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   Calla – ruka podaná přírodě 
 
 

   Calla si v roce 2019 odpracovala svůj osmadvacátý rok ve prospěch životního prostředí.  Jaký byl, se Vám 
snažíme stručně představit na následujících stránkách této naší výroční zprávy.   

    V ochraně přírody Calla 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 snažíme promítnout i do účasti na rozhodování 
a koncepčních změn v ochraně přírody. 

    V energetickém programu usilujeme o transformaci 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, 
tedy ochranu přírody 
a energetiku. Mimo publikační 
činnosti je s námi spojený cyklus 
českobudějovických besed 
se zajímavými hosty, nyní pod 
názvem Zelené úterky, a také 
velmi vyhledávané Přírodovědné 
vycházky.  

     Zapojujeme se do práce 
Zeleného kruhu, asociace 
nevládních organizací působících 
v oblasti životního prostředí, 
Klimatické koalice, Sítě 
ekologických poraden STEP 
a jihočeské sítě KRASEC, které 
jsme zakládajícími členy. 
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(http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/ostatni&php=gzk.php) ve spolupráci s Ekologickým  
 
 

Vzhledem k razanci, s jakou začala vláda připravovat stavbu nových atomových reaktorů v Dukovanech, 
jsme se po čase ve své práci mnohem více věnovali problematice jejich neekonomičnosti a oponování 
názorům, že rozvoj jaderné energetiky může být náhradou uhelných elektráren kvůli klimatickému 
rozvratu. O tématu jsme také několikrát přednášeli zájemcům a pomohli jsme zajistit obsah diskusního 
semináře v Senátu.  V září jsme s podporou Heinrich Böll Stiftung uspořádali dvě veřejné akce s expertem 
Myclem Schneiderem v Praze, na kterých prezentoval aktuální zjištění své roční zprávy ke stavu jaderné 
energetiky ve světě, která jsou v protikladu vůči českému jadernému optimismu. 

    I vloni jsme se věnovali problematice koncovky jaderného cyklu, tedy hledání řešení co s vyhořelým 
jaderným palivem. Edvard Sequens pracoval jako zvolený sekretář Platformy proti hlubinnému úložišti, 
uskupení zastupujícího zájmy aktuálně 49 členů – 33 měst a obcí a 16 spolků z osmi lokalit napříč 
republikou. Podařilo se nám s nimi dosáhnout zastavení nesmyslného výběru čtyř lokalit pro úložiště 
z dnešních devíti, ke kterému mělo dojít na začátku roku a došlo i k výměně vedení Správy úložišť 

radioaktivních odpadů. S tím pak souviselo 
i ukončení informačního embarga na množství 
závěrečných zpráv nejen z geologických 
průzkumů. Pomohli jsme nominovat společného 
zástupce obcí do nového expertního panelu 
ředitele, který jako jediný věcně oponoval 
probíhajícímu výběru.  

    Dlouho jsme čekali na návrh nového věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru úložiště. Návrh 
představený ministerstvem průmyslu v polovině roku však obcím příliš nepomůže, slibované posílení práv 
obcím se nekoná.  Navíc všechny připomínky vznesené obcemi byly následně odmítnuty.  

     V projektu podpořeném německou 
DBU ve spolupráci s Bündnis 
Bürgerenergie e.V. a Hnutím DUHA jsme 
se věnovali prosazování změn ve 
prospěch komunitami vlastněných 
obnovitelných zdrojů a to nejen  v 
Národním energeticko-klimatickém 
plánu ČR, protože vládní představy jsou 
naprosto nedostatečné.  V Plánu jsme se 
také marně snažili o navýšení 
neuvěřitelně nízkého podílu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů pro rok 2030.  

    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.temelin.cz, který prošel inovací a také 
na www.nechcemeuloziste.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.  

 

Program na podporu trvale udržitelné energetiky 

http://www.temelin.cz/
http://www.nechcemeuloziste.cz/
http://www.chytraenergie.info/
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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 zásah na podporu biodiverzity a ohrožených druhů 
v pískovnách Lžín a Ledenice. Konkrétně šlo o vyřezání náletu, obnovu suchách i vlhkých písčin a vytvoření 
nové tůně. V několika pískovnách pokračoval také biologický monitoring a projekt na experimentální 
využití geocachingu v ochraně přírody. Ve spolupráci s P. Henebergem vznikla studie o rozšíření a ochraně 
břehulí v jižních Čechách, která odhalila jejich dramatický úbytek, a skládačka pro veřejnost. V pískovnách 
proběhlo také mapování zajímavých a cenných geologických fenoménů ve spolupráci s J. Váchou. Zaměřili 
jsme se také na prosazování přírodě blízké obnovy těžebních prostorů, především informování 
o možnostech, které nově nabízí naše legislativa.  

     V oblasti ochrany městské přírody jsme se aktivně zapojili 
do prosazování extenzivní seče vybraných trávníků v Českých 
Budějovicích, kde vzniklo několik pilotních ploch. Pokračovala 
propagace a monitoringu květnatých pásů v univerzitním 
kampusu a parku Stromovka, které mají přispět ke zvýšení 
biodiverzity rostlin i bezobratlých v městské zeleni. Rozvíjeli 
jsme specializovaný web „Příroda ve městě“ (odkaz 
na www.calla.cz/prirodavemeste) a uspořádali několik 
vzdělávacích a osvětových akcí s touto tématikou (přednášky, 
besedy, exkurze). Vyvrcholením vzdělávacího úsilí byl velký 
seminář „Přírodě blízké péče o městské trávníky“ v Českých 

Budějovicích. Vydali jsme také oceňovanou publikaci „Ochrana motýlů v zahradě, ve městě a v krajině“. 

    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. skladových 
a výrobních areálů u Ševětína a Boršova, lyžařského 
areálu Houbový vrch nebo obchodního centra 
v Husově ulici. Aktivně jsme vstupovali také 
do řízení o kácení biologicky cenných stromů 
na Českobudějovicku a Borovansku. 

    Calla pokračovala v pořádání přírodovědných 
vycházek pro veřejnost, kterých uspořádala sedm. 
Vloni tak proběhly vycházky „Výprava do údolí 
Rudolfovského potoka“, „Kroužkování u ZOO“, 
„Výprava na Vyšenské kopce“, „Za nočními savci do 
přírodní zahrady“, „Za houbami do Stromovky“, 
„Kroužkování u remízku“ a „Za lišejníky a šnečími 
ulitami do Boršova“. 

 

 

 
 

Program ochrany přírody 

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

V roce 2019 naše poradna zodpověděla 202 dotazů, klienti si v průběhu roku mohli domluvit schůzku 
s poradci. Našimi tématy jsou zejména ochrana přírody, přírodě blízká péče o městskou zeleň a obnova 
území po těžbě surovin (poradce Jiří Řehounek) a energetika (Edvard Sequens), zprostředkování pomoci 
ale u nás najdou zájemci i v jiných oblastech ochrany životního prostředí. Poradenská činnost byla 
částečně finančně zajištěna sítí Krasec z dotace Jihočeského kraje. 
 

ZELENÉ STŘEDY / ÚTERKY 

 Osmnáctým rokem mohli zájemci 
o ekologickou tematiku navštěvovat 
cyklus besed Zelené středy. Protože 
od září jsme museli změnit termín na 
třetí úterek v měsíci, dostal cyklus 
hostující v českobudějovické Horké 
vaně nový název Zelené úterky. 
Besed proběhlo osm a navštívil je 
rekordní počet posluchačů 
(přes 360). Besedy vloni probíhaly 
díky podpoře Statutárního města 
České Budějovice. 

     Posluchači mohli diskutovat 
se zoologem Petrem Veselým 
o ptácích ve vojenských prostorech 
a s Milanem Smržem probrali možnosti měst a regionů zajistit energii z obnovitelných zdrojů. Co přináší 
klimatická změna českým lesům přijel vysvětlit lesník Petr Obleser a zda je možné udržet koloběh vody 
a tlumit extrémy počasí nám objasnil David Pithart. Poslední beseda do prázdnin byla o lesních mravencích 
s bioložkou Veronikou Jílkovou. V září jsme se dotkli perly jihočeské přírody Vrbenských rybníků a jejich 
nastávajícího odbahnění s ornitologem Jiřím Burešem, že i oheň je v přírodě užitečný a v některých 
případech ochráncům přírody pomáhá, nás přesvědčil biolog Ondřej Sedláček. Cyklus Zelených úterků 
jsme ukončili besedou o úbytku hmyzu a ochraně přírody v čase klimatických změn s entomologem 
Lukášem Čížkem.  
 

BOROVANSKÉ PONDĚLKY 

V září jsme začali pod hlavičkou Cally a za podpory Krasce pořádat nový cyklus besed pro borovanskou 
veřejnost Borovanské pondělky. V roce 2019 jsme zvládli první tři besedy s celkovou návštěvností 56 lidí  
– o suchu a vodě s Davidem Pithartem, o ptácích s Petrem Veselým a o dotačních titulech pro veřejnost 
se zástupci Státního fondu životního prostředí.  

 

ĎÁBLÍK 

Díky práci Jitky Kyselové se podařilo v loňském roce pustit do světa 12 čísel elektronického zpravodaje 
Ďáblík s informacemi o aktuálních ekologických kauzách z celé republiky, o práci Cally a jejích projektech, 
o činnosti spřátelených nevládních organizací, problémech i úspěších v naší ochraně přírody a životního 

Další veřejné aktivity Cally 
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prostředí. Ve zpravodaji se dočtete i o nově vydaných publikacích, jste pravidelně zváni na řadu zajímavých 
besed, vycházek, seminářů, koncertů, pochodů, výstav či promítání pořádaných napříč Českou republikou. 
Čísla Ďáblíka od prvního až po ta současná najdete na našem webu www.calla.cz/dablik. 
 

KRASEC 

 Calla byla i v roce 2019 jednou ze 17 aktivních členských organizací 
jihočeské Krajské sítě environmentálních center Krasec (www.krasec.cz). 
Síť podporuje aktivity a činnost svých členů v jihočeském regionu. Podíleli 
jsme se v rámci podpořených projektů podaných Krascem na realizaci 
exkurze, přírodovědných vycházek, ekologického poradenství, v rámci 
Dní s Krascem jsme v Horké vaně představili potápěčku, bioložku a fotografku Martinou Karáskovou 
s fotografiemi mořských hlubin.  

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. V rámci Zeleného kruhu jsme 
se také věnovali přípravě problematického nového stavebního zákona, který výrazně omezí možnosti 
ochrany přírody a krajiny ve prospěch stavebníků. 
 

KLIMATICKÁ KOALICE 

Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových 
organizací, které se zabývají zejména ochranou klimatu a životního 
prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím 
dopadům, společenským aspektům klimatické krize, rozvojovou 
spoluprací a humanitární pomocí. Calla byla v roce 2007 jejím 
zakládajícím členem. Edvard Sequens pracuje od listopadu v Radě koalice a opět se tak podílí na jejím 
směřování. 
 
 
 
 

Výnosy v roce 2019: 

Dotace, granty, projekty (Deutche Bundesstiftung Umwelt skrze Bündnis Bürgerenergie e.V., 
Environmental Partnership Association, Hornorakouská vláda,  Jihočeský kraj, Magistrát města 
České Budějovice, Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace Heinricha Bölla) … 1 493 850 Kč 

Hlavní činnost (poradenství, semináře, besedy,) ………………………………………………….... 151 350 Kč 

Členské příspěvky …………………….………………………………………………………………………………  18 100 Kč 

Dary, příspěvky na činnost ……..………………………………………………………………………………… 30 160 Kč 

Jiné ostatní výnosy ………………………………………………………………….………………….………..….  35 116 Kč 

Úroky z bankovních účtů ………………………………………………………………………….…………………  1 467 Kč  

Výnosy celkem …………………………………………………………………………………….………..…  1 730 045 Kč 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2019 

http://www.calla.cz/dablik
http://www.krasec.cz/
http://www.zelenykruh.cz/
https://klimatickakoalice.cz/
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Náklady v roce 2019: 

Mzdové náklady (včetně soc. a zdrav. pojištění) …………………………………………………….   946 811 Kč  

Nákup služeb ………………………………………………………………………………………………………….. 411 802 Kč 

Komunikace (telefon, internet, poštovné) ……………………………………………………….……….. 35 024 Kč  

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

Kancelářský materiál, technika a drobné výdaje ……………………………………………………….  41 409 Kč  

Cestovné ………………………………………………………………………………………….………………………  20 822 Kč 

Správa sítě, opravy a udržování kancelářské techniky ………………………………………………………..  0 Kč  

Energie  …………………………………………………………………………………………..……………………..…  26 239 Kč  

Jiné ostatní náklady ……………………………………………………………………………………………….….  21 154 Kč  

Členské příspěvky v jiných organizacích …………………………………………………………………….  12 500 Kč 

Bankovní poplatky, daň z úroku ………………………………………………………………………………..…  5 939 Kč 

Náklady celkem ……………………………………………………………………………………………….. 1 636 660 Kč            

Hospodářský výsledek za rok 2019 ……………………………………….….……....  93 385 Kč 
 
 
 

 

 
 

NAŠE AKTIVITY V ROCE 2019 PODPOŘILI: 

Dotace, granty, projekty (Deutche Bundesstiftung Umwelt skrze Bündnis Bürgerenergie e.V., 
Environmental Partnership Association, Hornorakouská vláda,  Jihočeský kraj, Magistrát města České 
Budějovice, Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace Heinricha Bölla a Pardubický kraj. Za pomoc 
a spolupráci jim touto cestou děkujeme.  

Rovněž děkujeme všem přátelům, kolegům a dárcům, kteří v roce 2019 podpořili naši činnost v ochraně 
přírody a prosazování čisté energetiky nebo přispěli na vydávání Ďáblíka.  Naše aktivity v roce 2019 
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, Pavel Doucha, František 
Dusbábek, Olga Dvořáková, Petr Dýmal, Radka Fučíková, František Grycz, Zdeněk Hanč, Miroslav Hátle, 
Jan Havlíček, Petr Heneberg, Petr Hesoun, Hana Janatová, Miloslav Jirků, Romana Kaclíková, Kristina 
Kabourková, Petr Kadaník, Pavel Kirth, Zdeněk Kletečka, Gita Klinderová, Vojtěch Kolář, Vojtěch Kubelka, 
Václav Kubička, Alois Kubík, Marie Kunzová, Petr Kurfürst, Tereza Kušnírová, Jitka Kyselová, Hana 
Kýbusová, Kamila Lencová, Jana Lipárová, Matěj Machek, Pavla Matějková, Tomáš Medek, Václav Mikeš, 
Renáta Monczková, Anna Müllerová, Tereza Müllerová, Oldřich Nedvěd, Martina Němečková, Petr 
Nohava, Martin Otava, Martin Panský, Anežka Pavlíková, Michal Perlík, Karel Polanecký, Martin Reiser, Jiří 
Reischig, Gabriela Reitingerová, Tereza Rejnková, Jiří Rom, Ladislav Růžička, Jana Kolková Rydvalová, Klára 
Řehounková, Martin Schenk, Klára Schovánková, Jarmila Smiešková, Radek Stránský, Růžena Šandová, 
Lenka Šebelíková,  Milan Štech, Lenka Štěrbová, Václav Šubrta, Jan Toman, Robert Tropek, Jakub Vácha, 
Zdeněk Vermouzek, Petr Veselý, Jiří Vojar, Daniel Vondrouš, Petr Votípka a další. 
 

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

 
 

Podpora a poděkování 
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Edvarda Sequense při práci na energetických projektech nebo přípravě veřejných besed 

(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). 

Výbor Cally pracoval ve složení Edvard Sequens, který též zastával funkci předsedy spolku, Romana 
Panská, hospodářka spolku, Jitka Kyselová a  Jiří Řehounek. Funkci revizorky spolku zastávala Štěpánka 
Homolková.  

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 

V roce 2019 jste mohli v Calle potkat 

mailto:edvard.sequens@calla.cz
mailto:rehounekj@seznam.cz
mailto:romana.panska@calla.cz
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=6_clenem.php
http://www.calla.cz/
https://www.facebook.com/pages/Calla/157627402065

