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1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADAČNÍHO FONDU

Správní rada:

předseda správní rady: Miroslav Blahout, dat. nar. 18. října 1964 
       Vacov, Javorník 28, PSČ 384 73
       den vzniku funkce:  3.července 2010 

      den vzniku členství ve správní radě:  3.července 2010

člen správní rady: Vladislava Blahoutová, dat. nar. 26. ledna 1969 
         Vacov, Javorník 28, PSČ 384 73

          den vzniku funkce:  22. června 2011
         den vzniku členství ve správní radě:  22. června 2011
         

člen správní rady: Libor Kudláč, dat. nar. 3. srpna 1959 
        Vimperk, Mírová 426, PSČ 385 01
        den vzniku funkce:  2.července 2009
        den vzniku členství ve správní radě:  2. července 2009

Za nadační fond je oprávněn jednat a podepisovat předseda správní rady samostatně nebo dva členové 
správní rady společně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Zdeněk Daňha, dat. nar. 
     Třeboň, Masarykovo náměstí 88, PSČ 379 01
     den vzniku funkce:  8. ledna 2011

                 den vzniku členství v dozorčí radě:  8. ledna 2011

člen dozorčí rady: Jarmila Ondráčková,dat. nar. 13. dubna 1946 
        Vacov, Javorník 73, PSČ 384 73
        den vzniku funkce:  12.března 2012
        den vzniku členství v dozorčí radě:  4.července 2006

člen dozorčí rady: Bc. Lenka Zahrádková, 
        Mukařov, Louňovice 22, PSČ 251 62
        den vzniku funkce:  22. června 2011
        den vzniku členství v dozorčí radě:  22. června 2011

05.09.1956

dat. nar. 27.12.1959



2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NADAČNÍM FONDU

Nadační fond Karla Klostermanna vznikl zřizovací smlouvou za dne 19. března 2000. 
Jeho zřizovateli jsou:

PhDr. Jan Stráský, bytem Prachatice, Libínské Sedlo 39, PSČ 383 01
Ing. František Zýka, bytem Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31, PSČ 323 30
MVDr. František Roučka, bytem Vacov - Vlkonice 48, PSČ 384 86 
Jan Štoural, bytem Zdíkov 277, okres Prachatice, PSČ 384 72
Zdeněk Ondráček, bytem Praha 5, Zbraslav, Ke Dračkám 946, PSČ 150 00
Obec Vacov se sídlem Vacov 35, 384 86 Vacov, zastoupena starostou obce

Právní poměry nadačního fondu

Nadační fond je právnickou osobou, její poměry se řídí zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a 
nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, další obecně závaznými 
předpisy, zřizovací smlouvou a statutem nadačního fondu.

Účelem nadačního fondu je:

- záchrana kaple sv. Antonína Paduánského na Javorníku
- nadační fond podporoval přístavbu rozhledny na Javorníku a podporuje její provoz
- nadační fond podporuje ochranu a tvorbu životního prostředí a
  uchování kulturních památek ve východní části Šumavy včetně
  obnovy turistických a jiných zařízení
- nadační fond může podporovat i jiné hodnoty, které přispívají
  k humanitární činnosti a ochraně lidských práv

Výše majetkového vkladu nadačního fondu

Majetkový vklad nadačního fondu tvoří peněžité prostředky od zřizovatelů v celkové výši 
35 000 Kč.

Výčet majetku: 

Kaple sv. Antonína Paduánského na Javorníku. Budova bez čp/če obč. vyb. stojící na parcele parc.č.st. 
53 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2, pozemku parc.č. 129 ostatní plocha - neplodná půda
o výměře 872 m2, pozemku parc.č. 118 ostatní plocha - neplodná půda o výměře 205 m2 a pozemku 
parc.č.st. 53 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 uvedené a popsané v čl. I se všemi součástmi 
a příslušenstvími, jakož i se všemi právy a povinnostmi v katastrálním území Javorník u Stach. Kupní 
cenu 150.000,- Kč (slovy: jednostopadesáttisíc korun českých). Nemovitost byla zapsána 11.11.2011 - 
Katastrální úřad Prachatice.



3. Tradiční pouť sv. Antonína na Javorníku
13. června proběhla již tradiční pouť, kterou zahájila mše u Kaple sv. Antonína. 

Nasledoval bohatý kulturní program, moderovaný Čestmírem Řandou mladším. Vystoupily 
Řepické babči, šermířská skupina Berit vedle svého vystoupení připravila i rytířskou stezku 
pro naše malé návštěvníky a s kouzelnickou show vystoupil Martin Čejka. Během celého 
dne bylo možno navštívit  staročeský jarmark, pouťové atrakce a ochutnat mnoho místních 
specialit nebo si prohlédnout ukázku tradičních řemesel. Spisovatel Hynek Klimek pokřtil 
svou novou knihu Strašidlář, Mezi námi čerty. Mezi čestnými hosty jsme přivítali zástupce 
spolku KuLaMu z Bavorska. Spisovatel a také předseda spolku KuLaMu Michael Sellner 
připravil s českými herci divadelní hru pro děti , podle své knihy  Kouzelné stromy. 
O hudební doprovod během celého dne se postaraly hudební skupiny I´am Age a Barakudy. 
Den zakončila taneční zapava, kde k tanci a poslechu zahráli Eva a Míra Medkovi. 

Pro podporu cestovního ruchu a propagaci Javorníka jsme díky penězům 
z Dispoziočního fondu, program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Svobodný stát 
Bavorsko, vydali česko německou brožuru a prospekty,  trexeso a pohledy. Zmíněná trexesa 
obdržely děti během plnění úkolů na pouti na Javorníku. 





4. Divotvorná hora Javorník 

Po prosincové kalamitě jsem opravili poničené panely na soutěžní ministezce 
Divotvorná hora Javorník. 

5. Venkovní výstava Cestování v čase a Koloběh života stromů

Kalamita v loňském prosinci poničila i panely naučné stezky Javorník -Koloběh 
života stromů, které jsme opravili a stezku rozšířili o nové zastavení  „ Louka - les”.  Naučná 
stezka je umístěna na cestě po vrstevnici,  od kapličky vpravo.

V naší venkovní výstavě Cestování čase jsme opravili všechna razítka a připravili 
jsme pro tuto úspěšnou akci pohlednici, kterou si návštěvníci mohou vyzvednout v místním 
pohostinství zdarma.    



6. Aneb jak Klostermann na rozhlednu vlakem nepřijel 

  28. září se uskutečnila další jízda vláčkem na Javornickou rozhlednu. Velký doprovodný 
program navštívilo mnoho návštěvníků, kteří se mohli těšit z divadelní hry Světnička 
šumavská, připravena panem Emilem Kinzlem. Velké díky patří účinkujícím Emilu Kinzlovi 
- Karel Klostermann, Michala Hanzlíková - Bety Juránková, Mira Bejček - Prokop, Jiří Švarc 
- Viktorin Zeithammert, Míra Forst - Arna Juránek.  Horská služba připravila ukázku své 
práce a vybavení, včetně ukázky slaňování a záchranu osoby z rozhledny.  
Program moderoval Čestmír Řanda ml. a diváky pobavil kejklíř Pet.  



7. Tradiční sv. Lucie na Javorníku a adventní troubení
12. prosince se uskutečnila tradiční společenská a kulturní akce světelný průvod Lucií 

na Javorníku. U kapličky Sv. Antonína proběhlo již tradiční troubení Jihočeských  trubačů 
a při malém občerstvení se sešlo mnoho nejen místních občanů. Program doplnilo pěvecké 
vystoupení amatérské skupiny Black Ladies.

8. GRANTY A DOTACE KTERÉ PODPORUJÍ ČINNOST NADAČNÍHO FONDU

Propagace turistické oblasti Javorníka v rámci příhraničního projektu Cíl 3 ČR-Bavorsko
v celkové částce 3000,- €.

9. PŘEHLED O MAJETKU  A  ZÁVAZCÍCH

1. Stav finančních prostředků k 31.12.2015 –   39.451,95 Kč
    Z toho běžný účet: 38.784,95 Kč, pokladna: 667,- Kč 

2. Ostatní majetek – obraz  od  ak. Malíře Jindřicha Veselky v hodnotě 20.000 Kč.

2 2
3. Nemovitost  bez čp. na stavební parcele č. 53 o výměře 34 m , parcela č 118 o výměře 205m  

2      a parcela  č. 129 o výměře 872m v kú Javorník. -  Kaple sv. Antonína Paduánského na Javorníku 
    v hodnotě 150.000,- Kč



10. PŘEHLED O NADAČNÍCH DARECH POSKYTNUTÝCH NF
Dárce    Částka Datum

MUDr. Aleš Novotný    2 500 Kč   7.4.2015
Ing. Zdeněk Daňha         20.000 Kč 30.4.2015
Zdeněk Rosůlek                        2.000 Kč      18.9.2015
SOLID SYSTEM s.r.o. 15. 000 Kč 24.9.2015
AUDIT SERVIS spol. s r.o.     3.000 Kč    22.12.2015
Lenka Daňhová                         3.000 Kč    28.12.2015

11. DODRŽENÍ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH S 
JEJICH SPRÁVOU

Celkové roční náklady NF související se správou NF Karla Klostermanna nepřekročily ve statutu NF 
stanovenou mez z ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

12. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015

Přílohou k této výroční zprávě NF Karla Klostermanna je „Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné 
organizace ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015“ a „Rozvaha pro nevýdělečné organizace ve 
zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015“.

13. PŘÍLOHY

Výkaz zisku a ztráty, rozvaha pro nevýdělečné organizace
























