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Úvodní slovo

"Až potud nám Hospodin pomáhal" 1 Sam 7, 12 Tato kratičká věta byla slavnostním
zvoláním starozákonního proroka Samuele, a to ve chvíli, kdy se Izrael dostal z těžkých národních
okolností. Je to též naše vděčné sdělení. Rádi bychom to více popsali následujícími odstavci. Boží
věrnost se také projevovala v minulém roce i prostřednictvím vás mnohých, kteří budete číst tyto
řádky. A právě za to vaše doprovázení - pilnou prací, nápady, modlitbami i finančními prostředky vám
za celé vedení české A Rocha upřímně děkuji.
Mgr.Pavel Světlík

Naše poslání
A Rocha znamená portugalsky skála. Je to nezisková křesťanská orgnizace, pracující na základě
přesvědčení, že Bůh Stvořitel miluje nejen člověka, ale i celý nádherný svět.

Z historie
A Rocha vznikla v 80. Letech minulého století v Algarve v Portugalsku, dnes je rozšířena do 20 zemí po
celém světě. Česká A Rocha vznikla v roce 2000. Za přispění řady přátel se nám podařilo vykoupit
budovu tzv. Krupárny a přilehlé pozemky v Dobrém u Dobrušky. Od dob císařovny Marie Terezie zde
byl krupařský mlýn, později tkalcovna rodiny Světlíků. Krok za krokem zde provádíme rekonstrukci. V
budově jsou dvě velké klubovny, křesťansko-ekologická knihovna, dále dvě kanceláře, dílna a menší
byt pro zaměstnance. Plánujeme i místnost na nocování.

O nás
A Rocha – Křesťané v ochraně přírody, o.p.s. je součástí mezinárodní sítě ekologických organizací, se
samostatnou právní subjektivitou
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČO: 26552388
Naše sídlo: Dobré 85, 517 93
Statutární orgán, ředitel: Mgr. Pavel Světlík
Správní rada: RNDr. Pavel Štifter, Daniel Prudil, Radka Světlíková
Dozorčí rada: Mgr. Petr Pokorný, Jindřiška Homolková, Jaroslava Prudilová

Personální zajištění
Mgr. Pavel Světlík

ředitel, lektor

Radka Světlíková

hospodářka, styk se zahraničím

Filip Laštovic

lektor

Milan Hojný

technický manažer, provozní pracovník

Ing. Jana Poláčková

projektová manažerka

Věra Diblíková

provozní pracovnice

Popis práce výkonného týmu
1/Milan Hojný, náš technik, se neúnavně angažoval na stavbě velkého přístřešku pro stání dvou aut,
navozil dlažbu pro průjezd, pobil s dobrovolníkem stěny dřevníku, pokračoval na zařízeních topného
systému, postavil mostek a vybetonoval stěnu náhonu pod mostem a domem. A hlavně zeměměřičské
práce v terénu pro rybníček, betonoval, připravoval nápusť, čili požerák a řídil výkopové práce. Vybavil
všechny skladovací prostory úložným nábytkem. Zlikvidoval dřevomorku. Naprojektoval a zbudoval
nápusť v domě.
2/Jana Poláčková podala a administrovala průběh řady grantů. Sára Walker , sekretářka AR
International, která dobře ví, zač je toho loket, toto úsilí nesmírně oceňuje. Celkem bylo podáno 9
žádostí. Úspěšných projektů bylo 7. Obdrželi jsme 250 000 Kč z Královéhradeckého kraje na projekt
Voda pro život (rybníček), získali jsme příslib 225 000 Kč ze Státního fondu životního prostedí na
projekt EVVO- kvalitnější učení nejde bez vybavení (proplacení na základě dokladů v 1. pol. 2016), od
města Česká Skalice jsme dostali dotaci 20 000 Kč na projekt A Rocha dětem, přírodě a veřejnosti, dále
finanční příspěvky od obce Dobré 15 000 Kč a Podbřezí 15 000 Kč, na EVVO od Královéhradeckého
kraje 30 000 Kč a od Agentury ochrany přírody 15 000 na monitoringy v Orlických horách. Bohužel
nebyl podpořen krásný projekt Obnova po povodni (spolupráce s Filipem) na 90 000 Kč od nadace
Partnerství ani projekt Sedm přírodních zastavení na 190 000 od Královéhradeckého kraje. Nepodařilo
se sehnat polského partnera tak, aby mohla být podána žádost z Programu CZ-PL ještě v roce 2015 na
další etapu rekonstrukce Krupárny. Dále Jana pomáhala s organizací výroční schůze, tábora,
konference na Šumavě, řeší personální administrativu a jiné pro o.p.s. nezbytné dokumenty.
Organizačně zajistila výjezd 3 lidí na Fórum v Portugalsku.
3/ Věrka vyčistila, vlastně doslova vyprala celou sbírku stovek vycpanin, sekundovala Brianovi
Jennerovi a ostatním dobrovolníkům a expertům. Uspořádala a trvale organizuje archív výukových
materiálů, tiskovin, knih a jiných pomůcek. Udržuje celý dům v pořádku, často vařila pro tým a
dobrovolníky. Zapisuje A Rocha pokladnu.
4/ Filip má na starosti zpracovávání lekcí pro ekologickou výchovu ve školách a dvou každotýdenních
klubech, pomáhá při výjezdech s dětmi, sestavuje zpravodaje a prezentace a stará se o zahradu v okolí
Krupárny. Kromě toho byl vždy k ruce Milanovi, takže, omlouváme jeho i sebe, za celý rok vyšlo jen
jedno číslo zpravodaje.
5/Pavel řídí, rozhoduje - většinou na poradách celého týmu, spolupracuje s Janou na fundraisingu,
připravuje lekce ekologické výchovy a duchovní program pro tábor a jiné akce, píše články, káže,
prezentuje Centrum návštěvníkům, ukazuje odchyt a kroužkování ptáků, jezdí vyučovat do škol.
Nemalý prostor z dlouhého topného období zabere Pavlovi práce kotelníka. Kotel a truby se hodně
zanáší.
6/Radka připravuje akce pro veřejnost, konference, udržuje kontakty se členy a přáteli, píše půlroční a
výroční zprávy pro mezinárodní A Rochu (AR), zajišťuje ostatní korespondenci v angličtině, odesílá
podklady účetní Jarce Honsové do Netolic, koriguje články do zpravodaje, vaří a ustýlá dobrovolníkům.
Akce na Krupárně jako pobyty, přednášky, výstavy a Zeliáda jsou vždy dílem celého nebo skoro celého
týmu.
Z dalších lidí, kteří za nás a s námi tvrdě bojovali s větrnými mlýny administrativy při získávání
povolení na stavbu rybníčku, byl neocenitelný Ing. Jakub Řehák, který s vzácnou diplomatickou
schopností jednal, psal, volal a zas a zase nanovo.

Význačné a neopakovatelné události roku 2015:
1/ Celý rok poznamenal boj o získání povolení na stavbu rybníčku, který byl financován 70% z dotace
Královéhradeckého kraje. Dvouletý grant schválen v r. 2014, dokončení v prosinci 2015 a my jsme
mohli začít „dík“ administrativním průtahům v říjnu 2015. Díky Milanovu nadlidskému úsilí a obrovské
podpoře asi 40 dobrovolníků byly peníze vyčerpány a Milan 1. etapu stihl perfektně bez chyb za tři
měsíce namísto dvou let. Náš rybníček je jeho první stavba tohoto typu.
2/ Ojedinělou příležitostí byla účast na
Kirchentagu ve Stuttgartu, kam Pavel vyjel se členem dozorčí rady AR Petrem Pokorným, Jasmin Sung
a Annou Štifterovou. Byl to křesťanský veletrh možností, charit, hudby, filmů… Je to příležitost
prezentovat práci pro zrak i sluch tisíců křesťanů. Předcházela tomu velmi pečlivá příprava, Milan
vyrobil skládací stánek, na jehož vybavení se vezlo vše na střeše auta. Takže jsme ušetřili Eura za
pronájem. Úspěšným atraktivním tahákem na pozornost lidí bylo hejno modelů ptáků z plastu, na
kterých si mohli návštěvníci ověřit svoje znalosti. Stěny stánku byly ověšeny poutavými fotografiemi
dokumentujícími naši práci. Výsledek veliké snahy se projevil: téměř stálá fronta na soutěž, spousta
legrace a rozhovorů. Dovezli mnoho radosti a Věra s Milanem tak došli velikého ocenění za perfektní
přípravy.

3/ A Rocha Forum v Portugalsku, tj. setkání
zástupců všech národních AR ze světa, mnoho
seminářů, příležitostí ke sdílení a duchovnímu
povzbuzení. Našimi vyslanci byli Jana
Poláčková, Pavel Štifter a Daniel Prudil. Přijeli
nadšeni, potěšeni, povzbuzeni a možná i
odpočati, což jim patřilo.

4/ Režisér Alan Lederer, který připravuje pořady pro Cesty víry na ČT2, s námi natáčel dokument
Dotknout se přírody v pořadu Cesty víry. Po přípravném rozhovoru v Tyrannos Hall ve Chvalech, na
jehož základě navrhl scénář, přijel s tříčlenným týmem příjemných lidí dvakrát na dva dny, na Orlické
Záhoří a na Krupárnu, a potom na jeden den na šumavskou konferenci. Výsledek můžete shlédnout
v archívu ČT.
5/ Vojta Volf, náš člen a aktivní spolupracovník od samého začátku, dostal cenu za přínos pro
Ekologickou výchovu. Stalo se to při tradiční výroční konferenci zvané Kapradí (konference a
praktické dílny) pořádané pod vedením Severu, největšího centra pro ekologickou výchovu.
Poslechněte si zdůvodnění ocenění: Vojtěch Volf z Dobrušky, kroužkovatel a člen České společnosti
ornitologické, přítel ptactva, dětí a České A Rochy, je spolehlivý a ochotný lektor, provází slovem i
obrazem besedy pro dobrušské skauty a Muzeum v Dobrušce. Po dobu 11 let předvádí kroužkování a
vypravuje o životě a ochraně ptáků dětem ze základních i mateřských škol a dětem z klubů A Rocha na
Zvláště chráněném území Orlické Záhoří, při jarních Vítáních ptačího zpěvu a Podzimních ptačích
festivalech. I ve vyšším věku svým přátelským vztahem děti přirozeně zaujímá, okouzluje a přitahuje.
Navrhujeme ho proto na cenu Kapradí za velký přínos pro ekologickou výchovu a je nám líto, že jsme to
neudělali dříve, Vojta stárne a přitom toho i při jeho zdravotních problémech dělá pro mládež velice
mnoho.

6/ „Co nás zklamalo nebo se nepodařilo“ se vždy ptají v dotazníku z mezinárodní A Rochy. Na zářijové
konferenci A Rocha International 2014 nám byl představen nový „styčný důstojník“ na pomoc, rady a
inspiraci v práci. Byl to Tom Rowley, šéf AR USA. Měli jsme s ním několik skypových rozhovorů. Zkusil
nám zprostředkovat malý grant od soukromé osoby v USA a hledal možnosti podat větší. K našemu
zklamání byl za půl roku odvolán z mnohaleté funkce ve vedení AR a tím musel skončit i s námi a hledat
nové zaměstnání.

A/Vědecký výzkum: Orlické Záhoří spočívá hlavně v monitoringu ptáků, zejména chřástala vodního,
bekasiny, sluky, a hýla rudého i všech ostatních pěvců v Ptačí oblasti Orlické Záhoří, kam jezdí
ornitologové s přespáváním v karavanu nebo časově omezeně v pronajaté chatě. Výsledky vzorně
ukládá a zpracovává Míla Hromádko asi po 13 let. Bereme tam i skupinku klubových dětí, které se učí
vyprošťovat ptáčky ze sítí pod odborným dohledem. Věnujeme se jim celé dny s cílem prohlubovat
jejich znalosti a hlavně vztah ke stvoření a vedeme je k vědomým postojům ve věci ochrany přírody.
Těžko v této zprávě oddělovat fakta o výzkumu, ekologické výchově a misii nebo fundraisingu. Na
Záhoří se k nám například připojila dcerka místního farmáře. Přesto, že skoro celý pobyt promarodila,
moc se jí tam s dětmi líbilo a my jsme se spřátelili s jejím otcem tak, že nám nakonec nabídl i slušný
finanční dar. Na tomto místě se také uskutečnil II. Ročník Kurzu ornitologie pro začátečníky, vedený
také členy A Rocha, hlavně Kamilem Hromádkou, který je synem Míly. Je to vzdělávací akce, o kterou je
velký zájem, takže přistoupili k přípravám třetího ročníku. Studentům ornitologie to velmi pomáhá
hlouběji pronikat do ochrany ptáků a poznání širších souvislostí. Už několikátý rok získává Pavel
povolení vstupu do vojenského újezdu Boletice pro skupinu ornitologů. Monitorují také chřástaly,
hledají tetřívky … křivky.

B/ Další činnosti a akce pro veřejnost: Vítání ptačího zpěvu se uskutečnilo třikrát: na Skalce,
Josefovských loukách a v Prachaticích. Podzimní Evropský ptačí festival v Prachaticích a v České
Skalici. Tam i s prezentací výzkumu našeho klubového děvčete, dnes již studentky, o porovnání výskytu
ptáků v parkové a sídlištní části města. V tyto dny se koná sčítání ptáků a výsledky jsou zaneseny v
přiloženém hlášení Míly Hromádky. Výstava hub se letos konala jen v Prachaticích, ve Východních
Čehách nám k jejímu uskutečnění v tom suchém neúrodném období chyběla víra. Na naše centrum byl
pozván také p. Mgr. Jan Linhart se zajímavou přednáškou o Filipínách, na kterou přišlo přes 50 lidí. Pro
širokou veřejnost se k naší radosti stala velmi populární Zeliáda a okurkiáda, hodnocená
profesionální porotou a doprovázená koncertem písničkáře Petra Bischofa. Písničky se
zábavnými texty a hlubokým obsahem, legrační soutěže, informace o vlivu kysaného zelí na lidské
zdraví, zelňačka a dobré klobásy s touto zdravou přílohou jsou přitažlivým tahákem pro sousedy i
církevníky. Tato pravidelná akce má popularizující vliv A Rochy na blízké okolí.

Ob jeden rok pořádáme Národní konferenci, loňská byla opět právem „zatím nejlepší“. Poznávací,
vědecká, popularizující, ekumenická. Konala se na šumavské Horské Kvildě ve Středisku ekologické
výchovy Šumavského národního parku. Nádherné počasí, exkurze na německou stranu, vrch Luzný a
Muzeum Bavorského lesa v Sankt Oswaldu. Druhá exkurze pod vedením ředitele Duhy MVDr. Jaromíra
Bláhy vedla k pramenům Vltavy a po hřebenech kůrovcem zasažených území. MVDr. Jaromír Bláha nás
srozumitelně seznámil s problematikou ochrany nejpůvodnějších porostů a střetu zájmů lobystických
skupin. Slyšeli jsme přednášku ředitele Národního parku Mgr. Pavla Hubeného, RNDr. Karla Pecla
Cestou na Šumavu, RNDr. Jiřího Porkerta o ohrožených tetřevech a RNDr. Luďka Bufky o šumavském
rysovi. Těžko říci, co bylo korunou všeho, ale moc krásná byla bohoslužba „Za Šumavu“ na Svaté
Magdaléně se slovem PhD. Marka Orko Váchy a koncertem Pavla Helana, kde nás bylo možná i 100.
Opět jako skoro všechno, co organizujeme, slouží zároveň výzkumu, ekologické informovanosti široké
veřejnosti a misii.

Ekologická výchova a s ní volně spjaté křesťanské vyznání víry ve Stvořitele je stále velkou radostí
pro Filipa a Pavla. Kdyby měli víc času, byli by na roztrhání. Mateřské i základní školy o ně mají stále
velký zájem. Loni byli ve Verdeku u Dvora Králové, ve Vamberku, v Hradci Králové, v Bystrém, v Novém
Městě nad Metují, v České Skalici víckrát ve školách, na Dni vody a Dni stromů, doberská základní škola
byla u nás na Krupárně. Ve spolupráci s CHKO Orlické hory přispěli k programu pro děti na Plasnicích.
Jedna paní učitelka se ptala Filipa: „A ten pan Světlík je opravdu farář?“ (Řádil s dětmi.) Krupárna jako
místo pobytu byla o prázdninách využita pro tři tábory: Jednoty bratrské, A Rochy a Dorostové unie
s Rádcovskou školou. Dále v průběhu roku misionářem Brianem Sedwickem, bysterským dorostem,
benáteckým dorostem, náchodskými a českoskalickými rodinami. Pro křesťanské sbory, které přijedou
s dětmi na pobyt na Krupárnu, máme vždy zážitky s kroužkováním ptáků a jiná naučná povyražení.
Dospělí, kteří organizují hry a jiné aktivity venku, velmi oceňují bohatost okolního terénu. Děti mají
dostatek prostoru proběhnout se jinak než po vyasfaltovaných cestičkách parků a při zdolávání
strmých strání si protáhnou všechny tělesné partie. Nesmírně je přitahuje řeka a zážitek společného
táborového mytí se v potoce, což se nedá srovnat se sprchou.

Náš letní „rošácký“ tábor byl opět ten nejlepší. Byli jsme moc vděčni za složení dětí, i když z různých
koutů, moc hezky si vycházely vstříc, těžko se loučily. Byla tu děcka ze sboru z České Skalice, naše
klubové děti a potom ty trochu z dáli, které jezdí jen na tábory, jejich rodiče si hlídají, aby jim to
neuteklo. Měli jsme indiánské celotáborové téma, vedoucí se také jako každoročně vyblbli a vyčerpali.
Nemocí nebylo mnoho. Dva dny jsme byli trochu zdržováni filmaři z ČT, natáčeli bohoslužbu pod širým
nebem, ale mnoho se tam toho nevešlo. Duchovními tématy byly příběhy, kde zvířata plnila Boží vůli
lépe než člověk - Balámova oslice, ryba, co hostila Jonáše, krkavci, kteří krmili Eliáše… Kuchyň vyvářela
opět mimořádně dobře, děti si přidávaly o 106.

Zvlášť velkou kapitolou jsou dobrovolníci. Mezinárodní A Rocha to chce vyčíslit v penězích, a tak
jsme došli k sumě 99 tisíc, které nám věnovali dobrovolníci prací svých - abych tak řekla - holých rukou,
i když ochranné rukavice na tu dřinu na dně rybníčka a dřevě vyfasovali. Potom tu máme pomoc
nemanuální (v angličtině„non labour“) IT expertů, Dana & Dana = Světlíka & Prudila, kterým jsem to
laicky spočetla na 10 tisíc, ale jen jestli to nešidím.

Příběh - Inspiraci jsme převzali z dotazníku výroční zprávy pro ARI, kde chtějí vyprávění hodné

uveřejnění v novinách. Tady ho máte:

Příběh o tetičce Malé s velkou vírou
Pavel Světlík občas v kostele vyzývá věřící k modlitbám za rošácké potřeby a tedy také zmínil úmorný
boj o získání povolení pro rybníček. V řadách posluchačů seděla i šestaosmdesátiletá Slávka Malá, jak
jsme v církvi zvyklí říkat „tetička“, a velice ji prosba zaujala. Zanedlouho se konalo setkání s důchodci,
kam přišel i starosta blízkého města, kde je příslušný stavební úřad. Tetička se v diskuzi přihlásila o
slovo a přednesla naléhavě svou starost o ohroženou realizaci rybníčku na Krupárně. Pověděla, že to
místo má ráda od dětství, že tam pracují dobří a poctiví lidé, jak by rybníček prospěl přírodě a vyslovila
obavu, zda tu nehrají roli protikřesťanské nálady. Pan Starosta se nad tím pozastavil a slíbil, že se o
problém bude zajímat. Tetička Malá se u pana starosty brzy nechala ohlásit, ten ji přátelsky přijal a
ujistil o podpoře věci. Jako neodbytná vdova z novozákonního podobenství o nespravedlivém soudci
zabušila tetička za krátký čas opět na dveře páně starostovy kanceláře. Potom už brzy (ovšem na
sklonku léta) zazvonil telefon a paní vedoucí ze stavebního odboru pozvala inženýra Jakuba Řeháka k
pokračování jednání o dříve naprosto neprůchodném povolení z její strany. Položila si podmínku změnu umístění rybníčku na vedlejší pozemek. Stáli jsme nad tím požadavkem jako omráčení: vždyť je
to mnohem lepší řešení! Jak to, že nás to nenapadlo dříve. A tak jsme mohli začít bagrovat - díky Bohu a
tetičce Malé s velkou vírou.

HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA ZA ROK 2015
I. Výnosy na provozní náklady
Dary - soukromé osoby
Dary - obce, organizace a církve
Dary - od A Rocha int.

207 114,22
1 191 222,69
702 634,11

Dotace od obcí

37 000,00

Provozní dotace od státu - Královéhr. Kraj

60 000,00

Dotace SFŽP - nárok

225 826,00

Poplatky na akce a kluby

189 809,00

Přijaté členské příspěvky

4 900,00

Příjmy za vyúkové a ekolog. programy

21 360,00

Příjmy za nájem bytu a ost. nájmy

47 543,00

Úroky na spořícím účtu
Jiné výnosy
Čerpání vl. jmění na odpisy
Převedení darů do fondu majetku (rekonstrukce)
Celkem výnosy

II.

653,50
4 106,27
215 192,00
-162 369,00
2 744 991,79

Náklady

Materiál - drobný majetek 5000-40000
Materiál přírodovědný
Kancelářské potřeby

168 181,00
96 323,00
8 864,00

Potraviny na akce

45 977,00

PHM do auta

46 305,00

Materiál na auto

80,00

Ostatní materiál

79 684,00

Elektřina Dobré

25 281,00

Uhlí

30 368,00

Opravy a udržování

12 412,00

Cestovné

56 253,40

Telefon, Go kupony, poštovné

43 194,13

Služby na auto
Náklady na akce
Ostatní služby
Hrubé mzdy a dohody o PP

0,00
91 946,80
101 567,00
1 136 675,00

Zákonné pojištění

391 318,00

Pojištění majetku

14 514,00

Bankovní poplatky

18 548,39

Odpisy majetku

215 192,00

Krácená dotace SLP

143 629,29

Ostatní náklady
Celkem náklady
Rozdíl výnosů a nákladů - ztráta :

18 674,87
2 744 987,88
3,91

Stav peněžních prostředků na začátku roku:
Pokladna
CZK
3 482,00
Pokladna
EUR
6 719,43 tj. 242,36 EUR
Pokladna
PLN
842,40 tj. 129,76 PLN
Pokladna
USD
3 973,11 tj. 174 USD
Běžný účet
176 968,29
Spořící účet
780 675,80
Celkem
972 661,03
Stav peněžních prostředků na konci roku:
Pokladna
CZK
22 112,00
Pokladna
EUR
6 820,00 tj. 252,36 EUR
Pokladna
PLN
822,68 tj. 129,76 PLN
Pokladna
USD
4 319,38 tj. 174 USD
Běžný účet
204 746,68
Spořící účet
431 329,30
Celkem
670 150,04
Nedokončený majetek - účty 042xx

Náklady na rekonstrukci domu v Dobrém
Jezírko u ekologického centra - voda pro život

Tvorba a doplnění fondu na rekonstrukci Dobré-ú. 901103

v roce 2015:
83825,40

4 297 463,15

437289,00

437 289,00

v roce 2015:

Stav fondu k 1.1.
Doplnění z darů a prominuté půjčky od AR UK

Doplnění o dary nevyužité v roce
2015

stav k 31.12.

stav fondu
3 965 363,75

124569
37 800,00

4 089 932,75
4 127 732,75
4 127 732,75

Stav fondu k 31.12.

0,00

4 127 732,75

Naši organizaci v roce 2015 podpořili:
A ROCHA – USA, A ROCHA - UK, Epic Registered- Maureen Morrisová, Lacrima s.r.o., Plymouth Church of
Pilgrims, Christ Church of Oakbrook, sbory Církve Bratrské, Královéhradecký kraj, obec Dobré,
Podbřezí, město Česká Skalice, SFŽP, Agentura ochrany přírody a dlouhý seznam fyzických osob v ČR.
Všem dárcům děkujeme, že nám pomáhají fungovat.
Záměry do budoucna


Dokončení vodního díla – rybníčku a zbudování 3-4 tůněk pro obojživelníky a vážky



Údržba domu zejména přetvoření uhelny v násypku z níž dopravníkem povede uhlí až do
maximálního využití obsahu topiva do zásobníku kotle, dále zavedení dodatečného boileru na
kombinový ohřev vody – jako topnou soustavou pevným palivem i elektr. energií.



Hledání polského nebo jiného partnera pro větší grant na rekonstrukci a přeměnu prostoru
prvního patra v biodiversitní učebnu Kena a Dorothey Perryho se dvěma přírodovědnými
dioramaty. Dále dokončení sociálek v prvním a druhém patře, plus horní ubytovny. A
znovupodání zatím neúspěšných krásných projektů o nichž informavala Jana.



Hledání jednoho/dvou mladších věřících dobrovolníků AR, kteří by se za nás účastnili setkání
Dorostové únie, sjezdů mládeže CB nebo pracovních porad učitelů nedělní školy a při nich by se
zaujetím a nadšením prezentovali a propagovali službu AR a hledali nové spojence v řadách
mladých věřících lidí v církvi i mimo ni.



Hledání jednoho/dvou starších dobrovolníků, kteří by se stejným úmyslem navštěvovali
konference jako je Přihořívá, setkání ČKES České křesťanské environmentální sítě nebo
Křesťanské akademie a tam všude hledali spojence a spolupracovníky.



Dokončení anglických a německých titulků k dokumentu ČT “Dotknout se přírody” k propagaci
v USA, Anglii v Německu, případně v dalších zemích. Větší využívání filmu našimi
spolupracovníky jak v Anglii tak v USA. Zaslání filmu na sbory i jednotlivcům, kteří nás již
podporují.

Naše dílo můžete podpořit na účtu č. 78-648520287/0100

A Rocha – Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.
Adresa: Dobré 85, 517 93
IČO 26552388 č. účtu: 78-648520287/0100
Tel. 775 042 228, 775 042 221
E mail: psvetlik@arocha.cz, http: www.arocha.cz

Příloha:
Výsledky monitoringu ptáků za českou A Rocha a seznam publikací zaznamenané Miloslavem Hromádkou,
vyňaté z výroční zprávy z mezinárodní A Rocha.

12.1 Number of external reports (publications intended for an
external audience) and papers published (eg. peer-reviewed
scientific articles) from field projects undertaken, including
monitoring surveys - please provide a reference list
separately. Počet zpracovaných zpráv o výzkumech,
publikovaných a nepublikovaných. Zvlášť uvedené seznamy:

In SPA Orlické Záhoří 9 ornithologist
have mapping in 2015 - 98 calling
Corncrakes, 39 calling places and 20
nesting places.

x. Hromádko M.: Přehled kroužkovaných ptáků v PR Bedřichovka v Orl.
horách (Eagle Mountains) v květnu-červenci 2015. Nepublikováno,
interní přehled.
x. . Hromádko M. (in print): PR Bedřichovka z pohledu kroužkování
ptáků v letech 2004-2015. Panorama. SEN Hlinné.
x. Hromádko M.: Report of the monitoring of Corncrake Crex crex in the
SPA Orlické Záhoří in 2015. Not published.
x. Světlík P., Hromádko M. a Laštovic F: Kooperace na novém „The
EBCC Atlas of European Breeding Birds and The Atlas of
Breeding Birds in the Czech Republic“ v Orlických horách a
Boleticích. Interní zpráva.

13.3 If your organization does bird ringing / banding, how many birds have been ringed / banded in the past
year?
V Ptačí oblasti Orlické Záhoří pracovalo 10 kroužkovatelů od 8. Května do 3.srpna 2015, v sítích měli
998 ptáků, z nich 43 druhů.

13.1 Number of species that are on the IUCN Global Red
List (Critically Endangered, Endangered, Vulnerable, Near
Threatened and Data Deficient) but not Least Concern
Počet druhů ptáků na Červeném seznamu:
13 species:
čáp černý – Black Stork – Ciconia nigra (SPA Orlické Záhoří)
včelojed lesní – Honey Buzzard – Pernis apivorus (SPA Boletice)
orel mořský – White-tailed Eagle – Haliaeetus albicilla (SPA
Boletice)
tetřívek obecný – Black Grouse – Lyrurus tetrix (SPA Boletice)
chřástal polní – Corncrake – Crex crex (SPA Boletice, SPA Orlické
Záhoří)
jeřáb popelavý – Crane – Grus grus (SPA Orlické Záhoří)
kulíšek nejmenší – Pygmy owl – Glaucidium passerinum (SPA
Boletice, SPA Orlické Záhoří)
ledňáček říční – Kingfisher – Alcedo atthis (SPA Boletice, SPA
Orlické Záhoří, Dobré)
žluna šedá – Grey-headed Woodpecker – Picus canus (SPA Orlické
Záhoří)
datel černý – Black Woodpecker – Dryocopus martius (SPA
Boletice, SPA Orlické Záhoří)
skřivan lesní – Wood Lark – Lullula arborea (SPA Boletice)
pěnice vlašská – Barred Warbler – Sylvia nisoria (SPA Boletice)
ťuhýk obecný – Red-backed Shrike – Lanius collurio (SPA Boletice,
SPA Orlické Záhoří)

13 species (druhů)

10 species(druhů)

13.2 Number of species that are recognised as
threatened or at risk nationally in your country
(excluding those on the IUCN Global Red List) - please
provide the threat categories for each species. 10
species: Počet druhů ptáků uznaných jako chráněné
nebo ohrožené v národním měřítku vyjma těch na
Červeném seznamu. 10 druhů

bekasina otavní – Snipe – Gallinago gallinago (SPA Boletice, SPA
Orlické Záhoří)
sluka lesní – Woodcock – Scolopax rusticola (SPA Boletice)
křepelka polní – Quail – Coturnix coturnix (SPA Boletice, SPA
Orlické Záhoří)
rorýs obecný – Swift – Apus apus (SPA Boletice, Dobré, Hradec
Králové)
krutihlav obecný – Wryneck – Jynx torquilla (SPA Boletice)
vlaštovka obecná – Swallow – Hirundo rustica (SPA Boletice)
bramborníček hnědý – Winchat – Saxicola rubetra (SPA Boletice,
SPA Orlické Záhoří)
krkavec velký – Raven – Corvus corax (SPA Boletice, SPA Orlické
Záhoří)
ťuhýk šedý – Great Grey Shrike – Lanius excubitor (SPA Boletice)
hýl rudý – Scarlet Rosefinch – Carpodacus erythrinus (SPA
Boletice, SPA Orlické Záhoří)

13.3 If your organization does bird ringing / banding,
how many birds have been ringed / banded in the past
year? Kolik kroužkovaných ptáků/druhů?

In SPA Orlické Záhoří 10 ringers have
ringed from eight May to 3rd August
2015 – 998 birds, 43 species.

V Ptačí oblasti Orlické Záhoří pracovalo 10 krožkovatelů od 8.
Května do 3.srpna 2015, v sítích měli 998 ptáků, z nich 43 druhů.

SPA Boletice 19 + Keith Morris
Center 128, 22 species together

Zvláště chráněné území Boletice, Světlík, Hromádko , Laštovic 19 ptáků,
Centrum K.M. 128 ptáků, dohromady 22 druhů, Dobruška, Volf 753 ptáků
a Josefov.louky 22 ptáků dohromady 43 druhů

Dobruska 753, Josefow Meadows 22
43 species

