Výročnízpráva
obecně prospěšnéspolečnosti Castrum o.p.s.
za rok2014
Sídlo společnosti: Hradská 818, Humpolec 396 01
IC: 25167 987
Účel založení:
obecně prospěšná společnost Castrum o.p.s. byla za|ožena za uče|em zajišťovríní

obecně prospěšných ěinností :
a) péčeo zachoviání avyužiti kulturního dědictví
b) ekologická a vlastivědná činnost

Společnost vznikla zápisem do rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích dnem
l4.Ťijna t997.

Zakladatel společnosti:
Klub Augusta Sedláěka, pobočka Humpolec
Dohled:
Město Humpolec, zástupce Města Humpolec je v dozorčíradě spoleěnosti.
a)

Doplňkové činnosti společnosti v roce 2014:
pořádaní kulturních akcí vzdělávacího i rekreativního charakteru

b) r,ydavatelsko-nakladatelská činnost v oblasti cestovního ruchu
c) pruvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
d) nakup zboži za účelemjeho dalšího prodeje a prodej

e) výroba dekoračnícha užitkoqých předmětů v režimu živnosti volné

f) zpracování dřeva

-

Zdroje financovdní:

hodnota vkladu zakladatele (1.000,-Kč)
hodnota přijatých darů a dědictví

vlastní fondy obecně prospěšné společnosti (zdroj z doplňkových činností)
dotace

Za'účelempomoci zřícenině hradu orlík nad Humpolcem společnost od roku 1998 tento
objekt sprawje na zěkladě nájemní smlouvy s majitelem. Zqišťována je správa objektu,
návštěvnický provoz, a malá'ú&žba. Společnost má dále za shodným ú8e1em prónajat
pozemek od Města Humpolec v k.ú'Rozkoš u Humpolce pro parkovaní vozidel návštévníků
a
správy objektu.

S tr ukt urdl ní členění sp o le čn o s ti :
orgríny Castrum o.p.s. jsou: - sprármí rada
- dozorčírada
- ředitel

*
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Členy správní rady v roce 2014 byli:
Tomáš Klener, Na Petynce l41lll0, Praha 6
Vladimír Staněk, Jiřická 1415, Humpolec
oldřich Vacek, Lipová 284, Mukařov (do 26. zetří2OI4)
Ing. František Kocman, Masarykova 858, Humpolec (od26. zetří2014)
Členy dozorčírady v roce 20l4 byli:.
Mgr.Petr Filip, Vosmíkova 973, Humpolec.
Mgr.Roman Brzoň, okružní1429, Humpolec (do 27.března2014)
Ing. Bedřich Stejskal, Vilémov l07, Humpolec
Ing. Květoslav Namyslo, Na Vyhlídce 1189, Humpolec (od l. července 2Ol4)
Ředitelem byl v roce 2014:
Pavel Koubek, který zastává i funkci kastelána.

Prdce společnosti v roce 2014:
Práce společnosti byla v roce 2014 zarruěřena převážnou měrou nazajištění ídržby
hradu,
návštěvnického provozv, a pořádání kulturnícň akcí. Po celé léto probíhal
na hradě na
několika místech archeologický pruzkum, na kterém se ělenové a dobrovolníci
společnosti
podíleli při terénníchúpravách. od jara do podzimu probíhala stavba funkč;írepliky
kachlových kamen v horním patře bašty. Celáitavba se uskuteěnila svépomocí. Finanční
prostředky z podnájmů hradu investovala společnost do nutných oprav dr&oneho
mostku a
úprav oken v sálku pod správním objektem. osazením okenic se iyrazně zlepšila
možnost
YYržitítohoto prostoru pro pořádríní kulturních akcí

Hradní areál byl v roce 2014 otevrřen veřejnosti v měsícíchduben až tijen. Vzhledem
k dokončení stavby rozhledny na hradní věŽi byl ještě otevřen 1.-2.,8.-g.a 17. listopadu.
Návštěvnost na hradě orlík v roce 2OI4 byla cca 13 046 osob, z čehoŽ při běžnémprovozu
bylanávštěvnost cca 11 054 osob.
Návštěvnost

Kč 582 osob
á 20,-Kč 1 805 osob
á 35,_ Kč 4 527 osob
á 50,_ Kč 1 380 ks :4
á

15,-

140 osob

V těchto počtech jsou rozpočteny i hromadné vstupenky
Celkem tedy cca 11 054 osob

Slavnosti cca ...
Htadozámecká noc
ozvěny préndnin

cca I 867 osob
96 osob
29 osob

.g
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Skanzen Zichpi| byl otevřen po celé prándníny kaŽdý den mimo pondělí a v červnu a ziři o
víkendech. Pruvodcovská služba byla zajištěna studenty na dohodu o provedení ptáce. Zatoto
období skanzen navštívilo 69I p|aticich návštěvníků.
Návštěvnost

10,_Kč
á 20,-Kč
á 45,-Kč
á

181 osob
378 osob
44 kusů: 132 osob

Hrad orlík - přehled kulturních akcí pro veřejnost zarok20l4
22.3.2014 od l0:00 -23.3.2014 do 17:00
Jarní příkopy 2014
První jarní setkrínípŤi zábavě aptáci na památce.
6. 4.2014 od 08:30 do 09:30

oTvÍRÁNÍ HnaoŮ, aneb z orlíka na Lipnici po svých
Pěšívýlet z hradu orlík na hrad Lipnice při příležitosti zahájení nové sezóny.
27. 4, - 9. 5.201,4

Výstava Necháme to tak?
Výstava o našem vztahu k památkám
8. 5.2014 začéúekodl4:00
Archeologie na hradě orlíku aneb jak se žilo ve středověku
odpovědi na tuto otázku posky.tl během speciální prohlídky hradu archeolog BohumírDragoun, který prováděl většinu archeologických pruzkumů na hradě orlík od počátku 90. |et

ó. 7.2014
XVl[.Středověké slavnosti
5.

_

Každoročnístředověké slavnosti pro malé i velké se spoustou řemesel, her, dovadla, šermu
a jiné zábavy, při které nemusíte zůstat jen pasivním diviíkem. Tradičně největší,
nejnavštěvovanější a nejoblíbenějšíakce všech sezon.
t9,7 .2014 zač:átek od 18:00
Tajemství hvězdné oblohy nad hradem orlíkem
Sledovaní denní i nočníoblohy na nádvoří hradu orlík. Součástí akce bylo téžpásmo
krátkych přednášek o vesmíru určených pro malé posluchaěe

8.2014
Výstava Křížekv polícho kaplička v lese
1. - 31.

Výstava fotografií o osudech drobných památek v krajině.

24.8.2014 zaěátek od 14:00
Jak se staví rozhledna ?

Komentovaná prohlídka stavby rozhledny

s

jejím architektem.
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30. 8. 2014 začátek od 20:30

Nočníprohlídky na Orlíku -Hradozámecká noc2014
Program pro malé i velké návštěvníky, kteří se nebojí trochu bát.

6.9.20t4 od l0:00 do l6:00
Budkování
6.

-7.9.2014

Dny evropského dědictví 2014
Letošnínárodní téma Dnů evropského dědictví * ''Návraty ke kořenům'' nám připomíná jeden
z hlavních důvodůproč je tu Castrum o.p.s. a celá řada dalšíchneziskových organizací
působícíchv této oblasti.
13.1.2014
Hudobní festival ozvěny prázdnin
Pohodové setkání nejen folkových kapel v romantické kulise hradní zříceniny
17. -21.9.2014
XIII. Filmow festival FILM A DĚJINY

XIII.ročník filmové přehlídky českých a evropských starých i současných filmů.

29.11.2014 od 10:00 do 15:00
Advent začínána hradě orlíku

31.12.2014
Loučenís rokem 2014 na Orlíku
V pruběhu jarních a letních měsíců využilo hrad k pobytům l5 dětských oddílůa táboru
uskutečnil se

jeden svatební obřad.

HosPoDAŘnNÍ - pŘÍLoH,q,

I. ROZVAHA

r ÚčnrNÍzÁvĚncu ZARoK

a

2014

31.!2.2014

zboží
poskytnuté zálohy

55

44

t7

72

pohIedávka daňový bonus
penrze

27

bankovní účty
nárok na dotace samosp'

237

Aktiva celkem

311

269
33

*
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vlastníjmění
fondy
hospodářský výsledek
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
účetzisků a ztrát
dodavatelé
ostatní závazky z obch'styku
závazky zaměstnanci
závazky k instit. soc. zabezpečenía zdrav. Poj.
ostatní daně a poplatky
výdaje příštíchobdobí
Pasiva celkem

n. ÚČnt ZISKŮAZTRÁT K

408

408

-143
-143
65
12

10

13

10
T2

311

31.12 .20|4

spotřeba materiálu
spotřeba energie
spotřeba ostatních neskl.dodávek
prodané zboží
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
daně a poplatky
ostatní náklady
Náklady celkem

24

L54

178

162

31

193

43

LI

321

281

602

287
0

186
76

473
76

118

118

380

657

4"

tržby za vlastní výrobky
tržby z prodeje
tržby za prodané
změna stavu zásob výrobků
úroky
provozní dotace

služeb
zboží

Výnosy celkem

287

-* Stránka 5

III.

pŘnrrr.,Bo

vÝNosŮaNÁrr-,aoŮ or,n zonorŮ

Výnosy (v tis. Kč)

dar

+

dobrovolné

pořádání kulturních akcí

podnájem

Oot.ce fUCi
dotace Kraj Vvsočina
dotace Ministerstvo kultu

úroky z běžnéhoúčtu

Náklady (v tis. Kč}

9

t

46

ostatní služby (odvoz od

24
205

služ

osobní
ostatní ná

NÁKLADY CELKEM

602
*
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[v.

pŘrrrr,BD o PENĚŽNÍcrr rocÍcrr ZARoK 20t4

(v tis. Kč)

65
0

odp

5

záva
zaso
nárok na dotace
výdaje příštíchobdobí

LL
10
-33

296
0
0
0

ků na konci období

V.

VÝvoJ FoNDŮ SPoLEčNosTI
(v tis. Kč)

fondy
fondu

na

Celkem

VI.

- schválení HV 2013

STAVAPOHYB MAJETKU AZAVAZKtJ

(v tis. Kč)

nema m

{i

Stránka 7

I

Poděkovdní sponzorům o dórcům:

Vn.

SpnÁvL HRADU ToUTo CEsToU oňru.rn
za finančnídary' dotace a pomoc:
- bezejmenn;ým

návštěvníkům

- Městu Humpolec
- IGaji Vysočina
- Ministerstw kultury
- Barvy - Alenka

za materiální pomoc
- fy VODAK Humpolec

s.r.o.

- Sboru dobrovolných hasičůHumpolec

za pomoc při obnově a údržběhradu
- Městu Húmpolec
- Ikaji Vysoěina
- všem nejmenovaným dobrovolníkům, kteří celoročně pomáhají zajišťovat údržbu,správu, a
pořádaní kulturních aktivit na hradě orlík

Poděkovóní sprúvy hradu:
Sprdva hradu děkuje Městu Humpolec
příspěvky, dary, a pomoc.

a dalším všem suým partnerům a dórcům za

Tato výročni zprávabyla řádně schválena na zasediíní společnosti Castrum o.p.s. dne .

'

Ing. František Kocman

uÁ u4

Mgr.Vladimír Staněk

/M-k*

Tomáš Klener

'*
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