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1, Úvodní slovo
V roce 2016 nás nejvíce zaměstnávala tvorba nové expozice Vodní biotop. Přesunuli jsme
mnoho tun štěrku, písku, zeminy, jílu, lomového kameniva i valounů, zasadili nové stromy, keře a
byliny. Potýkali jsme se s naší dešťovou kanalizací a především její šachtou, kterou jsme potřebovali
utěsnit tak, aby zadržela tolik potřebnou vodu. Pak jsme se mořili s větrným čerpadlem, učili jsme
se, jak je co nejefektivněji využít. Sledovali jsme, jak, kdy a odkud fouká vítr a při jaké síle větru se
čerpadlo roztočí. Teprve však další roky provozu a údržby ukáží, jak to celé bude fungovat. Moc se
na to těšíme!
Barbora Šímová
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2, Činnosti a poslání organizace
Obecně prospěšná společnost Semenec, o.p.s. vznikla změnou právní formy občanského
sdružení Stanice „Pomoc přírodě“. Jejím posláním jsou aktivity v oblasti ochrany životního
prostředí, trvale udržitelného rozvoje, environmentální výchovy. Hlavní činností je provozování
Přírodovědného muzea Semenec a s tím spojené návštěvnické programy a další služby vedoucí
k rozvoji muzea.
3, Organizační struktura
Statutární zástupce: Mgr. Barbora Šímová, ředitelka Semenec, o.p.s.
Správní rada: Ing. Jaroslav Šíma, předseda s. r.
Mgr. Kateřina Mikšátková, člen s. r.
Mgr. Ludmila Mikšátková, člen s. r.
Dozorčí rada: Mgr. Alice Háková, předseda d. r.
Mgr. Jan Losík, člen d. r.
Mgr. Jana Kloudová, člen d. r.
Obecně prospěšná společnost Semenec, o.p.s. se sídlem Semenec 846, 375 01 Týn nad Vltavou,
identifikační číslo 600 74 779, vznikla změnou právní formy občanského sdružení Stanice „Pomoc
přírodě“, občanské sdružení se sídlem Na Semenci, 375 01 Týn nad Vltavou, na obecně prospěšnou
společnost ve smyslu zákona č. 68/2013 Sb. O změně právní formy občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost.
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4, Aktivity v roce 2016






Své poslání naplňuje organizace prostřednictvím těchto aktivit:
Přírodovědné muzeum Semenec
Akce pro veřejnost
Výukové programy pro školy
Ekologické poradenství
Péče o přírodu a krajinu

Doplňkovou činností sdružení je hospodářská činnost:
 Grafické služby (letáky, tabule, brožury)
 Návrhy a výroba dřevěného mobiliáře
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5, Přírodovědné muzeum Semenec
Těžištěm naší činnosti je provozování, údržba a rozvoj areálu Přírodovědného muzea Semenec,
na Semenci v Týně nad Vltavou. Areál situovaný v malebném prostředí nad soutokem Lužnice
s Vltavou má Semenec, o.p.s. v dlouhodobém pronájmu od Města Týn nad Vltavou.
V současné době existují v areálu tyto sbírky:
 Sbírka světových druhů borovic
 Geopark jihočeských hornin
 Sbírka léčivých bylin
 Expozice lesních společenstev jižních Čech
 Na křídlech pterodaktyla – paleontologická expozice
 Sbírka botanických druhů růží – založena v r. 2015
 Historie veřejné zeleně – panelová výstava, dokončena r. 2015
 Vodní biotop – vytvořen v roce 2016
 Včelařský koutek – vytvořen v roce 2016
Přírodovědné muzeum Semenec je otevřeno veřejnosti od dubna do
října o víkendech od 13 do 17 hodin. V této době je pro návštěvníky
k dispozici recepce s občerstvením, prodejem suvenýrů, publikací a nabídkou aktivit pro zpestření
návštěvy.
Pro dohodnuté skupiny otevíráme kdykoli po předchozí domluvě.
V prostředí expozic realizujeme výukové programy, jejichž nabídku neustále zkvalitňujeme a
přizpůsobujeme potřebám konkrétních návštěvnických skupin.
Na začátku roku 2016 jsme v areálu Semence umístili soubor interaktivních prvků vytvořených
v rámci projektu Ke kořenům, který byl podpořen Fondem pro nestátní neziskové organizace.
Interaktivní prvky jsou zaměřené na poznání přírody, pobytových znamení zvířat i poznávání
vlastností půdy.
Dalším obohacením areálu se stal včelařský koutek, vytvořený díky podpoře Jihočeského kraje. Do
areálu jsme umístili celoprosklený včelí úl, informační tabuli o včelách, zákoutí doplňují
bezpečnostní paravány, posezení a záhon nektarodárných bylin.
Největším dílem, které v roce 2016 na Semenci vzniklo, se stal Vodní biotop. Jedná se o zcela
novou samostatnou expozici prezentující rostlinná společenstva vázaná na vodu. Biotop
představuje umělý model říčního toku od pramene po ústí, doplněný výsadbou bylin, keřů a
stromů podle výškových stupňů. Vodu čerpáme do prameniště větrným čerpadlem ze sběrné
šachty dešťové kanalizace. Vynálezcem větrného čerpadla, je pan Pavol Floriš, který za svůj kutilský
výrobek získal cenu E.ON Energy Globe Award ČR v roce 2015.
Budování vodního biotopu bylo podpořeno z programu Zelené oázy Nadace Partnerství a
společnosti MOL Česká republika.
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Návštěvnost Přírodovědného muzea Semenec v roce 2016
Rozložení návštěvnosti podle měsíců v roce
individuální víkendy
BŘEZEN
0
DUBEN
67
KVĚTEN
91
ČERVEN
62
ČERVENEC
215
SRPEN
232
ZÁŘÍ
28
ŘÍJEN
64
celkem
759
CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST 2016

skupiny - během
týdne
0
256
609
801
189
105
334
0
2294

akce
104
36
250
43
0
27
35
49
544
3597

Rozložení návštěvnosti podle typu aktivity
Typ aktivity
Výukové programy pro školy

Počet návštěvníků
2294

Akce pro veřejnost

544

Víkendové návštěvní dny – individuální
návštěvnost

759

Celkový počet návštěvníků 2016

3 567

Celkový počet návštěvníků v roce 2016 činil 3 567 evidovaných osob.
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6, Výukové programy pro školy
Realizovali jsme 68 programů pro skupiny dětí ze školek, základních škol i příměstských
táborů. Jednoznačně nejúspěšnějším programem letošního roku byla Stezka pravěkého člověka,
která kombinuje pobyt v přírodě s rukodělnými dovednostmi a smyslovými zážitky. Program vznikl
v rámci projektu Ke kořenům.

7, Akce pro veřejnost
Výběr hlavních akcí, které se konaly v roce 2016:
12. 3. 2016

Ke kořenům – akce pro rodiny s dětmi

30. 4. 2016 Co a jak s kamenem – workshop
Pro Jihočeský kraj jsme pořádali další praktický seminář určený především pro učitele a lektory.
Tentokrát byl zaměřený na opracování kamene prastarými technikami – s broušenou a štípanou
industrií, které mohli účastníci sami vyzkoušet.
1. 5. 2016
Semenec májový – slavnost
1. květen je datem naší pilotní akce pro veřejnost. Tentokrát
jsme chtěli vytvořit slavnost jara kombinující řemesla, hudbu,
divadlo a jarmark. Bohatý pódiový program završilo vystoupení
Epydemie a Jiřího Schmitzera.
Akce se uskutečnila díky podpoře Jihočeského kraje, Města Týn
nad Vltavou a Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ, a. s.
17. 12. 2016 Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka
Tato tradiční událost ve spolupráci s Městským domem dětí a mládeže v Týně a s MŠ Dewetterova,
se stávám důležitým prvkem komunitní spolupráce. Zapojeni jsou rodiče dětí ze školky, pracovníci a
dobrovolníci MěDDM a jiní aktivní lidé z Týna.
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8, Finanční zpráva
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Vodné
Prodané zboží
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Kooperativa
Ostatní daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Celkem náklady

207 086,77 Kč
13 068,55 Kč
3 696,00 Kč
15 476,51 Kč
217 836,03 Kč
433 552,00 Kč
97 470,00 Kč
1 548,00 Kč
5 420,00 Kč
3 753,00 Kč
58 830,00 Kč
1 057 736,86 Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace
Celkem výnosy

332 719,86 Kč
14 771,78 Kč
15,27 Kč
129 970,15 Kč
63 830,00 Kč
578 539,00 Kč
1 119 846,06 Kč

Hospodářský výsledek

62 109,20 Kč

Celá účetní uzávěrka je k dispozici v sídle naší organizace.
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9, Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům, dospělým i dětem, kteří na Semenec v roce 2016
zavítali. Naše práce je určena vám a jsme šťastni, když se vám u nás líbí. Náš dík patří institucím,
které nás podpořily v grantových programech: Nadaci Partnerství a společnosti Mol Česká
republika, Jihočeskému kraji, Lesům České republiky, s. p., Městu Týn nad Vltavou, Jaderné
elektrárně Temelín Skupiny ČEZ, síti Krasec, z. s. Rovněž děkujeme soukromým osobám a
přispěvatelům.
Za brigádnickou pomoc děkujeme firmě Mol Česká republika, Dm drogerie markt Česká republika a
Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ, Základní škole Malá Strana v Týně nad Vltavou.

Naši partneři:

10, Plán činností na rok 2017
Pro rok 2017 bude zcela zásadní hledání dotačních příležitostí na pokračování naší činnosti. Nově
vytvořené části expozic budou vyžadovat zvýšenou údržbu a péči, budeme se tedy v tomto roce
soustředit na stabilizaci nejen sbírek, ale celé organizace. Zcela zásadní je v dnešní době tématika
vody a sucha a toto téma hodláme v naší činnosti rozvíjet i nadále díky projektu Voda a sucho –
hledání rovnováhy, který budeme realizovat za podpory MŽP.
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11, Kontaktní údaje
Název organizace: Semenec, o.p.s.
Semenec, o.p.s. je registrována v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 335
IČ: 60074779
DIČ: CZ60074779
Sídlo organizace: Semenec 846, 375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: (+420) 604 626 894
E-mail: semenec.ops@gmail.com
Číslo účtu: 263506556/0300
Webové stránky: www.muzeumsemenec.cz
Facebook: www.facebook.com/muzeumsemenec
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