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1.

Poslání a činnost organizace

Občanské sdruţení Hilbertinum, o. s. – Společnost Kamila Hilberta bylo zaloţeno v roce 2006
s cílem pomáhat při řešení problémů spojených se zachováním kulturního a přírodního
bohatství České republiky.
V názvu nese jméno významného českého architekta Kamila Hilberta, ţijícího na přelomu
19. a 20. století, který se zásadním způsobem podílel na rekonstrukcích významných
církevních staveb – nejvíce je jeho jméno spjato s dokončením dostavby chrámu sv. Víta na
Praţském hradě. Byl jedním z prvních architektů-památkářů, disponoval obdivuhodnou
znalostí historických slohů a citem pro stavební památky a jejich rekonstrukce. V jeho
pozůstalosti jsou zachovány dokonalé dokumentace staveb, které zkoumal a na jejichţ
rekonstrukci se podílel.
Rádi bychom přispěli k naplňování jeho odkazu právě dokumentací a prezentací památek,
případně pomocí při získávání prostředků na rekonstrukce.
Sdruţení si klade za cíl vyvíjet činnost směřující k řešení problematiky kulturního a
přírodního bohatství, zejména zapojování občanské společnosti do této problematiky,
zmapování kulturního a přírodního dědictví v dané oblasti za spolupráce památkové péče a
ochránců přírody, získávání informací o zdrojích finančních prostředků, získávání finančních
zdrojů pomocí příspěvků a darů, pořádání seminářů, pracovních setkání a školení, rozvíjení
historického povědomí u dětí a mládeţe, spolupráce s médii, rozvíjení mezinárodní
spolupráce na poli kultury a historie, obnovy a ochrany památek.
V dnešní době je největším problémem zajistit na kulturní projekty dostatek finančních
prostředků. Proto se sdruţení snaţí získat tyto prostředky oslovováním nejrůznějších nadací,
získáváním grantů či kontaktováním různých „osvícených“ firem a jednotlivců, kteří finančně
přispívají na realizaci vybraného projektu.

Arch. Kamil Hilbert
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2.

Historie občanského sdružení a přehled činnosti v roce 2008

Činnost občanského sdruţení Hilbertinum byla zahájena v červnu 2006 zpracováním stanov
a jejich schválením Ministerstvem vnitra ČR. První valná hromada se pak uskutečnila dne
27. července, kdy byli zvoleni členové výkonné rady sdruţení.
Veřejná sbírka na podporu obnovy archeologického výzkumu v lokalitě Mikulčice-Valy
Od září 2007 spolupracovali členové Hilbertina s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně a
s Obcí Mikulčice na zajištění průběhu veřejné sbírky na podporu obnovení archeologického
výzkumu v poţárem zničené velkomoravské lokalitě Mikulčice-Valy. Zde došlo začátkem
září k poţáru základního depozitáře, kde bylo zničeno velké mnoţství archiválií i nalezených
předmětů získaných na této ojedinělé ploše v průběhu více jak 50 let trvajících výzkumů.
První částí veřejné sbírky bylo zaloţení účtu u Obecního úřadu Mikulčice, Hilbertinum
následně získalo povolení uspořádat sbírku formou soustředění příspěvků na veřejném účtu,
z pokladniček, z výtěţku z prodeje vstupenek na doprovodné akce a také formou pronájmu
telefonní linky, tj. DMS. Ţádost o registraci hesla byla odeslána začátkem roku 2008 na
Fórum dárců, které uděluje souhlas k uţívání telefonní linky. Ţádost byla na přání zástupců
FD doplněna o poţadované údaje, přesto byla nakonec zamítnuta pro nedostatečně doloţenou
propagaci a reklamní kampaň. Tu však nebylo moţné precizovat právě proto, ţe pro získání
širší podpory sbírky bylo oslovenými mediálními partnery a dalšími organizacemi
poţadováno doloţení souhlasu s pořádání sbírky formou pronájmu telefonní linky. Tento
začarovaný kruh nebylo moţné rozplést, proto bylo členy sdruţení rozhodnuto další aktivity
směrem k bohatší kampani nevyvíjet a pokusit se o získání prostředků jinými formami.
Jako jedna z variant byla navrţena veřejně přístupná přednáška na půdě Akademie
věd, kde by byly Mikulčice jakoţto velkolepá archeologická lokalita představeny autory
výzkumu, vzhledem k odlišnému stanovisku zástupce ARÚ Brno se nakonec neuskutečnila
ani tato akce a po vzájemné dohodě byla veřejná sbírka ukončena ke dni 30. září 2008, o čemţ
byl informován Jihočeský kraj a všichni oslovení partneři, zájemci či spoluorganizátoři.
Workshop o kostele sv. Juraja v Kostoľanech pod Tríbečom
Dne 18. září 2008 se členové Hilbertina, o. s., Sylva Novotná, Jana Maříková a Jiří Šindelář
zúčastnili workshopu o významu nejstarších nástěnných maleb na Slovensku, které se
nacházejí v předrománské stavební fázi kostela sv. Juraja v Kostoľanech pod Tríbečom.
Kaţdý pronesl samostatný příspěvek – J. Maříková o historii a ikonografii fresek, S. Novotná
představila moţnosti prezentace památkové obnovy těchto maleb laické i odborné veřejnosti a
J. Šindelář nedestruktivní průzkumné metody, kterými byly malby zkoumány v minulých
letech. Workshop se konal v Nitře v rámci akcí spojených se Dny kulturního dědictví a kladl
si za cíl nejen informovat o nejnovějších poznatcích, ale také předloţit obci restaurátorů
všechny dostupné analýzy a pomoci jim rozhodnout, jak zamezit další degradaci maleb
vlivem nestabilního mikroklimatu uvnitř kostela.
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Plakát workshopu, nerealizovaný návrh
Dvě expozice o historii kostela sv. Juraja
Členové Hilbertina, o. s., zpracovali v září 2008 základní libreto putovní expozice o
unikátním cyklu nástěnných maleb v kostele sv. Juraja v Kostoľanech pod Tríbečom. První
zastávkou této výstavy s názvem Nejstarší nástěnné malby na Slovensku by měla být Galerie
moderního umění v Nitře a měla by být zahájena v září 2009.
Hilbertinum zároveň připravuje obsahovou i realizační stránku miniexpozice o historii kostela
sv. Juraja, která bude instalována přímo v interiéru kostela a bude slouţit jako základní zdroj
informací pro návštěvníky a poutníky. Součástí bude i leták ve třech jazycích a vstupenka
v podobě pohlednice s paginovaným útrţkem.

Podrobnosti o akcích občanského sdružení Hilbertinum
VEŘEJNÁ SBÍRKA NA PODPORU OBNOVENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU NA
VELKOMORAVSKÉ LOKALITĚ MIKULČICE-VALY
Archeologický výzkum v areálu Mikulčice-Valy trvá více neţ 50 let. Za tu dobu
archeologové shromáţdili obrovské mnoţství pramenného materiálu, ať uţ v podobě
terénních reliktů, movitých nálezů nebo písemné a kresebné dokumentace. V posledních
letech materiál procházel novým systematickým zpracováním, jehoţ součástí byla i
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digitalizace terénní dokumentace a budování informačních systémů výzkumu. Dosud však
bylo zpracováno pouze malé procento z velmi rozsáhlého archivu.
Katastrofálním poţárem v září 2007 byla zničena hlavní budova archeologů
s rozsáhlými depozitáři, pracovnami, laboratořemi, archivem a veškerým vybavením pro
výzkum.
Výtěţek veřejné sbírky měl být pouţit na obnovu mikulčického archeologického
výzkumu, konkrétně na obnovu archivu a jeho digitalizaci, laboratoří a také na oţivení
terénního výzkumu.

Fragmenty z depozitáře po požáru v Mikulčicích

EXPOZICE O KOSTELE SV. JURAJA V KOSTOĽANECH POD TRÍBEČOM
Cílem expozice je představit výsledky nejnovějších výzkumů kostela a jeho nejbliţšího
okolí, stavební i umělecké dějiny kostela a zahájit kampaň na zveřejnění jeho významu.
Malý kostelík ve své nejstarší části uchovává vzácné nástěnné malby z počátku 11.
století. Malby jsou však trvale vystavovány kolísavému vnitřnímu prostředí a dochází
k jejich stírání, coţ můţe ve velmi krátké době znamenat jejich fyzický zánik. Významná
je i o dvě století mladší přístavba k nejstarší části, stavbu významně degraduje necitlivá
přístavba z poloviny 20. století.

Detail nástěnných maleb v kostele sv. Juraja

3.

Statutární orgán občanského sdružení Hilbertinum

Členové výkonné rady byli zvoleni na první valné hromadě; na výroční valné hromadě dne
27. července 2008 pak byla tato volba opět obnovena a členové výkonné rady byli ve svých
pozicích potvrzeni.
Členové výkonné rady jsou: Mgr. Jana Maříková, Jiří Šindelář, Ing. arch. Sylva Novotná.
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Setkání valné hromady a zasedání výkonné rady
Dne 20. 1. 2008 se konalo zasedání výkonné rady.
Dne 27. 7. 2008 se konalo výroční zasedání valné hromady.
Dne 2. 11. 2008 se konalo zasedání výkonné rady.

4.

Hospodaření občanského sdružení Hilbertinum

Občanské sdruţení Hilbertinum si stanovilo za cíl získat prostředky na svou činnost z grantů a
ze soukromých zdrojů, do konce roku byl získán dar ve výši 22.000,-Kč od firmy LN-Design,
s.r.o., kterým bylo pokryto zrealizování nové verze webových stránek, některé reţijní náklady
spojené s přípravou projektů a vedení účtu občanského sdruţení, a dále prostředky na reklamu
ve výši 30.000,-Kč. Výnosy z činnosti představovaly v tomto roce 41.121,45Kč. V roce 2008
nebyly získány ţádné grantové příspěvky.

Majetek občanského sdružení Hilbertinum
Majetkem Hilbertina ke dni 31. prosince 2008:
Aktiva:
Bankovní účty (Raiffeisenbank, a. s., v Táboře)
Pasiva:
Závazky

- Kč 4 394,64
- Kč ----

Výnosy a náklady občanského sdružení Hilbertinum
Výnosy:
Přijaté příspěvky
- Kč 22 000,00
Výnosy z činnosti
- Kč 41 121,45
Reklama
- Kč 30 000,00
Úrok z účtu
- Kč
20,50
Náklady:
Cestovné
- Kč 29 994,00
Mzdové náklady
- Kč 40 700,00
Poplatek za vedení bankovního účtu
- Kč 2 310,00
Sluţby
- Kč 24 082,00
__________________________________________________________________________
Za občanské sdruţení Hilbertinum, o. s. – Společnost Kamila Hilberta

V Praze, dne 22. ledna 2009

Ing. arch. Sylva Novotná, jednatelka
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