
                                                                                                                                                                                            

                                                                                                  1 • Výroční zpráva Cally za rok 2021 

 

 
 
 

   Calla – ruka podaná přírodě 
 
 

   Calla si v roce 2021 odpracovala svůj třicátý rok práce ve prospěch životního prostředí.  Jaký byl, se vám 
snažíme stručně představit na následujících stránkách této naší výroční zprávy.   

     V ochraně přírody se snažíme přispět k zachování biologické rozmanitosti ve městech a obcích i ve volné 
krajině. Naší specialitou jsou především různé těžební prostory a jejich ochrana či přírodě blízká obnova, 
které se věnujeme i prakticky. Zabýváme se také změnami v péči o městskou zeleň, ať už jde o kvetoucí 
městské trávníky, květnaté pásy nebo ochranu starých stromů. Naše zkušenosti nám pomáhají 
v připomínkování problematických projektů v procesech EIA nebo různých správních řízeních. 

     Energetický program si vytkl za svůj hlavní cíl prosazování a propagování trvale udržitelné energetické 
soustavy, jejímž základem budou obnovitelné zdroje a úspory. Nevidíme budoucnost ve velkých fosilních či 
jaderných zdrojích a drancování neobnovitelných surovin, ale v decentralizované výrobě, která využívá 
místní zdroje a pomáhá lokální ekonomice. Takovou je i komunální energetika. 

     Nemalou část naší činnosti 
představují také vzdělávací a 
osvětové aktivity. Provozujeme 
ekologickou poradnu pro veřejnost, 
vydáváme tištěné materiály, 
vytváříme specializované webové 
stránky. Pořádáme také různé 
veřejné akce, z nichž vynikají dva 
dlouhodobé cykly – besedy z cyklu 
Zelených úterků a Přírodovědné 
vycházky s Callou. 

     Calla se aktivně účastní činnosti 
Zeleného kruhu, asociace nevládních 
organizací působících v oblasti 
životního prostředí, Klimatické 
koalice a jihočeské sítě KRASEC, jíž 
jsme zakládajícími členy. 
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(http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/ostatni&php=gzk.php) ve spolupráci s Ekologickým  
 
 

 Nastavovali jsme zrcadlo všem, kteří se snažili zavést Českou republiku na cestu dalšího rozvoje jaderné 
energetiky, protože ta není reálným řešením nastupujícího klimatického rozvratu.  K tomu jsme měli 
po celý rok dostatek příležitostí. Ohlašovaný tendr na dodavatele nového reaktoru v Dukovanech nakonec 
do konce roku spuštěn nebyl.  

     Až do září 2021 jsme se intenzivně věnovali 
schvalování zákona o podpoře jaderných 
reaktorů v obou komorách Parlamentu a snaze 
do něj vtělit omezující podmínky, zejména 
zastropování garantované výkupní ceny 
elektřiny z nových reaktorů. Nakonec se 
podařilo alespoň z možné veřejné podpory 
vyřadit Rusko i Čínu. 14. dubna jsme při jednání 
Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Hnutím 
DUHA, Milionem chvilek pro demokracii a 
dalšími uspořádali happening „Ne jadernému 
tunelu Dukovany“ v Praze. 

     Díky podpoře Heinrich Böll Stiftung jsme mohli doplnit plánované aktivity o několik velmi zajímavých 
výstupů. 3. března to byl webinář se Stephenem Thomasem “Kritický pohled na ekonomická tvrzení 
o dopadech projektu nového reaktoru v Dukovanech”. 19. října pak představení hlavních faktů 
z každoroční uznávané „Zprávy o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021“ pro české publikum osobně 
Mycle Schneiderem. Hlavní shrnutí máme zveřejněné v překladu do češtiny. A konečně 8. prosince to byla 
aktuální analýza profesora Stephena Thomase „Kdo chce stavět Dukovany?“ doprovázená i sérií grafik 
na sociálních sítích a ukazující na jasná zdražení, zpoždění či neexistenci žádaných reaktorů od tří 
uvažovaných dodavatelů.   

    Problematika jaderných odpadů byla dalším 
naším velkým tématem. Edvard Sequens pracoval 
jako zvolený sekretář Platformy proti hlubinnému 
úložišti (viz platformaprotiulozisti.cz). Ta si během 
roku dokázala udržet počet členů 51 (35 měst a 
obcí a 16 spolků),  i přesto, že došlo k výběru čtyř 
preferovaných lokalit z původních devíti: Březový 

potok na Klatovsku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a Janoch u Temelína. Spolu se starosty jsme 
připomínkovali nový návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů, 
který dlouho slibované a nezbytné posílení práv obcí nepřináší.   Před podzimními krajskými volbami jsme 
provedli průzkum názorů kandidujících stran a na základě nich jsme navázali konstruktivní spolupráci 
s novým vedením krajů. Nejdále se dostala v Kraji Vysočina. 

   Pokračovali jsme ve vydávání zpravodaje „Jaderný odpad“, který je určen veřejnosti v lokalitách 
vybraných pro úložiště. Aktuální informace zveřejňujeme na webových stránkách temelin.cz a také 
na nechcemeuloziste.cz a na sociálních sítích. 

     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. Navázali 
jsme spolupráci s jihočeskou Krajskou sítí Místních akčních skupin a společně připravili první webinář 
pro šest desítek zájemců o komunitní energetiku a na zajímavé projekty ze Zlínského kraje jsme se 
v listopadu byly zajet podívat na exkurzi.     

Program na podporu trvale udržitelné energetiky 

http://www.platformaprotiulozisti.cz/
http://temelin.cz/
http://www.nechcemeuloziste.cz/
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V ochraně přírody jsme se zaměřili především na ochranu 
městské přírody, ochranu a obnovu přírodovědně 
zajímavých těžebních prostorů a oponování některým 
problematickým projektům, které by mohly poškodit 
jihočeskou přírodu. 

     V posledních letech prosazujeme přírodě blízká 
opatřené v péči o městskou zeleň. V Českých Budějovicích 
se aktivně podílíme na činnosti neformální skupiny, která 
prosazuje a propaguje méně intenzivní sečení městských 
trávníků, vysévání květnatých pásů apod. Calla měla opět 
na starosti monitoring hmyzu na extenzivně a mozaikově 
sečených plochách. Proběhly také osvětové akce, např. 
beseda v Borovanech nebo vycházka v Písku. Za naší aktivní 
spolupráce vznikl také facebookový profil Rozkvetlé 
trávníky v ČB. 

     Tradičně se zabýváme ochranou a obnovou cenných 
pískoven a jiných postindustriálních prostorů, kde nám 
běžely dlouhodobé projekty – sledování „kešek“ a 
propagace geocachingu ve službách ochrany přírody, 
přírodovědný průzkum pískoven. Vloni jsme zaměřili 

pozornost na Pískovnu Ledenice, kde kromě biologického průzkumu vznikla i informační tabule, doplnili 
jsme místní kaskádu o další dvě tůně a pokračovali ve vyřezávání náletu na písčinách. Průzkumy 
na postindustriálech přinesly dva nové nálezy pro Čechy – saranči slaništní na rašeliništi Hrdlořezy a cvrčka 
pobřežního na pískovně Cep II. 

    Účastnili jsme se rozhodovacích procesů (kácení stromů, zásahy do VKP, druhové výjimky, tzv. opylovací 
služba hybridními čmeláky 
pochybného původu atd.) nebo radili 
místním občanům a neziskovkám v 
podobných případech. Správní řízení 
na výstavbu domu ve Zhůří na 
Šumavě dopadlo výborně, a to i díky 
koordinovanému úsilí nevládních 
organizací – záměr byl zamítnut. Dále 
jsme se účastnili procesů EIA a 
podporovali místní spolky a občany v 
případech developerských projektu 
kolem Lipna. 

     Uspořádali jsme šest 
přírodovědných vycházek pro 
veřejnost, které mohly proběhnout 
konečně opět naživo. 

 
 

 

Program ochrany přírody 
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EKOLOGICKÁ PORADNA 

V roce 2021 naše poradna zodpověděla 169 dotazů, klienti si v průběhu roku mohli domluvit schůzku 
s poradci. Našimi tématy jsou zejména ochrana přírody, městská 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 za podpory Jihočeského kraje. 
 

ZELENÉ ÚTERKY 

Již dvacátým rokem mohli zájemci 
o ekologickou tematiku navštěvovat 
cyklus besed Zelené úterky. Některé byly 
formou webinářů, na podzimních jsme 
se mohli tradičně setkat v klubu Horká 
vana. Zelené úterky proběhly i díky 
podpoře Statutárního města České 
Budějovice. Posluchači mohli diskutovat 
se zooložkou Simonou Polákovou 
ze spolku Fórum ochrany přírody 
o fragmentaci krajiny dopravními 
stavbami, migraci živočichů, smrtících 
pastech, ale i životních příležitostech, jak 
je to s odpady v Českých Budějovicích a 
jaká je vyhlídka pro spalovnu jsme se 
dozvěděli na webináři v únoru od Iva 
Kropáčka z Hnutí Duha.  

     Pro koho jsou rybníky, nás seznámil entomolog Vojtěch Kolář z Biologického centra AV ČR, s Miloslavem 
Devetterem ze stejného pracoviště jsme si povídali o půdě jako o základu naší civilizace a jejím využívání. 
Africké ledovce a jejich biotopy nám přiblížila mikrobioložka Marie Šabacká z Centra polární ekologie JU. 
Po prázdninách jsme se pak setkali s Ondřejem Hercogem ze skupiny Čmeláci PLUS, který představil 
posluchačům zblízka život čmeláků. Proč a jak se sčítají ptačí druhy, jsme se v řjnu dozvěděli od Aleny 
Klvaňové z ČSO. Téma poslední besedy roku bylo o „Aktivní naději“, jak obnovit spojení se Zemí i sebou 
samými, jak na to nám vysvětlila Hana Bernardová. Některé záznamy z besed je stále možné shlédnout 
na kanále Cally na YouTube. 

 

BOROVANSKÉ PONDĚLKY 

Navázali jsme na v roce 2020 slibně rozběhnutý nový cyklus veřejných besed Borovanské pondělky, 
pořádaný pod hlavičkou Cally, který přerušili zákazy souvisejícící s covidovou pandemií. V září jsme tak 
uspořádali "Povídání o půdě v souvislostech" s borovanským sousedem, půdním biologem Miloslavem 
Devetterem z Biologického centra AV ČR. V říjnu kolega Jiří Řehounek pak přednášel na téma "Kvetoucí 
trávníky - potěšení pro oko, prospěch pro přírodu" a v listopadu ročník uzavřel entomolog Vojtěch Kolář 
z Přírodovědecké fakulty JU bs besedou "Rybníky nejsou jen pro kapry".  

 

Další veřejné aktivity Cally 

https://www.youtube.com/channel/UCxCDW1ttzFvvFYBcvtfE4-Q
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ĎÁBLÍK 

I loni Vás provázel elektronický měsíčník Ďáblík, jehož úctyhodné číslo 
216 zakončilo rok 2021. Pamětníci si přišli na své v rubrice Z Ďáblíkova 
archivu, kde je možné se dočíst co nás tehdy těšilo i trápilo a představit 
Vám skrze jejich texty i naše bývalé kolegyně a kolegy. Časopis vychází 
každá měsíc díky spolupráci Jitky Kyselové. Ve zpravodaji se dočtete 
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. Najdete zde pozvání na besedy, 
vycházky, semináře, koncerty a jiné. Čísla Ďáblíka od prvního až po ta současná najdete na našem webu 
(www.calla.cz/dablik). 
 

KRASEC 

Již od roku 2007 je Calla jednou ze 17 aktivních členských organizací 
jihočeské Krajské sítě environmentálních center Krasec, z.s. 
(www.krasec.cz). Síť Krasec podporuje aktivity a činnost svých členů 
v jihočeském regionu. Podíleli jsme se v rámci podpořených projektů 
podaných Krascem na realizaci přírodovědných vycházek, fotobesedy 
"Krása mikrosvěta" s biologem a fotografem Františkem Weydou, ekologickém poradenství. Romana 
Panská pracuje ve výkonné radě a je předsedkyní Krasce. 
 

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 připomínkování problematického nového stavebního zákona, který výrazně omezil 
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 pracoval v Radě koalice a opět se tak podílel na jejím směřování. 
 

 
 

http://www.calla.cz/dablik
http://www.krasec.cz/
http://www.zelenykruh.cz/
https://klimatickakoalice.cz/
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Výnosy v roce 2021: 

Dotace, granty, projekty (Bündnis Bürgerenergie e.V, Hornorakouská vláda, Environmental 
Partnership Association,  Ministerstvo životního prostředí ČR, Magistrát města České 
Budějovice, Jihočeský kraj) …………………………………………………………………………….. 1 235 393,42 Kč 

Hlavní činnost (poradenství, semináře, besedy) ……………………………………………………… 135 120 Kč 

Členské příspěvky …………………………………………………….………………………………………………  19 250 Kč 

Dary, příspěvky na činnost …………………………………………………….…………………………………  45 310 Kč 

Jiné ostatní výnosy …………………………………………………….…………………………………………….. 45 651 Kč 

Úroky z bankovních účtů …………………………………………………….…………………………………  2 118,49 Kč  

Výnosy celkem …………………………………………………….……………………………………… 1 482 842,91 Kč 

 

Náklady v roce 2021: 

Mzdové náklady (včetně soc. a zdrav. pojištění) …………………………………………………….… 912 365 Kč  

Nákup služeb …………………………………………………….……………………………………….………. 304 618,70 Kč 

Komunikace (telefon, internet, poštovné) ……………………………………………………………. 38 853,42 Kč  

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

Kancelářský materiál, technika a drobné výdaje …………………………………………………… 44 933,56 Kč  

Cestovné …………………………………………………….………………………………………………………………. 6 584 Kč 

Správa sítě, opravy a udržování kancelářské techniky ………………………………………………… 5 000 Kč  

Energie …………………………………………………….………………………………………………………….. 27 484,27 Kč  

Jiné ostatní náklady …………………………………………………….………………………………………. 22 346,95 Kč  

Členské příspěvky v jiných organizacích …………………………………………………….……………….. 3 500 Kč 

Bankovní poplatky, daň z úroku …………………………………………………….………………………. 4 639,55 Kč 

Náklady celkem ………………………………………………..…………………………………………. 1 485 285,45 Kč 
 

           Hospodářský výsledek za rok 2021 ………………………………………………   - 2 442,54 Kč 
 
 

 

 
 

NAŠE AKTIVITY V ROCE 2021 PODPOŘILI: 

Bündnis Bürgerenergie e.V, Environmental Partnership Association, Hornorakouská vláda, Jihočeský kraj, 

Krasec, Magistrát města České Budějovice, Ministerstvo životního prostředí ČR či Heinrich Böll Stiftung 

Praha 

Za pomoc a spolupráci jim touto cestou děkujeme.  

Rovněž děkujeme všem členům, přátelům, kolegům a dárcům, kteří v roce 2021 podpořili naši činnost 

Podpora a poděkování 

Zpráva o hospodaření za rok 2021 
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v ochraně přírody a prosazování čisté energetiky nebo přispěli na vydávání Ďáblíka. Naše aktivity v roce 

2021 podpořili jak finančně, tak i formou různorodé pomoci a spolupráce také další jednotlivci a 

organizace:  

Jiří Beneš, Kamila Bílková, David Boukal, Milan Boukal, Iva Bulvová, Vendula Burianová, Lukáš Čížek, 
Miloslav Devetter, Tomáš Ditrich, Pavel Doucha, Lukáš Drag, František Dusbábek, Olga Dvořáková, Petr 
Dýmal, Radka Fučíková, Žaneta Gregorová, František Grycz, Zdeněk Hanč, Miroslav Hátle, Jan Havlíček, 
Petr Heneberg, Ondřej Hercog, Petr Hesoun, Hana Janatová, Miloslav Jirků, Romana Kaclíková, Václav 
Kabíček, Kristina Kabourková, Petr Kadaník, Pavel Kirth, Zdeněk Kletečka, Gita Klinderová, Vojtěch Kolář, 
Lucie Korytářová, pan Kostelník, Eva Koutecká, Rudolf Kovář, Stanislav Kovář, Vladislava Krausová, Vojtěch 
Kubelka, Václav Kubička, Alois Kubík, Marie Kunzová, Petr Kurfürst, Tereza Kušnírová, Martin Kysela, Jitka 
Kyselová, Hana Kýbusová, Kamila Lencová, Jana Lipárová, Matěj Machek, Jan Máca, Tomáš Malina, Pavel 
Marhoul, Tomáš Mařík, Jana Matějíčková, Pavla Matějková, Tomáš Medek, Václav Mikeš, Renáta 
Monczková, Anna Müllerová, Tereza Müllerová, Oldřich Nedvěd, Martina Němečková, Petr Nohava, 
Václav Ondok, Martin Otava, Veronika Oušková, 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, Ondřej Sedláček, Martin  Schenk, Klára Schovánková, Jarmila 
Smiešková, Lenka Smržová, Radek Stránský, Petr Svoboda, Růžena Šandová, Lenka Šebelíková,  Milan 
Štech, Lenka Štěrbová, Václav Šubrta, Julie Tejko, Jan Toman, Robert Tropek, Matěj Týma,  Jakub Vácha, 
Zdeněk Vermouzek, Petr Veselý, Jiří Vojar, Daniel Vondrouš, Petr Votípka, Iva Vydrová a další. 

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

 

 
 

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.  

 

V roce 2021 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
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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. 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 a na YouTube  

Naše konto: 3202800544 / 0600  MONETA Bank, pob. České Budějovice    

IČO: 62536761 

 

http://www.calla.cz/
https://www.facebook.com/pages/Calla/157627402065
https://www.youtube.com/channel/UCxCDW1ttzFvvFYBcvtfE4-Q

