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I. Úvodní slovo
„Umění smývá z duše prach každodennosti.“
								— Pablo Picasso
Rok 2018 byl pro nás rokem otevření a zahájení provozu nové instituce v revitalizované textilní továrně.
V zóně pro umění 8 S M I Č K A se skrze aktivity nám blízké vytvořila skupina, která by se mohla stát
základem pro celou novou komunitu. Během premiérového roku a prvních 8 měsíců našlo cestu
do Humpolce za 8smičkou na 8 000 návštěvníků, a proto věříme, že je to velká příležitost, abychom
činností nadačního fondu přispěli k rozvoji města, k tomu, aby se Humpolec zapsal na kulturní i uměleckou mapu republiky, aby zdejší životní styl dosáhl kvalit, které společnost rozvíjí a abychom vytvořili
odkaz pro další generace. Chceme inspirovat patrioty z malých měst k tomu, aby se i menší města
a regiony rozvíjeli díky místním firmám, a to především v oblastech kultury a kreativity, a aby se postupně proměnil jejich veřejný prostor v místa, kde se žije a rozhoduje participativně, kde probíhá diskuse,
kladou se otázky napříč obory a vytváří se pracovní příležitosti i v kreativních odvětvích.
Může se zdát, že kultura a byznys jsou vzdálené světy. 8smička, která vznikla ve městě, které se poslední dekádu definuje jako město pro byznys je důkazem, že opak je pravdou, kdy silná místní firma přispívá k chodu nadace s celorepublikovým kulturně-společenským přesahem. Díky tomu se Humpolec
stává centrem kreativity a věříme, že je to důležitý krok pro vznik a podporu občanských a kulturních
aktivit i mimo velká města. Děkujeme všem, kteří se s námi tuto cestu rozhodli jít, má to velký smysl.
Barbora a Zdeněk Rýznerovi,
zakladatelé Nadačního fondu 8smička a všichni, kteří to vidí stejně
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II. Základní údaje
Účetní období: 			

01.01.2018 – 31.12.2018

Název:					Nadační fond 8smička
Sídlo účetní jednotky: 		
Kamarytova 97, 396 01 Humpolec
Právní forma: 				

nadační fond

Statutární orgán:			
Předseda správní rady: 		
Člen správní rady: 			

správní rada
Zdeněk Rýzner
Ing. Barbora Rýznerová

Datum vzniku: 			
22. 5. 2017,
					spisová značka N324 vedená
					
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Účel (poslání):		
●●

přivedení a propagace soudobého umění do regionu Vysočina;

●●

pořádání výstav, workshopů a dalších kulturních akcí za účelem přiblížení soudobého umění 		
široké veřejnosti, zejména dětem a mládeži;

●●

vytvoření centra sloužícího k setkávání kreativních lidí se zájmem o umění a kulturu;

●●

podpora soudobé umělecké tvorby;

●●

podpora vzdělávání v oblasti umění a kultury;

●●

příležitostné vydávání a příležitostný prodej publikací a literatury
zejména z oblasti soudobého umění

Hlavní činnost:			
					

pořádání výstav, workshopů a dalších kulturních 				
akcí, jak uvedeno v poslání nadačního fondu

Vedlejší činnost:			
příležitostné vydávání a příležitostný prodej publikací a literatury, 		
					zejména z oblasti soudobého umění
Kategorie účetní jednotky: 		

mikro účetní jednotka

Zakladatel (zřizovatel):		

Zdeněk Rýzner, narozen 5. 5. 1974

Vklad:					10 000 Kč
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III. Informace o činnosti, poslání a historii organizace
Mezi hlavní aktivity nadačního fondu patří:
●●

přivedení a propagace soudobého umění do regionu Vysočina prostřednictvím výstav
a doprovodných programů;

●●

zprostředkování umění od první poloviny dvacátého století až do současnosti prostřednictvím
na míru kurátory připravených výstav, které doprovází publikace vydané při příležitosti
každé výstavy;

●●

pořádání kulturních akcí za účelem přiblížení soudobého umění široké i odborné veřejnosti, 		
rodinnému publiku, učitelům, dětem a mládeži;

●●

vytvoření aktivní platformy sloužícího k setkávání kreativních lidí se zájmem o umění a kulturu;

●●

podpora soudobé umělecké tvorby;

●●

podpora vzdělávání v oblasti umění a kultury;

Mezi doplňkové (vedlejší) aktivity nadačního fondu patří:
●●

příležitostné vydávání a příležitostný prodej publikací a literatury zejména
z oblasti soudobého umění
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IV. Co se událo v roce 2018?
●●

dokončení přestavby a rekonstrukce objektu bývalé textilní továrny v Kamarytově ulici č.97
na budoucí zónu pro umění

●●

představení vizuálu textilní továrny ve formátu SAVE THE DATE / 18.02.2018

SAVE THE DATE
18 04

●●

kolaudace objektu 12. 03. 2018

●●

dokončení příprav první výstavy

●●

40ti-denní FB kampaň ke slavnostnímu otevření
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●●

příprava databáze kontaktů

●●

rozesílka pozvánek na slavnostní otevření

●●

monitoring ohlasů na pozvánky na slavnostní otevření na sociálních sítích

●●

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 18.04.2018 v 18.00
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Tisková zpráva 18.04.2018, Humpolec
Umění se odstěhovalo do Humpolce!
V Humpolci se v prostorách bývalé textilní továrny, přesně na půli cesty mezi Prahou a Brnem, otevřela zóna pro umění 8smička. Slavnostní otevření nové instituce 18. dubna 2018 uvedla vernisáž výstavy
Pocta suknu: Textil v kontextu umění kurátorek Emmy Hanzlíkové a Markéty Vinglerové. První výstava
představuje 84 převážně českých umělců a jejich textilní práci za posledních 100 let. Provoz zóny pro
umění symbolicky odstartoval modrý kouř z továrního komína. Během prvního týdne instituci navštívilo
na 1200 milovníků umění z celé republiky, cestu za uměním do Humpolce již našlo i několik návštěvníků
ze zahraničí. 8smička je první soukromou institucí svého druhu v České republice, která mimo velká
města nabízí výstavy moderního a současného umění. Zóna 8smička představí 3 velké výstavy ročně,
které doplní publikace, doprovodné programy, site-specific projekty, kurzy umění i akce ve veřejném
prostoru. Pro návštěvníky je v citlivě zrekonstruovaném objektu kavárna, umělecké knihkupectví a originální stavebnice pro děti. 8smička je novou zastávkou na D1 na trase Praha – Brno a zpět, která stojí
za to!
→ Proč právě Humpolec?
Myšlenka 8smičky jako kulturního centra v bývalé textilní továrně v centru Humpolce, zaměřeného
na moderní a současné umění, vzešla od humpoleckých obyvatel, kteří se rozhodli založit stejnojmenný
nadační fond a jít příkladem v novodobém mecenášství. Humpolec, malé město uprostřed republiky,
jako místo pro centrum současného umění, to je výzva. “Víme, že jsme první, kteří se rozhodli vybudovat velkou moderní kulturní instituci mimo velké město a dosavadní nadšené reakce veřejnosti, odborníků i umělců samotných jsou pro nás tou nejlepší odměnou. Každý, kdo přijede do 8smičky, zažívá
příjemné překvapení a přiznává, že něco takového v Humpolci nečekal. Odpovídáme na to s úsměvem,
že bychom obstáli i ve velkém městě. Chceme být příkladem a motivací i pro ostatní,” uvádí mecenášský počin Marcela Straková, ředitelka 8smičky.
→ Jaký má 8smička cíl?
Zóna pro umění 8smička si klade za cíl pořádat výstavy moderního a současného umění, které budou
svým konceptem i kvalitou takové, aby do Humpolce přivedli nejen místní obyvatele, ale i zájemce
o umění z celé republiky. Ke spolupráci 8smička do Humpolce přizývá další kurátory a odborníky
na jednotlivé oblasti a stejně tak pracuje s umělci. Pro obyvatele Humpolce a okolí připravila 8smička
kurz kresby a komunitní programy s přesahem do veřejného prostoru.
“Nabídku zóny 8smička jsme koncipovali ve dvou rovinách, jedna kopíruje milovníky umění z celé republiky i ze zahraničí, druhá reaguje na potřeby místní komunity malého města. V 8smičce se snažíme
o propojení obého, najdete u nás velkou objevnou výstavu kombinující užité i současné umění
za posledních 100 let, která zatím nemá v Česku svým rozsahem i tématem obdoby. Zároveň u nás
potkáte občany Humpolce v roli účastníků pravidelného kurzu kresby pro dospělé, teenagery,
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kteří u nás studují v Akademii 8 nebo s námi pojedete vlakem na výlet do galerie ve vedlejším městě,”
komentuje pestrost programu nové zóny pro umění ředitelka Marcela Straková, která před příchodem
do 8smičky pracovala v Národní galerii v Praze.
Pocta suknu: Textil v kontextu umění
Umístění výstavy Pocta suknu: Textil v kontextu umění do industriálního objektu číslo 8 v Humpolci není
náhodné. „Inaugurační výstavu 8smičky jsme chtěli napojit na lokální kontext. Automaticky se nabízela vazba na humpoleckou textilní historii. Výstavy věnované textilnímu umění jsou v českém prostředí
spíše vzácné a přehlídka Pocta suknu je příležitostí, jak toto mnohdy opomíjené médium uvést zpět
do světa vysokého umění a aktualizovat naše nahlížení na tento pramateriál,“ uvádí Emma Hanzlíková,
hlavní kurátorka 8smičky. K výstavě přizvala Markétu Vinglerovou, kurátorku textilní sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
„Obsáhlejší přehlídka mapující tendence užití textilu v umění u nás dosud neproběhla. Pokud se podíváme za hranice naší země, na výstavách zahraničních institucí začal být textil v souvislosti s výtvarným
uměním revidován daleko dříve,“ doplňuje Emma Hanzlíková.
Výstava Pocta suknu: Textil v kontextu umění je rozdělena do osmi částí, ve kterých kurátorky Emma
Hanzlíková a Markéta Vinglerová v architektuře Zbyňka Baladrána představují na 140 děl a exponátů,
od fotografií Josefa Sudka a Fran- tiška Drtikola přes tapisérie Antonína Kybala, etablované autory
jako jsou Milan Knížák nebo František Skála až po současné umělce, mezi kterými jsou zastou- peni
např. Roman Štětina, Klára Hosnedlová, Radek Brousil, Jiří Thýn, Milena Dopitová nebo Johana
Pošová. Samostatná sekce výstavy je věnovaná humpolecké rodačce Zorce Ságlové, sestře Ivana
Magora Jirouse, kterou proslavil symbol králíka i happeningové akce či kostýmy pro undergroundové
uskupení Plastic People of The Universe.
Výstavu Pocta suknu tvoří z velké části zápůjčky z institucí napříč republikou. „Pocta suknu je pro nás
zahájením činnosti i v tom smyslu, že nám všichni zapůjčitelé vyšli vstříc, což bylo v době, kdy jsme
o zápůjčky žádali a instituce ještě neexistovala, obdivuhodné. Díky zapůjčitelům ze sbírek velkých
institucí jako je Národní muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Muzeum hlavního města
Prahy, Muzeum umění Olomouc či Moravská galerie v Brně představujeme díla, která mnoho let nebyla
k vidění,“ komentuje zrození výstavy Marcela Straková. Velké institucionální zapůjčitele doplnily menší
regionální subjekty, soukromí zapůjčitelé i samotní umělci.
Výstava se rozkládá ve dvou podlažích industriální budovy na ploše 1000 m2. Prostory v přízemí uvádí
část s názvem Měkké medium, nejrozsáhlejší část výstavy, která mapuje ryzí fyzickou práci s textilem
v podobě velkých kombinovaných textilních asambláží Milana Knížáka postaveného do dialogu
s Juliusem Reichelem, nebo happeningové počiny v krajině Josefa Hampla a Jana Steklíka. Tyto doplňují jemné práce Stanislava Kolíbala, Adrieny Šimotové a Adély Matasové, zatímco ve vedlejší místnosti
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dynamicky oponují objekty – skříň s molitanovým oblekem Františka Skály, obří džínová ruka Nik Timkové, vypárané fotbalové šály Alžběty Krňanské v centru s kompaktní textilní sochou Mileny Dopitové.
Mezi umělci zastoupenými v této části nelze vynechat textilní práci Jiřího Koláře či tapisérii vytvořenou
moravskou gobelínkou dle předlohy Jiřího Valocha či site specific instalaci Jiřího Kovandy.
První podlaží hostí další části výstavy, kdy úvodem prochází návštěvník míst- ností s otevřeným krovem,
do které kurátorky daly vyniknout monumentálním textilním dílům.
„Některá díla zastoupená ve výstavě nebyla prezentovaná na veřejnosti několik desítek let a to, že jsme
po mnoha letech mohli představit, je už samo o sobě výjimečný počin. Jako příklad můžeme uvést např.
tapisérii Renaty Rozsívalové Setkáni nebe s oblohou (1988). Zóna 8smička navíc splňuje všechny technické podmínky pro vystavování sbírkových předmětů a to v koncepci výstavy a výběru exponátů hrálo
důležitou roli,” uvádí spolukurátorka výstavy Markéta Vinglerová z Uměleckoprůmyslového musea
v Praze.
Vedle monumentálních prostorových instalací v patře najdete komorní prostor, ve kterém kurátorky vystavily unikátní práci Muchomůrky (1911) zakladatele české gobelínové tradice a první gobelínové školy
ve střední Evropě Rudolfa Schlattauera. První patro bývalé textilky dále hostí sekci věnovanou Zorce
Ságlové, sekci experimentální, sekci fotografickou, intimní ženskou i část, kdy se s textilem v umění pracuje v rovině politické proklamace.
Humpolecké textilní soukenické historii je věnovaná jedna z částí výstavy s názvem Od cechu po fabriku, kdy mají návštěvníci jedinečnou možnost seznámit se ve třech vitrínách s archiváliemi dokumentujícími již zaniklou humpoleckou textilní tradici. Objekt 8smičky, původně továrna Karla Trnky, se stal
po roce 1948 součástí Národního podniku Sukno, jehož provoz zde byl ukončen krátce po revoluci.
„Vypsali jsme výzvu pro humpolecké pamětníky, aby se s námi o archiválie i vzpomínky přišli podělit,
protože historie sukna je zde stále živá a pří- běhy spojené s budovou 8smičky a její historií chceme dále
rozvíjet,“ komentuje spolupráci s místními obyvateli ředitelka 8smičky. Lavičky, které najdete v části
věnované propagandě, jsou potažené původní humpoleckou látkou, kterou 8smičce věnovali místní
pamětníci.
→ 8smička v Praze na Letné
Součástí výstavy v Humpolci je rekonstrukce výlohy z roku 1961, která zvítězila v československé soutěži
velkých obchodních domů o nejlepší výlohu věnovanou výročí 500 let založení soukenické tradice
v Humpolci. 8smička před pár dny obsadila jednu z výloh Erhartovy cukrárny na pražské Letné
a až do konce května se tak mohou kolemjdoucí v pražské umělecké čtvrti označované jako Art District
7 kochat poctivou aranžérskou prací s nápisem Humpolec. Vybavíte si nějaké jiné malé město, které má
v Praze takovou reklamu?
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→ 8smička a další výstavy?
V plánu připravovaných výstav se 8smička zaměří na české umění 20. století až do současnosti, kdy se
představí kurátoři z celé republiky i ze zahraničí. Další výstavou bude site-specific pojetí tvorby autorských dvojic s názvem Dvě hlavy čtyři ruce, k jejíž přípravě hlavní kurátorka Emma Hanzlíková přizvala
Jiřího Frantu a Davida Böhma. “Výstavní program má 8smička připravený na tři roky dopředu a každou
výstavu doplní programy pro školy, komentované prohlídky, přednášky a živé akce, ať už přímo v zóně
8smička, nebo v přilehlém parku Stromovka, jinde v Humpolci či na Vysočině,”
doplňuje Marcela Straková.
Inspirace pro doprovodný program pochází z podobných institucí v zahraničí, odkud má většina 8smičkového týmu bohaté zkušenosti. 8smička uvedla vedle velké vernisáže také formát rodinné odpolední
vernisáže. Výstavy a doprovodné programy doplní účast 8smičky na celostátních akcích jako je Zažít
město jinak, Den architektury, Muzejní noc, Noc literatury a další.
→ 8smička a publikace
Doplněním aktivit 8smičky je specializovaný bookshop zaměřený na uměleckou českou i zahraniční
literaturu pro děti, na knihy o umění, architektuře a designu, monografie a katalogy k výstavám. 8smička je také příležitostným vydavatelem publikací, a to zejména publikací podporující aktuální výstavy.
První vydanou publikací je katalog k výstavě Pocta suknu: Textil v kontextu umění, který lze mj. zakoupit
ve zdejším specializovaném bookshopu. První publikace 8smičky vyšla v nákladu 888 ks je současně
odbornou vědeckou publikací.
→ Termíny a čísla?
8smička nese číslo 8 nejen v názvu. Humpolecká 8smička otevřela 18. dubna 2018, vstupné na výstavu
činí rovných 8,- Kč. Otevírací doba zóny je od středy do neděle od 10 do 18 hodin, v rámci doprovodných programů a akcí se počítá s prodlouženou otevírací dobou. Café 8smička otevírá již v 9.00.
Na slavnostní velevernisáži bylo 800 lidí.
→ Kampaň a vizuál do poslední nitky
8smička je na D1 jen jedna, proto se základem pro kampaň Umění se odstěhovalo do Humpolce stala
samotná dálnice. 8smička se v kampani soustředila na odpočítávání kilometrů z pohledu návštěvníka,
který jede za uměním do Humpolce. Kilometry suplovaly dny zbývající do otevření a vznikaly fotografie
focené přesně v místě daného kilometru na D1, tj. 88 dní před otevřením postovala 8smička fotografii
z 88 km směr Humpolec. Ve vizuálu instituce i první výstavy pracují grafici Štěpán Malovec a Martin
Odehnal s fotografií modelu dnešní továrny oblečené do původní látky, která se zde vyráběla.
Katalogem výstavy se line červená nit, ve výstavě je to nit černá. V označení budovy najdete užití starého loga Národního podniku Sukno, se kterým 8smička pracuje také v motivu pro plátěnou tašku.
“Třešinkou na dortu v kampani k samotné výstavě je pro nás výloha v pražské Erhartově cukrárně,
kde jsme díky osvíceným majitelům získali možnost pojmout jednu z jejich výloh umístěním rekonstruk-
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ce vítězné výlohy z celorepublikové soutěže pořádané při příležitosti oslav 500 let humpolecké soukenické tradice v roce 1961. Výloha v Praze s nápisem Humpolec směřující kolemjdoucí na výstavu do
8smičky, to je víc, než jsme doufali,” uvádí Marcela Straková.
Vizuální identita 8smičky grafiků Štěpána Malovce a Martina Odehnala se skládá z jednoduché typografie doplněné o vizuální proměny tvaru čísla 8, na objektu samotném při příjezdu z D1 najdete světelný panel ve tvaru čísla 8 s motivem panáčků přechodu pro chodce. Nyní svítí zelený – je otevřeno.
Na světelný panel na fasádě navazuje oblečení kustodů – zelený plášt se stejným motivem přechodu
pro chodce, u kustodů platí panáček červený – pozor! Autorkami je návrhářské duo Sistersconspiracy.
→ 8smička a architektura a design
Rekonstrukce bývalé továrny na vlněné látky Karla Trnky, následně haly č. 8 Národního podniku Sukno,
se ujal humpolecký rodák Luděk Rýzner a jeho architektonické studio OK PLAN. Tovární budova
z konce 19. století prošla zásadní rekonstrukcí na administrativní budovu již v roce 2010 a v roce 2016
byla započata přestavba na kulturní instituci pro veřejnost. Rekonstrukce trvala rok a půl. Na ploše
3 000 m2 se nachází depozitář, výstavní prostory, kavárna, knihkupectví a multifunkční přednášková
místnost. V této najdou rodiny s dětmi autorskou stavebnici Špulka inspirovanou historií budovy
a připravenou na míru pro 8smičku Ateliérem SAD.
→ 8smička stručně...
8smička má otevřeno od středy do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Vstupné na výstavu je 8,- Kč.
8smička se nachází na D1 na půli cesty mezi Prahou a Brnem.
Od sjezdu z D1 je 8smička 3 km – pár minut.
8smička je mecenášský počin s cílem vytvořit instituci západního střihu, kterou budou navštěvovat
místní obyvatelé i milovníci umění z celé republiky. 8smička je místo pro zastavení cestou po D1.
Umění se odstěhovalo do Humpolce!
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Rodinná vernisáž k výstavě Pocta suknu: Textil v kontextu umění 21.04.2018 / 14.00
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Vernisáž výstavy Dvě hlavy, čtyři ruce: Tvorba autorských dvojic / 12.09.2018
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Tisková zpráva 13.09.2018, Humpolec
DVĚ HLAVY, ČTYŘI RUCE: TVORBA AUTORSKÝCH DVOJIC
13. 9. 2018 – 13. 1. 2019
Druhá výstava v 8smičce je o dvojících a pro dva.
Nová humpolecká kulturní zóna 8 S M I Č K A ve své druhé výstavě vsadila na dvojice, které pojí tvůrčí spolupráce. Výběr 11 autorských dvojic kurátorky Emmy Hanzlíkové je zasazen do osobité výstavní
architektury Davida Böhma a Jiřího Franty, jedné z vystavujících dvojic, která se spolupodílela na konceptu výstavy. Do výstavních prostor se chodí s dvojvstupenkou = vstupenka pro dvojici. Doprovodné
programy zrcadlí téma výstavy od výběru filmů, sobotních rodinných dílen přes jógu ve dvojicích
až po katalog, který má také dvě části. Ve dvojici jsou vedené komentované prohlídky, dvojice se představí na PechaKucha Night, kterou 8smička v listopadu hostí. Na dernisáži 13. 1. zahraje kapela DVA,
jak jinak. Dva jsou víc než jeden!
6 měsíců 8smičky
8smička, zóna pro umění, která se nachází v bývalé textilní továrně v Humpolci, zahájila provoz před
šesti měsíci a současně v říjnu t. r. oslavila 6 000 návštěvníků. První výstavu Pocta suknu: Textil v kontextu umění navštívilo 4 838 milovníků umění z celé ČR i z Humpolce a okolí, druhá výstava ještě není
ani v polovině a shlédlo ji téměř 2 000 návštěvníků a nadšenců celého projektu. Jedinečností 8smičky je
vedle specifické lokace mimo velké město, kurátorovaných výstav, doprovodných programů, jedinečné
stavebnice, domácích dortů a vlastních publikací také vstupné 8 Kč.
„Podle čísel, mediálních ohlasů i reakcí samotných návštěvníků usuzujeme, že nový typ instituce položené mimo velké město s ambicí nabídnout kvalitní výstavy i program jak místním, tak i přespolním
našel své příznivce ochotnéi cestovat a vracet se za uměním, které se odstěhovalo až do Humpolce.
To je pro nás ta nejlepší odezva. Zkrátka je dobré nás cestou po D1 neminout,“ komentuje první půlrok
Marcela Straková, výkonná ředitelka 8smičky.
Dvě hlavy, čtyři ruce do posledního detailu
8smička ročně plánuje tři výstavy s ambicí přiblížit veřejnosti důležité okruhy moderního a současného
československého výtvarného umění. „Současná výstava je věnovaná tvorbě autorských dvojic. Tedy
výtvarným párům, které spolu dlouhodobě spolupracují, vystupují jako jedna entita a jejich dílo je vždy
společným výtvorem. V československém kontextu je nyní výtvarných dvojic možná i vícero, avšak
málokteří symbióze ve dvojici dlouhodobě věří a spojují se spíše pro krátkodobé projekty. Najít skutečně přesvědčené autorské páry tak není snadné,“ vysvětluje výběr jedenácti tvůrčích dvojic pro výstavu
hlavní kurátorka Emma Hanzlíková.
Spojení, která můžeme nalézt v jednotlivých dílech ve výstavě, jsou založena na párové symetrii,
zrcadlovém odrazu, optickém klamu, schopnosti vést dialog, ironii nebo hře s identitou. Výběr dvojic
jde napříč médii i generacemi, zahrnuje nejen české umělce, ale i zahraniční tvůrce, kteří pracují
v československém kontextu. Z hlediska nejdelší spolupráce jasně vedou Stanislav Libenský & Jaroslava
Brychtová a Steina & Woody Vašulkovi. Pravděpodobně nejznámější českou sklářskou dvojici v Čechách
ve výstavě reprezentuje zápůjčka skleněné plastiky anděla, kterou Böhm s Frantou v instalaci odvážně
glosují zrcadlem umístěným na osu. Steina a Woody Vašulkovi, jedni z průkopníků videoartu, k návštěvníkům promlouvají skrze dvě obrazovky, jedno dílo je původem analogové, druhé digitální, přičemž obě
spojuje raný experiment na vizuálně-elektronických vlnách. Tvůrčí dvojice promlouvající skrze fotoaparát jsou ve výstavě dvě, vedle Jasanského s Polákem, kteří pro výstavu připravili diptych barevných
velkoformátových fotografií, zastupují médium fotografie tři konceptuální díla od Aleksandry Vajd &
Hynka Alta. A právě práci fotografického páru glosují ve svém tanečním videu i Ondřej Brody & Kristo-
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fer Paetau. Inscenovaný proces fotografování ve dvojici doplnili o doslovný odkaz na samotnou instituci,
kdy 8smičku pojali jako nekonečno.
Malbu reprezentují dvě dvojice – Vasil Artamonov & Alexey Klyuykov. Ti pro výstavu namalovali dva
autoportréty, které jejich rukopis vycházející z ruské avantgardy nezapřou. Mladí slovenští umělci
Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič malovali pájkou na překližku, a to hned dvakrát. Pro výstavu
vytvořili velkoformátovou pyrokresbu, ve které se dublují motivy slovenského folklóru spojené s prvky
vesnického hororu. Tuto doplňuje zápůjčka ze soukromé sbírky a dvě šamotové sošky. Kresbu
ve výstavě zastupují přátelé se smyslem pro humor David Böhm & Jiří Franta, kteří své dílo nechali
nakreslit kováře Jejich minulé práce jsou reprezentovány dvěma zrcadlovými kresbami ze zápůjček
Moravské galerie v Brně. Mezi konceptualisty ve výběru patří dvě dvojice, které se označují zkratkou
CHITKA Aneta Mona Chişa & Lucia Tkáčová a MINA Milan Mikulaštík & Jan Nálevka. Videa CHITKY,
ve kterých autorky samy účinkují, jsou v Humpolci vystavená v site-specific provedení – např. v nápaditém a velkorysém zrcadlovém labyrintu nebo jako otevřená kniha připomínající objemný mořeplavecký
atlas. MINA se drží humorného podtextu a do 8smičky se Mikulaštík s Nálevkou vypravili v kostýmech
molů šatních, kteří na fotografiích pózují v kulisách architektury bývalé textilky proměněné pod taktovkou architektonického studia OK PLAN ARCHITECTS na moderní galerii. Citlivou intervencí do prostor
8smičky jsou dvě závěsné instalace Julie Gryboś & Barbory Zentkové, ve kterých se snoubí dílo připravené na míru do výstavy, moment recyklace i tíživý sociální podtext.
„U některých dvojic jsme věděli, které konkrétní dílo bychom do výstavy rádi vybrali, u jiných tvůrců se
nabízelo, aby vytvořili něco zcela nového, a u těch, kteří spolu již netvoří, jsme od počátku volili zápůjčky. Možnost vytvoření zcela nové instalace si vybrala polovina z vystavujících dvojic,“ popisuje proces
příprav Emma Hanzlíková.
„Je jedno dílo, které ve výstavě bohužel není, a to jsou dvě hlavy Jaroslavy Brychtové & Stanislava Libenského, na ty se musíte jet podívat do Železného Brodu,“ doplňuje kurátorka.
Černá, nebo bílá cesta?
Po roztržení vstupenky „vejpůl“, kdy každý z návštěvnické dvojice obdrží spravedlivou polovinu, se
musíte rozhodnout, vstoupíte-li do výstavy černou, nebo bílou cestou. Obě provází identický kurátorský
text a v každé je zrcadlově umístěna jedna fotografie diptychu Lukáše Jasanského a Martina Poláka,
dvojice, která spolu fotografuje již od střední školy a patří ve výběru ke starší generaci. Černá, nebo bílá
trasa, to jsou dvě cesty, které se na konci spojí. Architektonické řešení výstavy pochází od jiné z dvojic
– Davida Böhma a Jiřího Franty, kteří v řešení dispozice výstavy a umístění jednotlivých děl využili dvě
nejznámější „nebarvy“ a princip labyrintu, který se na konci sbíhá do úběžníku.
Kniha 2 in 1
Ke každé výstavě vydává 8smička katalog. Tento zahrnuje esej editorky Emmy Hanzlíkové sledující
vývoj umělecké spolupráce v moderním výtvarném umění, příběhy osvětlující seznámení jednotlivých
dvojic a jejich první společné dílo a krátké medailonky tvůrců. Kniha obsahuje vklad s nafocenou výstavou. Podrobné informace o knize jsou ke stažení zde.
Dva grafici, dvě (ne)barvy
Vizuální identitu 8smičky i každé výstavy vytváří dvojice Štěpán Malovec & Martin Odehnal a jejich rukopis se prolíná jak samotnou institucí, tak každou výstavou. V katalogu i ve výstavní grafice této výstavy Malovec s Odehnalem navazují na černo-bílé provedení Böhma s Frantou, brožura s výstavními texty
v AJ je černá, české texty ve výstavě jsou na bílém podkladu. Vstupenka je, jak jinak, černobílá. Vizuál
výstavy připravili ve spolupráci s Böhmem a Frantou, z jejichž dvou per pochází dvojbytost inspirovaná
siamskými dvojčaty.
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Hra na dva
K výstavě připravil vzdělávací tým 8smičky programy pro všechny stupně vzdělávání. Učitelé i děti budou vytvářet uměleckou skupinu/dvojici, kreslit rukou toho druhého a společným jmenovatelem všech
programů je spolupráce ve dvojici. V doprovodném programu si přijde na své každý. Filmové poslední
pátky v měsíci jsou nyní věnované projekcím, ve kterých účinkují dvojice (Sedmikrásky Věry Chytilové), nebo které např. natočila dvojice (Neptun Adély a Džiana Babanových). Komentované prohlídky
jsou vedené dvojicemi spolupracovníků z týmu 8smičky. V listopadu se na půdě 8smičky zahájí tradice
pořádání podzimní humpolecké PechaKucha Night, kdy nyní vystoupí spolupracující dvojice umělců,
architektů nebo designérů. V prosinci se představí brněnská hudební dvojice Bára a Tomáš Přidalovi,
kteří vystoupí v rámci odpoledne připraveného Janem Zálešákem, autorem publikace Umění spolupráce. Veřejný prostor v Humpolci od první adventní neděle oživí dvě výlohy obchodů v Husově ulici
pod taktovkou scénografky a kostýmní výtvarnice Terezy Kopecké a fotografa Maxe Stana. Veřejným
prostorem Humpolce a městskými prolukami provede fanoušky rozvoje města dvojice architektek Kristýna Lhotská a Monika Čermáková. Před Vánocemi se bude cvičit párová akroyoga a v lednu na dernisáži vystoupí kapela DVA. V 8smičkovém bookshopu najdete speciální sekci věnovanou knihám nejen
o uměleckých tvůrčích dvojicích, z dárkových předmětů si můžete koupit limitovanou 8smičkovou edici
ponožek V páru.
„Když nepřijdete ve dvojici, najdeme někoho, kdo využije dvojvstupenku s vámi, platí to i pro nás
místní z 8smičky, do výstavy o dvojicích chodíme jen ve dvou,“ vysvětluje hravý koncept 8smičky Marcela Straková.
Dvě hlavy, čtyři ruce: Tvorba autorských dvojic
13. 9. – 13. 1. 2019
8smička, zóna pro umění, Humpolec
Fotografie z výstavy jsou ke stažení zde.
Kurátorka: Emma Hanzlíková
Architektonické řešení: David Böhm & Jiří Franta
Grafický design: Štěpán Malovec & Martin Odehnal
Doprovodné a školní programy: Natálie Brzoňová, Mariana Dočekalová, Andrea Koronthályová, Lenka
Kavříková, Jan Peknik Kozák, Aneta Štěpánková, Jan Zálešák
Vystavující dvojice:
Julia Gryboś & Barbora Zentková
Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová (CHITKA)
Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič
Aleksandra Vajd & Hynek Alt
Steina Vasulka & Woody Vasulka
Jaroslava Brychtová & Stanislav Libenský
Vasil Artamonov & Alexey Klyuykov
David Böhm & Jiří Franta
Ondřej Brody & Kristofer Paetau
Lukáš Jasanský & Martin Polák
Milan Mikulaštík & Jan Nálevka (MINA)
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DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentované prohlídky
od 15:00, není-li uvedeno jinak:
26. 9. (17:00), 29. 9., 6. 10., 25. 10. (in English), 27. 10., 10. 11., 8. 12. 2018, 13. 1. 2019
Filmové projekce 8MM
↓
28. 9. 2018 20:00 Fotografové Bernd a Hilla Becherovi
26. 10. 2018 20:00 Sedmikrásky
30. 11. 2018 20:00 Neptun a Odkud spadla letuška s úvodem Sylvy Polákové 28. 12. 2018 Animované
filmy o dvojicích s úvodem Elišky Děcké
PechaKucha Night Humpolec vol. 9
10. 11. 2018 20:20
Dva jsou víc než jeden!
↓
ov-a / Jiří Opočenský & Štěpán Valouch
Lenka Kerdová& Eliška Perglerová
Studio deFORM / Václav Mlynář & Jakub Pollág Albert & Matěj Petránkovi
CBArchitektura / Tomáš Zdvihal & Mirek Vodák Choroši / Marie & Ondřej Smetana
Galerie Procházka / Světlana & Jaromír Procházkovi Ateliér SAD / Adam Jirkal & Jerry Koza
Galerie Jedna hodina
11. 11. 2018 celý den
Pojízdná rotující galerie Elišky Perglerové a Ivety Čermákové přijíždí do Humpolce! Troufáte si? Rezervujte si svou hodinu, ve které získáte nejen intenzivní pohled na okolí, ale i čas na vlastni myšlenky a na
prožitek přítomnosti. Jen na jeden den!
↓
9:00–12:00 na parkovišti na Dolním náměstí
14:00–17:00 místo s výhledem pod židovským hřbitovem
Rezervace na tel: 565 650 906 a na e-mailu info@8smicka.com
1 hodina = 3 osoby. Vstup zdarma.
Snídaně pro mladé i staré
29. 11. 2018 od 7:00
Snídaně s Davidem Böhmem a Jiřím Frantou – mezigenerační setkání.
Zesnulé veverky Tvar
01. 12. 2018
Hosté: Julia Gryboś a Barbora Zentková,
Barbora Přidalová a Tomáš Přidal, Jan Zálešák
Koncepce: Jan Zálešák
↓
Doprovodný program je tentokrát zaměřen na další formy autorské spolupráce rozvíjené často souběžně s těmi uměleckými. Vedle rozhovoru Jana Zálešáka s Julií Gryboš a Barborou Zentkovou a připomenutí vybraných výstav a koncertů z Galerie Tvar bude program zahrnovat také živé hudební vystoupení
The Deceased Squirrel On The Phone od 18:00.
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Akroyoga
12. 01. 2019 od 16:00 do 17:30
Dernisáž
13. 01. 2018
↓
15:00 Komentovaná prohlídka výstavou 16:00 Když dva se rádi mají
Setkání s párovým terapeutem a přednáška o životní párové spolupráci 17:00 koncert kapely DVA
Vstupné
na výstavu = 8 Kč × 2 = 16 Kč á dvojice
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V. Přehled programů 2018
V roce 2018 připravila 8smička, zóna pro umění celkem 100 programů pro veřejnost.
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VELKÁ VERNISÁŽ VÝSTAVY
MALÁ VERNISÁŽ (veřejný prostor)
vernisáž VÝLOHY K VÝSTAVĚ
Dernisáž
Sobotní rodinná dílna
Kino (8MM)
Sirény
Komentovaná prohlídka výstavou
Komentovaná prohlídka výstavou v ENG
Komentovaná prohlídka výstavou pro děti
Spolu okolo stolu (Café 8smička)
Kniha pod stromeček (Bookshop)
Jóga
Kurz kresby á 10 setkání
VYSVĚDČENÍ z Kurzu kresby
Plenér
Den architektury
Letní Platforma
Noc literatury
Muzejní noc
Celosvětový svátek 8smičky
setkání v Petrkově na zámečku Bohuslava Reynka
Mezera
8smička na Tabooku
VÝLET: Grand Opening Vašulka Kitchen Brno
Pecha Kucha night Humpolec vol.9
Galerie Jedna hodina ve městě a za městem
Seminář: Osvětlení muzejních a galerijních expozic
snídaně s umělci pro staré i mladé
uvedení knihy
úprava designu výloh ve městě
Vánoce v 8smičce – pečení perníků ve tvaru čísla 8

Celkem 2018
= 100 akcí a programů
= pro veřejnost otevřeno 184 dnů
= otevřené výstavy 164 dnů
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VI. Návštěvnost

Pocta suknu: Textil v kontextu umění / 19.04.–12.08.2018
Počet dni trvání výstavy /otevírací dny/
Návštěvnost celková

85
4 838

Dvě hlavy, čtyři ruce: Tvorba autorských dvojic / 13.09.2018–13.01.2019
Počet dní trvání výstavy vč. verni /otevírací dny /

90

Počet školních skupin /skupiny s vedoucím nebo s učitelem/

13

Návštěvnost kompletní do konce roku 2018

2 757

2018
Počet otevíracích dní výstav

164

Návštěvníci výstav celkem

7 595

Návštěvníci Café 8smička

7 732

Počet návštěvníků na den / průměr = 46 osob denně
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VII. Lidé
Správní rada
Barbora a Zdeněk Rýznerovi
Revizor
David Staněk
Zaměstnanci
Marcela Straková, výkonná ředitelka
Natálie Brzoňová, kurátorka pro vzdělávání od 01.04.2018
Andrea Koronthályová, od 15.03.2018
Jan Peknik Kozák od 04.01.2018
Aneta Štěpánková od 01.09.2018
Lenka Zmeková do 28.02.2018
Tým spolupracovníků
Emma Hanzlíková, hlavní kurátorka
Lenka Kavříková, koordinátorka sobotních rodinných dílen
Tereza Mihulková Urbanová, koordinátorka projektů ve veřejném prostoru
Štěpán Malovec, grafik a art director
Martin Odehnal, grafik a art director
Markéta Vinglerová, kurátorka výstavy Pocta suknu
OK PLAN ARCHITECTS, architekti stavby
Dagmar Vávrová, kustod
Simona Dalíková, kustod
Miloslava Hodačová, kustod
Jana Prokešová, kustod
Iva Žáčková, kustod
Natálie Podařilová, kustod
Katařína Kolčavová, kustod
Jana Ryslová, kustod
Mariana Dočekalová, hlavní metodička
Alice Badalcová / Klára Voskovcová, produkční výstav a publikací
Anna Křížová, projekty ve veřejném prostoru
Barbora Lamačová, Cafe 8smička
Ivana Tošerová, Cafe 8smička
Zdeněk Tošer, Cafe 8smička
Kamila Drbalová, úklid
Petr Pazourek, IT
Vladana Nováková, účetnictví
Martin Bulant, správa objektu
8SMIČKA.COM
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VIII. PR/ Marketing
web – Facebook – Instagram
MERCHANDISING/ DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY:
Autorský porcelán
Dárková vstupenka
Plátěná taška se dvěma různými motivy
Vyšívánka s továrnou
Ponožky V páru
Tužka
Tištěné pohlednice – vstupenky s 8 různými motivy továrny
Serigrafie
PR nástroje/ Komunikace s veřejností:
Tištěné pozvánky a poštovní rozesílky na vernisáž – výstavu – dernisáž
Tištěné i elektronické PF
Elektronické pozvánky a rozesílky
Newsletter
Tiskoviny k výstavám
Pracovní listy (DIY)
Hudební mixy
Pop-up krejčovská dílna
Setkání pamětníků a pracovníků podniku Sukno
Instameet
Společenské události
Slavnostní zahájení provozu a vernisáž výstavy Pocta suknu 18. 04. 2018
Rodinná vernisáž výstavy Pocta suknu 21. 04. 2018
Celosvětový svátek 8smičky 08. 08. 2018
Dernisáž Pocta suknu 16. 08. 2018
Vernisáž výstavy Dvě hlavy, čtyři ruce: Tvorba autorských dvojic
PechaKuchaNight Humpolec
PR/ marketingové akce
Instameet
19. 11. 2018
Vložit pozvánku
Interní komunikace
Kodex zaměstnanců a spolupracovníků 8smičky
E-mail @8smicka.com
porady a schůzky
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Prezentace projektu zóny pro umění 8smička v roce 2018
01.02.2018
HUKOT – Fórum pro architekturu malých měst
Hotel Fabrika, Humpolec
27.03.2018
Seminář Právní aspekty v umění
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Brno
12. 04. 2018
PechaKucha Night Jihlava
DIOD, Jihlava
13. 06. 2018
PechaKucha Night Prague Vol.59
Kino Aero, Praha
Festival Nultá generace
01. 07. 2018
Jihlava
14. 09. – 17. 09. 2018
Chengdu International Bookstore Forum
Reading: The New Wave, Hub for Bookstore Power
Chengdu, Čína
20. 10. 2018
PechaKucha Night Nymburk
Kino Sokol, Nymburk
17. – 18. 10. 2018
Muzeum a změna
Konference Muzeum a návštěvník III
Komunikace, marketing a rozvoj publika
Národní muzeum, Praha
08. 11. 2018
PROMAPÁTKY
Konference – obnova a využívání textilek
Továrna Mastných, Lomnice nad Popelkou
08. 11. 2018
Střed zájmu: PUBLIKUM
Divadlo Archa, Praha
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Odborné semináře pořádané v 8smičce
Osvětlení v muzejních a galerijních expozicích
Seminář pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR
15. 11. 2018
Akce pro veřejnost pořádané ve spolupráci/ (s) dalšími subjekty
Noc literatury 2018
09. 05. 2018
8smička
Muzejní noc 2018
19. 05. 2018
8smička
Výstava ve veřejném prostoru
8smička ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera

Podnikatelský koktejl
21. 06. 2018
Krajská hospodářská komora Pelhřimov
8smička
Tabook 2018
festival malých nakladatelů
28. 09. – 29. 09. 2018
Tábor
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Den architektury 2018
28. 09. – 03. 10. 2018
Pátek 28. 09.
20:00 8MM #film a architektura
The Photographers Bernd and Hilla Becher
Sobota 29. 09.
15:00 Komentovaná prohlídka o architektuře 8smičky
Neděle 30. 09.
13:00 Lokálkou do Petrkova Bohuslava Reynka s prohlídkou zámečku / sraz na vlakovém nádraží ve
13:00
Středa 03. 10. Sirény #4
16:00 Pěšky humpolcem / po malém městě ve stopách velkých architektů se samotnými architekty
Dny otevřených ateliérů 2018
07. 10. – 08. 10. 2018
Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s Krajem Vysočina
8smička
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IX. Vizuální styl 8smičky od Štěpána Malovce a Martina Odehnala
V březnu 2017 byli napřímo oslovení Štěpán Malovec s Martinem Odehnalem, aby se stali autory vizuální identity 8smičky, grafickými designéry, kteří budou součástí týmu 8smičky, a kteří se budou dlouhodobě podílet na vizuálech výstav a publikací k výstavám a vizuálech dalších projektů nadace.
Z předchozí spolupráce investorů s jiným grafickým studiem byla již vytvořená značka 8 S M I Č K A
(Studio Najbrt, 2016), vytvoření nové značky nebylo součástí zadání.
Podstatou vizuální identity Štěpána Malovce a Martina Odehnala je minimalismus – dva fonty, dvě kolečka a všechno ostatní je otevřené, připravené reagovat na cokoliv – výstavy, akce, projekty, sdělení
či jiná přání, která se 8smička rozhodne komunikovat.
První rok byl k prezentaci instituce zvolený motiv černé továrny a související komplexní kampaň:
na míru byl vytvořený 3D model továrny, tento se oblékal do původní zde přímo vyrobené vlněné látky,
ve vizuálu se pracovalo s různými variantami kouře z komína, které doprovodil opravdický modrý kouř
na slavnostním zahájení, kterým se instituce symbolicky otevřela.
K černé továrně patří černá pozvánka, resp. pozvánka na černém kartonu.
Ve speciálních tiskovinách slavnostnějšího rázu pracují Štěpán Malovec s Martinem Odehnalem s ražbou, tato se vedle slavnostní zahajovací pozvánky objevuje 1 x ročně na PF.
8smička, to nejsou pouze výstavy či galerie, nadace se soustředí na komplexní balík aktivit, sama se
definuje jako zóna = zóna pro umění, i proto se v prvním roce otevření komunikuje celá továrna / nová
instituce / nové místo.
Vizuální identita dvou koleček se promítá i na budovu a bezprostřední okolí 8smičky, Malovec
s Odehnalem jsou autory návrhu na vstupní branku z ulice Kamarytova, stejně tak jsou autory lightboxu
na fasádě – dvě prosvětlená kola, jejichž motiv se bude 1 x za rok proměňovat. První motiv „semaforu“
se promítá i do pláštů kustodů, jejichž návrhy pochází od návrhářského dua SISTERSCONSPIRACY.
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Pro Café 8smička byla v prvním roce fungování vytvořená nová značka C A F E
autorsky řešená porcelánová sada, menu, webová stránka i zástěry.

8 S M I Č K A,

Vizuály výstav 8smičky jsou promyšlené a pracují nejen s tématem výstavy do detailů, které se promítají i do sortimentu zdejšího bookshopu, do výstavní grafiky i architektury nebo do samotného provozu,
kdy se to výstavy v případě výstav o autorskách dvojicích chodí jen ve dvojici.
Vizuál výstavy Pocta suknu: Textil v kontextu umění pracuje s motivem továrny a s odkazem, který
výstava rozvíjí – textilní historie místa. V katalogu k výstavě se objevuje vzorník s originálním útržkem
látky vyrobené ve zdejší textilní továrně, knihou se vice červená niť.
Plátěné tašky na sobě mají v jednom provedení upravené logo Sukno ze 70. let.
Vizuál výstavy Dvě hlavy, čtyři ruce pracuje s dualitou, geometrií, černá a bílá…..
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X. Spolupráce s městem
100 let České republiky
Výtvarná soutěž vyhlášená při příležitosti výročí 100 založení České republiky
Termín vyhlášení: 		
25.06.2018
Termín zveřejnění výsledků: 25.10.2018
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XI. Veřejný prostor
VÝLOHY
Ve spolupráci s odvážnými živnostníky, umělci, kostýmní výtvarnicí a scénografkou se v roce 2018
podařilo proměnit dvě výlohy obchodů v centru města v Husově ulici. Projekt byl koncipovaný jako
doplnění k aktivitám, které se zabývají veřejným prostorem města a cílem bylo rozsvítit nové výlohy
v předvánočním období.
Květinářství Plantica
Inspirací pro návrh (nejen vánočních) výloh obchodu s květinami je návrat k antickým ideálům. Portrét
ženy a muže v květinových dekoracích - koláž založená na prolínání se fotografie v prostoru. Modrý
smrk rámuje bytosti vsazené do výloh, aranžmá má evokovat krásu, lehkost, čistotu a klid.
Koncept: Tereza Kopecká
Fotograf: Maxim Stano
Modelka: Barbora Fialová
Grafika: Linda Kopecká
Make-up: Iveta Duong
Šperk: Janja Prokić
Instalace: Adam Raiter
Produkce: Martin Polák
Architektonická spolupráce: Anna Křížová
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Prodejce mobilních telefonů StaMPi
Inspirací pro návrh výloh pro prodejnu Stampi byla potřeba reflektovat skutečnost, že se jedná o prodejnu s technickým zbožím sloužícím ke komunikaci. Člověk stále cítí ten samý pocit, když dostane
smsku od někoho na kom mu záleží, tak jako kdysi dostal psaní. Neonový nápis je komunikační zdroj,
který je nám známý již z historie, může na nás tedy působit retro dojmem, tím spojuje “staré a nové”, tak
trochu jako dopis a „esemeska“ v jednom. Klasické vázané písmo, které odkazuje k době, kdy jsme ke
komunikaci používali jiné již zmíněné prostředky. Jedná se tedy o snahu o vyjádření esence komunikace
jako takové.
Koncept: Tereza Kopecká
Architektonická spolupráce: Anna Křížová
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XII. Sbírka
ZÁPŮJČKY UMĚLECKÝCH DĚL ZE SBÍRKY NADAČNÍHO FONDU 8SMIČKA
Karel Malich: Žlutý reliéf (model plastiky) a Bez názvu (pastel na papíře)
Karel Malich: prostě se to děje…
11. 05. – 16. 06. 2018
Galerie města Trutnova, Trutnov
Adriena Šimotová: Světlonoš, 1973
Jiří Beránek: Palach, 1969
ANATOMIE SKOKU DO PRÁZDNA – Rok 1968 a umění v Československu
19. 06. – 16. 09. 2018.
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň
Jiří Petrbok: Srdce, 1912 a Vlajková loď - Hradčany
Jiří Petrbok: Hořící srdce
22. 08. – 02. 12. 2018
Národní galerie v Praze /dnes Národní galerie Praha/, Praha
Alén Diviš: Svatební košile – úmrlčí komora (1948-49)
Karel Jaromír Erben – A život lidský jako sen!
06. 11. 2018 – 06. 01.2019
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín
Roman Štětina: Auditorium, 2014
Velký obraz. Divadelní opony 19. až 21. století v českých zemích
03. 10. – 30. 12. 2018
Krajská galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
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XIII. Doplňková ediční činnost
V roce 2018 vydal Nadační fond 8smička celkem 3 publikace,
a to zejména k podpoře jednotlivých výstav:
Pocta suknu: Textil v kontextu umění (18.04.2018)
Dvě hlavy, čtyři ruce: Tvorba autorských dvojic (12.09.2018)
Jiné taje opic (01.11.2018)
koedice ve spolupráci s nakladatelstvím Meander
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Dále se Nadační fond 8smička finančně podílel na vydání publikace tzv.
„velkých modrých dějin“
Dějiny umění v českých zemích 800-2000
(Arbor Vitae, 2018)

Pracoval jsem mnoho
V průběhu roku 2018 pokračovaly přípravné práce na vydání prvního ze čtyřdílného soupisu výtvarného
díla Josefa Čapka: Pracoval jsem mnoho. Díl první je věnován kresbě.
Čtyřdílný soupis bude vycházet v letech 2019–2022.
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XIV. Účetní uzávěrka

ROZVAHA

Dle
vyhlášky

Název a právní forma účetní jednotky:
Nadační fond 8smička

č.
504/2002

ke dni 31.12.2018

Sb.

Sídlo účetní jednotky:
Kamarytova 97

(v celých tisících Kč)

396 01 Humpolec
Předmět činnosti účetní jednotky:
Pořádání výstav, workshopů a dalších

IČ
06108857
Číslo
řádku

AKTIVA
A.
I.

II.

Stav k poslednímu dni
účetního období

1

100

1188

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

52

557

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software

3
4

3. Ocenitelná práva

5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

1. Pozemky

11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3. Stavby

13

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

14

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18
19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

557
52

0

48

830
41
789

48

20

Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

22

2. Podíly - podstatný vliv

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4. Zápůjčky organizačním složkám

25

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
IV.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
III.

kulturních akcí za účelem přiblížení umění

0

0

0

-199

27

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

28

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

29

2. Oprávky k softwaru

30

3. Oprávky k ocenitelným právům

31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

32

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

33

6. Oprávky ke stavbám

34

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

35

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

-48
-151

37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

39

Stránka 1 z 3

8SMIČKA.COM

45/60

NADAČNÍ FOND 8SMIČKA
KAMARYTOVA 97, 396 01
IČ: 06108857

B.
I.

II.

VÝROČNÍ

ROK

40

4115

2080

Zásoby celkem

41

0

1483

1. Materiál na skladě

42

2. Materiál na cestě

43

3. Nedokončená výroba

44

4. Polotovary vlastní výroby

45

5. Výrobky

46

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

47

7. Zboží na skladě a v prodejnách

48

8. Zboží na cestě

49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

50

Pohledávky celkem

51

1. Odběratelé

52

2. Směnky k inkasu

53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

54

4. Poskytnuté provozní zálohy

55

5. Ostatní pohledávky

56

6. Pohledávky za zaměstnanci

57

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

58

8. Daň z příjmů

59

2018

663
402
418

0

9
9

60

10. Daň z přidané hodnoty

61

11. Ostatní daně a poplatky

62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

63

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků

64

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

65

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

67

17. Jiné pohledávky

68

18. Dohadné účty aktivní

69

19. Opravná položka k pohledávkám

70
71

4115

519

1. Peněžní prostředky v pokladně

72

1

103

2. Ceniny

73

4114

416

Krátkodobý finanční majetek celkem

3. Peněžní prostředky na účtech

74

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

75

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

76

6. Ostatní cenné papíry

77

7. Peníze na cestě
IV.

ZA

Krátkodobý majetek celkem

9. Ostatní přímé daně

III.

ZPRÁVA

HUMPOLEC

78

Jiná aktiva celkem

79

1. Náklady příštích období

80

2. Příjmy příštích období

81

AKTIVA CELKEM

82

0

69
69

4215

3268
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Číslo
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PASIVA
A.
I.

4070

2 437

4070

2 437

1. Vlastní jmění

3

10

10

2. Fondy

4

4060

2 427

5
6

0

1. Účet výsledku hospodaření

7

x

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

8
9

Cizí zdroje celkem

10

145

Rezervy celkem

11

0

13

1. Dlouhodobé úvěry

14

2. Vydané dluhopisy

15

3. Závazky z pronájmu

16

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

17

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

18

6. Dohadné účty pasivní

19

0

7. Ostatní dlouhodobé závazky

20

Krátkodobé závazky celkem

21

145

437

1. Dodavatelé

22

39

177

2. Směnky k úhradě

23

21

3. Přijaté zálohy

24

4. Ostatní závazky

25

17

5. Zaměstnanci

26

54

146

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

27

23

74

11

19

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

28

8. Daň z příjmů

29

9. Ostatní přímé daně

30

10. Daň z přidané hodnoty

31

11. Ostatní daně a poplatky

32

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

33

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

34

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

35

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

36

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

37

17. Jiné závazky

38

18. Krátkodobé úvěry

39

19. Eskontní úvěry

40

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

41

21. Vlastní dluhopisy

42

22. Dohadné účty pasivní

43

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
IV.

831

12

Dlouhodobé závazky celkem

III.

44

Jiná pasiva celkem

45

1. Výdaje příštích období

46

2. Výnosy příštích období

47

PASIVA CELKEM

Sestaveno dne:

2018

Stav k poslednímu dni
účetního období

2

1. Rezervy
II.

Stav k prvnímu dni
účetního období

1

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
I.

ROK

Jmění celkem

Výsledek hospodaření celkem

B.

ZA

Vlastní zdroje celkem

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
II.

ZPRÁVA

HUMPOLEC

48

Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):

0

394
394

4215

3268

Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):

30.06.19

Stránka 3 z 3

8SMIČKA.COM

47/60

NADAČNÍ FOND 8SMIČKA
KAMARYTOVA 97, 396 01
IČ: 06108857

8SMIČKA.COM

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

ZA

ROK

2018

HUMPOLEC

48/60

NADAČNÍ FOND 8SMIČKA
KAMARYTOVA 97, 396 01
IČ: 06108857

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

ZA

ROK

2018

HUMPOLEC

XV. Příloha účetní uzávěrky
Nadační fond 8smička, IČ: 06108857, Kamarytova 97, 396 01 Humpolec
Příloha účetní závěrky sestavená za období od 1. 1. 2018 do 31.12.2018

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Sestavená za období od 1. 1. 2018 do 31.12.2018

Nadační fond 8smička
Kamarytova 97, 396 01 Humpolec, IČ: 06108857
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I. Základní údaje
Účetní období:

1. 1. 2018 – 31.12.2018

Název:
Sídlo účetní jednotky:

Nadační fond 8smička
Kamarytova 97, 396 01 Humpolec

Právní forma:

nadační fond

Statutární orgán:
Předseda správní rady:
Člen správní rady:

správní rada
Zdeněk Rýzner
Ing. Barbora Rýznerová

Datum vzniku:

22. 5. 2017, spisová značka N324 vedená u Krajského
soudu v Českých Budějovicích

Účel (poslání):
•
•

•
•
•
•

přivedení a propagace soudobého umění do regionu
Vysočina;
pořádání výstav, workshopů a dalších kulturních akcí za
účelem přiblížení soudobého umění široké veřejnosti,
zejména dětem a mládeži;
vytvoření centra sloužícího k setkávání kreativních lidí
se zájmem o umění a kulturu;
podpora soudobé umělecké tvorby;
podpora vzdělávání v oblasti umění a kultury;
příležitostné vydávání a příležitostný prodej publikací a
literatury zejména z oblasti soudobého umění

Hlavní činnost:

pořádání výstav, workshopů a dalších kulturních
akcí, jak uvedeno v poslání nadačního fondu

Vedlejší (hospodářská) činnost:

příležitostný prodej publikací a literatury zejména
z oblasti soudobého umění

Kategorie účetní jednotky:

mikro účetní jednotka

Zakladatel (zřizovatel):

Zdeněk Rýzner, narozen 5. 5. 1974

Vklad:

10 000 Kč
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II. Obecné předpoklady a účetní zásady
II.1. Obecné účetní předpoklady

Účetnictví účetní jednotky je vedeno a účetní závěrka je sestavena v souladu se zákonem č.
563/1992 Sb., o účetnictví, vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného
účetnictví, a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání.
Účetnictví účetní jednotky respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování
majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu
opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách českých (Kč), pokud není uvedeno
jinak.
Vzhledem k tomu, že účetní jednotka vznikla dne 22.5.2017, nejsou v účetní závěrce
uváděné částky za předcházející období srovnatelné s údaji uváděnými za rok 2018.

II.2. Dlouhodobý majetek

Účetní jednotka nevlastní pozemky či stavby. Své aktivity provozuje v pronajatých
prostorách od svého zřizovatele.
Účetní jednotka eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm na
účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účetní jednotka účtuje do nákladů.
Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 4.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s dobou
použitelnosti delší než 1 rok eviduje účetní jednotka v operativní evidenci (dále jen
dlouhodobý drobný hmotný majetek).
Účetní jednotka eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60.000 Kč účetní jednotka účtuje do
nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč
s dobou použitelnosti delší než 1 rok účetní jednotka eviduje v operativní evidenci (dále jen
dlouhodobý drobný nehmotný majetek).
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se účetně odepisuje po dobu 5 let. Umělecká díla
a sbírky (pokud jsou v majetku účetní jednotky) se neodepisují.
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II.3. Zásoby

Účetní jednotka účtuje o zásobách zboží, výrobků a o nedokončené výrobě.
Zbožím se rozumí knihy – které jsou určeny k dalšímu prodeji při uskutečnění kulturních
akcí. O zásobách zboží účetní jednotka účtuje způsobem B. Zásoby zboží jsou oceňovány
v pořizovacích cenách.
Výrobky představují vlastní ediční činnost – katalogy k výstavám. O katalozích je účtováno
způsobem A. Výrobky jsou oceňovány vlastními výrobními náklady.
Do nedokončené výroby patří katalogy z vlastní ediční činnosti, které ke konci účetního
období nejsou dokončeny. Nedokončená výroba je oceňována vlastními výrobními náklady.

II.4. Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Účetní jednotka běžně netvoří
opravné položky k pohledávkám. O případné tvorbě těchto opravných položek může
rozhodnout správní rada.

II.5. Časové rozlišení

Účetní jednotka účtuje o nákladech a výdajích příštích období. Prostřednictvím nákladů
příštích období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími.
Prostřednictvím výdajů příštích období účtuje, pokud náklady běžného období uhradí
až v následujícím účetním období.
II.6. Přijaté dary

Ve fondech na účtu 911 účetní jednotka účtuje o přijatých individuálních darech, a to
přímým zápisem ve prospěch fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní
účet. Průběžně, popř. nejpozději jednou měsíčně, organizace účtuje o použití darů
podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 682 – Přijaté dary. Organizace pro
zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu
věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty.
Vykazovaný stav fondu individuálních darů odpovídá výši doposud nevyčerpaných darů.
Čerpání je definováno jako krytí nákladů ve Výkazu zisku a ztráty, tak aby konečný výsledek
hospodaření byl nulový. V případě pořizování dlouhodobého majetku je momentem čerpání
účtování jeho odpisů. V případě pořizování zásob je momentem čerpání jejich prodej či
použití.

II.7. Vlastní jmění, nadační kapitál

Ve vlastním jmění je evidován splacený peněžní vklad zakladatele ve výši 10 000 Kč.
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II.8. Daň z příjmů

Účetní jednotka je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).
Účetní jednotka uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 písm. b) ZDP vždy, když je to
možné.
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III. Doplňující údaje k výkazům
III.1. Dlouhodobý majetek

Účetní jednotka eviduje dlouhodobý majetek v pořizovací ceně celkem za 1.387 tis. Kč.
III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie

Účetní jednotka není společníkem v žádných jiných účetních jednotkách, nedrží žádné
podíly, podílové listy, dluhopisy ani akcie.

III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění

Účetní jednotka žádné takové dluhy neeviduje.

III.4. Dlouhodobé závazky

Účetní jednotka neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od
rozvahového dne.

III.5. Majetek neuvedený v rozvaze

Kromě majetku uvedeného v rozvaze a dlouhodobého drobného majetku evidovaného
v operativní evidenci nevlastní účetní jednotka žádný jiný majetek.
Umělecká díla a sbírky vystavovaná v galerii, či uložená v depositu jsou zapůjčená od
soukromých sběratelů či galerijních institucí.
Účetní jednotka také eviduje v komisním prodeji knihy zabývající se uměním. Ty jsou ve
vlastnictví jiných subjektů (zejména vydavatelství).

III.6. Závazky nevykázané v rozvaze

Účetní jednotka neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány
v rozvaze.
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III.7. Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017

9

1

z toho členů řídících orgánů
Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2018

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2017

--

--

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2018 v tis. Kč

2017 v tis. Kč

Osobní náklady Osobní náklady
na zaměstnance na členy řídících
orgánů

Osobní náklady
na zaměstnance

Osobní náklady
na členy řídících
orgánů

Mzdové náklady

1 921

--

326

--

Zákonné sociální
pojištění

549

--

98

--

Ostatní sociální
pojištění

--

--

--

--

Zákonné sociální
náklady

--

--

--

--

Ostatní sociální
náklady

--

--

--

--

Členům správní rady nebyly v roce 2018 poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky,
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.

III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem

Účetní jednotka povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá.

III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem

V roce 2018 nevykazuje účetní jednotka žádné náklady nebo výnosy, které by byly
mimořádné svým původem nebo objemem.
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III.10. Zástavy a ručení

Majetek účetní jednotky není zatížen žádným zástavním právem. Účetní jednotka
neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

III.11. Přijaté dotace a dary

V roce 2017 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč, ostatní
souhrnně):
Poskytovatel
HRANIPEX a.s.

Částka
5.000.000 Kč

Komentář
Finanční dar poskytnutý převodem na bank. účet

Z výše uvedených darů v roce 2017 využila účetní jednotka dary ve výši 940 tis. Kč. Na
fondech tak k 31.12.2017 zůstala pro použití v dalších letech částka ve výši 4.060 tis. Kč.
V účetním období roku 2018 bylo z tohoto fondu bylo využito 100% částky, tedy 4.060 tis.
Kč.
V roce 2018 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč, ostatní
souhrnně):
Poskytovatel
HRANIPEX a.s.

Částka
8.000.000 Kč

Komentář
Finanční dar poskytnutý převodem na bank. účet

Z výše uvedených darů v roce 2018 využila účetní jednotka částku 5.573 tis. Kč.
Celkem tedy bylo čerpáno v roce 2018 9.633 tis. Kč.
Na fondech tak k 31.12.2018 zůstává pro použití v dalších letech částka ve výši 2.427 tis. Kč.
V roce 2017 ani 2018 nebyly přijaty žádné dotace.

III.12. Výsledek hospodaření a daň z příjmů

V souladu s účtováním o darech dle bodu II.6 vykazuje účetní jednotka hospodářský
výsledek ve výši 0 Kč (jak za rok 2017, tak za rok 2018).
Vzhledem k neexistující hospodářské činnosti nadačního fondu společnosti nevzniká daňová
povinnost a tím pádem ani povinnost podat daňové přiznání.
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III.13. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

Účetní jednotka vykazuje v rozvaze významné položky, které vyžadují další informace, aby
byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.
Položka aktiv/pasiv
Nedokončená výroba

Přírůstek/úbytek
663 tis. Kč

Výrobky
Zboží na skladě a v
prodejnách
Dodavatelé

402 tis. Kč
418 tis. Kč

Zaměstnanci
Výdaje příštích období

92 tis. Kč
394 tis. Kč

138 tis. Kč

Komentář
Rozpracované katalogy pro výstavu Kuna
nese nanuk, Čapek
Hotové katalogy pro vlastní výstavy
Knihy určené k prodeji při kult. akcích
Faktury splatné v roce 2019 (BaraBakery,
Kamila Drbalová, Mariana Dočekalová atd
Souvisí se zvýšením počtu zaměstatnců
Vyúčtování spotřeby energií roku 2018
v následujícím roce 2019XX

Účetní jednotka vykazuje ve výkazu zisku a ztráty významné položky, které vyžadují další
informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.
Položka nákladů/výnosů
Spotřeba materiálu,
energie a ost.
neskladových dodávek
Ostatní služby

Jiné ostatní náklady

Výše
1.735 tis. Kč

Komentář
Spotřeba el. energie, plynu, drobného
spotřebního materiálu

5.758 tis. Kč

jedná se zejména o služby souvisejí
s organizací a instalací výstav,
s grafickou…úpravou a tiskem katalogů
Zejména pojištění výstav

200 tis. Kč
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III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné
události.

V Humpolci

dne 30. 6. 2019

Sestavil:

Vladana Nováková

Správní rada:

Zdeněk Rýzner

Ing. Barbora Rýznerová

Výkonná ředitelka:

Mgr. Marcela Straková
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XVI. Poděkování
Výstavy, publikace, doprovodné programy a všechny další aktivity
N A D A Č N Í H O F O N D U 8 S M I Č K A, které se konají v zóně pro umění 8smička,
veřejném prostoru Humpolce i jinde, je možné realizovat díky velkorysému daru
společnosti HRANIPEX, a. s.
DĚKUJEME!

Zpracovala:
Mgr. Marcela Straková,
výkonná ředitelka Nadačního fondu 8smička

v Humpolci, 30. 06. 2019
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