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Výroční zpráva 2014

o činnosti Spolku pro zvelebení staré hudby v Čechách, o.s.

Naše činnost v roce 2014 byla zaměřena na 3 akce: festival „Hudební léto 
v Jezeří”, „Podzimní koncerty v Neustadtu an der Waldnaab” a „Hudební jaro 
u dominikánů”.

Hudební léto v Jezeří

3. ročník festivalu se uskutečnil v srpnu, vždy o sobotách a nedělích na Státním zámku 
Jezeří. Dramaturgie koncertů již tradičně čerpá ze skvělých hudebních událostí, 
které se zde udály na začátku 19. století. Letos byla opět uvedena komorní opera 
lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera „Assassino per vendetta” ve zkrácené 
úpravě pro smyčce, fortepiano, čtyři sólisty a sbor. Jednotlivé víkendy měly vždy své 
téma nebo koncerty propojoval malý příběh jako např. Goetheho návštěva na Jezeří 
a zhudebnění jeho textů ve velmi odlišných kompozicích L. van Beethovena a J. V. 
Tomáška nebo slavné první klasicistní kvartety Haydnovy a jejich vliv na Mozarta 
a Beethovena a v další generaci pak na Mendelssohna a Reissigera. Zvláštní koncert 
pak patřil Beethovenovu vztahu k violoncellu a jeho oblíbeným interpretům, mezi 
nimiž figuroval i člen lobkovické kapely A. Kraft. Připomněli jsme také soukromou 
premiéru symfonie Eroica na zámku Jezeří v roce 1804 a jubilanty CH. W. Glucka a 
N. Jommelliho - slavné reformátory opery. V rámci závěrečného koncertu byla též 
slavnostně odhalena pamětní deska věnovaná CH. W. Gluckovi.
Třetí ročník prokázal vzrůstající zájem publika i médií (tentokrát s reakcemi nejen 
regionálního charakteru). Velmi pozitivní ohlas vzbudil opět i komentář ke koncertům 
- propojení mezi skladateli, dějinné souvislosti a zajímavosti jednotlivých skladeb. 
Zajímavé diskuse pak pokračovaly i po koncertech - pro posluchače příležitost sdílet 
své dojmy, pro nás skvělý feedback.

Podzimní koncerty v Neustadt an der Waldnaab

Podzimní cyklus v bavorském městečku Neustadt an der Waldnaab, které má velmi 
podobnou historii jako Jezeří (jedno z panství Františka Maxmiliána Lobkowitze), 
realizujeme v partnerství s „Kulturfreunde Lobkowitz”. Věnuje se také repertoáru 
Lobkovické kapely, která tehdy knížete Lobkowitze doprovázela i do jeho panství 
v Neustadtu.
Velkou událostí zámeckých koncertů v Neustadtu bylo premiérové uvedení 
smyčcového kvartetu Franze Gleissnera, rodáka z Neustadtu, jehož životem se 
dlouhodobě zabývá pan Karl-Heinz Malzer, který též spartoval jeho hudbu. Koncert 
Camesina Quartett zde vzbudil opravdu nadšené reakce publika i kritiky.
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Hudební jaro u dominikánů

Cyklus pěti koncertů s podtitulem „Klíčení nového stylu“ se uskutečnil 30. 5. - 1. 6. 
2014 v dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze.
Inspirací k dramaturgii „Hudebního jara u dominikánů“ byla dvě výročí: Roku 
1714 se narodil Niccolò Jommelli a Carl Philipp Emanuel Bach. Festival zpracovává 
fascinující dobu přerodu baroka v nový styl. Formování nového stylu mělo mnoho 
tváří. Nazýváme je pozdní baroko, rokoko, galantní styl, Empfindsamkeit, nebo Sturm 
und Drank. Impulsy přicházejí v Německu z filozofie a literatury (Emfindsamkeit, 
Sturm und Drank), ve Francii z malířství a architektury (rokoko). Termín galantní 
styl zase vystihuje rafinovanost a delikátnost nového přístupu. Klasicismus, který 
se z této různorodé změti nakonec vyvine, je daleko jednotnější geograficky i 
národnostně.
Různorodost hudby v tomto krátkém dějinném období jsme mohli sledovat na pěti 
koncertech „Hudebního jara u dominikánů“, které prezentovaly jak světskou, tak 
duchovní hudbu těchto skladatelů.

Partneři a podporovatelé

Velmi si vážíme spolupráce se Státním zámkem Jezeří, Dominkánskou 8 - místem 
vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze, s „Kulturfeunde Lobkowitz” 
v Neustadtu an der Waldnaab (DE) a „Verein zur Förderung von Basler Absolventen 
auf dem Gebiet der Alten Musik” (CH).
Za finanční podporu bychom rádi poděkovali Fondu kultury České republiky,  
Ministerstvu kultury České Republiky, Česko-německému fondu budoucnosti, 
Městu Horní Jiřetín, Fondu Ústeckého kraje, Nadaci Život umělce a Městské části 
Praha 1.
Náš srdečný dík náleží také soukromým podporovatelům: Dr. Barbaře Begelsbacher, 
Dagmar Schnabel a Pavlu Lavičkovi.
Velký dík náleží též Dr. Petru Reidemeisterovi za odbornou a organizační pomoc. 

Interpreti

Na našich akcích vystoupilo celkem 53 umělců 7 národností. 

Mediální ohlasy

Naši činnost opakovaně komentoval Český rozhlas (rádio Vltava, ČRo 6, Radiožurnál) 
a Opera plus dále Hudební rozhledy, časopis Harmonie, www.lidovky.cz, 
Pianissimo,  Psalterium, www.oberpfalzernetz.de i severočeský regionální tisk a 
regionální televize.

Obsah činnosti

Obsahem naší činnosti je především:
 Finanční zabezpečení akcí
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 Podávání grantů u možných přispěvatelů
 Dramaturgie akcí
 Organizační zajištění akcí
 Zajištění publicity pro tyto akce
 Vytváření dokumentace k získání dárců v budoucnosti.

Organizační struktura a kontakt

Výkonným orgánem sdružení je tříčlenný výbor (MgA. Alena Hönigová, 
Mgr. Miroslav Rovenský, Alexandra Alvarová).

Sídlo sdružení je na adrese S. K. Neumanna 2011/7, Praha 8.
Kontaktní osoba: MgA. Alena Hönigová, tel. 777 644 737.

Spolek byl zareg. dne 3.1. 2012 pod č. j. VS/1/87041/12-R na MVČR, od roku 2014 je 
veden ve Spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod. spis. zn. L23797.
IČ: 22759492
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. -  2842367369/0800
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Rozvaha podle Přílohy č. 1 ROZVAHA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
vyhlášky č. 504/2002 Sb

k 31.12.2014
( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí: Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách
1x příslušnému finančnímu orgánu IČO S.K. Neumanna 2011/7

22759492 182 00 Praha 8

číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
Označení AKTIVA řádku účetního období účetního období
        a b c 1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem 1

   I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2
     II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3
   III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4
   IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5

B. Krátkodobý majetek celkem 6 3 1
   I. Zásoby celkem 7

     II.  Pohledávky celkem 8
   III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 3 1
   IV. Jiná aktiva celkem 10

Aktiva celkem 11 3 1
číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

Označení PASIVA řádku účetního období účetního období
        a b c 3 4
A. Vlastní zdroje celkem 12 0

   I. Jmění celkem 13
     II.  Výsledek hospodaření celkem 14 0

B. Cizí zdroje celkem 15 3 1
   I. Rezervy celkem 16

     II.  Dlouhodobé závazky celkem 17
   III. Krátkodobé závazky celkem 18 3 1
   IV. Jiná pasiva celkem 19

Pasiva celkem 20 3 1
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Výkaz zisku a ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb k 31.12.2014

( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky
Účetní jednotka doručí: Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách
1x příslušnému finančnímu orgánu IČO S.K. Neumanna 2011/7

22759492 182 00 Praha 8

Činnosti
Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem

řádku 5 6 7
A. Náklady 1

   I. Spotřebované nákupy celkem 2 12 12
     II.  Služby celkem 3 818 818
   III. Osobní náklady celkem 4
   IV. Daně a poplatky celkem 5
   V. Ostatní náklady celkem 6
   VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7
   VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8
   VIII. Daň z příjmů celkem 9

Náklady celkem 10 830 830
B. Výnosy 11

   I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12
     II.  Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13
   III. Aktivace celkem 14
   IV. Ostatní výnosy celkem 15
   V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 16
   VI. Přijaté příspěvky celkem 17 1 1
   VII. Provozní dotace celkem 18 829 829

Výnosy celkem 19 830 830
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 0 0
D. Výsledek hospodaření po zdanění 21


