování Platformy proti
hlubinnému úložišti, která se do konce roku
2018 rozrostla na 45 členů. Zapojená města,
obce a spolky se snaží prosadit takový způsob
hledání
řešení
problému
vyhořelého
jaderného paliva, který bude otevřený,
průhledný a v němž obce a veřejnost budou
mít zákony dostatečně garantované možnosti
hájit své oprávněné zájmy.
Aktivity Platformy byly směřované na vládu, Parlament, státní úřady, ale i veřejnost. Pomáhali jsme
zkoordinovat celostátní akci Den proti úložišti, která se uskutečnila 21. dubna na osmi lokalitách v České
republice. Vyvrcholily také soudní pře, ve kterých jsme dosáhli zrušení protizákonně stanovených
průzkumných území pro úložiště. Výše zmíněných cílů jsme sice v roce 2018 nedosáhli, ale již bylo jasné,
že tak, jak se úkolu zhostily zodpovědné státní organizace, k trvalé udržitelnosti vést nemůže a bude
muset dojít ke změně.
Ve spolupráci s Hnutím DUHA a Jihočeskými matkami jsme 11. dubna v Praze zorganizovali mezinárodní
konferenci NEC 2018 „Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky“. Byla nabita informacemi o
problematice nakládání s vyhořelým jaderným palivem a jeho hlubinného ukládání. 116 účastníků z 11
zemí pak mohlo porovnat nový koncept Německa a dalších států s přístupem českých vládních úřadů.
Program konference, prezentace, informace o vystupujících jsou na www.nec2018.eu.
Za podpory pražské kanceláře
Heinrich-Böll-Stiftung jsme připravili a
21. listopadu novinářům, odborné
veřejnosti a politikům za videoúčasti
autora představili aktualizovanou
českou verzi studie britského profesora
Stephena Thomase „Ruský program
vývozu
jaderných
technologií“.
Informace o vývoji zahraničních
jaderných projektů nejen v Rusku jsme
předávali do českého veřejného
prostoru, kde probíhala debata o
novém jaderném zdroji.
Problematiku potřebné proměny
české energetiky jsme prezentovali na
několika odborných i veřejných akcích a přednáškách. Pro veřejnost v lokalitách jsme vydali dvě čísla
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.
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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,
podporou přírodě blízké péče o městskou zeleň
nebo účastí v rozhodovacích procesech.
V oblasti praktické ochrany přírody jsme
provedli zásahy na podporu biodiverzity a
ohrožených druhů v Pískovně Lžín, Pískovně
Ledenice a Pískovně u Žemličky. Konkrétně šlo o
vyřezávání náletu, obnovu písčin a kolmých
písčitých hnízdních stěn nebo vytváření tůní.
Provedli jsme také drobný zásah na podporu
jediného hnízdiště vlhy pestré v jižních Čechách.
V několika pískovnách pokračoval biologický
monitoring a projekt na experimentální využití geocachingu v ochraně přírody (více na
www.calla.cz/objevtesvoupiskovnu). Proběhla také exkurze „Za břehulemi na Veselské pískovny“, několik
exkurzí pro univerzitní studenty a beseda „Pískovny za humny“ v Jindřichově Hradci. U Pískovny na cvičišti
jsme vztyčili novou informační tabuli.
I v roce 2018 jsme prosazovali a propagovali přírodě blízkou péči o městskou zeleň. Výsledkem byl mimo
jiné odborný seminář pořádaný v Praze ve spolupráci s tamním magistrátem. Zapojili jsme se do
monitoringu květnatých pásů v univerzitním kampusu a parku Stromovka, které mají přispět ke zvýšení
biodiverzity rostlin i bezobratlých v městské zeleni. Od jejího vzniku se podílíme na činnosti neformální
skupiny občanů, která si vytkla za cíl změnit k lepšímu péči o veřejnou zeleň v Českých Budějovicích. Více
informací k tématu najdou zájemci na specializovaném webu „Příroda ve městě“.
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, výstavby hal u
Hrdějovic, lyžařského areálu u Horní Plané, některých těžebních záměrů či dopravních staveb. Aktivně
jsme vstupovali také do řízení o ochraně
ohrožených druhů a kácení biologicky cenných
stromů na Českobudějovicku a Borovansku.
Přírodovědné vycházky s Callou oslavily v
roce 2018 desetileté výročí. Proběhlo jich
devět a přišlo na ně 476 zájemců o přírodu.
Konkrétně proběhly tyto vycházky: „Za geologií
a historií centrem Budějovic“, „Kroužkování ve
Stromovce“, „Za rostlinami a ptactvem na
Cvičák“, „Výprava na hvězdárnu“, „Výprava do
kampusu“, „Za rákosním ptactvem k Velkému
Vávrovskému rybníku“, „Za houbami do
zámeckého parku Hluboká“, „Za mechy do okolí
Třebína“ a „Ke krmítku v Branišovském lese“.
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Další veřejné aktivity Cally
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. V roce 2018 naše poradna zodpověděla
169 dotazů, poradenské hodiny pro veřejnost byly čtyři hodiny
týdně. Poradenská činnost byla částečně finančně zajištěna sítí
Krasec z dotace Jihočeského kraje. Calla je členem celostátní
Sítě ekologických poraden STEP a také Jihočeské krajské sítě
environmentálních center Krasec.

ZELENÉ STŘEDY
Již sedmnáct let mohou zájemci o besedy s ekologickou tématikou navštěvovat cyklus Zelené středy (dříve
Zelené čtvrtky). V loňském roce jej pořádala Calla poprvé bez spolupráce s jinou organizací. Jak se to
projevilo na kvalitě akcí a výběru témat, mohlo posoudit přes 210 návštěvníků. Besedy probíhaly díky
podpoře Statutárního města České Budějovice a
Jihočeského kraje. Posluchači na osmi besedách
mohli diskutovat o orchidejích s Davidem
Průšou, autorem knihy Orchideje České
republiky, a fotografem Jiřím Skořepou, o
přírodním stavitelství a slaměných domech s
architektem Janem Blažejem, o mořských
želvách s bioložkou Martinou Karáskovou
z Jihočeské univerzity, nebo jestli je větrání jen
otázka peněz nebo i života s energetickým
auditorem centra EkoWATT Karlem Srdečným.
Také jsme „odcestovali“ na Kamerunskou horu s
Robertem Tropkem z Univerzity Karlovy &
Biologického centra AV ČR, s naším kolegou Jiřím Řehounkem jsme debatovali o městské zeleni a ochraně
přírody ve městě a jak se to má u nás se sysly jsme se dozvěděli od Markéty Jariabkové ze ZOO Hluboká.
A sezónu v roce 2018 ukončil se svým povídáním na téma tmy astronom Pavel Suchan.

ĎÁBLÍK
Abychom mohli i v roce 2018 každý měsíc mezi čtenáře nechat vypustit elektronický zpravodaj Ďáblík,
požádali jsme o pomoc z řad našich členů. Díky Jitce Kyselové, která se zhostila funkce editorky, se tak i
nadále daří zájemcům zasílat informace 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 také dostávají zprávy o nově vydaných publikacích, jsou zváni na řadu
zajímavých besed, vycházek, seminářů, koncertů, pochodů, výstav či promítání pořádaných napříč
Českem, ale zejména zde na jihu. Čísla Ďáblíka od prvního až po ta současná najdete na našem webu
(www.calla.cz/dablik).
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KRASEC
Calla byla i v roce 2018 jednou ze 17 aktivních členských organizací jihočeské Krajské sítě
environmentálních center Krasec, z.s. (www.krasec.cz). Krasec podporuje aktivity a činnost svých členů
v jihočeském regionu. Podíleli jsme tak se v rámci podpořených projektů podaných Krascem na realizaci
přírodovědných vycházek, besed, ekologického poradenství, a v rámci Dní s Krascem jsme představili
ornitologa a fotografa jihočeských bahňáků Vojtěcha Kubelku a jeho fotografie ptačích světoběžníků v
jižních Čechách.

ZELENÝ KRUH
Calla je také členem Asociace ekologických organizací Zelený kruh. Zapojuje se aktivně do práce
tematických pracovních skupin. Edvard Sequens pracuje jako nominant Platformy ekologických organizací
ve Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Zpráva o hospodaření za rok 2018
Výnosy v roce 2018:
Dotace, granty, projekty (Environmental Partnership Association, Hornorakouská vláda,
Jihočeský kraj, Magistrát města České Budějovice, Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace
Heinrich-Böll-Stiftung) …………………………………………………………………………………....…. 1 850 787 Kč
Hlavní činnost (poradenství, semináře, besedy – Krasec) ………………………………………..… 76 833 Kč
Členské příspěvky …………………….………………………………………………………………………….…… 16 300 Kč
Dary, příspěvky na činnost …………...……………………………………………………………………….… 27 660 Kč
Jiné ostatní výnosy …………………………………………………………………….……………………….….… 62 962 Kč
Úroky z bankovních účtů ……………………………………………………………….……………………….…… 1 302 Kč
Výnosy celkem ………………………………………………………………………………….……………… 2 035 845 Kč

Náklady v roce 2018:
Mzdové náklady (včetně soc. a zdrav. pojištění) ……………………………………………….……. 810 043 Kč
Nákup služeb …………………………………………………………………………………………………..…….. 857 665 Kč
Komunikace (telefon, internet, poštovné) ……………………………………………………………..…. 50 002 Kč
Nájemné ………………………………………………….……………………………………………….……………. 114 960 Kč
Kancelářský materiál, technika a drobné výdaje ………………………………………….……………. 56 191 Kč
Cestovné ………………………………………………………………………………………….………………………. 43 157 Kč
Správa sítě, opravy a udržování kancelářské techniky …………………………………………………. 3 200 Kč
Energie ….…………………………………………………………………………………………….…………………… 26 045 Kč
Jiné ostatní náklady ………………………………………………………………………………….………………. 20 404 Kč
Členské příspěvky v jiných organizacích ……………………………………………………………………. 12 500 Kč
Bankovní poplatky, daň z úroku ……………………………………………………………………..…………… 7 382 Kč
Náklady celkem …………………………………………………………………………………….……..….. 2 001 553 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2018 ……………………………………….….…….... 34 292 Kč
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Podpora a poděkování
NAŠE ATIVITY V ROCE 2018 PODPOŘILI:
Environmental Partnership Association, Hlavní město Praha, Hornorakouská vláda, Jihočeský kraj, Krasec,
Magistrát města České Budějovice, Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace Heinrich-Böll-Stiftung a
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. 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!), přispěvatelům na naši činnost
v pískovnách, v oblasti energetiky i na vydávání Ďáblíka. Naše aktivity v roce 2018 podpořili jak finančně,
tak i formou různorodé pomoci a spolupráce také další jednotlivci a organizace: Jiří Beneš, Kamila Bílková,
Milan Boukal, Iva Bulvová, Lukáš Čížek, Tomáš Ditrich, František Dusbábek, Olga Dvořáková, František
Grycz, Miroslav Hátle, Jan Havlíček, Petr Heneberg, Petr Hesoun, Miloslav Jirků, Kristina Kabourková, Petr
Kadaník, Pavel Kirth, Zdeněk Kletečka, Gita Klinderová, Vojtěch Kubelka, Václav Kubička, Alois Kubík,
Vojtěch Kolář, Tereza Kušnírová, Marie Kunzová, Jitka Kyselová, Hana Kýbusová, Kamila Lencová, Jana
Lipárová, Pavla Matějková, Václav Mikeš, Renáta Monczková, Anna Müllerová, Tereza Müllerová, Oldřich
Nedvěd, Martina Němečková, Petr Nohava, Martin Otava, Martin Panský, Anežka Pavlíková, Karel
Polanecký, Martin Reiser, Tereza Rejnková, Ladislav Růžička, Jana Kolková Rydvalová, Klára Řehounková,
Martin Schenk, Jarmila Smiešková, Radek Stránský, Růžena Šandová, Lenka Šebelíková, Milan Štech,
Lenka Štěrbová, Václav Šubrta, Jan Toman, Robert Tropek, Zdeněk Vermouzek, Petr Veselý, Jiří Vojar.
Činnost v následujícím období závisí i na Vaší laskavé podpoře. Děkujeme za ni.

V roce 2018 jste mohli v Calle potkat
Edvarda Sequense při práci na energetických projektech (edvard.sequens@calla.cz).
Jiřího Řehounka při práci na projektech zaměřených na ochranu přírody a obnovu území po těžbě
surovin (rehounekj@seznam.cz).
Romanu Panskou při účtování a administrativě projektů nebo při správě členské databáze
(romana.panska@calla.cz).
Olgu Kališovou do dubna jako asistentku
energetických projektů s působností
převážně na Českomoravské vysočině
(olga.kalisova@calla.cz).
Výbor Cally pracoval ve složení Edvard
Sequens, který též zastával funkci předsedy
spolku, Romana Panská, hospodářka
spolku a Jiří Řehounek a v červnu 2018 byl
doplněn Jitkou Kyselovou. Funkci revizorky
spolku zastávala Štěpánka Homolková.
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CHCETE PODPOŘIT NAŠI ČINNOST?
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. 666 - projekt Stromy a hmyz
v.s. 777 - ekologické poradenství
v.s. 888 - přírodovědné vycházky
v.s. 999 – ochrana přírody ve městech

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
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