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Úvodní slovo ředitele
Dietrich Bonhoefer řekl, že „i obyčejný křesťanský život je stejně něco
mimořádného“. Něco z toho jsme prožívali v minulém období. Jak v prostých
dnech i všedních povinnostech, tak také ve zvláštních chvílích a mimořádných
setkáních i zážitcích. Přibližme si některé z těchto okamžiků. Jak se odvíjely
v naší práci v roce 2018.
Naše poslání
Naším cílem je na základě svědectví Starého i Nového zákona sdílet s druhými
křesťany i přáteli mimo křesťanské prostředí víru a přesvědčení o společné
odpovědnosti za Boží stvoření. Podporujeme lásku k přírodě a zodpovědnost za
ni prostřednictvím našich výukových environmentálních programů ve školách i
na akcích pro veřejnost.
O nás
A Rocha je mezinárodní ochranářská organizace ukazující na Boží lásku k
celému stvoření. A Rocha znamená portugalsky skála, vznikla v 80. letech
minulého století v Algarve v Portugalsku. Dnes je rozšířena do 19 zemí po celém
světě. Česká A Rocha vznikla v roce 2000.
Do roku 2012 měla společnost právní formu o. s. a od roku 2013 byla změněna
právní subjektivita na obecně prospěšnou společnost. Tato o. p. s. má tyto
orgány:

Výkonný ředitel: Mgr. Pavel Světlík
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Světlík
Dozorčí rada: předseda - Jindra Homolková
členové - Jan Šrámek, Jaroslava Prudilová
Správní rada: předseda - RNDr. Pavel Štifter
členové - Dan Prudil, Mgr. Petr Pokorný
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A Rocha – Křesťané v ochraně přírody, o. p. s.
www.arocha.cz

Sídlo: Dobré 85, 517 93
IČO: 26552388
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 78-648520287/0100
Tel: 775 042 228
e-mai: psvetlik@seznam.cz
Facebook @arocha.cz
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Personální zajištění
Mgr. Pavel Světlík, ředitel (úvazek 1)
Filip Laštovic, lektor (úvazek 0,6)
Ing. Jana Poláčková, fundraising (úvazek 0,5)
Radka Světlíková, administrativa (1 úvazek do 28. 2., od 1. 3. dobrovolnice)
Milan Hojný, technický manažer (0,5 úvazku)
Bc. Jana Ledečová, asistent (úvazek 1 od 1. 9. 2018)

Úvazky zaměstnanců celkem: 3,6
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Zpráva o činnosti
V roce 2018 jsme měli řadu programů EVVO, jak v našem ekocentru A Rocha,
v terénu či ve školách, klubech apod., které byly směřovány na děti, mládež,
dospělé i seniory.
Jen za rok 2018 jsme v rámci EVVO uspořádali:
14 přednášek pro veřejnost ve
školách, v ekocentru Krupárna, ve
společenských místnostech apod.
34 dvouhodinových schůzek
přírodovědného klubu A Rocha pro
děti v Podbřezí – pravidelné schůzky
jednou týdně.
46 ekologických výukových programů
pro školy jak v ekocentru Krupárna,
tak i ve školách s počtem 562
účastníků.
Programy EVVO pro školy
Smyslem výchovných a vzdělávacích
environmentálních programů je
poodhalit tajemství přírody tak, aby si
žáci uvědomili zodpovědnost za
stvoření, za ochranu přírody a zaměřili
se na její pozorování a zkoumání.
Protože to, co známe, můžeme mít
rádi, a co máme rádi, budeme chránit.
Cílovou skupinou jsou děti z mateřských, žáci ze základních a studenti ze
středních škol. V loňském roce jsme
uskutečnili 11 návštěv v okolních
školách (například MŠ a ZŠ Dobré,
Podbřezí, Bystré, Dobruška, ale také
dobrušské gymnázium) a proběhlo 6
školních návštěv u nás v ekocentru
(vždy s několika programy za
návštěvu).
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V dubnu nás navštívili žáci ZŠ z Dobřan a spolu s nimi jejich hosté z Belgie, jejich
pobyt zde patřil podle belgických žáků k nejlepším chvílím během jejich
návštěvy v ČR.
Klubová činnost
Přírodovědný klub AR v Podbřezí
v současné době vede Filip Laštovic a
Jana Ledečová. Klubová činnost
probíhá během školního roku jednou za
týden. Většina programů se odehrává
venku v okolí školy a je zaměřena na
praktickou ochranu přírody (např.:
tvorba tůní, údržba ptačích budek,
úklid, čtení stop, pozorování, tvorba
z přírodních materiálů…). Samozřejmě je čas i na hry.
Přednášky
Naše ekocentrum pořádá přednášky
zaměřené na problematiku biodiversity a
další environmentální témata u nás i ze
světa. Témata našich přednášek jsou z
oblasti ornitologie, mykologie, botaniky,
zoologie, lesnictví, myslivosti a ochrany
přírody a zdrojů. Přednášejícími byli
odborníci z blízkého i vzdálenějšího okolí
například Mgr. Michálek, Ing. Remeš, Mgr. Hanousek, PhDr. Kafka, Mgr. Linhart,
Mgr. Hromádko, některá témata přednášíme také my.
Akce
Zeliáda, okurkiáda a chlebování
Tradiční únorová Zeliáda se těší velké pozornosti
místních lidí z okolních obcí. K programu výborně
přispívá česko-skalický sbor CB, jak sestry v kuchyni,
tak Petr Bischof svými písničkami. Program sestavil
tým AR pod vedením Milana Hojného.
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Exmoorští poníci na Plachtě
Za účasti několika set hostů proběhlo
v sobotu 20.1. 2018 slavnostní
vypouštění exmoorských poníků na
chráněném území Plachta v HK.
Ředitel AR Pavel Světlík ve svém
krátkém poselství a modlitbě oslovil
posluchače slovy Písma a poukázal na
naši odpovědnost za boží stvoření.
Monitoring ptáků v Orlickém Záhoří

Ve spolupráci s ČSO každoročně
pořádáme třídenní pobyt pro děti i
jejich rodiče v Orlickém Záhoří, kde za
účasti odborníků, loni i z Anglie, si
zvyšujeme znalosti v oblasti ornitologie.

Vítání ptačího zpěvu – Dobré, Prachatice
Tradiční jarní monitorovací vycházka se těší značné pozornosti, program
probíhal na dvou místech. V Podbřezí
akci velmi obohatila přítomnost Vojtěcha
Volfa, terénního ornitologa z Dobrušky.
Na Prachaticku se konala vycházka na
přehradu u Husince. Šumavskou akci
zajišťuje významně i NP prostřednictvím
svého ornitologa Aleše Vondrky. Na
obou místech také vždy zaznělo čtení
z bible nebo krátká modlitba.
Výsadba stromu k 100. výročí vzniku Československa
Nevysadili jsme sice tradičně lípu, ale americký sekvojovec. A to
s připomenutím, že to byly právě Spojené státy americké, které vznik našeho
státu významně podpořily. Následovala dvouhodinová přednáška PhDr. Josefa
Kafky „Prožil jsem dvě totality“ Hrůza nad tím, co vše potkávalo národy i lidi
kolem nás i vděčnost za přítomnost, ale i potřebná opatrnost, aby se staré časy
nevrátily. To byly prožitky a pocity tohoto mimořádného „večera svobody“.
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Výstava hub - pouze v Prachaticích
Extrémní letní sucho r. 2018 změnilo
naše plány v organizování houbařských
výstav. Na severovýchodě v oblasti
podhůří Orlických hor musely být
zrušeny všecky výstavy (Náchod,
Rychnov, Dobré atd.). Otázka nad
konáním výstavy v Prachaticích zůstala
otevřená do počátku září – nakonec
jsme ji mohli uskutečnit. Šumava vydala po vydatných deštích extrémní
množství zejména hřibovitých hub. Spolupráce s personálně obměněným
týmem Dřípatky a tradičně přítomným Vladimírem Špatným byla vynikající.
Podzimní festival ptactva
Podzimní festival letos probíhal na
Krupárně za menší účasti hostů, ale i tak
byla atmosféra příjemná a povzbuzující
k ochranářským postojům. Ukázky
odchytu a kroužkování se opět ujal náš
terénní pracovník Vojtěch Volf.

Sara Kawesa z Ugandy
Skvělým a nás obohacujícím zážitkem
byla čtyřdenní návštěva Sary Kawesy
z Ugandské AR. Sara se s námi podělila
o zážitky a boje, které v práci pro AR
zažívá v Ugandě. S činností AR v Africe
nás seznámila na Krupárně, ve sboru
CB ve Skalici a v Dobrušce v ZŠ a na
gymnáziu.
Maják – sjezd dorostů CB
Dorostová unie pořádá každé dva roky sjezd dorostu. Letos to byla velká akce
cca 800 dětí a asi 60 workshopů. Zapojili jsme se do programu workshopem „Ať
žijí včelky i ptáci – vyrob pro ně krmítko nebo hmyzí hotel“. Našeho programu
se zúčastnilo 32 dětí, všechny si ke své spokojenosti odnesly vyrobené krmítka i
hotely.
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Vydání knihy Petera Bertholda Krmíme ptáky – ale správně
Na podzim 2018 jsme byli osloveni vydavatelem a
nakladatelem Václavem Kazdou z Brna, abychom
pomohli při odborné revizi zamýšleného překladu
Bertholdovy knihy o potřebě celoročního
přikrmování ptáků. Václav Kazda je jakýmsi
duchovním odchovancem ornitologického
prachatického klubu KOS, organizovaného YMCA
a A Rocha Husinec pod vedením Miloslava
Drabeše, Pavla Světlíka a Věry SoukupovéStatečné. Ředitel české AR napsal úvod a v závěru knihy popsal vznik a smysl
práce české AR.
Včeličky na Krupárně
Naše první včelstvo nám věnoval Josef
Kejval, pozorovací úl Jan Ledeč a
podstavec Bohumil Vašíček. Všem moc
děkujeme. Umístili jsme ho k nově
vybudovanému remízku, který včelám
v budoucnosti zajistí pestrou pastvu.
Snad nám i návštěvníkům včely dovolí
nahlédnout okénkem do jejich
soukromí.
Projekty
Pestrost pro život
Projekt podpořen v programu Královéhradeckého kraje Ochrana přírody a
krajiny – 18ZPD04
Projekt sleduje posílení stávající
biodiverzity jak flóry, tak fauny
na pozemcích přilehlých k
ekologickému centru A Rocha v
údolí Zlatého potoka (Dědiny). V nivě
této říčky jsme již vybudovali systém
dvou rybníčků a třech dalších tůní.
Osazujeme je postupně vodními i jinými
rostlinami, kolem posilujeme keřové
a bylinné porosty.
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V mokřadní lokalitě projekt posílí a zvýší přítomnost obojživelníků, ptáků, savců
i hmyzu. Již za první rok existence se zde objevilo na deset druhů vážek a
šidélek. Lokalita bude sloužit také motýlům, (vyskytují se zde otakárci fenykloví
a jiné vzácné druhy) a dalšímu hmyzu.
Ještě nedávno (asi před 5 lety) byl sad
navštěvován v zimě téměř
dvacetihlavým hejnem koroptví z
blízkých zemědělsky
obhospodařovaných ploch. Žel,
koroptve téměř zmizely. Přesto jsme
na hraně pozemků vybudovali větší
zásyp právě pro krmení koroptví, ale i
jiných polních ptáků (strnadů
obecných, skřivanů polních, vrabců, ale
i drozdovitých – kvíčal, drozdů zpěvných, kosů nebo drozdů brávníků). Máme
ambice vytvářet i pro tyto extrémně ohrožené druhy podmínky k jejich návratu.
Uprostřed areálu jsme vytvořili tzv.
„jedlý les“. Jedná se o soubor běžných i
méně známých stromů a keřů s jedlými
plody (ovoce, bobule a ořechy). Na
zemi je slámový mulč, jenž udržuje
vlhkost a zabraňuje růstu plevelů.
Časem se stromy a keře rozrostou a
vytvoří vhodné prostředí zejména pro
pěvce. Všechny plody v našem „jedlém“ lese jsou
poživatelné i pro člověka. Celý jedlý les je
oplocen kvůli okusu zvěře.
Pro podporu hmyzu, zvláště užitečných
samotářských včel, jsme v areálu umístili další
hmyzí hotel, tentokrát s okénky, které umožní
sledovat velmi zajímavý vývoj tohoto hmyzu. Pod
stříškou hotelu bude místo pro zemní druhy včel i
mravkolvy.
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V blízkosti tůněk vznikla tzv. bylinková
spirála složená z kamenů, kde byly
vysázeny bylinky a léčivé rostliny s
popisem a možnosti využití jednotlivých
druhů pro lidské zdraví. Zároveň
kvetoucí rostliny lákají množství hmyzu
vč. denních motýlů.
Ve spolupráci se ZŠ Dobré a klubu AR
z Podbřezí vznikly v prostoru stráně a
starého ovocného sadu dvě oplocenky
plné desítek původních plodonosných
keřů a stromů.
V rámci tohoto projektu jsme nakoupili
ekologicky šetrné nářadí v podobě
akumulátorové motorové pily a dalšího
drobného nářadí.
Celkové náklady projektu: 101 000 Kč
Dotace poskytnutá Královehradeckým krajem: 70 000 Kč
Venkovní učebna uprostřed mokřadu
Projekt podpořen v programu Královéhradeckého kraje Environmentální
výchova, vzdělávání a osvěta – 17ZPD05
Projekt byl zaměřen na vybudování
venkovní učebny, je to dřevěná stavba
umístěná v blízkosti mokřadního areálu.
Cílem projektu je zatraktivnění již
vybudovaných biodiverzitních mokřadů.
Doufáme, že tak dojde ke kvalitativnímu
rozvoji již vzniklé lokality a zvýší se
zájem pozorovatelů a malých
přírodovědců o výukové programy.
Venkovní učebna nabízí možnost učit se přímo v terénu a propojit tak teorii a
praxi.
Celkové náklady projektu: 273 660 Kč
Dotace poskytnutá Královehradeckým krajem: 100 000 Kč
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Ekovýchova – od hravého dětství po zralé stáří
Projekt podpořen v programu Královéhradeckého kraje Environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta – 18ZPD05
Cílem projektu bylo uspořádat v r. 2018
řadu osvětových akcí zaměřených na
environmentální výchovu pro širokou
veřejnost všech věkových kategorií.
Zároveň rozvíjet práci v ZŠ, SŠ a MŠ
prostřednictvím programů EVVO.

Aktivity v tomto projektu:
-průběžně po celý rok: programy EVVO
ve školách
-leden: přednáška o významu vody
-únor: Zeliáda
-březen: přednáška o cestování, Den
vody,
-duben: Vítání ptačího zpěvu, Den Země
-květen: nákup materiálu
-červen: výzkumné dny v rámci
ornitologického programu CES v Semechnicích, Orlickém Záhoří
a na Josefovských loukách
-červenec: Letní dětský tábor A Rocha v
Dobrém
-září: houbařská výstava v Prachaticích,
Podzimní festival ptáků
-říjen: Den stromů, Přednáška k 100.
výročí vzniku ČR

Celkové náklady projektu: 115 000 Kč
Dotace poskytnutá Královehradeckým krajem: 70 000 Kč
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Ekologie pro každého
Projekt byl podpořen městem Česká Skalice dotačním programem číslo:
MUCS/2641/2018/KON/JAN.
Projekt si vzal za cíl zvyšování
informovanosti veřejnosti v otázkách
životního prostředí s důrazem na
praktickou ochranu krajiny a
biodiverzity. V rámci programu jsme
spolupracovali s dalšími subjekty z České
Skalice: MŠ a ZŠ, SVČ Bájo, vila Čerych,
Církev bratrská. Podíleli jsme se
například na těchto akcích: Den země, Den vody, Svatováclavské slavnosti Ve
mlejně v Ratibořicích. Ve spolupráci s Církví bratrskou a Klubem seniorů jsme
uskutečnili dvě přednášky pro širokou veřejnost i jarní úklid v Bažantnici a podél
řeky Úpy.

Tábor 14. – 21. 7. 2018
Letní tábor A Rocha byl tentokrát pod
vedením J.Homolky a P. Assonnyho.
Konal se tradičně v budově ekocentra a
přilehlém okolí, zúčastnilo se 30 dětí a
12 vedoucích.
V dopoledním programu byly kroužky
s různým zaměřením – přírodovědněbadatelským, sportovním, hudebním,
rukodělnými činnostmi pro kluky i děvčata.

Ústředním tématem tábora byl život
v různých přírodních prostředích.
Poznávali jsme vlastnosti živlů na vlastní
kůži.
Tábor byl sice jiný než v předchozích
letech, ale tvořivý a pestrý program
uspokojil jak děti, tak vedoucí.
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Misijní činnost
Bohoslužby za přírodu a krajinu pod širým
nebem například při příležitosti
slavnostního otevření venkovní třídy a na
táborech.

Křty v našem přírodním jezírku se staly
oblíbenými, zejména v CB Bystré.
Misijní vstupy během všech akcí, klubů,
EVVO programů a táborů.

Spolupráce
ČSO => monitoring ptáků na Orlickém Záhoří, Podzimní festival ptáků, Vítání
ptačího zpěvu.
ČSOP =>zejména místní pobočka JARO Jaroměř – slavnostní vypouštění poníků.
Agentura ochrany přírody a krajiny, CHKO Orlické hory => monitoring
chocholouše obecného (s negativním výsledkem).
NP Šumava => monitoring ptáků v VÚ Boletice.
Centrum ekologické výchovy –
Dřípatka => výstava hub, Vítání ptačího
zpěvu.
Středisko volného času Bájo a
vzdělávací středisko Vila Čerych v České
Skalici => Den země, Den vody,
Svatováclavské slavnosti.
Církve => v CB Česká Skalice - 2 neděle
AR s bohoslužbou a přednášky pro
jejich Klub seniorů.
Dorostová unie = Sjezd dorostů CB 2018 Maják
Obce => Podbřezí – dětský AR klub, Česká Skalice – jarní sběr odpadků,
ornitologická přednáška s ukázkou na Svatováclavských slavnostech.
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Plány
EVVO ve školách a spřátelených organizacích
Vzdělávání lektorů
Biodiverzitní expozice ptáků, savců a hmyzu Podorlicka
Výstavy hub
Certifikát ukázková zahrada
Stavba dalších dvou rybníčků
Výsadba dřevin a bylin
Získání dalších včelstev
Rozšíření technického zázemí – vybavení dílny
Rekonstrukce kuchyně včetně výměny okna
Návštěvy sborů s bohoslužbou a prezentací
Koncert Pavla Helana
Letní tábor A Rocha
Založit přírodovědný klub AR v Dobrém
Akce v areálu pro místní občany z Dobrého, Podbřezí i dalších obcí
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Naši organizaci podpořili v roce 2018:
Královéhradecký kraj
Obec Podbřezí
Obec Dobré
Město Česká Skalice
Sbory CB v České Skalici, Dobrušce a Bystrém
Církve - CCOB Chicago, Mount Zion Cliviger UK
Dary od fyzických osob
Jsme vděčni Pánu Bohu za jeho laskavé vedení A Rocha v minulém roce, ale
také všem přátelům českého AR projektu za jejich neutuchající podporu. Bůh
nechť vám všem odplatí vaši přízeň vůči nám svoji dobrotou a láskou.
Tým A Rocha a Správní a Dozorčí rada AR

A Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.
517 93 Dobré 85
IČ 26552388
www.arocha.cz
Bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 78 - 648520287/0100
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