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Obsah
Úvodní slovo ředitele ....................................................3
Naše poslání ..................................................................3
O nás .............................................................................3
Personální zajištění ........................................................5
Zpráva o činnosti ..........................................................6
Programy EVVO pro školy ....................................6
Klubová činnost ...................................................7
Akce ....................................................................7
Tábory .................................................................8
Brigádníci.............................................................8
Misie....................................................................9
Projekty ...............................................................9
Spolupráce .................................................................. 10
Poděkování .................................................................. 10
Plány............................................................................ 11
Biblické slovo ............................................................... 12

2

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 21 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: Daniel 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
Instagram arochadobre
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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 (dobrovolnice)
Milan Hojný, technický manažer (0,5 úvazku)
Bc. Jana Ledečová, lektorka a asistentka ředitele (úvazek 1)
Eva Vašáková, provozní (0,5 úvazku)

Úvazky zaměstnanců celkem: 4,1
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Zpráva o činnosti
V roce 2020 uspořádala naše organizace pouze omezené množství akcí a
provozovala méně pravidelných aktivit. V rámci environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO) byly uskutečněny:
• 3 přednášky
• 26 schůzek přírodovědných klubů zejména pro děti z obcí Dobré a
Podbřezí
• 22 environmentálních výukových programů s účastí 330 dětí.
• Zeliáda a okurkiáda s přednáškou a přírodovědnou soutěží (15. 2.)
• Kurz ornitologie pro děti - Orlické Záhoří (17. - 19. 6.)
• Neděle A Rocha ve sborech Církve bratrské – Náchod (2. 2.), Česká
Skalice (4. 10.), Letovice (11. 10) a Církev českobratrská evangelická v
Sázavě (31. 5.)
• Letní tábory – YMCA z Německa, spolek Barbořice z Kroměříže,
• Komentované výstavy hub – Prachatice (24. 9. - 26. 9.), Dobré (17. 20. 9.)
• Podzimní festival ptáků – Dobré (3. 10.), Česká Skalice (4. 10.)
• Průvodcovství v přírodní zahradě pro zájemce
• Vzdělávání lektorů – Botanický kurz v CHKO Orlických horách, Kapradí
(konzultace a praktické dílny k ekologické výchově), Specializační studium
koordinátorů environmentální výchovy
Programy EVVO pro školy a spřátelené organizace
Smyslem výchovných a vzdělávacích
environmentálních programů je umožnit dětem
vytvořit si kladný vztah k přírodnímu prostředí a
organismům v něm. Poskytujeme dětem bezpečné
zázemí k objevování přírodního světa u nás v Přírodní
ukázkové zahradě. Cílovou skupinou jsou děti
z mateřských, žáci ze základních a studenti ze
středních škol.
Příjemci našich služeb v roce 2020 byli: ZŠ a MŠ
Podbřezí, ZŠ a MŠ Dobré, ZŠ a PRŠ Opočenská,
Dobruška, ZŠ a MŠ Studnice, Gymnázium Dobruška.

6

Klubová činnost
Přírodovědné kluby AR probíhají v obcích Podbřezí a Dobré pro žáky základních
škol během školního roku. Děti při programech provází Filip Laštovic a Jana
Ledečová. Většina programů se
odehrává venku a je zaměřena na
praktickou ochranu přírody (např.:
tvorba tůní, údržba ptačích budek,
úklid, sázení stromů a keřů) a průzkum
okolních prostředí (čtení stop,
pozorování živočichů, tvorba
z přírodních materiálů). Samozřejmě je
čas i na hry.
Akce
Přednášky
Naše ekocentrum pořádá přednášky zaměřené na problematiku ochrany
přírody a biodiversity a nebo cestování po zajímavých přírodních oblastech.
Přednášejícími jsou odborníci zabývající se například ornitologií, mykologií,
botanikou, zoologií, lesnictvím, myslivostí či ochranou přírody a zdrojů.
Zeliáda, okurkiáda a chlebování
Tradiční únorová Zeliáda se těší velké
pozornosti místních lidí. K programu
výborně přispívá česko-skalický sbor CB,
jak sestry v kuchyni, tak hodnotící
komise. Svými písničkami nám posloužil
Šimon Konečný. Program
s přírodovědnou soutěží a ochutnávkami
sestavil tým AR pod vedením Milana
Hojného.
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 si zvyšujeme znalosti v oblasti
ornitologie.
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Výstava hub v ekocentru A Rocha a v Prachaticích
Tradiční akce jsou vyhledávané širokou veřejností i
blízkými školami. Součástí výstav je přednáška a
výstava na nekonečné téma houby. Pro školní
návštěvníky je připravena komentovaná prohlídka
výstavy. Zájemcům jsou poskytovány podrobnější
informace.
Vítání ptačího zpěvu a Podzimní festival ptactva
v okolí obce Dobré a v České Skalici
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.
Mezi návštěvníky našich akcí patřili:
Rodiny s dětmi, senioři a vůbec široká
veřejnost z okolních obcí z Dobrého, Podbřezí, Dobrušky, České Skalice,
Opočna, Nového Města nad Metují, Náchoda, Jaroměře.
Letní tábory
Letní pobyty na ekocentru využily dvě
organizace CVJM YMKA Goerlitz a
Mateřské centrum Barbořice
z Kroměříže. A Rocha poskytla zázemí a
několik programů pro děti.
Brigádníci

Každý rok využijeme nabídky firem nebo
dobrovolníků, kteří jsou ochotni pracovat
pro přírodu. Rádi se vracejí ke smysluplné
práci s viditelnými výsledky.
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Misijní činnost
Během všech akcí, klubů, EVVO programů
a táborů zazní alespoň zmínka o naší víře.
S dětmi v klubech čteme křesťanské knihy
pro děti, na akcích proneseme krátké
slovo z bible a modlitbu.
Během roku navštívíme s bohoslužbou
některé sbory Církve bratrské například v
Bystrém, České Skalici, v Sázavě,
Letovicích.
Příjemné prostředí ekocentra využívají zejména členové Církve bratrské ke
křtům v našem přírodním jezírku.
Projekty
Projekty podporované Královéhradeckým krajem byly
čtyři.
• Modernizace kuchyně II. etapa – realizované
v programu Rekonstrukce a modernizace objektů
a zařízení využívaných pro volný čas dětí a
mládeže (20SMR08). Díky projektu byla
dokončena kuchyň.
• Dotační program Akce a aktivity v oblasti EVVO a
podpora celoroční činnosti a rozvoje středisek
ekologické výchovy (20ZPDU1-0002) umožnil
realizovat dva projekty: „Poznáváním přírody
k jejímu porozumění“ – realizace EVVO a „Lepší
zázemí pro EVVO“ – zbudování knihovny a dvou záchodů I. etapa.
• V rámci dotačního programu Ochrana přírody a krajiny (20ZPDO4-0001)
díky projektu s názvem „Ať to vzkvétá, zpívá a létá aneb pro rostliny,
ptáky a netopýry“ jsme mohli nakoupit další keře a rostliny, budky,
nářadí a vybudovat tůňku ke křtům.
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• V loňském roce se A Rocha stala
členem Místní akční skupiny
Pohoda venkova. Hlavním smyslem
spolku je veřejně prospěšná
činnost v oblastech péče o kulturní
a hospodářský rozvoj regionu. Díky
tříletému projektu Zvyšování
kvality neformálního vzdělávání, na
kterém participuje Evropská unie,
jsme mohli zapojit více dětí v různých volnočasových programech
například projektové dny, přírodovědný klub a také zvyšovat vzdělání a
dovednosti lektorů.
Spolupráce
ČSO - monitoring ptáků na Orlickém Záhoří, Podzimní festival ptáků, Vítání
ptačího zpěvu
ČSOP - zejména místní pobočka JARO Jaroměř
NP Šumava - monitoring ptáků ve VÚ Boletice
Centrum ekologické výchovy – Dřípatka - výstava hub
Církve - CB Česká Skalice, Klub seniorů, v dalších sborech CB bohoslužby
Obce - Dobré a Podbřezí – dětské přírodovědné kluby, Česká Skalice – jarní sběr
odpadků. Pravidelně přispíváme do Doberské Ročenky a Dobrušského
Almanachu.
Poděkování - naši organizaci podpořili:
Sbory Církve bratrské v Bystrém, Dobrušce a České Skalici, které pravidelně
přispívají na platy zaměstnanců. Sbor v Litomyšli, který poskytl tříletou podporu
na obecně prospěšnou činnost, tj. na práci s dětmi a veřejností v oblasti
ochrany přírody.
Mezi další podporovatele, zejména práce s dětmi, patří obce Česká Skalice,
Dobré a Podbřezí. Velké projekty podporuje Královéhradecký kraj a Evropská
unie.
Velký dík patří také jednotlivým dárcům.
Děkujeme.
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Plány
• Ve spolupráci s doberským farmářem panem Netíkem vysadit dřeviny do
dvou oplocených remízků, upravit a osázet břehy tůní, vše na jeho
pozemcích. Doufáme, že se do spolupráce zapojí i obyvatelé Dobrého.
• Odborně se podílet na textech naučných tabulí v rámci nové lesní naučné
stezky, kterou má v plánu vybudovat obec Dobré.
• Pořádání on-line krajského kola Ekologické olympiády
• EVVO ve školách a spřátelených organizacích nebo u nás v ekocentru
• Vzdělávání lektorů
• Dokončit sociální zařízení a knihovnu v prvním patře budovy
• Návštěvy sborů s bohoslužbou a přírodovědným programem
• Akce pro občany z okolních obcí (přednášky, prohlídky přírodní zahrady
atd.)
• Víkend otevřených zahrad
• Ornitologický kurz pro děti v Orlickém Záhoří
• Poskytnout přírodovědné programy pro Letní tábory CVJM YMKA
Goerlitz, Mateřské centrum Barbořice z Kroměříže, dorost CB Letovice a
školní klub z Vitějovic
• Výstavy hub
• Vítání ptačího zpěvu a Podzimní festival ptactva
• Přednášky
• Vybudování pozorovacích lávek nad tůňky
• Instalování nové informační tabule do areálu ekocentra
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Biblické slovo na závěr
Naše činnost po přečtení zprávy možná vypadá veskrze pozitivně. A opravdu
jsme za mnohé, co se podařilo a daří Pánu Bohu i lidem, vám - našim milým
spolupracovníkům a přátelům velmi vděčni. Díky patří též všem za skvělou práci
ve výkonném týmu a správní a dozorčí radě A Rocha. Nicméně zaposlouchejme
se na závěr do výzvy starozákonního proroka Ozeáše z 3. kapitoly jeho knihy.
"Zrno zaschlo pod hroudami,...obilí uschlo. Těžce oddechuje dobytek. Stáda
skotu se plaší, nemají pastvu, stáda bravu se plouží. ...Stepní pastviny pozřel
oheň, ,...v potocích vyschla voda. ..Trubte na polnici na Sijónu, křičte na
poplach na mé svaté hoře..." Prorocká výzva na pozadí tehdejší ekologické tísně
a katastrofy je dodnes výzvou pro nás všechny - k sebereflexi, biblicky řečeno k
pokání. Také v české A Rocha chceme být "hlasem volajícího na poušti", polnicí
znějící na poplach. Sebe i druhé chceme zvát k proměně našeho života ve
vztahu k božímu stvoření. Přidejte se k nám i vy, začněte se o tyto věci, kroky a
jejich praktické uskutečňování zajímat. Vyvolá to ve vás možná nejprve úzkost a
tíseň. Ale v posledku radost a pokoj srdce. Naplnění života, vnitřní úlevu a
vděčné postoje. Z toho, že smíte i vy být "přitom". Při díle na božím, Ježíšově
království. To se uskutečňuje také v tomto rozměru naší křesťanské víry, lásky i
naděje. Díky za vaši podporu a praktickou lásku. Bůh vám všem žehnej.
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517 93 Dobré 85
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