III. Výroční zprává o činnosti á
hospodárení
rok 2017

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 2017:
Leden-březen: příprava na 49. ročník Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram
27.4.-25.5.2016 - 49. ročník HF Antonína Dvořáka Příbram

Červen-prosinec: činnost spojená s vypořádáním závazků z realizace 49. ročníku HF A. Dvořáka
Příbram, vykazováním dotací a paralelně práce zaměřené na přípravu 50. 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. (do 28.5.2017, den úmrtí), členové Mgr. Radka Pipková,
Debashish Chaudhuri, Mgr. Hana Kakešová a Mgr. Vladimír Král
Na základě Rozhodnutí o jmenování člena správní rady ze dne 29.6.2017 byl Mgr. A. Houškovou,
zakladatelkou zapsaného ústavu, jmenován nový člen správní rady, pan Petr Dvořák, a to s účinností
ode dne 29.6.2017. Na jednání správní rady dne 24.11.2017 byl Petr Dvořák zvolen do pozice
předsedy správní rady.
Zápis změny do rejstříku ústavů proběhl ke dni 11.12.2017.

Dozorčí rada: Mgr. Jiřína Humlová, MVDr. Václav Beneš a Ing. Petr Stříbrnský
Společnost nemá žádné stále pobočky.

Zpráva o hospodaření:
1.

Účetní údaje

Účetní období: 1.1.2017– 31.12.2017
Rozvahový den: 31.12.2017

Zpracování účetnictví: účetní Miluše Kupečková v programu Pohoda Stormware
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:

-81.793,-- Kč

4.

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

V účetním období měla jednoho zaměstnance. Náklady na zaměstnance: 177.936 Kč
5.

Dotace

Účetní jednotka v účetním období získala dotace od Města Příbram, Města Dobříš, Ministerstva
kultury ČR 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 49. ročníku HF A. Dvořáka Příbram

V průběhu dvou let, 2016 a 2017, v níž pořadatelství HF A. Dvořáka Příbram převzalo na základě
Licenční smlouvy Dvořákovo Příbramsko, z.ú., došlo k navýšení jak počtu produkcí (koncertů i
doprovodných akcí), tak návštěvnosti. V roce 2016 navštívilo festival cca 3.300 návštěvníků, v roce
2017 byla rovněž naprostá většina koncertů vyprodána, návštěvnost včetně open air akcí Dne
s Antonínem Dvořákem činila cca 3 800 osob od dětí z mateřských škol až po seniory (což je o cca 500
více než v roce 2016).
V průběhu 49. ročníku festivalu proběhlo 13 koncertů, premiéra hudebně dramatického pořadu, dvě
představení oper pro děti a samostatný projekt Dne s Antonínem Dvořákem s 15 koncerty a
programy v MŠ, ZŠ a na gymnáziu. Na koncertech vystoupilo cca 240 umělců včetně Thomase
Hampsona (USA), Václava Hudečka, Pavla Šporcla, Kateřiny Englichové, Viléma Veverky, Kristiny
Fialové, Petra Nouzovského, PhilHarmonia Octetu Prague ad. Na akcích participovalo i cca 60 žáků
příbramských ZUŠ a Baletní školy O. Kyndlové při Státní opeře Praha (SOP). Součástí festivalu se stalo
i úvodní Soirée – lednové setkání partnerů a VIP hostů v prostorách Svaté Hory. Závěrečnou
pomyslnou tečkou za daným ročníkem je pak vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti z 1.
stupně ZŠ (tato soutěž je vázaná na proběhlé akce určené právě této věkové skupině – operní
představení či akce v rámci Dne s AD).

Velký posun oproti prvnímu ročníku zaznamenala kompoziční soutěž pro skladatele do 40 let – letos
se jí zúčastnilo již 20 skladatelů ze 6 zemí vč. USA, Běloruska, Albánie, Polska, Slovenska a Číny.
Vítězem se na základě hlasování renomované poroty v čele se Sylvií Bodorovou stal Adam
Wesolowski z Polska. Porota udělila rovněž několik čestných uznání.
Vyvrcholením festivalu byl závěrečný koncert Thomase Hampsona na Svaté Hoře, o němž referovala
v hlavním zpravodajství i Česká televize.
Mezi místa, na nichž probíhají koncertní vystoupení, se nově zařadil Kostel Nanebevstoupení Panny
Marie v Třebsku, sál Domu Natura a hlavně ambity Svaté Hory u Příbrami.

Festival získal záštitu ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana a hejtmanky Středočeského kraje Ing.
Jaroslavy Pokorné Jermanové a je označen jako prioritní akce Středočeského kraje.

Výroční zprávu zpracovala:

Mgr. Albína Houšková

Výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou Dvořákova Příbramska, z.ú. dne 25.6.2018.

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.

