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Nikoliv kavárna nad Prahou, nýbrž literární dům – pro zájemce a příznivce kdysi 

věhlasného „pražského kruhu“, který tvořili Franz Kafka, Max Brod, Egon Erwin Kisch 

a další zdejší autoři německého jazyka – a zároveň vhodné místo pro setkání přátel 

soudobé pražské literatury, nabývá konkrétní podoby. Tato slibná iniciativa skupiny 

spisovatelů, germanistů a řady osobností se nazývá „Pražský literární dům autorů 

německého jazyka“. 

 
 

                                                                                    

                                                               Lenka Reinerová, spisovatelka 

I. Počátky 

Idea organizace zabývající se systematicky odkazem německy píšících autorů z českých zemí 

existuje v Praze již řadu let. V tomto roce se podařilo tuto výzvu začít realizovat. Dne 8. září 

2004 byl v Praze založen nadační fond Pražský literární dům autorů německého jazyka, který je 

registrován v nadačním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka číslo 

532. U zrodu stáli tři významné osobnosti - německy píšící pražská autorka Lenka Reinerová,  

velvyslanec v.v. František Černý a předseda Společnosti Franze Kafky prof. Kurt Krolop.  

 

II. Poslání nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka 

Nadační fond si klade především tyto cíle: 

� 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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III.  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. 

 

Všichni členové nadačního fondu vykonávají svou funkci bez nároku na honorář. Tímto jim za 

jejich obětavou práci děkujeme. 

 

IV. Činnost 

Zástupci NF v tomto roce zahájili jednání, která vedla k založení nadačního fondu PLD. 

Dále se začalo jednat s městskými úřady hlavního města Prahy a městských částí o 

možnosti získání podpory tomuto projektu. Kulturně-osvětovou činností se členové a 

zakladatelé snažili získat podporu široké veřejnosti a tím i finanční prostředky pro zajištění 

zázemí a chodu Pražského literárního domu autorů německého jazyka. U Živnostenské 

banky, a.s. byl pro tyto účely zřízen účet.  

V průběhu roku probíhala přípravná a následně pravidelná zasedání členů správní a 

dozočí nadačního fondu. 

 

V. Bankovní spojení 

Živnostenská banka, a.s. 

Na Příkopě 858/20 

113 80 Praha 1 

Konto (EUR): 1029191028/0400 

Konto (CZK): 1029191001/0400 

Živnostenská banka, a.s. v prvním třech měsících vedla účet nadačního fondu zdarma. 

Děkujeme za podporu.  

Budeme rádi, když nás podpoříte i Vy. 
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VI. Zpráva o hospodaření 

Výše zapsaného jmění činí  4.000,-Kč. Na provozní náklady byla na konto uložena částka 

6.000,- Kč, která v roce 2004 nebyla použita. Celková částka, kterou nadační fond 

k 31.12.2004 disponoval, činila 10.000,-Kč. Limit na provozní výdaje (viz čl. 6 statutární 

listiny) nebyl překročen.  

 

VII. Kontakt 

Sídlo:   

Pražský literární dům autorů německého jazyka (nadační fond) 

Děvínská 4 

150 00 Praha 5 

IČO: 27173364      DIČ: CZ27173364 

 

 

 

V Praze, dne 20.2.2005 

  

 

 

  RNDr. Markéta Mališová 

místopředsedkyně správní rady 

 


