
 

SPOLEK PRO VYDÁVÁNÍ REVUE ARCHEA 

Výroční zpráva za rok 2020 

 

 

1. Úvodní slovo 

Spolek je založen za účelem vydávání revue Archea, plným názvem „Archea: revue pro 

archetypovou psychologii, astrologii a kosmologii“, která informuje čtenářskou veřejnost o 

nových myšlenkových proudech zejména z oblasti psychologické astrologie, jungovské a 

transpersonální psychologie, věd nového paradigmatu, archetypové psychologie a 

kosmologie, jakož i obecné hermeneutiky. 

 

2. Základní údaje 

Název: Spolek pro vydávání revue Archea, z.s. 

Sídlo: U kříže 624/7, Jinonice, 158 00 Praha 5 

Registrace: zapsán 23. 8. 2019 Městským soudem v Praze, spisová značka L 72241 

IČ: 08312214 

 

3. Statutární orgán 

Předseda: Petr Lisý (šéfredaktor) 

Členové: Věra Šimonová Sobotková, Milan Hanuš (redaktoři) 

Web: www.revuearchea.cz 

 

4. Činnost v roce 2020 

Činnost spolku byla v roce 2020 utlumena v důsledku vlivu celospolečenských opatření 

nařízených v rámci boje proti pandemii koronaviru, jejichž dopad se negativně promítl do 

obecné kapacity členů věnovat se spolkovým aktivitám. Ještě před propuknutím pandemie se 

v únoru podařilo uskutečnit setkání příznivců revue Archea při slavnostní prezentaci 

publikace „Archea 2019“, a to v pražské literární kavárně Božská Lahvice. Po zbytek roku 

probíhaly v omezeném režimu redakční práce v souvislosti s přípravou dalšího čísla revue 

Archea, jehož vydání bylo plánováno na rok 2021. Šéfredaktor rovněž formou e-mailových 

newsletterů a osobních jednání udržoval kontakty se sympatizanty a partnery revue Archea. 

Výtěžek z prodejů revue byl využit na úhradu redakčních prací a provozních nákladů. 

 



 

5. Finance 

Příjmy spolku v roce 2020 činily 20 448 Kč, což odpovídá úhrnnému ročnímu výtěžku 

z prodeje publikace Archea 2019. Tyto prostředky byly využity na úhradu redakčních prací a 

provozních nákladů ve výši 21 810 Kč, s pomocí přebytku z roku 2019. Zůstatek na 

spolkovém účtu k 31. 12. 2020 činil 1092 Kč (přehledně viz tabulka níže). 

 

 

Příjmy 2020   

Prodej publikace Archea 2019 20 488 Kč 

Celkem 20 488 Kč 

    

Výdaje 2020   

Redakční práce 20 000 Kč 

Poštovné 133 Kč 

Internetové stránky 1 687 Kč 

Celkem 21 810 Kč 

    

Hospodářský výsledek 2020 -1 362 Kč 

 


