Výroční zpráva Svatojánské společnosti z.s. za rok 2018
PROVOZ A SPRÁVA SPOLEČNOSTI
Činnost Svatojánské společnosti v roce 2018 byla stabilní. Správní rada Svatojánské společnosti se
v uplynulém roce sešla pětkrát, povětšinou za účasti starosty obce. Většina schůzí se konala v kavárně
v budově VOPŠ. Výroční schůze byla 24. února. Společnost přijala 2 nové členy (Filip Ševčík a Jiří Kobr) a
přišla o 1 členku (Renatu Lukášovou) z důvodů prodeje domu po paní Machové. K závěru roku 2018 tedy
má náš spolek 15 členů. Jejich práce je prováděna uspokojivě, nakolik to jejich pracovní vytížení a
zdravotní stav umožňují. Koncerty se stále daří pořádat a průvodcovství v kostele nezaznamenává
výpady. Přesto by bylo dobré zajistit náhradního člověka do muzea a na prázdniny do kostela.
INFORMAČNÍ SLUŽBA A PRODEJ ZBOŽÍ V KOSTELE
V roce 2018 se nám podařilo zajistit „informační službu“ ve Svatojánském kostele opět na velmi dobré
úrovni. Za celý rok 2018 bylo odslouženo 836 hodin průvodcovství v kostele, podobně, jako
v předchozích letech (Bohumil Ševčík 304,5 h, Josef Ševčík 236h, Vladěna Rattayová 167,5 h, ostatní
průvodci 128h). Také v muzeu bylo odslouženo Jiřím Ševčíkem st. 300 hodin + cca 100 hodin nad rámec
smlouvy během úklidů a Vánoc. Náš smluvní podíl z dobrovolných darů v kostele činil 64 343.- Kč. I tato
částka je stále vzrůstající a svědčí o tom, že na ostatních darech farnost vybrala z kasiček hlavně díky
našemu průvodcovství dalších 230 000 Kč. Tyto peníze se farnost snaží opětovně investovat do oprav
v kostele.
SVATOJÁNSKÉ MUZEUM

Provoz muzea byl poznamenán průtahy s rekonstrukcí krovů. Bylo tedy otevřeno až od května, což se
výrazně projevilo na snížené tržbě (jarní měsíce). Přibylo přes sto nových dobových exponátů a v jednání
je zakoupení starých fotografií Sv. Jana. Návštěvnost muzea je stabilní, o Vánoční výstavě tradičně velmi
vysoká. Celkové příjmy v muzeu činily 49 090, výdaje 51 407 (včetně 15 000 platby za nové exponáty a
10 000 Kč za stavební práce). Zastupitelstvo obce existenci muzea podporuje finančně částkou 20 000 Kč
ročně, platbou za energie i stavebními investicemi do budovy. Návštěvníci obce jsou muzeem mile
překvapeni a nezřídka stráví jeho prohlídkou i několik desítek minut. Mnozí se sem vrací pravidelně a
občas někdo i nabídne muzeu něco do sbírek. Také mnozí obyvatelé obce přicházejí do muzea poprvé a
teprve ho „objevují“. V roce 2019 plánujeme opravu vstupních dveří, celkový úklid muzea a rozsáhlé
obnovení vystavených fotografií. Je třeba instalovat poutače v obci. Turisté často projdou a o muzeu ani
nevědí. Dne 31. 12. 2018 vypršela smlouva s obcí o zapůjčení budovy muzea. Protože nebyla obcí
avizována žádná změna, byla tato smlouva automaticky prodloužena o 2 roky. Je třeba dořešit pořízení
vitrín, což by vyžádalo investici 100-150 000 Kč. Ty současné jsou zapůjčené z muzea v Berouně.
PROPAGACE A VYDAVATELSTVÍ
V oblasti propagace obce, muzea i památek, byl rok 2018 výjimečný podstatnou událostí, kdy byl zdejší
komplex benediktýnského kláštera prohlášen Národní kulturní památkou. Na toto téma prošlo tiskem
několik článků a událost vyvolala nakrátko zvýšený zájem médií. Zvýšenou návštěvnost jsme téměř
nezaznamenali. Svatojánská společnost vydala při této příležitosti fotografické leporelo. Na 13
fotografiích jsou zde pohromadě všechny Svatojánské památky.
Daří se nám zveřejňovat články o naší činnosti v obecním zpravodaji, v závislosti na jeho vydávání. Je to
důležitá forma informovanosti obyvatel o našich aktivitách. Obec je stále více nápomocná v propagaci
koncertů i výstav, např. sdílením termínů i článků. Neustále je doplňována i fotokronika Sv. Jana – a to
také s přispěním fotografií Jiřího Boučka a Michala Šedivého. Dokumentační fotky od ostatních obyvatel
se k nám stále nedostávají, nebo jen ojediněle. Fotografie s ohledem na legislativu (GDPR) nedáváme na
internet.
FINANČNÍ ZPRÁVA
Hospodaření Svatojánské společnosti můžeme díky stabilním příjmům z průvodcovství, koncertů a
z prodeje v muzeu považovat za úspěšné. Celkové příjmy SJS dosáhly letos částky 520 630.- Kč což je o
cca 2 000 Kč více, než v roce 2017 a o 27 000 Kč více než v r. 2016. Výdaje společnosti byly v tomto roce
449 727.- Kč (poloviční než v r. 2017) - Na konci roku 2018 byla na účtu a v pokladně společnosti částka
238 940.- Kč. Výdaje na památky byly ve výši cca 20 procent roku předchozího. Díky malým výdajům na
opravy památek se tedy podařilo na příští roky našetřit rezervu 189 000 Kč.

Příjmy z prodeje zboží v roce 2018 činily celkem 238 709 Kč, což je o 21 000 více, než rok před tím.
Nakoupili a vydali jsme zboží za 227 071 Kč a tak zisk z prodeje činil pouze 11 638 Kč. Dále jsme obdrželi
příspěvek 20 000 Kč od Obce Svatý Jan pod Skalou na provoz muzea a 15 000 dotaci na Vánoční koncert.
Koncerty byly v roce 2018 významným zdrojem příjmů. Celkem se na koncertech vybralo 113 250 Kč
(výdaje byly 52 220 Kč). Daří se oživovat myšlenku sbírky na Svatojánské varhany. K dnešnímu dni je na
kontě varhany 175 706 korun, což už je částka použitelná např. k přípravě restaurování varhan.
PÉČE O PAMÁTKY
Uplynulý rok 2018 nebyl tak bohatý na počet akcí na obnově památek. Bylo to dáno tím, že v roce
předchozím jsme za mnoho akcí zaplatili přes 535 000 Korun a tak bylo třeba střádat nové prostředky.
V roce 2018 jsme zaplatili na obnovu památek „pouze“ 90 024 Kč. Z toho byly 60 410.- Kč dary obci na
obnovu zvoničky v Sedlci a 17 000 Kč na konto varhany. Zbytek činily výdaje za práce na muzeu a u
Bubovického křížku. Zde bylo brigádně významně upraveno okolí, vyspraveno zábradlí a instalována
tabulka s nápisem. Instalací zábradlí a výsadbou zeleně bude také zakončena etapa obnovy místa před
studánkou sv. Ivana. Na rok 2019 plánuje Obec i farnost řadu oprav, kde už bude našeho příspěvku
zapotřebí. Kromě toho plánujeme opravu dveří u Muzea a dveří u kaple sv. Kříže. Pokud dopadne dobře
jednání s Arcibiskupstvím, jsme připraveni přispět i na opravu části zbořené parkové zdi u hřbitova.
OBLAST KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ
V uplynulém roce jsme uspořádali 6 koncertů. Podvacáté jsme v našem kostele slyšely Spirituál kvintet,
v květnu přivítali japonský sbor a vyslechli recitál americké sopranistky. Nezávisle na nás probíhaly
v refektáři také koncerty staré hudby, organizované naší členkou paní Mitášovou. Lidé si zvykli za
kulturou do Sv. Jana dojíždět, a to i z větších vzdáleností. Tradičním kulturním setkáváním našich
příznivců byl opět Vánoční koncert. Patrně naposledy byla prodloužena úspěšná výstava fotografií Sv.
Jana pod Skalou a okolí v kostele. V rámci spolupráce se spolkem sv. Ludmily z Tetína jsme se účastnili
prezentace obce v Lysé nad Labem v rámci oslavy 350 let příchodu rodiny Šporků do Čech. Výstava
Medové Vánoce ve Svatojánském muzeu se konala již podvanácté.
SPOLUPRÁCE

S OSTATNÍMI SUBJEKTY V OBCI

Proběhly důležité pracovní schůzky s obcí, farností (farní rada) a s Michalem Šedivým za VOPŠ. Se
subjekty probíhá také standardní výměna korespondence. Významná a přínosná byla naše spoluúčast na
vzniku dlouhodobého „Strategického plánu rozvoje obce“, kdy proběhlo několik náročných pracovních
schůzí a do plánu byl promítnuty naše zkušenosti zejména v oblasti návštěvnosti obce a s tím spojené
problematiky. Doufejme, že se tento kvalitní projekt o směřování obce bude dařit naplňovat. Díky účasti
pana starosty na našich schůzích dochází k vzájemnému sdílení a k pomoci, což je samo o sobě projevem
spolupráce. Pozitivně můžeme zhodnotit i dlouho odkládaný převod domény svatyjan.cz na obec Svatý
Jan. Díky pečlivě připravené smlouvě se podařilo najít vhodnou formu převodu. Byla tak zachována
podstata i účel stránek a Společnost jako zakladatel domény nepřišla o svůj vliv. Byli jsme zároveň
přizváni k práci na jejich modernizaci, která má proběhnout v roce 2019. Ani na ostatní spolupráci s obcí
se nic zásadního nemění: Obec dle podepsané smlouvy o poskytnutí prostor na muzeum přispívá
částkou 20 000 Kč/rok, poskytuje prostory muzeu a platí služby a energie. Podobným způsobem obec
finančně podporuje i ostatní spolky v obci. SJS se na oplátku snaží přispívat také na obecní památky,
upravovat veřejná prostranství, spolupořádat kulturu v obci a řádně platí obci nájem za sklad. V rámci
spolupráce s obcí sdílíme archiv fotografií, za účelem snazší orientace v problémech obce a pro případné
žádosti o granty.
Spolupráce s farností je na velmi dobré úrovni, zejména díky průvodcovství a spolufinancování oprav
památek. Náš kostel je podle zástupců farnosti díky naší činnosti a práci s návštěvníky „nejbohatším“
kostelem v regiónu a může si tak dovolit takové opravy, které jsou jinde nemyslitelné. Vedením farnosti i
obcí je Svatojánská společnost stále velmi vysoce respektována jako prospěšný partner, bez kterého by
jakákoli činnost na opravě zdejších památek byla výrazně omezená. Není to samozřejmost, je to
výsledek práce našich členů, kteří v rámci Svatojánské společnosti odpracovali jen v uplynulém roce
téměř 1500 hodin! Svatojánští hasiči spolupracují v rámci svých možností, zejména ve zmíněné
výpomoci při pořádání větších společenských akcí.

Díky Michalovi Šedivému jsme také informováni o aktivitách školy a záměrech Arcibiskupství. Škole jsme
písemně i formou daru poděkovali za poskytnutí prostor pro naše akce a za zapůjčení židlí na velké
koncerty. Spolupráce mezi subjekty v obci je tedy aktivní. Diskutuje se, řeší se současný i budoucí stav,
aktuálnost oprav, možnosti zdrojů, probíhá výměna názorů a zkušeností.
Jediný, zato dost podstatný neúspěch je ve vztazích s majitelem areálu kláštera – Arcibiskupstvím
pražským. I přes uskutečněná jednání stále nedošlo k otevření cesty pro bezdaňový finanční tok pro naše
příspěvky mezi AP a SJS. Záměry AP se správou majetku ve Sv. Janě se stále rozcházejí s všeobecným
názorem SJS i obce. Odezva na naše náměty např. na společný postup při úpravě návsi či opravy parkové
zdi je stále vůči nám nulová, postoj některých lidí na AP je až nepochopitelně negativní. I přes naši
ochotu konat i věci spolufinancovat narážíme na zásadní odpor, pramenící z odlišných představ např. o
veřejných prostranstvích, o přístupnosti parku, o opravě parkové zdi. Víceméně jsou spojeny
s konkrétními osobami a jsou zakořeněné v nedávné minulosti, kdy bylo naše jméno na AP vytrvale a
lživě pošpiněno. Protože celý areál kláštera AP vlastní, představuje tato situace v oblasti opravy památek
v obci zásadní problém. Šancí na změnu pro nás budou až chystané personální změny na Arcibiskupství.
ZÁVĚR
Areál kláštera Svatý Jan pod Skalou byl v roce 2018 prohlášen Národní kulturní památkou. Prakticky jde
především o změnu v administraci, kdy každá akce probíhá odlišným schvalovacím procesem než tomu
bylo doposud. Zaznamenali jsme v této souvislosti jak neoficiální negativní postoj ze strany AP, tak
naopak oficiální zvýšený zájem památkářů o toto místo. Od památkářů jsme získali důležitou kolekci 96
fotografií jeskyně a kostela z roku 1989. Doufejme, že slibné možnosti dosáhnout na vyšší dotace, se
podaří naplnit a že nezůstane jen u očekávání. Doufejme také, že diplomatickou cestou se podaří
urovnat neshody s Arcibiskupstvím, aby mohl proces obnovy místa dále zdárně pokračovat.
Úroveň služeb v kostele i v muzeu je třeba stále držet na patřičné úrovni. Stále je zapotřebí osvěty, že
Svatojánské muzeum je nejen zázemím pro turisty, zdrojem informací pro studenty, ale že i pro naše
obyvatele má své důležité místo. Svoji podstatou přechovává svědectví minulosti, samotnou identitu
naší jedinečné obce, ke které bychom se jako její obyvatelé měli hrdě hlásit.
Závěrem bych chtěl tradičně poděkovat všem kolegům jak za jejich dobrovolnou práci, péči o muzeum,
tak zejména našim průvodcům, kteří odvádějí pro Společnost velký kus práce. Každý z nás věnuje
našemu společnému snažení nemalou část svého volného času, často na úkor vlastních zájmů a rodin.
Stovky hodin naší dobrovolné práce jsou dobře viditelné především na opravených památkách i na
spokojenosti návštěvníků obce.

24. února 2019 zapsal: Jiří Ševčík ml., předseda Svatojánské společnosti,
Revize textů: MUDr. Jan Ševčík, Petr Špička
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Příjmy

položka

pokladna

členské příspěvky
prodej zboží
dotace, nájem
vstupné muzeum
vstupné koncerty
dary, 28% z kasiček
vrácená storno platba

2 800
238 409
0
18 390
113 250
26 479

součet

399 328

Výdaje

položka

pokladna

režie/nájem
koncerty
opravy památek
Provoz muzeum
bank.poplatky
nákup zboží
součet

počáteční
stav
příjmy
výdaje
zůstatek

3 934
34 889
2 684
2 856
0
9 258
53 621

účet
0
300
35 000
0
0
84 143
1 859
121 302

účet

celkem
2 800
238 709
35 000
18 390
113 250
110 622
1 859
520 630

celkem

34 599
17 331
87 340
38 721
302
217 813
396 106

38 533
52 220
90 024
41 577
302
227 071
449 727

1 331 166706
399 328 121 302
53 621 396 106
347 038 -108 098

168037
520 630
449 727
238 940

Kontrolní výpočet:
(včetně převodu
počáteční stav z pokladny na účet)

1 331

166 706

168 037

příjmy

399 328

463 002

862 330

výdaje

395 321

396 106

791 427

5 338

233 602

238 940

zůstatek

příjmy

Rekapitulace za muzeum 2018
obec dotace
prodej zboží
vstupné

celkem
výdaje

celkem

režie
oprava zdiva
platba za exponáty
provoz muzeum

20 000
10 700
18 390
49 090
2 756
9 930
15 000
23 721
51 407

