PRAŽSKÝ LITERÁRNÍ DŮM
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NADAČNÍ FOND

VÝROČNÍ ZPRÁVA
______________________

2005

Nadační fond - Pražský literární dům autorů německého jazyka - se sídlem v Děvínské 4,
Praze 5, vznikl dne 8. září 2004. Registrován je v nadačním rejstříku, vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl N, vložka č. 532.

Pražský literární dům autorů německého jazyka připomíná a navazuje na tradici
kulturního dědictví naší německy psané literatury. Zdaleka nepředstavuje pouze jméno
Franze Kafky. Patří sem i další známí a mezinárodně uznávaní autoři Max Brod, Franz
Werfel, Egon Erwin Kisch, Rainer Maria Rilke. Kulturní život v českých zemích byl však
mnohem bohatší. Nelze si jej představit bez Johannese Urzidila, Josefa Mühlbergera,
Rudolfa Fuchse a Paula Leppina, ale ani bez autorů novější doby Libuše Moníkové, Jiřího
Gruši, Jana Faktora, Aleny Wagnerová a dalších.

I. Poslání nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka
Základní myšlenkou nadačního fondu PLD je vytvořit literární dům, který Praha dosud
nemá a který bude domácí i zahraniční veřejnosti zpřístupňovat literaturu autorů
německého jazyka, kteří žili a tvořili na území dnešní ČR či odtud pocházejí. Je našim
přáním přispět spolu s vámi tímto způsobem ke společnému harmonickému soužití
jednotlivých národních kultur v Evropě.

Hlavními cíly nadační fond fondu jsou:


shromažďovat a všemi dostupnými prostředky rozšiřovat poznatky o životě a
dílech německy píšících autorů z různých oblastí dnešní ČR, se zvláštním zřetelem
na tzv. „pražský kruh“



organizovat kulturní a vzdělávací akce, výstavy, besedy, autorská čtení, odborné
přednášky, konference s českou i zahraniční účastí



shromažďovat dokumentaci a zřídit knihovnu



vydávat odborné publikace a tiskové materiály



informovat o vzájemném překládání českých a německých literárních děl



podporovat poznávání a studium historie německo jazyčné menšiny na území
dnešní ČR



šířit osvětu a informace o dílech, která vznikla v německém jazyce na našem území,
o životě a práci jejích tvůrců, zejména s ohledem na rozvíjení myšlenek evropské
spolupráce, upevňování dobrých sousedských vztahů, překonávání projevů
nacionálích egoismů, xenofobie a národnostní a rasové diskriminace.
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II. Organizační struktura
zakladatelé: Lenka Reinerová, František Černý, Společnost Franze Kafky
správní rada: František Černý (předseda správní rady), Markéta Mališová
(místopředsedkyně správní rady, Ivan Binar, Pavel Kosatík, Kurt Krolop, Jana Šebková
dozorčí rada: Miloš Bárta (předseda), Zdeněk Eis, Doc.PhDr. Leoš Houska, David Stecher
poradní výbor: Jiří Gruša, Marek Nekula, Uwe Müller, Milan Uhde, Vladimír Vihan,
Dušan Pařízek, Rudolf Stefec, Peter Becher, Jan Šícha, Štěpán Böswart, Václav Maidl,
Jürgen Serke.

Členové nadačního fondu vykonávají svou funkci bez nároku na honorář. Děkujeme.

III. Činnost
Rok 2005 byl pro nadační fond rokem přípravným. Členové nadačního fondu se scházeli
na pravidelných zasedáních. Zakladatelé nadačního fondu - Lenka Reinerová, František
Černý a Společnost Franze Kafky zastoupená v tomto případě ředitelkou Centra Franze
Kafky Markétou Mališovou absolvovali jednání s cílem získat finanční prostředky a
zázemí pro zajištění chodu Pražského literárního domu autorů německého jazyka. Jednání
probíhala na české straně s magistrátem Prahy 1, firmou Skanska, ve Spolkové republice
Německo pak s Nadací Roberta Bosche a Nadací Brücke/Most. Ve druhé polovině roku se
podařilo poslední dvě jmenované nadace získat pro tuto iniciativu, které přislíbili svou
podporu pro následující období – tzn. rok 2006 a 2007. Děkujeme především Františku
Černému za zprostředkování a Markétě Mališové za vedení jednání s nadacemi.

PLD získal základy pro svou činnost velkolepým darem ca. 700 svazků knih německy
píšících autorů z českých zemí od Katheriny Holzheuer. Paní Holzeheuer
děkujeme za její sbírku, Joachimu Dvořákovi a Jani Šíchovi za odvoz. Knihy jsou
v současné době uloženy v Muzeu města Ústí nad Labem.
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IV. Zpráva o hospodaření
V období od 1.1. 2005 do 31.12.2005 nebyl nadačnímu fondu poskytnut žádný finanční
příspěvek ani dar. Výše hmotného i nehmotného majetku, která k 1.1.2005 činila 10.000-Kč
se změnila pouze o výši bankovních poplatků a úroků (viz účetní doklady).
Výše zapsaného jmění zůstala nezměna 4.000,-Kč

V. Bankovní spojení
Živnostenská banka, a.s.
Na Příkopě 858/20
113 80 Praha 1
Konto (CZK): 1029191001/0400

Konto (EUR): 1029191028/0400

Prosíme i o Vaši podporu. Děkujeme.

VI.Kontakt
Pražský literární dům autorů německého jazyka (nadační fond)
Děvínská 4
150 00 Praha 5
IČO: 27173364

DIČ: CZ27173364

VII.Příloha
Příloha k účetní závěrce za účetní období od 01.01.2005 od 31.12.2005

V Praze dne 23.3.2006

RNDr. Markéta Mališová
místopředsedkyně správní rady
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