Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Zámek 59
381 01 Český Krumlov
IČO: 60084081

Výroční zpráva 2002
Zpráva o činnosti a hospodaření
Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
v roce 2002

ÚVOD
Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov (dále jen Nadace) v roce 2002 pokračovala ve
své dosavadní úspěšné činnosti v budování nadační instituce. Jedním ze základních faktorů
úspěšnosti nadační práce je výše a růst nadačního jmění. V roce 2002 Nadace obdržela z
Nadačního investičního fondu příspěvek do nadačního jmění ve výši 12,326 milionů a jmění
dosáhlo celkové hodnoty 18,391 milionů korun. Aktuální výše a předpokládaný další růst
nadačního jmění představují pro příští roky dobrou zprávu pro neziskový sektor, neboť 81 % z
výnosů je každoročně rozdělováno v otevřených grantových soutěžích. Dosažený výnos
podílových fondů, vytvořených bankami speciálně pro potřeby nadačního sektoru ve výši 4,24 %
p.a. (ŽB Trust). 2,54 % (za 9 měsíců, OB Invest nadační) se bohužel pohybují na velmi nízké
úrovni.
V roce 2002 se grantová soutěž orientovala, stejně jako v minulých letech, na podporu
regionálního neziskového sektoru, především kulturních, humanitárních projektů a volnočasových
aktivit zaměřených na děti a mládež. Nadace rozdělila částku 220 tisíc korun šesti subjektům.
Přestože jsou grantové soutěže otevřené vedle neziskových organizací i rozpočtovým a
příspěvkovým organizacím, dosud žádná nevyužila zúčastnit se veřejné soutěže s vlastním
projektem. Mimo grantovou soutěž Nadace poskytla příspěvky ve výši 180 tisíc korun čtyřem
neziskovým organizacím. Potěšitelné je, že téměř tři čtvrtiny z rozdělené částky byly užity v
jihočeském kraji.
Nadace tak potvrdila schopnost efektivně spravovat svěřený státní majetek a za aktivní účasti
členů správní a dozorčí rady výnosy z něj přerozdělit ve prospěch dalších neziskových a
vzdělávacích institucí. Členové Nadace pracují jako dobrovolníci, výdaje na správu Nadace se
pohybují ve výši 15% z celkových výdajů.
V průběhu roku 2002 Nadace pokračovala v realizaci odborných a popularizačních projektů,
jejichž hlavním cílem i nadále zůstává obnova a revitalizace areálu Státního hradu a zámku Český
Krumlov, zejména zámeckého barokního divadla. Významnou událostí odborného programu bylo
uskutečnění první z cyklu odborných konferencí SVĚT BAROKNÍHO DIVADLA, která proběhla ve
spolupráci se Státním památkovým ústavem v Českých Budějovicích a se Správou Hradu a
zámku v Českém Krumlově ve dnech 13. - 16. června 2002 na zámku v Českém Krumlově.
Třídenní akce, jejíž součástí bylo také experimentální představení v barokním divadle,
přednáškový cyklus, návštěva depozitářů teatrálií a další odborné a společenské akce
zaznamenala mimořádný mezinárodní ohlas, byla kladně přijata řadou význačných odborníků na
problematiku historických divadel. Konference byla Ministerstvem kultury ČR zařazena mezi akce
uskutečněné v rámci „Roku spojených národů pro kulturní dědictví".
Členové Nadace rozhodli soustředit dostupnou literaturu a vybudovat nadační knihovnu,
zaměřenou na problematiku barokního divadla a v průběhu roku pořídili několik desítek převážně

zahraničních, antikvárních i nově vydaných titulů. Tato knihovna slouží a bude sloužit jak pro
vzdělávací a badatelské aktivity členů Nadace, tak pro zájemce z řad odborné veřejnosti.
Nadace pokračuje ve vyhledávání finančních zdrojů ve prospěch památky, jejíž jméno nese ve
svém názvu. Zaměřuje se zejména na udržení dlouhodobé spolupráce s donátory z řad firemního
sektoru. Sponzorské dary určené na obnovu zámeckého areálu jsou předávány partnerovi
Nadace - Státnímu Památkovému ústavu v Českých Budějovicích (dále jen SPÚ České
Budějovice), nebo využity k přímým úhradám dodavatelských prací. V roce 2002 Nadace uzavřela
partnerství se dvěma významnými mecenáši barokního divadla z firemního sektoru, se
společností Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav a s Českou Spořitelnou, a.s.. Nadace barokního
divadla je podporována společností Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav jako jediná česká nadace a
má se společností uzavřenu exkluzivní partnerskou smlouvu, jejíž součástí je finanční příspěvek
Nadaci a poskytnutí automobilu „Škoda Octavia".
Spolupráce se správcem památky, Státním památkovým ústavem v Českých Budějovicích
zůstává pro Nadaci i nadále jedním ze stěžejních témat. Vzájemná podpora a dobré vztahy obou
institucí jsou vyjádřeny v Dohodě o spolupráci a podpoře, dokumentu klíčovém pro fungování a
další rozvoj Nadace.
V budoucnu hodlá Nadace pokračovat ve dvou hlavních směrech činnosti. V rámci vlastní činnosti
má za cíl pokračovat v dlouhodobém konceptu konferencí a experimentálních představení. V
rámci nadačního fundraisingu se zaměří na dostatečnou finanční zajištěnost a udržitelnost těchto
projektů. Zároveň jako správce finančních investic dlouhodobě sleduje celkovou situaci na trhu s
finančními produkty vhodnými pro dlouhodobé a konzervativní investice, tak aby mohla využít
nejvýhodnějších podmínek a zajistit tak maximální výnosnost nadačního jmění.

SCHŮZE SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY
Správní a dozorčí rada se sešly na společném zasedání celkem čtyřikrát
17. ledna 2002
31. května 2002
26. července 2002
6. prosince 2002

MAJETEK NADACE v pořizovacích cenách k 31. 12. 2002
(zaokrouhleno na tis.)
1. Základní jmění zapsané
Základní jmění
Příspěvek NIF I.
Příspěvek NIF II.
2. Ostatní majetek, uvedeno v cenách pořízení
finanční investice - podílové listy ŽB Trust
hotovost - bankovní účty a pokladna
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
umělecká díla a kopie uměl. děl
zásoby - publikace „Zámecké divadlo v ČK"
CELKEM

500.000,- Kč
5.565.000,- Kč
12.326.000,- Kč
1.800.000,- Kč
373.000,- Kč
1.515.000,- Kč
103.000,- Kč
739.000,- Kč
195.000,- Kč
23.116.000,- Kč

DARY SPRÁVCI PAMÁTKY
Nadace darovala Státnímu památkovému ústavu v Českých Budějovicích dary, pořízené ve
vlastní režii v předchozích letech :
evidenční pasporty divadelních fondů
stavební úpravy medvědích výběhů

831.000,- Kč
132.000,- Kč

v celkové hodnotě

963.000,- Kč

VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU NADACE
výnosy z nadačního jmění NIF I. a II.
výnosy z termínovaných vkladů
příspěvek NIF I zapsaný v nad. rejstříku (5,565 mil. Kč)
příspěvek NIF II zapsaný v nad. rejstříku (12,326 mil Kč)
výnosy z nadačního jmění
základního jmění zapsané (0,5 mil. Kč)
výnosy z ostatního finančního majetku
ostatní finanční majetek (1,8 mil. Kč)
CELKEM

17.294,- Kč
241.430,- Kč
302.704,- Kč
21.691,- Kč
76.059,- Kč
659.178,- Kč

NADAČNÍ PROJEKTY
Obnova barokních fondů a barokního divadla :
projekt restaurování kostýmů ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s.
projekt restaurování divadelní mašinerie ve spolupráci s Řízení letového provozu Praha,
s.p.
projekt mezinárodní konference ve spolupráci se ŠkodaAuto, a.s.
projekt obnovy elektrorozvodů ve spolupráci s JČE, a.s.
Kulturní projekty :
Benefiční koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu Pontes „Od Haydna až k
muzikálům", komponovaný večer s Virtuosi di Praga za vedení Oldřicha Vlčka,
společenské setkání v Zrcadlovém sále českokrumlovského zámku 24. září 2002.
Partnerské projekty :
Podpora a spoluúčast na oslavách 10. výročí zápisu města Český Krumlov na seznam
UNESCO 6. prosince 2002, účast zástupců Nadace na diskusním fóru s občany města v
Prokyšově sále dne 7. prosince 2002.
Slavnostní setkání členů Nadace a s hejtmanem jihočeského kraje a dalšími zástupci
místní a krajské samosprávy u příležitosti 10. výročí vzniku Nadace 6. prosince 2002
Návštěva provedení divadelní frašky Frigaldo a jednání o partnerství na zámku v
Litomyšli s pracovníky správy zámku a obč. sdružením Milislav, Litomyšl
Podané žádosti o podporu :
Fond malých projektů CBC PHARE - Konference „Svět barokního divadla 2002" ve
spolupráci s Jugend und Kulturzentrum-Hof, Linz - nepodpořeno
Fond malých projektu CBC PHARE - Konference „Svět barokního divadla 2003" ve
spolupráci s Johanes Kepler Universität, Linz - nepodpořeno

Setkání českých nadací :
Účast zástupce Nadace na II. ročníku Konference Nadací v Praze 30. září - 1. října
2002.
Publikační a popularizační projekty :
6. ročník novinové přílohy „Zámecké divadlo v Českém Krumlově" ve spolupráci s
vydavatelstvím deníků BOHEMIA Vltava-Labe-Press, a.s. a krajskou redakcí
Mezinárodní a odborné projekty :
Mezinárodní konference Historických Evropských divadel v Bad Lauchstädtu, Německo
4. - 8. října 2002
Nadace byla na této konferenci delegována do přípravného výboru pro založení
Asociace Evropských historických divadel

„SVĚT BAROKNÍHO DIVADLA"
1. ročník mezinárodní konference
14. - 16. června 2002, Český Krumlov
Témata konference :
A) Teoretická část
1. Správa a provoz dochovaných historických divadel
problematika obnovy a využití zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově
režimy využití dochovaných historických divadel v rámci odlišných koncepcí památkové péče
2. Barokní divadelní kultura jako historický a společenský fenomén
inscenační praxe barokních oper
hudební interpretace operní tvorby 18. století
B) Praktická část
1. Prohlídka divadla a depozitářů s odborným výkladem a možností diskuse
2. Experimentální badatelské představení barokní opery v zámeckém divadle
Přednášející účastníci :
1. Iain Mackintosh, architekt a konzultant, Theater Project Consultants, 4 Apollos Studios,
London
2. Dr. Frank Mohler, profesor, Appalachian State University, Boone, USA
3. Cesere Molinari, profesor, Universitá di Firenze, Itálie
4. Aleš Krejčů, ředitel Státního památkového ústavu v ČB
5. Ondřej Macek, vedoucí barokního souboru Cappella Accademica, Český Krumlov
6. Dr. Hans-Joachim Scholderer, architekt, Staatliches Vermögens - und Hochbauamt
Ludwigsburg, Ludwigsburg
7. Pavel Slavko, vedoucí Hradu a zámku Český Krumlov
8. Gennady Viktorovich Vdovin, ředitel sídla a divadla v Ostaniku, Moskva
9. Jean-Paul Gousset, Musée et Domaine national du chateau de Versailles, Opera royal
10. Klaus-Dieter Reus, Bayreuth, vedoucí projektu: Barocke Bühnentechnik in Europa
Experimentální představení barokní opery „L ´Amor Generoso" Alessandra Scarlattiho.
Prezentace DVD technologií a jejich možností při tvorbě výukových filmů - ve spolupráci s firmou
Pro Omnia Film, Linz (Andreas Sulzer).

PŘIJATÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NAD 10.000,- KČ
1.Česká Spořitelna, a.s.
2.ŠkodaAuto, a.s., Mladá Boleslav
3.Léčiva, a.s.
4.Řízení letového provozu Praha, s.p.
5.JĆE, a.s., Praha
6.Kámen a písek, s.r.o.
7.dárce ČR
8.Irena a Vladimír Zátkovi
9.dárce ČR
10. dárce ČR
11. Pedro J. Pick, Praha
CELKEM

500.000,- Kč
250.000,- Kč
200.000,- Kč
150.000,- Kč
100.000,- Kč
50.000,- Kč
21.845,- Kč
15.000,- Kč
15.000,- Kč
14.443,- Kč
10.000,- Kč
1.326.288,- Kč

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY :
Na základě rozhodnutí správní rady :
1. 150.000,- Kč Sdružení barokního souboru Cappella Accademica, IČO: 70897778
Zajištění chodu souboru a na studijní cesty mladých hráčů.
2. 20.000,- Kč Město Český Krumlov, IČO: 245836
Uspořádání oslav 10. výročí zápisu města Český Krumlov na seznam UNESCO 6.
prosince 2002.
3. 5.000,- Kč ČVÚT Praha, Fakulta stavební, IČO: 68407700
Vypracování dílčích diplomových prací souvisejících s projektem digitální model
barokního divadla.
4. 5.000,- Kč Sdružení pro rozvoj ZUŠ Český Krumlov, IČO: 69114382
Vydání CD-ROMu s písněmi místního dětského souboru.
CELKEM Nadace poskytla čtyři příspěvky ve výši 180.000,- Kč.

Projekty podpořené v rámci otevřené grantové soutěže z výnosů NIF :
1. 50.000,- Kč Kiwanis Club Český Krumlov, o.s., IČO: 26549051, Zámek 57, Český
Krumlov
Projekt „Výtvarné a barevné řešení dětského oddělení v nemocnici v Č. Krumlově"
2. 20.000,- Kč Sdružení pro rozvoj základní umělecké školy v Č. Krumlově, IČO:
69114382, ZUŠ Č. Krumlov, Kostelní 162, 381 01 Český Krumlov
Projekt: Letní sborové a herecké soustředění „Ve stínu rožmberské růže"
3. 50.000,- Kč Chorea Historica, o.s., Victora Huga 1, Praha 5
Odborná studie „Kostýmní návrhy pro operu v 17. a 18. stol."
4. 50.000,- Kč Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, IČO: 60076658, Branišovská
31, České Budějovice
Sborník: „Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740)"
5. 30.000,- Kč ČVÚT v Praze, Fakulta stavební, IČO: 68407700, Thákurova 7, Praha Dejvice
Projekt: „Prostorový model barokního divadla - základ pro presentaci a zárodek
informačního systému"
6. 20.000,- Kč Milislav, o.s., IČO: 26532255, Státní zámek Litomyšl, 570 01 Litomyšl
Studie „Možnosti a perspektivy obnovy, ochrany a využití litomyšlského divadla"
CELKEM Nadace poskytla v rámci grantové soutěže z výnosů NIF šest příspěvků ve výši

220.000,- Kč.
V Českém Krumlově 21. července 2003
Za nadaci:
Univ. prof. Petr Peřina
předseda správní rady
Výroční zprávu schválila správní rada Nadace na 38. schůzi 18. července 2003.
Přílohy :
Výrok auditora za rok 2002
Rozvaha a výsledovka 2002
Témata grantových projektu na rok 2002 - NIF
Všeobecné podmínky k získání grantu v roce 2002

Další informace :
Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 1998
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 1999
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2000
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2001
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