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1, Úvodní slovo
Vždy když se pustím do psaní výroční zprávy, je to příležitost bilancovat činnost naší
organizace, podívat se na ni s větším odstupem, zvážit další směřování. Také si přitom
uvědomuji, jak rychle se musíme neustále přizpůsobovat a mnohdy jen těžko vzpomínám, co že
jsme to v loňském roce dělali, neboť jsme již plně ponořeni do činností aktuálních, právě
probíhajících a řešených s největším nasazením. Každý rok si plánuji, že tentokrát bude výroční
zpráva ne jen suchým dokumentem, ale skutečnou výpovědí o Semenci jako o živém místě
s živými skvělými lidmi. To však vyžaduje čas. Stejný čas, který potřebuji na přímou práci
s návštěvníky a školními skupinami, stejný čas potřebný k získávání dotací, psaní a vyúčtování
projektů, čas potřebný k řízení lidí zaměstnaných na údržbě a v recepci, čas který tak
nezadržitelně uniká. Čas, který jsme již Semenci a především areálu Přírodovědného muzea
Semenec věnovali, se úročí prostřednictvím krásného prostoru nevšední krásy. S rostoucími
stromy nabývá park na vážnosti, s každým posekaným košem trávy se prohlubuje jeho parkový a
rekreační potenciál. Naší organizaci nejvíce přeji, aby se jí čas úročil stále vyššími úroky, a svého
cíle jsme v běhu času dosáhli nejen po stránce růstu fyzického, ale i ekonomického a dosáhli jsme
potřebné stability, třeba i s přispěním osvíceného mecenáše.
Barbora Šímová
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2, Činnosti a poslání organizace
Obecně prospěšná společnost Semenec, o.p.s. vznikla roku 2013 změnou právní formy
občanského sdružení Stanice „Pomoc přírodě“ existujícího od roku 1994. Činnost obou organizací
kontinuálně navázala, jednalo se pouze o administrativní změnu. Semenec se tak délkou svého
působení řadí k nejstarším ekovýchovným neziskovkám v České republice. 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. Dagmar Losíková, člen s. r.
Ing. Barbora Žižková, člen s. r.
Dozorčí rada: Mgr. Alice Háková, předseda d. r.
Mgr. Jan Losík, člen d. r.
Mgr. Jana Kloudová, člen d. r.
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4, Aktivity v roce 2017






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 a expozice:
 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 letošním roce se nám podařilo rozšířit otevírací dobu o letních prázdninách na denní
provoz. 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.
Vybavení areálu se v letošním roce rozšířilo o další interaktivní prvky vytvořené v rámci projektu
„O přírodě hravě“ podpořeného Jihočeským krajem a Lesy ČR, s.p. Vznikly Lesní domovy, Vzorník
dřev, Poločas rozpadu odpadů a díky projektu Voda a sucho – hledání rovnováhy také prvky
doplňující expozici vodního biotopu: Sítování štěrku a Pulty na modelaci říčního toku.
Nemalou část naší práce tvoří prezentace muzea veřejnosti. V roce 2017 se nám podařilo vytvořit
panelovou výstavu Semenec očima návštěvníků, kterou jsme se v průběhu července prezentovali
ve výstavních prostorách Krajského úřadu jihočeského kraje, v budově U Zimního stadionu, v říjnu
pak ve foyer MDK Sokolovna v Týně nad Vltavou.

Návštěvnost Přírodovědného muzea Semenec v roce 2017
Typ aktivity
Výukové programy pro školy

Počet
návštěvníků
1770

Akce pro veřejnost

834

Víkendové návštěvní dny – individuální návštěvnost

925

Celkový počet evidovaných návštěvníků 2017

3 529
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6, Výukové programy pro školy a projekty
V roce 2017 byly výukové programy primárním cílem naší projektové práce. Díky podpoře
Ministerstva životního prostředí jsme vytvořili v rámci projektu „Voda a sucho – hledání rovnováhy“
dva typy nových programů zaměřených na pochopení
vztahů půdy, vody a hospodaření v krajině. Při tvorbě
aktivit těchto programů jsme vytvořili hru na hospodáře,
kteří na základě svých zásahů do krajiny přispívají buď
k zadržení, nebo naopak odtoku vody. Hra je součástí
programu pro starší školáky. Tuto hru jsme vyzkoušeli
jednak s pilotními skupinami, jednak ji představili
veřejnosti formou besedy ke zmíněnému projektu.
Díky podpoře ze Státního fondu životního prostředí jsme
získali prostředky na realizaci projektu „Environmentální
výukové programy v přírodovědném muzeu Semenec“. Díky této podpoře jsme se mohli věnovat
zdokonalování naší stávající programové nabídky a její propagaci do škol.

Celkem jsme v roce 2017 realizovali 82 programů o
délce trvání 1,5 nebo 3 h (celkem 153,5 hodin) pro
1770 dětí ze školek, základních škol i příměstských
táborů.

7, Akce pro veřejnost
V letošním roce jsme zahájili spolupráci s českobudějovickou společností Ledax. Pro jejich
seniorský klub jsme uskutečnili soubor přednášek na téma půdy, včel, borovic a bylin. Přednášky
byly doplněny praktickými činnostmi a celý cyklus byl završen exkurzí seniorů k nám na Semenec.
27. 4. Pro společnost ČEZ, a.s. jsme jako každý rok připravili dobrovolnický den. Zaměstnanci
z Jaderné elektrárny Temelín se podíleli na čištění chodníků, pletí, údržbě porostů a jiných
údržbových pracích v areálu.
1. 5.

Na Semenec za řemesly – slavnost

1. květen je datem naší pilotní akce pro veřejnost. Loňský formát
slavnosti jara kombinující řemesla, hudbu, divadlo a jarmark se osvědčil,
a tak zůstal zachován i pro letošní rok. Na pódiu bylo k vidění kejklířské
vystoupení, pohádka O Akrátníkovi a O Nebojsovi, bubenické vystoupení
Hakuna Matata, sbor Aleluja, skupina Epydemye a Neřež. Akci navštívilo
více než 500 lidí a na její přípravě se podílelo na 50 pomocníků.
Akce se uskutečnila díky podpoře Jihočeského kraje, Města Týn nad
Vltavou a Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ, a. s.
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Během návštěvnické sezóny jsme uskutečnili cyklus nedělních tvořivých workshopů Nedělní
tvoření. Výroba balzámu na rty, vlastních sandálů nebo šperku zaujala především maminky s dětmi.
10. – 11. 6.

Víkend otevřených zahrad

Vždy 2. víkend v červnu se v celé republice koná akce, která zpřístupňuje památky zahradního
umění návštěvníkům. Přírodovědné muzeum Semenec se této akce účastní od roku 2014. Tento
víkend byl letos doplněn o komentovanou prohlídku městské zeleně v Týně a hravou prohlídku
areálu na Semenci.
14. – 18. 8.

Semenec sportovní – příměstský tábor

Druhý příměstský tábor pro děti od 6 let se uskutečnil v parném
létě ve velmi příjemné sestavě a v duchu sportovní fair-play.
Naučili jsme se házet míčem a skákat všemi směry, válet sudy i
vyrábět luky, vyvrcholením byl biatlon a závěrečný večírek s rodiči.
24. 9. Za mravenci na lesní stezku Semenec
Výprava za lesním hmyzem pro rodiny s dětmi do lesa Semence.
13. 10. Voda nás spojuje
Seminář pro odbornou veřejnost na téma, které je
v poslední době skloňované ve všech pádech, málokdo si
je však vědom všech souvislostí a příčin, které stojí za
klimatickými změnami a nedostatkem vody v krajině.
Odborní lektoři se dívali na toto téma z nejrůznějších
hledisek, ceníme si především toho, že se během
semináře podařilo navodit dialog mezi odborníky –
akademiky a zemědělci.
16. 12.

Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka

Tentokrát jsme se na zdobení vypravili k soutoku Vltavy a Lužnice.
Toto magické místo je ideální pro adventní rituál splněných přání.
Každý z účastníků si vyrobil dřevěnou lodičku, do které umístil
svíčku s adventním přáníčkem. Lodičky jsme pak svítící vyslali vstříc
budoucím dobrodružstvím na hladinu řeky Vltavy. K tomu nám
zazpíval sbor Aleluja adventní písně. Krásnější akci na závěr roku
jsme si nemohli přát!
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Přehled návštěvnosti jednotlivých akcí
4x
Soubor přednášek o přírodě pro seniory (leden – březen 2017)
Dobrovolnický den ČEZ (27. 4. 2017)
Na Semenec za řemesly (pro veřejnost 1. 5. 2017)
Exkurze pro seniory (4. 5. 2017)
3x
Nedělní tvoření (pro veřejnost, soubor tvořivých dílen)
Víkend otevřených zahrad (pro veřejnost 10. - 11. 6. 2017)
Příměstský tábor Semenec sportovní (děti od 6 let 14. – 18. 8. 2017)
Za mravenci na lesní stezku Semenec (vycházka pro veřejnost 24. 9. 2017)
Výstava Semenec očima návštěvníků v Sokolovně Týn nad Vltavou (říjen 2017)
seminář Voda nás spojuje (pro odbornou veřejnost 13. 10. 2017)
beseda Fotosyntézou to začíná (pro veřejnost 8. 11. 2017)
Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka (16. 12. 2017)
Celkem návštěvníků akcí

56
18
550
30
20
50
11
18
30
11
40
834

8, Finanční zpráva
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Vodné
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Kooperativa
Ostatní daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Celkem náklady

191 860,59 Kč
12 789,77 Kč
3 244,00 Kč
21 156,50 Kč
1 521,00 Kč
8 595,00 Kč
284 959,25 Kč
486 273,00 Kč
104 990,00 Kč
1 766,00 Kč
5 420,00 Kč
117 660,00 Kč
1 239 261,11 Kč

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

688 000,95 Kč
29 208,00 Kč
9,16 Kč
18 000,00 Kč
117 661,73 Kč
520 006,00 Kč
1 372 885,84 Kč

Hospodářský výsledek

133 624,73 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
2017 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: Ministerstvu životního prostředí České
republiky, Státnímu fondu životního prostředí České republiky, 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.

Naši partneři v roce 2017:

10, Výhled na rok 2018
Co nás asi čeká v dalším roce? Pokoušíme se získat finanční prostředky na novou expozici ve
sklepních prostorách provozní budovy. Bude to tajuplná cesta do podzemí. Podaří se nám ji
uskutečnit? Velký úspěch letošního semináře o problematice krajiny, vody a zeleně nás přivedl na
myšlenku uskutečnit v příštím roce takových seminářů více. Bude o ně zájem? Bude dostatečně
lákavá naše nabídka programů pro školy? Obstojíme i v dalším roce?
Příští rok před nás staví mnoho otázek a již nyní se těšíme, že za rok budeme moci touto výroční
zprávou hrdě představit odpovědi.
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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
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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