
Výroční zpráva A Rocha v roce 2017  

Rok 2017 byl rokem pilné práce, nasazení všech členů týmu, rok setkávání a 

zajímavých akcí. Po celé období nás provázela laskavá boží přízeň a dobrota. Jsme vděční za dobré a přátelské vztahy 

v celém týmu a kontakty se členy obou Rad.  

1. Radosti a starosti s ekozahradou. 
Po ukončení výstavby centrálního rybníčku jsme v minulém roce pokračovali na vybudování dalších čtyř tůní. 

Nejrůznější skupiny dobrovolníků temovali dno i břehy těchto nádrží, vysazovali vodní květiny, ale též stavěli další 

malé stavbičky jako broukoviště, ohradu pro jedlý les, hadníky a jiné. Skupina dětí ze základní školy Dobré vysázela 

keřový lem podél vodního kanálu. Nepříjemné překvapení přinesla menší letní povodeň, jež proběhla Skalím a 

,,ukousla‘‘ kus břehu potoka. Podobný problém nastal též u našeho splavu u Krejčovy pily. Obě místa jsme museli 

nechat opravit. Jinou negativní věcí byl silný letní nárůst řas v největším jezírku a jeho nutné čištění. Radost nám též 

pokazilo opakované zborcení stěny kontejneru pro ledňáčky. Pro letošní hnízdní období jsou funkční dvě ze čtyř nor. 

Stojíme nyní před úkolem výstavby druhé 

pozorovatelny-hidu na okraji obecní cesty a mokřadu. 

Celý biotop přitahuje desítky návštěvníků a pestrou 

boží havěť. V rybníčku jsme objevili několik stovek 

čolků horských, skokanů hnědých, potápníků, nad 

hladinou krouží na deset druhů vážek a šidélek. Hostem 

zde bývá ledňáček, kachny divoké, konipasi bílý i horští. 

Stopy zde opakovaně zanechává lovící vydra. V mělké 

části jezírka kvetly v létě stulíky, lekníny, zevary, 

puškvorce a jiné krásné vodní květiny. Součástí 

mokřadu je jedlý les asi deseti druhy stromů a keřů, 

jejichž plody můžete ochutnat. Také bylinková spirála 

celé léto barevně kvetla a zajímavě voněla.   

 

2. Lidé odcházejí a přicházejí 

V týmu Jsme opravdu srdečně vděčni jeden za druhého. Pokud vznikala menší 

napětí, tyto tenze byly spíš v pohledu na to, jak různě můžeme řešit úkoly. Vždy se 

nakonec dařilo najít rozumný koncensus. 

Náhlým, i když předpokládaným překvapením byl odchod Věry Diblíkové. Věra nás 

provázela svoji věrnou a pečlivou prací po několik let, zejména jako archivářka, 

administrativní pracovnice a provozní. Osvědčila se při jazykových úpravách textů i 

svým smyslem pro pořádek. Oceňovali jsme také její technické dovednosti. 

Důvodem jejího odchodu bylo nedostatečné finanční ohodnocení a problém s 

dojížděním. Na Věrku 

rádi vzpomínáme a 

přejeme ji lépe 

placené místo. 

Finanční zdroje na 

zajištění 

zaměstnanců jsou po celou dobu naší práce velmi 

nestabilní stránkou. S umenšováním počtu pracovníků 

souvisí hledání náhrady. Jak za Věru, tak za Radku, 

která snížila úvazek.  



Po řadě jednání vidíme jako potencionálního nástupce obou Janu Ledečovou. Ledečovi patří dlouhodobě k našim 

podporovatelům a přátelům. Jana navíc již dva roky pracuje jako dobrovolník v klubu v Podbřezí. Účastní se i dalších 

víkendových aktivit. Na počátku září 2018 by měla odletět na 6-8 týdnů na stáž do Portugalska. Na pobřeží v místě 

nazvaném Gruzinha, kde A Rocha před 38 lety vznikla, by měla zažít něco z radosti a nadšení prvních pionýrů (A 

Rocha zde vznikla asi v r. 1980). Obohacení naší práce přináší dva noví zaměstnanci slečna Martina Ivaničová a Robin 

Holec, jsou nám přiděleni a placeni pracovním úřadem v rámci EU grantu ,,rozvoj zaměstnanosti‘‘.  Oba vykonávají 

nejrůznější pomocné práce, ale účastní se i našich aktivit, přednášek, kroužkování a vypomáhají i v administrativě. 

Oceňujeme jejich snahu i zájem, s nímž se snaží zvládat všechny svěřené úkoly. Věříme, že jejich roční působení 

v naší organizaci bude přínosem pro nás i pro ně 

samotné.  

Neustále vyhlížíme nové pokračovatele v celé práci. Vše 

bude ovšem velmi závislé na lepším získávání financí na 

personální obsazení. V případě Jany Ledečové se 

hodláme pokusit sehnat zdroje z místních sborů CB, ale 

vyzýváme i vás naše členy a podporovatele, abyste se 

připojili pravidelnou pomocí k vytvoření jejího platového 

fondu. K personálním změnám patří také uvést odchod 

Radky Světlíkové ze správní rady. Na její místo nastoupil 

Petr Pokorný a jeho místo v dozorčí radě doplnil kazatel 

Jan Šrámek z České Skalice.  

 

3. Kontakty s obcemi, městy a Královéhradeckým krajem 

Po celý rok jsme se snažili spolupracovat s nejbližšími obcemi a městy.  Domovskou obec Dobré jsme se pokusili 

vtáhnout do přípravy evropského grantu. Záměr vytvořit s ní naučnou stezku Skalím směrem ke Krupárně 

s pokračováním rekonstrukce takzvané „staré cesty“ od pily směrem k Dobrému nakonec nevyšel. Důvodem tohoto 

neúspěchu byly jednak administrativně-právní důvody, časová tíseň a především nedostatečná alokace finančních 

prostředků a celkový záměr grantu. Priorita rekonstrukce Krupárny nedávala možnost tak velkého podílu na 

záměrech obce – vybudování stezky pro veřejnost, čističky odpadních vod potoku ve Skalí a další věci. Dobré nás 

každoročně podporuje částkou deset až patnáct tisíc. Vděční jsme též za spolupráci s obcí Podbřezí (Skalkou). Občané 

obou vesnic se rádi účastní pravidelných měsíčních přednášek, jarních a podzimních ptačích festivalů, koncertů a tak 

dále. Pozitivně se zlepšila informovanost a povědomí o naší práci v Dobrušce. Napomohl tomu zřejmě i obsáhlý 

článek o naší práci v prvním Dobrušském almanachu. V letošním druhém ročníku připravujeme pokračování našeho 

sdělení o funkci A Rocha jako ekologického 

poradenského infocentra. Také v Dobrušce míváme 

přednášky pro školní děti, zejména ve speciální škole. 

Prostřednictvím Petra Pokorného chceme navázat 

spolupráci s gymnáziem. Opakovaně se potkáváme 

s důchodci z Náchoda, Dobrušky a České Skalice. Česká 

Skalice je naším prostorem nejen pro zapojení CB, ale i 

pro pokračující spolupráci s DDM Bájo. Žel, jsme zde 

nerozjeli další ročník klubové práce, ale chceme posílit 

spolupráci s Vilou Čerych (slavnost Dne stromů). S dětmi 

jsme na jaře uklízeli odpadky v českoskalické Bažantnici 

a Babiččině údolí. Spolupráce s Krajským úřadem v HK se 

odehrává setkáváním na poradních sborech, na něž 

dojíždí Jana Poláčková, Pavel Světlík a Jana Ledečová.   

 

 



4. Kontakty s ČSO,ČSOP,CHKO Orlické hory, NP Šumava a prachatickou Dřípatkou  
Spolupráce s ČSO se projevuje v mnoha našich aktivitách, v kroužkovacích projektech na Orlickém Záhoří, 

Josefovských loukách a také na Šumavě v Boleticích. Udržujeme silný kontakt s pracovníky NP Šumava, zejména 

s ředitelkou pro ekologickou výchovu Martinou Kučerovou. NP nás podporuje materiály pro ekologickou výchovu. 

S prachatickou Dřípatkou spolupracujeme na jarním Vítání, Podzimním festivalu ptáků a také již tradiční zářijové 

výstavě hub. Boletický vojenský prostor, kde jsme po osm minulých let prováděli monitoring, se nám nyní částečně 

uzavřel. Povolenky máme pouze pro víkendy. Prostřednictvím AOPK jsme podali nové žádosti o možnost pokračování 

monitoringu v širším časovém rámci. Ředitel AR byl také pozván ke slavnosti vypuštění stádečka exmoorského-

keltského ponyho na přírodní památku Plachtu. Jednalo se o krátké biblické slovo a modlitbu požehnání pro tato 

vzácná zvířata a celou lokalitu. Jindy (říjen/2017) se 

ředitel účastnil výroční ornitologické konference v Písku 

a přispěl svým referátem o ekovýchově. Zapojili jsme se 

také svými podpisy ke kritické petici vůči vedení CHKO a 

to na základě výzvy pracovníka ČSOP Davida Čípa. Pod 

vedením agentury EUROGLACENSIS jsme podali na 

konci 9/2017 žádost o velký jedenácti miliónový grant 

v programu přeshraniční spolupráce s Polskem. Naše 

šance na získání tohoto grantu, ale i rizika jeho 

uskutečnění jsou značná. Jde zejména o naší 10 % 

participaci a také předfinancování vložených prostředků 

pravděpodobně ve dvou časových etapách.  

 

5. Spolupráce s církvemi a farnostmi 
Na tomto poli existují stále velké rezervy. Nejsme zřejmě dostatečně asertivní, abychom se víc prosazovali. Možnosti 

oslovení lidí jsou např. nejen při návštěvách lokálních sborů a církví, ale účasti na sjezdech mládeže, setkání dorostů, 

při seniorátních dnech a tak dále. Žel, musíme konstatovat, že zejména Církvi bratrské chybí holistický pohled na 

spasení, jehož součástí je vykoupení v Kristu pro celé stvoření (dopis Římanům kapitola 8). Pokud církve vnímají 

spásu určenou úzce jen pro člověka a vyznávají evangelikální, či spíše fundamentalistický, eschatologický kontext a 

teologii, pak stvoření stojí pouze na okraji jejich zájmu. Spolupracujeme zejména s Církví bratrskou v České Skalici, 

částečně v Dobrušce, Náchodě, Litomyšli, Husinci atd. V rámci českoskalického sboru organizujeme každoročně dvě 

neděle AR s kázáním na environmentální téma spolu s finanční sbírkou. Zapojili jsme se zde přednáškami do práce 

klubu seniorů. Jednotlivci nebo i skupiny mládeže či 

starších členů sboru nám přijíždějí pomáhat jako 

dobrovolníci. Ředitel AR oslovil účastníky podzimní 

kazatelské konference. Shromážděným ukázal prezentaci 

o zamýšlené druhé etapě rekonstrukce Krupárny. 

V pozitivním případě, že půjdeme do tohoto obrovského 

kroku, budeme potřebovat zmobilizovat naše sbory a 

farnosti, aby nám pomohli nejen svými dary, ale také 

půjčkami na předfinancování projektu. Pro letošní rok 

řešíme připravenost týmu zajistit při celostátním setkání 

dorostů v Praze jeden a půl hodinový workshop (3x za 

sebou).  

 

 

 



 

6. Velká šance a její rizika 

Pod vedením agentury EUROGLACENSIS jsme podali na konci 9/2017 žádost o velký jedenácti miliónový grant 

v programu přeshraniční spolupráce s Polskem. Naše šance na získání tohoto grantu, ale i rizika jeho uskutečnění 

jsou značná. Jde zejména o naší 10 % participaci a také předfinancování vložených prostředků pravděpodobně ve 

dvou časových etapách.  

S modlitbami, pochybnostmi, ale i odvahou jsme na konci září 2017 podali aplikaci EU grantu na druhou fázi 

rekonstrukce centra. Prováděcí projekty zpracovala skupina architektů vedená Mg. A. Janem Světlíkem a Jakubem 

Řehákem. Na zpracování grantu odvedla spoustu pilné práce Jana Poláčková. Jak již jste slyšeli, nedopadlo to, ale 

úředník z Kraje naše podání vysoce hodnotí a povzbuzuje k zopakování v přesném časovém harmonogramu jako loni. 

Bude však potřeba z naší strany učinit několik kroků. Jednak, rozšířit ideový obsah žádosti a to zejména ve spolupráci 

s obcí Dobré. K rekonstrukci Krupárny přidat s místní obcí společné úsilí o vytvoření naučné stezky údolím zvaným 

Skalí. Dále navrhnout vytvoření projektu nebo prozatím záměru vybudování rostlinného čisticího systému /biotopu/  

na soutoku dvou lesních potůčků. Navíc je třeba přidat druhý větší záměr na rekonstrukci tzv. staré, historické cesty 

úvozem od mostu před Krupárnou do kopce směr Dobré.  V každém případě nás čeká náročná cesta hledání nového, 

přiměřenějšího polského partnera. A také předběžné najití příslibů finančních prostředků na zajištění naší 10% 

participace, ale též jednání o předfinancování celého grantu. Participační 10% část chceme hledat u našich domácích 

i zahraničních přátel a sborů. O předfinancování se chceme pokusit jednat s jednotlivci, místními sbory, bankami a 

obrátit se též chceme na KÚ v Hradci Králové. Riziko tohoto projektu spatřujeme zejména v případném časovém 

zpoždění plateb z EU kanceláře (v řádu měsíců). Přes tato rizika a případné tenze je pro nás tento krok významnou, 

možná neopakovatelnou příležitostí. Modlíme se k Pánu Bohu, aby on sám otevřel tuto cestu. V negativním případě 

budeme muset trpělivě čekat na jiná řešení. 

Závěrem je možno říci, že rok 2017 byl opět rokem pilné práce všech pracovníků výkonného týmu A Rocha, ale 

také časem věrné pomoci všech ostatních přátel a podporovatelů AR. Například týmů lidí rekonstruované Správní i 

Dozorčí rady, jejíž členové byli s námi v občasném osobním spojení nebo nám pomáhali i zprostředkovaně 

telefonem, e-maily -  přes internet. Také mnozí jednotlivci, přátelé v širší rodině české AR z domova i z ciziny se 

podíleli a účastnili všeho krásného dění a denního dobrodružství. Zato jim, ale především samému živému Bohu a 

Kristu Ježíši patří náš velký dík. 

 


