Výroční zpráva Svatojánské společnosti z.s. za rok 2020
PROVOZ A SPRÁVA SPOLEČNOSTI
Rok 2020 nebyl pro Svatojánskou společnost příznivý. Celý svět byl poznamenán nástupem pandemie COVID 19,
která již od února omezila také činnost našeho spolku. Veškeré kulturní akce byly vládními nařízeními zrušeny,
pozastaveno bylo i spolčování a omezen pohyb obyvatel. Fatální důsledky měla pandemie právě na oblast turismu a
kultury, tedy dva stěžejní body naší činnosti. I přesto se členové sešli čtyřikrát na schůzi spolku, pouze plánovaná
výroční schůze se konat nemohla. Fungovali jsme také korespondenčně a důležité body byly shrnuty a rozhodnuty
v zápise z „neuskutečněné schůze“ z 28.3., který byl pořízen alespoň na základě osobních a korespondenčních setkání
a hlasování. Na podzim zemřel náš dlouholetý předseda MUDr. Jan Ševčík, a tak k závěru roku 2020 má náš spolek 14
členů, z toho 10 aktivních. Práce členů byla prováděna uspokojivě i v rámci celospolečenských omezení a nařízení.
INFORMAČNÍ SLUŽBA A PRODEJ ZBOŽÍ V KOSTELE
Průvodcovská sezóna začala až v půlce května, a trvala pouze do září. Poté se opět až do následujícího jara
nesmělo provázet ani v muzeu, ani v kostele z důvodu další vlny pandemie. Také koncerty se mohly konat pouze
po krátký čas a za omezených podmínek. Za celý rok bylo v kostele odslouženo 633,5 hodin průvodcovství, což je
o 206,5h h méně, než v roce 2019. (Bohumil Ševčík 194; Josef Ševčík 158,5; Vladěna Rattayová 132,5; Michal
Šedivý 33,5; sl. Karoušová 30,5; Maruška Svatošová 28,5; Jiří Ševčík st. 26; Jiří Ševčík ml. 20,5; Eliška Šedivá 5,5;
Filip Ševčík 4. V muzeu bylo odslouženo Jiřím Ševčíkem st. 300 hodin, také na přípravách, rekonstrukci a úklidu
muzea. Jiří Ševčík ml. Odpracoval 167 h na administrativě spolku a grafických pracích. Náš smluvní podíl
z dobrovolných darů v kostele činil 50 204.- Kč. Na ostatních darech jsme obdrželi 34 160 Kč, včetně příspěvku
obce na muzeum.
SVATOJÁNSKÉ MUZEUM

Návštěvnost muzea byla v roce 2020 díky krátké sezóně nižší, což se odrazilo i na tržbách. Vánoční výstava
musela být na poslední chvíli zrušena, stejně jako i ostatní společenské akce v celé republice. Celkové příjmy na
vstupném v muzeu činily 22 020, za prodej zboží 8 500 Kč, výdaje byly 29 453.- Kč. Zastupitelstvo obce přispívá
20 000 Kč a platbou za energie, plánuje další investice do oprav budovy. V rámci akce ČSOB pomáhá regiónům
jsme již předloni obdrželi 71 400 Kč na nové vitríny. Letos proběhla výroba nových dřevěných podstavců pro
vitríny a všechna velká skla byla vyměněna za nová, bezpečnostní dvojitá skla. S výměnou vitrín proběhl i velký
úklid a přeuspořádání exponátů. V roce 2022 budova muzea oslaví 200 let své existence. Chtěli bychom v rámci
výročí muzeum mimořádnými akcemi více přiblížit lidem. Stále je zapotřebí osvěty, že Svatojánské muzeum má i
pro naše obyvatele důležité místo. Přechovává svědectví minulosti a dotváří samotnou identitu naší jedinečné
obce, ke které bychom se jako její obyvatelé měli hrdě hlásit.
PROPAGACE A VYDAVATELSTVÍ
V oblasti propagace obce, muzea i památek se nic moc nezměnilo. Daří se nám zveřejňovat články o naší činnosti
v obecním zpravodaji. Je to důležitá forma informovanosti obyvatel o našich aktivitách. Obnovili jsme spolupráci
s Berounským deníkem, čehož výsledkem je několik tématických článků ze Sv. Jana. V roce 2020 byla provedena
náročná katalogizace několika stovek novinových článků z pozůstalosti Míly Pletánka. Do našeho digitálního archivu
byly doplněny i poslední televizní a rozhlasové pořady o Sv. Janu. Neustále je doplňována i fotokronika Sv. Jana.
V rámci 30. Výročí SJS pracujeme na přípravě brožury o historii spolku. Z časových důvodů zamrzly i další dvě
připravované publikace o Národní kulturní památce a Poutní místo Svatý Jan pod Skalou. Po úspěchu fotografické
výstavy v kostele se dlouhodobě plánuje i vydání knihy s fotografiemi ze Svatojánska.
FINANČNÍ ZPRÁVA
Hospodaření Svatojánské společnosti v roce 2020 díky omezení naší činnosti vládními nařízeními nebylo příliš
úspěšné. Celkové příjmy SJS dosáhly letos částky 421 387.- Kč což je o 287 000 Kč méně, než v roce 2019.
V procentech nás tedy pandemie připravila o 41 % příjmů. Výdaje společnosti byly v tomto roce 596 170.- Kč,
z toho výdaje na památky činily 276 872.- Kč. Na konci roku 2020 zbyla na účtu a v pokladně společnosti částka
352 348.- Kč. Nakoupili a vydali jsme zboží za 95 518.- Kč, příjmy z prodeje zboží činily celkem 187 504.- Kč, což
je o celou třetinu méně, než v předchozím roce. Čistý zisk z prodeje činil 82 194.- Kč. Dary institucí a osob činily
84 564 Kč. Koncerty byly v roce 2020 v plusu pouze díky pokrytí nákladů Středočeskou dotací, získanou přes
Obec Svatý Jan. Celkem se na koncertech vybralo 38 300 Kč (výdaje byly 85 233 Kč). Na transparentním účtu
„Svatojánské varhany“ je dnes 208 000.- korun. Mimořádný rok si žádal i mimořádné činy. Na počátku pandemie
jsme odsouhlasili mimořádný dar 60 000 Kč na 3 konta, kde bylo zapotřebí pomoci na boj s COVIDem (30 000
Charita ITALIA, 20 000 Charita Beroun, 10 000 Charita) . Po 5000 Kč přispěli na tento úmysl sami naši členové
Jan Ševčík a Bohumil Ševčík. Vedle toho jsme přispěli 5 000 Kč sdružení Sv. Ludmily na výstavní panely a 4000
Sdružení „Díky, že můžeme“ na osvětu o táboru nucených prací ve Sv. Janě mladým lidem na internetu.

PÉČE O PAMÁTKY
V roce 2020 jsme udělali velké gesto, když jsme po mnoha letech darovali peníze do budovy býv. kláštera.
Jednalo se o dar VOPŠ 200 000 Kč na rekonstrukci prostor školní knihovny. Vyhověli jsme tak akutní prosbě
školy, aby mohla práce na knihovně dokončit a nemusela vracet dotaci. V rámci rekonstrukce bylo provedeno i
neplánované a náročné odvětrání jeskyně sv. Ivana, které bylo přerušeno v 50. letech při přestavbě na věznici.
Společně s renovací vitrín také proběhla oprava dveří u Svatojánského muzea za 70 000 Kč. V opravě vchodu do
muzea se pokračuje i v roce 2021. Po mnoha letech byly také aktualizovány popisné cedulky v jeskyni sv. Ivana,
u studánky a u kaple v Sedlci. Celkem jsme na Svatojánské památky věnovali 275 872 Kč. Vzhledem k tomu, že
přes polovinu roku byl kostel uzavřený a naše Společnost byla v tu dobu bez příjmů, je to velmi vysoká částka,
která ale byla naspořená v předchozích letech.
OBLAST KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ
Kvůli epidemické situaci jsme v uplynulém roce uspořádali pouze 3 koncerty, které měly sice malou návštěvnost,
zato velmi vysokou uměleckou úroveň. Nejprve jsme přivítali věhlasného umělce Štěpána Raka se synem, kteří
zde měli krásný koncert. V září jsme si vyslechli špičkový profesionální soubor Pražské žestě a těsně před
opětovnými zákazy shromažďování jsme stihli za zpřísněných podmínek koncert Hradišťanu. Koncerty letos
nebyly výdělečné. Vládní nařízení ubraly počty návštěvníků a přidělaly náklady pořadatelům. Naštěstí se povedlo
prostřednictvím obce dosáhnout na dotaci Středočeského kraje, která mínusová čísla dorovnala. Obci za tento
počin patří naše poděkování. Poprvé za 30 let se nemohly uskutečnit tradiční Vánoční koncerty, ani výstava
Medové Vánoce, čehož mnoho lidí upřímně litovalo. Pro nás jako organizátory to aspoň byla po letech nečekaná
úleva od desítek hodin příprav a prací, které jinak každé Vánoce musíme absolvovat. Podíleli jsme se na přípravě
výstavy karikatur Akadem. malíře Jiřího Blažka, která je instalována v budově fary. Také úspěšná výstava
fotografií v kostele pro velký úspěch stále nebyla demontována. V rámci spolupráce se spolkem sv. Ludmily
z Tetína jsme spolufinancovali putovní výstavní panely se svatoludmilskou tématikou, které byly v létě umístěny
před kostelem. Panely byly obsahově mimořádně kvalitně provedené a měly u lidí úspěch.
SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI SUBJEKTY V OBCI
S ostatními subjekty v obci udržujeme dobré pracovní vztahy, což se projevuje větší provázaností s obcí a VOŠP
při pořádání kulturních akcí i při opravě památek. V budově býv. Fary bylo i přes nepříznivou situaci otevřeno
Infocentrum. Jeho provoz zajišťuje obec, Svatojánská společnost však stojí o navázání spolupráce a podporu.
Internetové stránky www.svatyjan.cz, do kterých jsme investovali společně s obcí mnoho času a energie,
vykázaly za jeden rok přes 100 000 návštěv. Toto rekordní číslo svědčí také o kvalitě informací, které lidem
prostřednictvím internetu poskytujeme. Také spolupráce s farností je na velmi dobré úrovni, zejména díky
průvodcovství a spolufinancování oprav památek.
V roce 2021 Svatojánská společnost vstoupí do 30. roku své existence. Za tuto dobu si výsledky své práce
vybudovala dobré jméno a ostatními subjekty je brána jako prospěšný partner. Není to samozřejmost, je to
výsledek práce našich členů, kteří i přes veškerá omezení odpracovali v uplynulém roce opět přes 1000 hodin
v rámci Svatojánské společnosti.
ZÁVĚR
Přestože došlo k vyhlášení areálu kláštera Národní kulturní památkou, stále se nekoná očekávaný přísun financí
na obnovu objektu. Nekoná se ani tolik potřebná oprava parkové zdi, budovy fary, či obnova varhan. Obnova
kláštera pokračuje i přes četné investice jen velmi pomalu. PostCOVIDové státní rozpočty bohužel nic dobrého
neslibují. Ze zkušenosti již víme, že na památkách se šetřilo i v minulých krizích. Proto je jisté, že naše práce
bude v nadcházejících časech nejen potřebnější, ale zároveň mnohem obtížnější.
Loňská výroční zpráva byla psaná v době nastupující pandemie, prvních velkých zákazů a omezení. Nikdo jsme
nevěděli, co bude za rok a celkově to s výhledy na činnost Svatojánské společnosti vypadalo velmi špatně.
Přesto se nám podařilo prvním rokem COVIDové krize projít relativně bez úhony. Pandemie nás sice velmi
omezila, ale po roce jsme se zde opět všichni sešli. Rozloučili jsme se pouze s našim dlouholetým předsedou a
zakladatelem Svatojánské nadace MUDr. Janem Ševčíkem, který zemřel 12. října ve věku nedožitých 84 let. Je
obdivuhodné, že i přes svůj zdravotní stav do poslední chvíle pracoval pro Svatojánskou společnost, a
v posledních týdnech svého života dokonce věnoval 20 tisíc korun na konto Svatojánských varhan. Po celý
uplynulý rok jsme se museli přizpůsobovat stále se měnícím podmínkám. I přes všechny překážky se nám
podařilo zpřístupnit návštěvníkům kostel, uspořádat 3 koncerty i věnovat nemalou částku na Svatojánské
památky.
V těchto dnech již ve Svatém Janu začíná být opět rušno. Začátek naší jubilejní 30. průvodcovské sezóny byl sice
opožděný, ale na rozdíl od loňska již je mnohem optimističtější. I přes všeobecné uvolnění je na místě neustálá

opatrnost, protože Covid ve světě ještě nepřestal být hrozbou. Oslava našeho kulatého výročí by měla
proběhnout v rámci aktuálních opatření jen decentně. Přesto je potřebné dávat o sobě vědět, snažit se získávat
nové spolupracovníky a jít ostatním lidem příkladem.
Závěrem bych chtěl tradičně poděkovat zejména našim průvodcům v kostele i v muzeu, kteří odvádějí pro
Společnost i pro návštěvníky nenahraditelný 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.
21. května 2021 zapsal: Jiří Ševčík ml., předseda Svatojánské společnosti
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pokladna
účet
celkem
Příjmy

členské příspěvky
prodej zboží
dotace, nájem
vstupné muzeum
vstupné koncerty
dary, 28% z kasiček
součet

2 000
187 040
0
17 580
38 300
1 310
246 230

0
464
91 439
0
0
83 254
175 157

2 000
187 504
91 439
17 580
38 300
84 564
421 387

1 185
76 772
1 000
2 493
0
6 700
0
0
88 150

28 981
8 461
275 872
26 960
128
88 818
69 000
9 800
508 020

30 166
85 233
276 872
29 453
128
95 518
69 000
9 800
596 170

12 056
246 230

515 075
175 157

-88 150
-161 000

-508 020

527 131
421 387
-596 170
0
352 348

Výdaje

režie/nájem
koncerty
opravy památek
Provoz muzeum
bank.poplatky
nákup zboží
Ostatní (mimořádné dary)
Vydavatelství, propagace
součet

počáteční
stav
k 1.1.2020
příjmy
výdaje
převod banka Převod tržeb z pokladny na účet
zůstatek
k 31.12.2020

9 136

161 000
343 212

