VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
ERA Česká republika, z.s.
IČO: 265 90 191

Sídlem v Křivsoudově 29, 257 66,
registrován ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 12595

ERA (Evropská Rogacionistická1 Asociace) je evropské hnutí křesťanské mládeže založené roku 1989
v Itálii Otcem Gaetanem Lo Russo. Toto laické hnutí je duchovně vedené kongregací otců Rogacionistů
Srdce Ježíšova, následovníků odkazu svatého Anibala Maria di Francia. Cílem jak kongregace, tak i naší
asociace, je pomoci mladým při hledání jejich povolání .
V dnešní době ERA aktivně působí v pěti evropských zemích – Itálie, Španělsko, Slovensko, Polsko a Česká
republika. V roce 1998 došlo na Meetingu v Maďarsku k důležitému kroku – byl zvolen 1. prezident (Jan
Maštálka) a vedení ERA CZ. V neposlední řadě vychází od počátku roku 2001 informační občasník ERA
Info.Od března roku 2002 bylo založeno občanské sdružení ERA Česká republika.
V roce 2020 byly uskutečněny akce:

Každoročně je pořádán v křivsoudovské Sokolovně ples, na který se sjedou jak naši přátelé, rodiny, tak
i bývalí společníci a členové vedení ERA CZ. Na plese bývá rok od roku více lidí, a proto se snažíme jeho
průběh neustále vylepšovat. V roce 2020 dominovala plesu balónková výzdoba. K tanci zahrála vyhlášená
kapela EXPLOZE, kterou na malý moment večera vystřídali společníci ERA CZ, aby všechny přítomné vyzvali
ke společnému tanci Belgické polky. Ti, kdo u tance nevydrželi celou noc, si mohli užívat při popíjení a
pojídání dobrého jídla nebo se vypravit do fotokoutku a vytvořit si tak vzpomínku.
Ples je pro naši organizaci jedinou akcí, u které nám jde nejen o uspořádání podařené akce, ale také
o výdělek. Neboť ten nám pokrývá zhruba 1/3 režijních nákladů na provoz našeho Centra v Křivsoudově.
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Rogacionistická = z latinského Rogate! = Proste!, Modlete se! – vycházející z Kristových úst: „Žeň je velká, dělníků málo. Proste
proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37; Lk 10, 2).

Formace neboli formační týden probíhal od 29. 2. do 7. 3. 2020 v polském Krakowě pod vedením otců
Rogacionistů. Akce se zúčastnili všichni společníci a přijali jsme do svých řad nového člena (v současné
době celkem 14 společníků). Otcové Rogacionisté společníkům zajistili ubytování a zároveň nabídli bohatý
duchovní program plný přednášek, společných mší, modliteb a adorací. Program byl doplněn společnými
výlety, návštěvami měst a památek. Po týden formace společníci pracovali na svém vztahu s Bohem a sami
na sobě. Díky pestrému programu a času na sebe sama čerpali nové síly na celoroční práci. Zároveň
společníci upevnili vztahy mezi sebou a společnými silami začali pracovat na konceptech dalších akcí
pořádaných ERA CZ. Velkým tématem letošní formace bylo motivování mladých, aby se z nich stávali
pomocní animátoři na akcích pro děti. Proto se začaly plánovat víkendové akce zaměřené na správné
animátorování, aby se řady ERA CZ rozšířily o mladé plné elánu.

Přestože za obvyklých situací od Formace probíhají akce jako je Jarní formační víkend, Víkend pro
Skorodospělé, Jarní teen víkend a Misijní kemp, v letošním roce jsme kvůli COVID situaci přeskočili rovnou
na letní akci Teen ERA Camp. V létě konaná akce bývá vrcholem všech akcí pro děti a probíhá u moře.
Vzhledem k opatřením a nejistotám jsme se museli uchýlit k uskutečnění setkání v České republice. Pro
týden plný výprav pomocí stroje času jsme si vybrali středisko Lubenec. Pod vedením zkušených animátorů
si děti mohly vyzkoušet plno kreativních nebo fyzicky náročných aktivit. Duchovní program (mše,
přednášky) pro nás zajišťovali kněží. Naši šikovní muzikanti z řad společníků i účastníků se ujali večerů
chval a my si mohli užít nezapomenutelnou atmosféru, která nás vždy semkla v jedno vzájemně se
podporující společenství. Přesto, že nám všem chybělo moře, Lubenec nám nabídl alternativu – místní
rybník, ve kterém jsme si užili plno zábavy. Celý týden jsme si všichni moc užili.
Shrnutí akcí:
Za rok 2020 jsme zvládli uspořádat pouze tři akce, ačkoli jich bývá obvykle deset během celého roku.
Bohužel i na našem fungování se silně podepsala situace spojena s COVIDem.
Proto jsme pole naší působnosti přesunuli na sociální sítě. Vytváříme možnosti online shledání (večery
chval, debatní skupinky, kvízy, přednášky, …).

V Křivsoudově 28. dubna 2021

…………………………………….
Barbora Krejčířová
prezidentka ERA CZ

Příloha: Příloha k DPPO 2020 – výkaz příjmů a výdajů a výkaz o majetku a závazcích za období roku 2020

Příloha k DPPO 2020 – výkaz příjmů a výdajů a výkaz o majetku a závazcích za období roku
2020

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

hospodářská činnost, ples
činnost podle stanov
hospodářský výsledek

příjmy
58 700 Kč
286 305 Kč
345 005 Kč

výdaje
38 831 Kč
245 353 Kč
284 184 Kč

hosp. výsledek
19 869 Kč
40 952 Kč
60 821 Kč ř. 10 DPPO

VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH

peníze v hotovosti
paníze na bankovním účtu

1.1.2020
31.12.2020
31 292 Kč
33 841 Kč
19 399 Kč
88 171 Kč
50 691 Kč 122 012 Kč

