II. Výroční zprává o činnosti á hospodárení
rok 2016

Dvorákovo Príbrámsko, z. ú.

Popis účetní jednotky:
Obchodní firma :

Dvořákovo Příbramsko, z. ú.

Sídlo:

Žižkova 708, Příbram II,261 01 Příbram

Právní forma:

zapsaný ústav IČO: 04288254

Datum vzniku společnosti:

04. 08. 2015

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: byly provedeny
Ústav Dvořákovo Příbramsko vznikl v roce 2015 jako nezisková organizace na základě potřeby
pokračovat v započatém díle, kterým je stabilní propagace jména a díla Antonína Dvořáka, s důrazem
na region, s kterým tento světoznámý skladatel spojil ucelenou část svého života. Podle dohody se
stávajícím pořadatelem festivalu - Městem Příbram - došlo k převzetí aktivit spojených s realizací
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram (HFAD), a to jak v rámci činností spojených s realizací
festivalu, tak i mimo něj. Kontinuita Dvořákova Příbramska s Hudebním festivalem Antonína Dvořáka
Příbram (HFAD) je dána nejen osobou geniálního skladatele a obsahovým zaměřením HFAD, ale též
propagátory hudebního odkazu Antonína Dvořáka, tedy osobou dosavadní programové ředitelky HFAD
a nyní i ředitelky Ústavu, Mgr. Albíny Houškové a zejména člena správní rady, Antonína Dvořáka III.
(vnuka Antonína Dvořáka).
Ústav si nadále klade pro svoji činnost tyto priority:
•
•
•
•
•
•

Udržení a zvýšení prestiže festivalu dramaturgií odpovídající mezinárodnímu
standardu
Program zaměřený nejen na běžné cílové skupiny, ale speciální projekty pro děti,
mládež a širokou veřejnost – přiblížení vážné hudby co nejširšímu spektru publika
Spolupráce s kulturními institucemi v rámci ČR i zahraničí, participace na
nadnárodních projektech – snaha o jejich iniciování
Podpora mladých umělců formou pořádání soutěží spojených s ideou festivalu,
pořádání mistrovských kurzů, prezentace zemí s odlišnou kulturou, ad.
Rozšíření působnosti nad rámec Příbrami a blízkého okolí (pokrytí celého regionu)
Vybudování stabilní návštěvnické skupiny bez generační diferenciace

•
•

Vytvoření vazeb s jednotlivci a firmami za účelem podpory festivalu
Spolupráce s regionálními firmami za účelem vzájemné podpory (cestovní ruch,
ubytovací zařízení, ..)

Činnost organizace v roce 2016:
Leden-březen: průběžná činnost zaměřená na stabilizaci společnosti a realizaci ústředního cíle
společnosti, tedy Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram
28.4.-26.5.2016 - 48. ročník HF Antonína Dvořáka Příbram

Červen-prosinec: činnost spojená s vypořádáním závazků z realizace 48. ročníku HF A. Dvořáka
Příbram, vykazováním dotací a paralelně práce zaměřené na přípravu 49. ročníku festivalu.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním
období:
Členové statutárních a dozorčích orgánů:
Statutárním orgánem je ředitelka, zakladatelka z.ú. Mgr. Albína Houšková.
Správní rada: předseda Antonín Dvořák III., členové Mgr. Radka Pipková a Debashish Chaudhuri
K 13.1. došlo na základě dohody s Městem Příbram, vázané k poskytnutí víceleté dotace, k navýšení
počtu členů správní rady na pět členů. Správní rada v roce 2016 zasedala ve složení:
předseda Antonín Dvořák III., členové Mgr. Hana Kakešová (zapsána k 13.1.2016), Mgr. Radka
Pipková, Mgr. Vladimír Král (zapsán k 13.1.2016) a Debashish Chaudhuri
Dozorčí rada: Ing. Martina Beránková, Barbora Katharine Selešiová, Daniel Klánský
Na základě dohody s Městem Příbram, vázané k poskytnutí víceleté dotace, došlo na základě
rozhodnutí Správní rady k 10.9.2015 k odvolání dosavadních členů dozorčí rady a jejich nahrazení dle
nominací Zastupitelstva Města Příbram.
Dne 13. ledna 2016 byl v zakládací listině realizován zápis ohledně výmazu stávajících členů dozorčí
rady a zápisu nových členů, kterými jsou:
Mgr. Jiřína Humlová, MVDr. Václav Beneš a Ing. Petr Stříbrnský

Sídlo společnosti na adrese Pobřežní 655/54,186 00 Praha 8 bylo k 13. lednu 2016 vymazáno ze
Zakládací listiny a nahrazeno sídlem na adrese: Žižkova 708, Příbram II, 261 01
Společnost nemá žádné stále pobočky.

Zpráva o hospodaření:
1.

Účetní údaje
Účetní období: 1.1.2016 – 31.12.2016
Rozvahový den: 31.12.2016
Zpracování účetnictví: účetní Tereza Pipková v programu Money S3
Archivace účetních záznamů: V souladu s § 31 a 32 zákona o účetnictví u firmy zpracovávající
účetnictví.

2.

Majetek
Závazky a pohledávky: Účetní jednotka nemá splatné pohledávky.

3.

Výsledek hospodaření:

0,-- Kč

4.

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
V účetním období měla jednoho zaměstnance.

5.

Dotace
Účetní jednotka v účetním období získala dotace od Města Příbram a Dobříš a Středočeského
kraje.

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné
skutečnosti. Tento stav je v souladu s předpokládaným vývojem společnosti, termíny dotačních
programů vázaných na konání akcí, jednání s partnerskými subjekty i zisky vázanými na realizaci
ústředního předmětu činnosti, tedy Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram.

Zpráva o 48. ročníku HF A. Dvořáka Příbram

Na 48. ročníku festivalu vystoupilo přibližně 200 profesionálních umělců, v čele se Štefanem
Margitou, Radkem Baborákem, prof. Ivanem Klánským či Michaelou Fukačovou a také cca 70 žáků
příbramských ZUŠ a pražské konzervatoře. Festival přesáhl i do dalších uměleckých oborů začleněním
programů spojujících hudbu s tanečním či výtvarným uměním.
Inovace v dramaturgické koncepci zahrnovala 1. ročník soutěže v oboru skladba, novou formu Open
air projektu s širokým spektrem pořadů určených různých věkovým kategoriím či Benefici pro vilu
Rusalka. Celá řada programů byla vytvořena pro děti, počínaje interaktivními pořady přes operní
představení až po výtvarnou soutěž pro děti prvního stupně ZŠ. Do festivalového programu byla ale

zároveň poprvé zařazena beseda s umělci, kteří v minulých desetiletích vystoupili na festivalu
v Příbrami, určená pro seniory.
Kapacita sálů byla v porovnání s rokem 2015 navýšena o téměř 650 míst (2015 – 1783 míst, 2016 2430 míst). Návštěvnost koncertů byla 95%, což znamená, že koncerty 48. ročníku HF AD Příbram
navštívilo přes 2300 diváků (v roce 2015 jich bylo 1562). Přibližně 900-1000 diváků se i přes nepřízeň
počasí účastnilo akcí konaných v rámci Dne s Antonínem Dvořákem (v Oblastní nemocnici, v MŠ, ZŠ,
knihovně Jana Drdy a na řadě dalších míst, včetně Galerie Fr. Drtikola, kam byl vzhledem
k vytrvalému dešti přesunut večerní program). Celkem tedy na koncertech a akcích festivalu bylo cca
3.300 návštěvníků.
Vedle účastníky koncertů vysoce hodnocené umělecké úrovně koncertů i celkové dramaturgické
koncepce, se podařilo vytvořit kvalitní propagační základnu, zahrnující vedle klasické tištěné
propagace (billboardy, citylighty, plakáty, letáky a zejména programová brožura) sociální sítě (FB) či
spolupráci s tištěnými (Naše Příbramsko, Týdeník Rozhlas, Harmonie, Xantypa ad.) i elektronickými
médii (Opera plus, Harmonie, Kulturní novinky ad.) a rozhlasem (pozvání do ČR – Vltava: Mozaika,
Telefonotéka).
Byly vytvořeny základy Klubu přátel festivalu a Klubu podnikatelů, kteří s festivalem spolupracují.
Velice nás těší mnoho pozitivních ohlasů na festival, které dokazují, že námi zvolená cesta nejenže
přináší obohacující zážitky návštěvníkům koncertů, ale že vytváří mnoho sociálních a obchodních
vazeb a rovněž nezanedbatelným způsobem prezentuje ve spojení se jménem Antonína Dvořáka
příbramský region a celý Středočeský kraj v očích České republiky i zahraničí.

Výroční zprávu zpracovala:

Mgr. Albína Houšková

Výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou Dvořákova Příbramska, z.ú. dne 29.6.2017.

Dvořákovo Příbramsko, z.ú.
- pořadatel Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram
Sídlo ústavu: Žižkova 708, Příbram II, 261 01 Příbram
IČ: 04288254
nejsme plátci DPH
číslo účtu: 1017868898/ 6100
datová schránka: zk39c96
Společnost je zapsaná v rejstříku ústavů, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 264.

