IV. Výroční zprává o činnosti á hospodárení
rok 2018

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: nebyly 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 2018:
Leden-březen: příprava na 50. ročník Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram
24.4. – 7.6.2018 - 50. ročník HF Antonína Dvořáka Příbram

Červen-prosinec: činnost spojená s vypořádáním závazků z realizace 50. ročníku HF A. Dvořáka
Příbram, vykazováním dotací a paralelně práce zaměřené na přípravu 51. 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 Petr Dvořák, členové Mgr. Radka Pipková, Debashish Chaudhuri, Mgr. Hana
Kakešová a Mgr. Vladimír Král
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: 1.1.2018– 31.12.2018
Rozvahový den: 31.12.2018

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:

74.040,-Kč

4.

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

V účetním období měla jednoho zaměstnance. Náklady na zaměstnance: 177.190,-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 50. ročníku HF A. Dvořáka Příbram

Z velmi pozitivních reakci návštěvníků je zřejmé, že tento jubilejní ročník splnil - či dokonce předčil očekávání. V jeho průběhu se podařilo představit publiku řadu světové uznávaných umělců v čele s
Gabrielou Beňačkovou, Václavem Hudečkem, Janou Bouškovou, Radkem Baborákem, dirigentem
Ondrejem Lenárdem, Adrianou Kučerovou, Alešem Brisceinem a je těžké nevyjmenovat i všechny
ostatní protagonisty, protože každý z koncertů byl na velmi vysoké interpretační úrovni. Součástí
festivalu byla i česká premiéra unikátního projektu dirigentů Debashishe Chaudhuriho (Indie) a
Davida Rutherforda (USA), tzv. Immersive concert, který návštěvníky koncertu prolnul prostorově
s účinkujícím tělesem (Příbramskou filharmonií) a vytvořil tak prostor umožňující posluchačům být
„uprostřed vzniku hudby“.

50. ročník přinesl 14 koncertů, jeden hudebně dramatický pořad, dvě operní představení pro děti a
rozsáhlou doprovodnou akci s názvem Den s Antonínem Dvořákem, při níž se konalo dvanáct
projektů a menších koncertů v mateřských a základních školách, v netradičních prostorech či na
různých místech ve městě Příbram. Velkolepé finále pak proběhlo na Svaté Hoře u Příbrami, kde
zaznělo Dvořákovo Requiem v podání PKF- Prague Philharmonia v čele s dirigentem Debashishem
Chaudhurim, sólisty Janou Šrejma Kačírkovou, Ester Pavlů, Josefem Moravcem a Martinem
Gurbalem. Nelehkého sborového partu se ujaly spojené sbory: Pražský komorní sbor, Vepřekův
smíšený sbor a Ženský komorní sbor Krásky (reportáž https://youtu.be/4WocQ-pUSJU). Součástí
festivalu byla ale také výstava k 50 letům trvání festivalu (která je k vidění do konce září v Domě
Natura v Příbrami), kompoziční soutěž pro skladatele do 40 let (vítězem se stal Petr Koronthály, jehož
skladba zazní ve světové premiéře v průběhu 51. ročníku festivalu) a také výtvarná soutěž pro děti z
1. stupně ZŠ. V průběhu festivalu se divákům představilo cca 350 profesionálních umělců, v rámci
Dne s Antonínem Dvořákem se k nim přidalo ještě přibližně sto studentů příbramských ZUŠ.

Od roku 2015 (resp. ročník festivalu 2016), kdy pořadatelství HF A. Dvořáka Příbram převzalo na
základě Licenční smlouvy s Městem Příbram Dvořákovo Příbramsko, z.ú., došlo k navýšení jak počtu
produkcí (koncertů i doprovodných akcí), tak návštěvnosti. Z počtu cca 1.600 návštěvníku v roce 2015
návštěvnost již v prvním roce razantně narostla - v roce 2016 navštívilo festival cca 3.300
návštěvníků, v roce 2017 činila návštěvnost včetně open air akcí Dne s Antonínem Dvořákem cca
3 800 osob od dětí z mateřských škol až po seniory. V letošním roce festival navštívilo více než čtyři
tisíce diváků. Návštěvnost většiny koncertů byla stoprocentní. Jelikož kapacita sálů v příbramském
regionu je malá, neustále hledáme nové prostory – v letošním roce proběhly poprvé koncerty v sále
radnice v Březnici a na nádvoří Galerie Ludvíka Kuby v Březnici.
V letošním roce se nám rovněž podařilo velmi výrazně posílit propagaci festivalu – počet billboardů
jsme navýšili pětinásobně, letáky jsme distribuovali v Praze a celém Středočeském kraji, díky
spolupráci se Středočeskou centrálou cestovního ruchu jsme prezentovali festival na zahraničních
veletrzích. Informace a recenze se objevili v celostátně distribuovaných časopisech a zejména pak
v elektronických médiích.
Je stále zřejmější, že v dnešní době, mezi jejímiž prioritami dominují aktivity spíše sportovního nebo
hlavně bohužel konzumního rázu, je na kultivaci jedince z hlediska estetična a kulturnosti obecně
kladen malý důraz, což má pro budoucnost národa negativní prognózu. Náš festival proto stále více
posiluje aktivity spojené s propagací -nejen- klasické hudby mezi mládeží. Vytváříme celou řadu
originálních projektů, které tvoří základ Dne s Antonínem Dvořákem. A jsme nesmírně rádi, že rok od
roku je zájem ze strany jak škol, tak samotných žáků, větší a větší. Skvělé je pak to, že se studenti
sami mají zájem na festivalu podílet.
Náklady na realizaci festivalu jsou samozřejmě značné a my velice děkujeme za podporu, která
umožnila uskutečnění těch nádherných koncertů.
Velice nás těší, že festival získal záštitu ministra kultury ČR Ilji Šmída a hejtmanky Středočeského kraje
Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a je označen jako prioritní akce Středočeského kraje.

Výroční zprávu zpracovala:

Mgr. Albína Dědičík Houšková

Výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou Dvořákova Příbramska, z.ú. dne 21.6.2019.

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.

