A Rocha – Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.

Výroční zpráva 2019

Obsah:
1. Naše poslání
2. O nás
3. Personální zajištění
4. Úvodní slovo ředitele
5. Zpráva o činnosti
6. Projekty
7. Ukázková přírodní zahrada
8. Tragická událost
9. Plány
10. Poděkování

1. 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.

2. 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
www.arocha.cz
Sídlo: Dobré 85, 517 93

IČO: 26552388
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 78648520287/0100
Tel: 775 042 228, e -mail: psvetlik@seznam.cz
Facebook @arocha.cz

3. Personální

zajištění
Mgr. Pavel Světlík, ředitel (úvazek 1)
Filip Laštovic, lektor (úvazek 0,6)
Ing. Jana Poláčková, fundraising (úvazek 0,5)
Radka Světlíková, administrativa (od 1. 3. 2018
dobrovolnice)
Milan Hojný, technický manažer (úvazek 0,5)
Bc. Jana Ledečová, asistent, lektor (úvazek 1)
Eva Vašáková, provozní (úvazek 0,5 od 1. 12. 2019 do 1. 12.2020)
Úvazky zaměstnanců celkem: 3,6 od prosince 4,1.

Abecedně si připomeňme jejich úkoly a nasazení.

Milan Hojný - náš technický pracovník. Věnoval se dalšímu rozšíření venkovního
areálu přírodní zahrady a to vybudováním šesté a sedmé vodní tůně. Dále
dokončení druhé větší pozorovatelny nebo změnám při modernizaci naší
centrální kuchyně. Přitom všem Milan zabezpečoval spoustu dalších dílčích úkolů,
drobných oprav nebo docela náročné třídění a odvoz odpadu.

Filip Laštovic - lektor ekologické výchovy. Věnoval svůj pracovní čas
ekologickým klubům v Podbřezí a v Dobrém, přednáškám na centru nebo pro
veřejnost v okolních obcích, tvorbě programů, péči a rozšiřování ekologické
zahrady. Účastnil se též monitoringu na Orlickém Záhoří a v Boleticích. Filip se
podstatně zasloužil o úspěch jarní výstavy sbírek přírodnin na centru a výstavy
hub.

Jana Ledečová - lektor ekologické výchovy a administrativní pracovník. Jana se
též věnovala dětským klubům, ale přebírala postupně i podstatný podíl
administrativy od Radky S., jak při vedení pokladního deníku, tak při vyřizování
korespondence, instalace výstavy přírodnin a výstavy hub. Vedla náročnou
přípravu a vlastní průběh dětského tábora AR. Pomáhala všestranně
v nejrůznějších službách. Spolu s P. Světlíkem např. objížděla východočeské sbory
Církve bratrské s hezky vypracovanou prezentací AR.

Jana Poláčková - pracovnice pro fundraising a administrativu. Větší část její
pracovní náplně tvoří pečlivé vypracování grantových aplikací zvláště pro KÚ
Královéhradeckého kraje a spolupracujících obcí a města Česká Skalice a jejich
včasné podání a posléze vyhodnocení. Jana též zajišťuje personálie, smlouvy o
provedení práce, přijímání nových pracovníků, fakturaci našich nasazení ve
školách i na veřejnosti a jinou administrativu. Postupně také předává své bohaté
ekonomické zkušenosti Janě Ledečové.

Pavel Světlík - ředitel AR se spolu s ostatními snažil o koordinaci práce, řešil
navazování kontaktů s dalšími podporovateli, zejména v minulém roce s
východočeskými sbory Církve bratrské. Udržoval a navazoval nové kontakty se
zahraničními partnery, ale i s českými spřátelenými organizacemi – zejména
s ČSO, ČSOP, NP Šumava, CHKO Orlické hory, vedením VÚ Boletice. Opakovaně
kázal a vedl bohoslužby na ekologicko-křesťanská témata v několika sborech CB i
v CČE.

Radka Světlíková - již dobrovolník, zajišťovala spolu s Janou L. zaznamenávání
účtenek v pokladním deníku, proplácení faktur, vedla korespondenci s domácími i
zahraničními sponzory, napsala podrobnou půlroční a roční zprávu pro vedení
mezinárodní A Rochy. Pečovala o hosty a podílela se jako „matka Roši“ na různých
aktivitách. Svoji pomocí, radou i řešením vzniklých situací přispívala ke klidné
atmosféře v týmu. Také pomáhala při péči o venkovní areál AR, bylinkový záhon
atd.

Eva Vašáková - náš nový zaměstnanec na roční smlouvu v rámci EU projektu
zaměstnanosti. Paní Vašáková nastoupila do práce těsně před Vánocemi 2019 jako
pomocná síla, prozatím se velmi dobře zapracovává. Zvládá nejen úklidové práce,
ale pomáhá například i v administrativě – třeba při zanášení dat o kroužkovaných
ptácích přes tzv. RINGS. Paní Eva je velmi pečlivá a zapadla mezi nás jako do
rodiny.

4. Úvodní slovo ředitele - Rok 2019 byl v A Rocha časem pilné práce, starých
osvědčených aktivit, ale také nakročením na nové, dosud neprošlapané chodníčky.
Podívejme se dnes vděčně zpátky. Se žalmistou Davidem v jeho 103. žalmu
můžeme směle vyznat: „Dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej na žádné
jeho dobrodiní.“ Co byla ta boží dobra, jež jsme prožívali? Byla to především práce
sama o sobě, která nám připravovala různé výzvy. A také to, že v týmu
spolupracovníků, navzdory všem našim rozdílům a osobním založením, vládla
podstatná jednota.

Zpráva o činnosti, některé aktivity:
SKRYTÉ POKLADY Z DÍLNY STVOŘITELE

Na přípravu velmi pracná, ale krásná a zajímavá měsíční výstava přírodnin
z našich depozitářů přilákala více jak šest set návštěvníků, zejména školních dětí a
mladých lidí. Také však širokou veřejnost. Zejména Filip Laštovic a Jana Ledečová
odvedli jako architekti výstavy jak při přípravě tak při vlastním průvodcovství
spoustu kreativní práce. Měli při tom všem hodně vtipných nápadů, jak živočichy
zarámovat do přírodních kulis. Přírodniny byly doplněny vhodnými biblickými
verši nebo citáty starých církevních otců, tak měla tato výstava i misijní charakter.
Po jejím ukončení prošly všecky přírodniny očistným dezinfekčním procesem
tzv.“plynováním“, chránícím sbírky před napadením škůdci.

EVVO = EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

Návštěvy škol na ekocentru nebo naše ve školách patří k podstatné složce naší
služby. Jana s Filipem i Pavel pracovali na inovaci starších a rozšíření programů.
Zpracovávají nový nabídkový list. Školní návštěvy u nás odjížděly nadšené nejen
z programu, ale celkově z možností prohlídky celého areálu přírodní zahrady,
jindy z možnosti zkoumání „vodních breberek“, odchytu a kroužkování ptáků
nebo i z posezení u našeho ohniště, kde si opekli vuřty či jiné dobrůtky. K EVVO
patří také vzdělávání zaměstnanců a to nejen na KAPRADÍ (Konference a
praktické dílny), ale třeba na olomouckých konferencích konaných ČSOP. Jana
Ledečová je přihlášená na průběžný roční vzdělávací kurz. Radka Světlíková byla
při Kapradí oceněna za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty v Královéhradeckém kraji. Součástí naší práce je každý týden vedení dvou
dětských klubů, v Podbřezí již deset let a nově v Dobrém.
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST PRO VEŘEJNOST – CESTOPISNÁ A PŘÍRODOVĚDNĚ ENVIRONMENTÁLNÍ TÉMATA
Naše ekocentrum je v podzimním, zimním a časně jarním přednáškovém cyklu
hojně navštěvováno. Návštěvnost se pohybuje mezi 35 a 85 návštěvníky na jedné
akci. Máme tak celou řadu milých pravidelných „štamgastů“ z blízkých vesnic, ale
přicházejí i noví návštěvníci. Jindy vyjíždíme na jiná místa na pozvání, např. Jana
Ledečová měla svoji přednášku o Vodě v krajině nejen doma na A Rocha, ale také
při velkém jubilejním setkání široké zemědělské rodiny v Bučině u Vysokého
Mýta. Jindy Pavel a Jana přednášku o čižbě prezentovali postupně pro dobrušskou
veřejnost, NP Šumava na centru na Kašperských horách, prachatické Dřípatce a
nakonec v českoskalickém klubu seniorů. Toto opakování na různých místech nám
umožňuje lépe a rychleji propagovat naši práci. Některé přednášky na Krupárně
působily mezi účastníky /např. Vlci za dveřmi ing. Remeše z CHKO Orlické hory/ i
zdravou tenzi. K tomu patří tradiční dvojí: Vítání ptačího jara a podzimní ptačí
festival.

CESTY NA SBORY CÍRKVE BRATRSKÉ A JINÉ CÍRKVE - JEJICH PODPORA, HLEDÁNÍ
MOSTŮ K JINÝM CÍRKVÍM PRO DALŠÍ ROK
Tandem J. Ledečová a P. Světlík navštívili v minulém roce celou řadu sborů Církve
bratrské zejména ve východních Čechách. /Úpici, Náchod, Českou Třebovou,
Bystré, Litomyšl, Českou Skalici/ sbor CČE v Tisu a v Horním Jelení a v Neveklově
ve středních Čechách. Pavlova tématická kázání a Janina hezká prezentace
přinesla více poznání o smyslu naší práce a také větší finanční podporu naší
služby. Účastnili jsme se také s prezentací na křesťansko-environmentální
konferenci, pořádané Komenského bohosloveckou fakultou v Praze. Pro tento rok
plánujeme návštěvu sboru CČE ve Žďáru nad Sázavou a Pavel bude kázat v římskokatolické církvi v jihočeských Kaplicích. Výzvu s nabídkou podobné služby jsme
zaslali na přelomu roku 19/20 na pět pražských sborů CB v Praze, ale zůstala
zatím bez odezvy.
LETNÍ TÁBORY
Připomeňme jen dva ze čtyř. Ten nejdůležitější Rošácký: Tým vedoucích vedených
J. Ledečovou se zhostil náročného úkolu velmi dobře. Na třicet dětí a kolem deseti
vedoucích vytvářeli pracovní a pohodovou atmosféru, utužovali stará a vybudovali
nová přátelství. Program oproti jiným létům byl mnohem více ekologicky laděný.
Děti se zabývaly nejrůznějšími přírodovědnými aktivitami a odjížděly jako vždy
z tábora nadšené. Skvěle spolu přitom fungovali i Milan Hojný a Vašek Hovorka při
výrobě ptačích budek. Ty si děti nejen mohly na táboře vyrobit, ale odvézt i domů.
Zůstává palčivou otázkou, kde sehnat více ochotných vedoucích, kteří darují svůj
dovolenkový čas této práci.

Naší radostí bylo nahlédnout a částečně se podílet na přírodovědně zaměřeném
táboře německé CVJM (YMCA) z oblasti Goerlitz. Kemp byl veden s německou
pečlivostí, spojoval vhodně křesťanské programy a přírodovědná zkoumání a
vynesl též podstatně vyšší finační podporu. Údolí Zlatého potoka znělo při tomto
táboře spoustou písní. Oba tábory, jak A Rocha, tak německá CVJM také obětovaly
jeden den praktické práci v terénu, což jsme velmi ocenili.

KONCERT PAVLA HELANA

Pro radost a z vděčnosti za všestrannou přízeň širokého okruhu veřejnosti jsme
v červnu pozvali křesťanského zpěváka Pavla Helana. Koncert se odehrál na
stráni, která byla dost prostorným hledištěm pro skoro 300 návštěvníků. Pavel byl
„odvázaný“, vtipný, lidé nadšeni. Jako předzpěvák vystoupil nadějný hudebník
Jakub Kopřiva.

6. PROJEKTY: DÍLNA A REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

Dvě věci se pohnuly díky grantům: To je především vybavenost dílny stojanovou
vrtačkou, menší hoblovkou, pokosovou a pásovou pilou i jinými výbornými
pomocníky. Stroje jsou již skvěle využívány zvláště Milanem Hojným při opravách
starých a výrobě nových budek, krmítek a jiných zařízení pro ochranu přírody.
Někdy se na výrobě účastní pod vedením vedoucích Milana nebo Filipa i klubové
nebo táborové děti.

Druhou viditelnou změnou podle návrhu Jana Světlíka
a pracné pečlivé instalace Milana Hojného je zásadní
rekonstrukce kuchyně. Zatím je to vybavení novými
velkými dřezy, nerezovou kuchyňskou pracovní
plochou s regály. Čekáme s napětím, zda dopadnou i
další finance na vybavenost kompletním nábytkem a
kuchyňskými spotřebiči – varnou deskou, sporákem,
myčkou, lednicí….
Na kofinancování této dosti drahé záležitosti máme
pomoc od jednotlivých přátel A Rocha a další
očekáváme.

7. DALŠÍ ROZVOJ A CERTIFIKACE UKÁZKOVÉ PŘÍRODNÍ ZAHRADY
V červenci roku 2019 došlo k očekávané návštěvě komise pro certifikaci našeho
venkovního areálu. Komise s neskrývaným nadšením konstatovala připravenost
areálu pro jeho certifikaci. Získali jsme max. počet kladných bodů, jediná výtka a
doporučení komise se týkala nedostatečného sběru a využití dešťové vody. Na
odstranění tohoto nedostatku pracujeme a plánujeme dva sběrné kontejnery.
Zahradní certifikovaný areál byl v minulém roce obohacen dalšími dvěma
rybníčky, jedním u přední pozorovatelny, druhý vznikl na kopci v místě starého
sadu a nově vzniklého oploceného keřového remízku. Ten byl napuštěn vodou
pořízeným výkonným čerpadlem, umístěným v blízkosti domu. V prostoru
zahrady vznikl další hmyzí hotel pro včelky samotářky, doplněn byl další ptačník
z vrbových prutů. Zahrada zejména v jarním a časně letním období pulsuje
pestrým životem, tůně obývá několik druhů měkkýšů, deset druhů vážek a šidélek,
rybníčky navštěvují divoké kachny, potápka malá, v březích pobíhá pisík nebo zde
loví ledňáček. Nádherně kvetoucí bylinková spirála je plná včel, čmeláků a
několika druhů motýlů. Plánujeme vybavenost zahrady lavičkami, základní
informační tabulí i malými cedulkami s názvy rostlin, keřů či stromů.

8. TRAGICKÉ DNY A ROCHA INTERNACIONAL JSOU TAKÉ NAŠÍM TĚŽKÝM SNEM
Na konci října 2019 zasáhla A Rocha práci na celém světě tragická událost našich
britských přátel. 28. října při autohavárii v Jihoafrické republice zahynula
Miranda Harris, Chris a Susanne Naylor. Petr přežívá ve svém britském domově
komplikovaná zranění. Rodinám pozůstalých jsme vyjádřili svoji účast a také
poprosili naše místní sbory o přímluvné modlitby. V časopise BRÁNA i v našich
Zprávách jsme informovali o této bolestné události naše přátelé zvláště sbory
Církve bratrské. Na vzpomínkové setkání do Anglie by v tomto roce měli odjet
manželé Světlíkovi a Štifterovi. Chováme naději, že situace zraněného Petera
Harrise se natolik stabilizuje, že by dokonce mohl být účastníkem naši červnové
výroční konference.

9. PLÁNY V ROCE 2020
Kromě průběžně probíhající práce v klubech, EVVO ve školách a pro školy na
centru, aktivit pro církve i sekulární společnost nás v tomto roce čeká několik
nových aktivit. Je to především IX. celostátní konference České A Rocha – po
dvaceti letech. Chceme se sejít v jihočeském Husinci, kde jsme před dvaceti lety
práci začínali. Přislíbena je účast zahraničních hostí z Anglie především Davida
Bookleesse , Gerryho Rawcliffa, Maureen Morris, možná i Petera Harrise, ze
Švédska se hlásí vedoucí skupiny Swedish Friends of A Rocha Arné Moernerud. Na
konferenci předpokládáme asi 45 účastníků a k tomu osm lidí z týmu AR a
pracovníci sboru CB v Husinci. Druhou důležitou akcí je dobrovolnický pracovní
týden na Krupárně v červenci. Předpokládáme účast kolem třiceti lidí různých
generací. Hledáme další mladé lidi z okolních křesťanských sborů. Máme
přihlášené účastníky z Německa, Kanady, USA a Holandska a také několik
důchodců za skupiny kolem Kena Perryho ze Severního Irska. Třetí akcí je Krajská
environmentální olympiáda pro středoškolské studenty. Měla by proběhnout na
Krupárně na počátku měsíce října. Minulý rok jsme byli na “čumendu“ na stejné
soutěži ve skanzenu v Krňovicích. Také s touto akcí bude hodně práce.

OBROVSKÁ VÝZVA
V rámci projektu MASKA jsme se nyní dostali – ke značně velké možnosti získání
většího objemu finanční prostředků na vzdělávání našich pracovníků. A tím také
dalších subjektů, škol, klubů, církví. V rámci tohoto grantu nás čeká náročná cesta.
Během dvou let bychom měli vyčerpat prostředky v hodnotě kolem osmi set tisíc
korun. Prosíme za vaše modlitby za boží světlo, vedení a pomoc. Díky!
11. PODĚKOVÁNÍ
V práci jako tým neumdléváme, někdy procházíme menšími tenzemi s
nedostatkem moudrosti, co jsou priority naší společné cesty. Potřebujeme vaši
podporu a to především v přímluvných modlitbách, ale také v doprovázení naší
služby, projevenou vaší účastí při různých akcích nebo upozorňováním a
propagací našeho působení. V tomto směru nám nyní pomáhá paní ing. Eva
Čejchanová, redaktorka BRÁNY, která upozorňuje na naše aktivity s velkou
vstřícností. Díky tedy i vám za projevy podpory, a v neposlední řadě také za pomoc
finanční. Bůh vám sám buď odměnou a požehnáním za vámi projevovanou
dobrotu a lásku ke společnému dílu.

