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NADACE COLLEGIUM MARIANUM 2018

Úvodní slovo předsedy správní rady nadace
V roce 2018 se Nadace Collegium Marianum snažila naplňovat své poslání především při rozvoji
vzdělávání a kultury v oblasti historického hudebního umění. Tradičně poskytla nadační příspěvky
výkonným umělcům na podporu jejich koncertní činnosti. Nadace dále pořádala vzdělávací akce a
spolupořádala kulturní akce, jejichž zaměření odpovídá účelu nadace.
Nadace pořádala již 6. ročník SETKÁVÁNÍ S BAROKEM, projekt, který nabízí hudební dílny pro děti,
semináře pro studenty a veřejné generální zkoušky na koncerty barokní hudby. Neformální setkávání
obohacují pražský kulturní život a poskytují ojedinělé zážitky především dětem, studentům a seniorům.
Mimořádným počinem, na kterém se nadace podílela, bylo provedení Mše h moll Johanna Sebastiana
Bacha barokním orchestrem a pěveckým ansámblem Collegium Marianum, s hvězdným pěveckým
obsazením sólistů a pod vedením renomovaného dirigenta Rudolfa Lutze na Národním festivalu
Smetanova Litomyšl v červnu 2018.
Nadace tradičně spolupořádala již 18. koncertní cyklus staré hudby BAROKNÍ PODVEČERY a prestižní
19. mezinárodní hudební festival LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HDUBY společně s centrem historických
umění Collegium Marianum – Týnskou školou.
Kromě plodné spolupráce s mnohými kulturními institucemi nadace obdržela též nadační dary. Ráda
bych poděkovala všem, kteří naši nadaci podpořili nebo s nadací v roce 2018 spolupracovali a přispěli tak
k rozvoji historicky poučené interpretace staré a duchovní hudby. Tato oblast umění se v České republice
již stala součástí vzdělávacího systému a kulturní scény a je potřeba tento započatý trend cíleně a
dlouhodobě podporovat. Věříme, že i v dalších letech se najdou další osvícení donátoři, kteří potřebnou
podporu poskytnou nejen naší nadaci, ale i dalším neziskovým institucím s podobným zaměřením.

V Praze dne 24. června 2019

Markéta Pešková,
předseda správní rady nadace
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VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 2018

Nadace pořádala již 6. ročník projektu SETKÁVÁNÍ S BAROKEM, který nabídl hudební dílny pro děti a
mládež a veřejné generální zkoušky na koncerty barokní hudby. Neformální setkávání obohacují pražský
kulturní život a poskytují ojedinělé zážitky především dětem, studentům a seniorům. Akce se koná ve
spolupořadatelství Městské části Praha 1.

Adventní doba v písních, hrách a tancích
hudebně-dramatické pásmo pro rodiče a děti

Ukázky výročních obyčejů a zvyků, říkadla, tance a společné zpívání

Neděle 9. prosince 2018 od 15:30, Melantrichova 19, Praha 1, 3. patro
Program:
Průvod adventních masek, seznámení s hudebními nástroji, na které se kdysi hrálo,
adventní písně středověku, renesance a baroka, vystoupení Barborek, Lucek, Ambrože a Perchty
pastýřská hra, koledníci, kruhové tance
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KULTURNÍ AKCE – SPOLUPOŘADATELSTVÍ

19. mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby patřil jako každoročně k vrcholům
pražské letní kulturní nabídky. Recenzenti i publikum i tentokrát oceňovali především propracovanou,
nekomerční programovou nabídku festivalu, špičkovou a vyrovnanou interpretační úroveň a volbu
akusticky a stylově odpovídajících prostor, v nichž se jednotlivé projekty konaly. Vysoká návštěvnost
všech koncertů, které byly nezřídka dopředu vyprodány, dokládá oblíbenost festivalu u pražského
i mezinárodního publika. Záznam několika koncertů pořídil Český rozhlas.
Program 19. ročníku nabídl fundovaný a ucelený vhled do hudebního světa Středozemí. Program se
zaměřil na několik hlavních linií vlivu Středozemí na hudební kulturu v širším evropském prostoru.
V první řadě se jednalo o programy dokládající míru tematického propojení hudebně-dramatických děl
vrcholného baroka s dávnými příběhy odehrávajícími se ve vodách Středozemního moře a na jeho
březích. Úvodní koncert festivalu s názvem Královny Středomoří představil výběr z vokálních děl
autorů spjatých s hudebním děním u francouzského královského dvora. Árie J.-B. Lullyho, A. Campry a J.Ph. Rameaua zazněly v podání sopranistky Véronique Gens a vynikajícího francouzského tělesa Les
Ambassadeurs. V případě ostatních koncertů šlo o programy svým způsobem cestopisné. Jmenujme
aslespoň dva koncerty. Na plavbu Středozemím mořem se zastávkami na nejrozmanitějších hudebně a
kulturně inspirativních místech pozval posluchače Euskal Barrokensemble z Baskicka, rozšířený
tentokrát o fenomenálního hráče na setar (perskou loutnu) Kiyu Tabassiana. S jihoitalským přístavním
městem Neapolí a jeho hudebním temperamentem nás seznámili vlámští umělci pod vedením známé
hráčky na historické harfy Sarah Louisy Ridy. Závěrečný koncert festivalu se uskutečnil ve Dvořákově
síni Rudolfina. V podání sedmi špičkových zahraničních sólistů a spojených souborů Les Folies françoises
a Collegium Marianum zaznělo koncertní provedení opery A. Campry L’Europe galante.
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18. cyklus koncertů staré hudby BAROKNÍ PODVEČERY
proběhl ve dvou řadách – jarní a podzimní. Koncerty v podání
souboru Collegium Marianum se konaly na různých místech
hlavního města, volených vždy tak, aby odpovídala charakteru
uváděné hudby. Cílem Barokních podvečerů je uvádět
hudební a scénické programy, v nichž se snoubí jedinečnost
dramaturgického plánu s vysokou kvalitou provedení (nejen
díky účasti zahraničních umělců, ale také zásluhou
mezinárodně uznávaného rezidenčního souboru Collegium
Marianum). Zkušenosti z uplynulých ročníků potvrzují, že
interpretace vybraných děl českých skladatelů, četné
novodobé premiéry i uvádění v Čechách méně známých
skladeb slavných autorů napomáhají zvyšování umělecké
kvality pražské kulturní nabídky, již navíc obohacují o
významný vzdělávací prvek.
18. ročník Barokních podvečerů nabídl českému publiku výjimečný program spojující mistry nejen
italského a francouzského stylu období 17. a 18. století, ale také jeden exkurs do doby slavné frankovlámské polyfonie. Slavnostní úvodní koncert jarní řady s názvem LEÇONS DE TÉNÈBRES se uskutečnil
dne 15. března 2018 v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Zahájení podzimní řady proběhl 9. října
2018 v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Další koncerty a představení se konaly v Divadle ABC,
v kostele sv. Šimona a Judy, Zrcadlové kapli Klementina a v Klášteře sv. Anežky české. Hosty letošního
ročníku byli významní vokální sólisté jako barytonista Tomáš Král či Hana Blažíková, rakouský cembalista
Erich Traxler nebo soubor Cappella Mariana v mezinárodním pěveckém obsazení. Součástí jarního cyklu
bylo navíc velmi úspěšné hudebně-taneční představení Forlana připravené ve spolupráci s francouzskou
tanečnicí a choreografkou Gudrun Skamletz.
Barokní podvečery souboru Collegium Marianum navazují na tradici pravidelného koncertního života na
Starém Městě pražském, kterou založil hrabě Hartig v roce 1713. Tematické programy reflektují různé
podoby ušlechtilé zábavy barokní společnosti i sled slavností církevního roku (advent, Vánoce, masopust,
Velikonoce). Dramaturgie se zaměřuje na znovuoživování děl starých mistrů, kteří v Čechách působili
nebo jejichž skladby se dochovaly ve zdejších archivech, a na uvádění skladeb z pokladnice evropské
hudby 17. a 18. století. Jako výsledky badatelské práce jsou prezentovány novodobé premiéry umělecky
hodnotných skladeb, odolávajících proměnám času.
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KULTURNÍ AKCE – SPOLUPOŘADATELSTVÍ
Nadace se prostřednictvím rezidenčních souborů Collegium Marianum a Cappella Mariana umělecky
podílela na prestižních kulturních akcích.

Účast souboru Collegium Marianum
na významných festivalech a koncertních pódiích
v Praze, České republice a zahraničí v roce 2018

Collegium Marianum
Reinhard Keiser – Passio secundum Marcum (Markus Passion)
17. 3. 2018, Ev.-Luth. Kirche Crostau, Německo
Heidi-Maria TAUBERT | soprán
Daniel OEHME | alt
Alexander BISCHOFF | tenor
Georg FINGER | bas
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Lucas POHLE | vedení
Silbermann-Orgel Crostau 2018
Balet o kávě
Taneční představení s hudbou J. S. Bacha: Orchestrální suity, Kaffeekantate BWV 211 (výběr)
10. 6. 2018, Velký zámecký sál, Mikulov
Patricia JANEČKOVÁ | soprán
Jaromír NOSEK | bas
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
CRACOVIA DANZA – taneční soubor
Romana AGNEL |umělecká vedoucí
Festival Concentus Moraviae
Czech High Baroque: Jiránek, Reichenauer, Brentner
Š. Brixi, F. Jiránek, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, A. Vivaldi, J. J. I. Brentner
17. 6. 2018, Klementinum, Zrcadlová kaple, Praha 1
Stanislava MIHALCOVÁ | soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Martin Randall Festivals
J. S. Bach – Velká mše h moll
Mše h moll BWV 232
23. 6. a 24. 6. 2018, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl
Kristen WITMER | soprán
Lenka CAFOURKOVÁ | soprán
Markéta CUKROVÁ | alt
Václav ČÍŽEK | tenor
Tomáš KRÁL | bas
Jaromír NOSEK | bas
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí
Rudolf LUTZ | dirigent
Národní festival Smetanova Litomyšl
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Boemo Virtuoso
Š. Brixi, F. Jiránek, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, A. Vivaldi, J. J. I. Brentner
7. 7. 2018, Kostel Nejsvětější Trojice, Kuks
Stanislava MIHALCOVÁ | soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Hudební léto Kuks
Boemo Virtuoso
Slavná kapela hrabě Morzina a hudební svět barokní Prahy
8. 7. 2018, Zámecká jízdárna, Valtice
Stanislava MIHALCOVÁ | soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích
Boemo Virtuoso
F. I. A. Tůma, G. H. Stölzel, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, J. J. I. Brentner, W. Hymbr, J. F. Fasch
4. 8. 2018, Kašperské hory
Stanislava MIHALCOVÁ | soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Šumavský kulturní spolek
BLAŽÍKOVÁ A COLLEGIUM / Telemann, Händel, Bach
G. P. Telemann, J. M. Molter, G. F. Händel, J. S. Bach
8. 9. 2018, Kostel Jana Husa, Ostrava – Michálkovice
Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Svatováclavský hudební festival
KUMŽÁK / Oratorium Svatý Václav
Martin Kumžák (1966): Oratorium Svatý Václav
13. 9. 2018, Kostel Panny Marie Královny, Ostrava – Mariánské hory
Michaela ŠRŮMOVÁ | soprán
Jiří BRÜCKLER | baryton
Saša Rašilov | mluvené slovo
JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA
Martin KUMŽÁK | dirigent
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí
Svatováclavský hudební festival
Fux, Stözel, Bach / Tebe Bože chválíme
J. J. Fux, G. H. Stözel, J. S. Bach
16. 9. 2018, Kostel Panny Marie Královny, Ostrava – Mariánské hory
Kristen WITMER | soprán
David ERLER | kontratenor
Václav ČÍŽEK | tenor
Martin SCHICKETANZ | bas
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | dirigent
Svatováclavský hudební festival

8

KULTURNÍ AKCE – SPOLUPOŘADATELSTVÍ
Boemo Virtuoso
Š. Brixi, F. Jiránek, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, A. Vivaldi, J. J. I. Brentner
19. 9. 2018, Kostel sv. Jana Evangelisty, Blovice
Stanislava MIHALCOVÁ | soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Haydnovy hudební slavnosti
Boemo Virtuoso
G. H. Stölzel, G. P. Telemann, J. F. Fasch
20. 9. 2018, Loretánská kaple, Bor u Tachova
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Boemo Virtuoso
Š. Brixi, F. Jiránek, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, A. Vivaldi, J. J. I. Brentner
6. 11. 2018, Kulturní dům Plzeňka, Beroun
Stanislava MIHALCOVÁ | soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
MHF Talichův Beroun
České Vánoce – Rakovnická hra Vánoční
A. Caldara, A. Banchieri, J. J. I. Brentner, G. Tricarico, V. K. H. Rovenský, J. Seger
1. 12. 2018, Rychvald, Husův sbor
2. 12. 2018, Sál radnice, Jablunkov
17. 12. 2018, Tylovo divadlo, Rakovník
Stanislava MIHALCOVÁ | soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
BUCHTY A LOUTKY | loutkové divadlo
Vít BRUKNER | režie
Svatováclavský hudební festival
Boemo Virtuoso
F. I. A. Tůma, G. H. Stölzel, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, J. J. I. Brentner, J. F. Fasch, A. Caldara
7. 12. 2018, Baeza, Španělsko
Stanislava MIHALCOVÁ | soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Festival de Musica Antigua de Baeza e Ubeda
J. A. Sehling: Missa Pastoralis
Missa Pastoralis Beati mites
16. 12. 2018, Kirche St. Marien und Laurentin, Lauenstein, Německo
Katja FISCHER | soprán
Uta VOLKMAR | alt
Clemens VOLKMAR | tenor
Felix RUMPF | bas
Kantor Roy HERNE | dirigent
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
KANTOREI ALTENBERG | sbor
Festliche Weihnachtsmusik des Bömischen Barocks
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Účast souboru Cappella Mariana
na významných festivalech a koncertních pódiích
v Praze, České republice a zahraničí v roce 2018
Capella Mariana

Song of Songs
G. P. da Palestrina, J. l’Héritier, H. Isaac, N. Gombert, J. Desprez
18. 2. 2018, Sint Niklaas, Stedejijk Museum, Belgie
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí
Festival Passages V
Kodex Speciálník
J. Tourout, H. Isaac, H. Finck, Flemmik, Anonym
18. 3., Katedrála sv. Ducha, Hradec Králové
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí
Filharmonie Hradec Králové
Johannespassion
Heinrich Schütz
29. 3. 2018, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí
Velikonoční festival duchovní hudby
Quinta essentia
Pocta franko–vlámské polyfonii
Pierre de la Rue, Josquin des Prez, Jacob Clemens non Papa, Alexandre Agricola, Nicolas Gombert
24. 7. 2018, Església del Santuari de la Cova de Manresa, Catalunya, Španělsko
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí
Festival de Cant Coral Catalunya Centre
Ave Maris stella
Heinrich Isaac, Josquin des Prez. Johannes Tourout, Jacobus Vaet
15. 8. 2018, Basilique du Sacré-Coeur, Paray-le-Monial, Francie
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí
Polyphoniales
Quinta essentia
Pocta franko–vlámské polyfonii
Pierre de la Rue, Josquin des Prez, Jacob Obrecht, Alexandre Agricola, Lupus Hellinck,
Balthasare Resinarius
26. 9. 2018, Kostel sv. Bartoloměje, Kopřivnice
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí
Svatováclavský hudební festival
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Quinta essentia
Pocta franko–vlámské polyfonii
Pierre de la Rue, Josquin des Prez, Jacob Obrecht, Alexandre Agricola, Lupus Hellinck,
Balthasare Resinarius
27. 9. 2018, Kostel sv. Jana Křtitele, Hlučín
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí
Svatováclavský hudební festival
Triumf hlasu
J. Tourout, G.P. da Palestrina, H. Isaac, J. Desprez, C. Morales, J. Mouton
2. 10. 2018, Kostel sv. Šimona a Judy, Praha 1
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, cyklus stará hudba
Musikschätze aus Kahla und Prag
Koncert v rámci mezinárodního vědeckého kolokvia
a festivalu Ch. Bernhardt a J. Rosenmüller
27. 10. 2018, Stadtzkirche St. Margareten, Kahla, Německo
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí
Thüringer Adjuvantentage
Praga 1400 – 1600
Křižovatka renesanční Evropy
H. Isaac, J. Desprez, J. Obrecht, G. Dufay
26. 11. 2018, Kostel sv. Martina ve zdi, Praha 1
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí
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Zhodnocení činnosti nadace v roce 2018
Podobně jako v předchozích letech i v roce 2018 nadace usilovala o naplňování účelu nadace především při
rozvoji vzdělání v oborech uměleckých a při rozvoji křesťanských duchovních hodnot a křesťanské kultury.
Nadace poskytla nadační příspěvky právnickým a fyzickým osobám – výkonným umělcům za účelem za
účelem podpory jejich koncertní v oblasti staré hudby.
Nadace pořádá a spolupořádá projekty, které uvádějí pozapomenutá díla z hudebních archivů a vrací je tak do
repertoáru uměleckých souborů a běžné koncertní praxe, čímž sleduje i osvětové a vzdělávací cíle. Nadace
pečuje o uchování a rozvoj bohatého odkazu staré hudby a přispívá ke kultivaci a uspokojení estetických
potřeb široké veřejnosti. Projekty rovněž přispívají k prohloubení mezikulturního dialogu.
Již 6. ročník SETKÁVÁNÍ S BAROKEM, nabídl hudební dílny pro děti a veřejné generální zkoušky na koncerty
barokní hudby. Neformální setkávání obohatily pražský kulturní život a poskytly ojedinělé zážitky především
studentům, rodičům a dětem.
Nadace spolupořádala 19. MHF Letní slavnosti staré hudby a 18. cyklus koncertů staré hudby Barokní podvečery.
Barokní podvečery se snaží navodit původní atmosféru staroměstských hudebních setkání na počátku 18.
století, na jejichž tradici navazují, ale zároveň prezentují barokní hudbu na nejvyšší profesionální úrovni.
Objevná dramaturgie, novodobé premiéry, živá interpretace a originální zpracování hudebně-dramatických
projektů poskytují posluchačům jedinečné hudební zážitky a výrazně obohacují pražskou kulturní scénu.
Proto tematické dramaturgicky propracované programy Barokních podvečerů ve spojení se stylovou
interpretací jsou důležitým zdrojem poznání pro studenty hudebně-vědných oborů, studentů vysokých
hudebních škol a konzervatoří.
Z mediálních ohlasů 18. ročníku cyklu Barokní podvečery

Mediální ohlasy
Collegium Marianum očividně, díky Bohu, neztrácí po dvaceti letech dech.
casopisharmonie.cz, 4. 5. 2018, Dina Šnejdarová
Vyzdvihnu zde především sugestivní výkony flétnistky Jany Semerádové a houslistky Lenky Torgersen, které
byly podpořeny citlivou doprovodnou hrou cembalisty Ericha Traxlera a violoncellisty Petra Hamouze.
casopisharmonie.cz, 16. 11. 2018, Lucie Hradilová
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Letní slavnosti staré hudby se za 19 let své existence staly výjimečnou pražskou kulturní událostí letních
měsíců s významným postavením na evropské festivalové scéně a jsou již tradičně jedním z hlavních projektů
pražského letního kulturního života. Své výsadní postavení si zasluhují především propracovanou dramaturgií
sázející na neotřelé hudební produkce v krásných historických prostorách a špičkové zahraniční i české
interprety. Řada projektů je připravována ve společném nastudování českých a zahraničních umělců, velký
přínos má živé provedení koncertů pro studenty vysokých hudebních škol a konzervatoří, neboť v České
republice je tzv. poučená interpretace staré hudby stále novým oborem, který se v českém hudebním školství
teprve postupně etabluje. Vývojem doložená kvalita této kulturní akce i získaná posluchačská obliba vytváří
živé předpoklady pro další fungování a rozvoj festivalu

Z mediálních ohlasů 18. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby
Prázdninová Praha láká na hodně koncertů klasické hudby, ale pouze jednu jistotu: Letní slavnosti staré hudby.
Letošní devatenáctý ročník znovu potvrdil, že organizátoři si umějí dát práci s programem a mají vkus.
Evropa galatní, iDnes.cz, Věra Drápelová, 9. 8. 2018
Letní slavnosti stare hudby znovu potvrdily, ze dokazou do prinaset do stale zahustenejsí sfery stare hudby u
nas malo zname smery a styly.
Lidové noviny, 14. 8. 2018, Helena Havlíková
Večer strávený ve společnosti zhrzených a mstivých hrdinek, opuštěných na mořských březích, byl zkrátka
dramatický, záživný a současně vyvolával touhu vychutnat si hlas Véronique Gens ještě v jiném hudebním
světě a třeba také ve skutečném jevištním provedení. Výkon šéfa Alexise Kossenka, který střídal hru na příčnou
i zobcovou flétnu s dirigováním, považuji za obdivuhodný.
Královny Středomoří, casopisharmonie.cz, 12. 7. 2018, Eva Polívková Bublová

Dlouhodobou snahou nadace je, aby všechny vzdělávací, kulturní a společenské akce uskutečňované v
historicky a duchovně cenných místech Prahy i České republiky přispívaly k zachování a rozvíjení vhodné
úrovně vzdělání a kultury a pomáhaly naplňovat účel nadace při znovuoživování památek křesťanské kultury
a evropských křesťanských duchovních hodnot.
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Přehled o výnosech a nákladech nadace
A. Náklady související se správou nadace:
Reprezentační výdaje
Ostatní služby: poštovné, ověřování
OON
Právní služby, notářské služby

2018
1 031,67
145,00
97 500,00
23 143,00
230,61

Softwarové služby
Ostatní daně a poplatky
Celkem náklady související se správou nadace

2 000,00
124 050,28

B. Nadační příspěvky – poskytnuté:
Nadační příspěvky – poskytnuté

120 724,35

Celkem nadační příspěvky poskytnuté

120 724,35

C. Ostatní náklady:
OON - zajišťování akcí
Reklamní, propagační, marketingové, grafické služby
Umělecké výkony, lektorská činnost, dramaturgie
Kurzové ztráty
Technické zajištění akcí, zapůjčení nástrojů + přepravné
Organizační a produkční služby
Služby související s uměleckými výkony
Přepravní služby
Ostatní služby
Daň z příjmů – z úroků

296 663,00
5 020,00
2 283 384,10
19 850,68
66 500,00
57 000,00
85 794,13
41 828,00
7 025,71
6,17
2 863 071,79

Celkem ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM (A+B+C)
D. Výnosy:
Výnosy z koncertů a kurzů pro děti
Úroky
Úroky zdaněné
Ostatní výnosy: nájem a jiné výnosy
Kurzové zisky
Provozní dotace kultura
Nadační dary od fyzických osob
VÝNOSY CELKEM

3 107 846,42

3 000 274,15
9,96
32,46
38 753,56
18 759,88
10 000,00
51 250,00
3 119 080,01
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Přehled o subjektech, které nadaci
poskytly nadační dary, příspěvky a dotace

V roce 2018 poskytly nadaci nadační dar, příspěvek nebo dotaci tyto subjekty nebo fyzické osoby:
Nadační dary od fyzických osob v částkách 150,-Kč až 10 000,- Kč
– celkem 17 osob

51 250,- Kč

Městská část Praha 1 (spolupořadatelství akce „Setkávání s barokem“)

10 000,- Kč

_____________________________________________________________________________________________________________________
Celkem

61 250,- Kč
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Přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační
příspěvky k účelu, pro který byla nadace zřízena
a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační
příspěvky použity

Nadační příspěvek byl v roce 2018 poskytnut z ostatního majetku nadace těmto osobám:

Klášter dominikánů, nadační příspěvek ve výši 23 065,- Kč na podporu rozvoje hlavní činnosti kláštera a na
přípravu vydání notovaných Ranních chval dominikánské liturgie hodin
Caroline Kersten, nadační příspěvek ve výši 12420,- za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2018.
Tomáš Král, nadační příspěvek ve výši 16600,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2018.
Petr Hamouz, nadační příspěvek ve výši 20000,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2018.
Tomáš Lajtkep, nadační příspěvek ve výši 15500,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2018.
Kristen Witmer, nadační příspěvek ve výši 21994,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2018.
Kim Stockx, nadační příspěvek ve výši 11146,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2018.
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ROZVAHA
ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Výkazy byly jako součást přiznání
podány přes systém DS
dne: 28.6.2019
Schránka/DSId:
2p2n5ad/688502220
Stav podání: vyřízeno

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k. . . . . . .3
. . . .1. . . ... . 1
. . . .2. . . ... . 2
. . . .0. . .1
. . . .8. . . . . . .

4

4

8

5

0

. .při
. . . .Spol.
. . . . . . . .Týnské
. . . . . . . . . .školy
. . . . . . . .Panny
. . . . . . . . . Marie
.......
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

. .Nadace
. . . . . . . . . . Collegium
. . . . . . . . . . . . . . .Marianum
.....................

9

8

1

Vodičkova 700/32
11000 Praha 1
................................................
................................................

................................................
otisk podacího razítka

Označ.
Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Software
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

2. Umělecká díla, předměty a sbírky
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
A. IV.

číslo
řádku

AKTIVA

A.

2.

................................................

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
2. Oprávky k softwaru
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1.

Odběratelé

5. Ostatní pohledávky
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

3. Peněžní prostředky na účtech
B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.

Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

A.I.+...+A.IV.
A.I.1+...+A.I.x
účet 013
A.II.1+...+A.II.x
účet 032
účet 022
A.IV.1+...+A.IV.x
účet 073
účet 082
B.I.+...+B.IV.
B.II.1+...+B.II.x
účet 311
účet 315
B.III.1+...+B.III.x
účet 211
účet 221
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 381
A.+B.

001
002
004
010
012
014
028
030
035
040
051
052
056
071
072
074
079
080
082

Účetní období
stav k prvnímu dni

+527
+45
+45
+590
+527
+63
-108
-45
-63
+775
+536
+350
+186
+239
+89
+150
+0
+0
+1 302

k poslednímu dni

+527
+45
+45
+590
+527
+63
-108
-45
-63
+507
+182
+182
+0
+319
+193
+126
+6
+6
+1 034

Označ.

číslo
řádku

PASIVA

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Vlastní jmění

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1.

Dodavatelé

4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

9.

Ostatní přímé daně

A.I.+...+A.II.
A.I.1+...+A.I.x
účet 901
A.II.1+...+A.II.x
účet +/-963
účet +/-931
účet +/-932
B.I.+...+B.IV.
B.III.1+...+B.III.x
účet 321
účet 325
účet 331
účet 342

PASIVA CELKEM

A.+B.

Okamžik sestavení: 28.6.2019
Právní forma
účetní jednotky:

nadace

Předmět činnosti nebo účel:

Rozvoj vzdělávání a vědy v oborech uměleckých a humanitních

001
002
003
006
007
008
009
010
021
022
025
026
030
048

Účetní období
stav k prvnímu dni

+989
+726
+726
+263
xxxxxxxxxxxx
+32
+231
+313
+313
+43
+242
+22
+6
+1 302

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Pešková Markéta

k poslednímu dni

+1 000
+726
+726
+274
+11
xxxxxxxxxxxx
+263
+34
+34
+1
+0
+17
+16
+1 034

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Výkazy byly jako součást přiznání
podány přes systém DS
dne: 28.6.2019
Schránka/DSId:
2p2n5ad/688502220
Stav podání: vyřízeno

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k. . . . . . .3
. . . .1. . . ... . 1
. . . .2. . . ... . 2
. . . .0. . .1
. . . .8. . . . . . .
Od:

1.1.2018

Do:

31.12.2018

4

4

8

5

0

. .při
. . . .Spol.
. . . . . . . .Týnské
. . . . . . . . . .školy
. . . . . . . .Panny
. . . . . . . . . Marie
.......
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

. .Nadace
. . . . . . . . . . Collegium
. . . . . . . . . . . . . . .Marianum
.....................

9

8

1

Vodičkova 700/32
11000 Praha 1
................................................
................................................

................................................
otisk podacího razítka

Označ.

................................................

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

A.

Náklady

A.I.+...+A.VIII.

001

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A.I.1+...+A.I.x

002

5.

Náklady na reprezentaci

účet 513

007

6.

Ostatní služby

účet 518

008

Osobní náklady

A.III.1+...+A.III.x

013

A. III. 10. Mzdové náklady

účet 521

014

Daně a poplatky

A.IV.1+...+A.IV.x

019

A. IV. 15. Daně a poplatky

účty 531, 532, 538

020

A. III.

A. IV.

A. V.

Ostatní náklady

A.V.1+...+A.V.x

021

19. Kursové ztráty

účet 545

025

20. Dary

účet 546

026

22. Jiné ostatní náklady

účet 549

028

Náklady celkem

039

B.

Výnosy

040

B. II.

Přijaté příspěvky
3.

Přijaté příspěvky (dary)

B.II.1+...+B.II.x

043

účet 682

045

účty 601, 602, 603

047

B.IV.1+...+B.IV.x

048

Kursové zisky

účet 645

052

10. Jiné ostatní výnosy

účet 649

054

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

B. IV.

Ostatní výnosy
8.

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

061
B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.

062

B. - A. + D. x.

063

Okamžik sestavení: 28.6.2019
Právní forma
účetní jednotky:

nadace

Předmět činnosti nebo účel:

Rozvoj vzdělávání a vědy v oborech uměleckých a humanitních

Běžné období
Hlavní

Hospodářská

+3 108
+2 564
+1
+2 563
+394
+394
+2
+2
+148
+20
+121
+7
+3 108
+3 119
+61
+61
+3 000
+58
+19
+39
+3 119
+11
+11

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Pešková Markéta

Celkem

+3 108
+2 564
+1
+2 563
+394
+394
+2
+2
+148
+20
+121
+7
+3 108
+3 119
+61
+61
+3 000
+58
+19
+39
+3 119
+11
+11

Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2018

1. Obecné údaje
Účetní jednotka

Nadace Collegium Marianum

Sídlo

Vodičkova 700/32, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ

448 50 981

Právní forma

Nadace dle zákona o nadacích a nadačních fondech,
zákon č. 227/97 Sb. v platném znění

Účel nadace

rozvoj křesťanských duchovních hodnot a křesťanské
kultury, rozvoj vzdělání a vědy v oborech uměleckých a
humanitních, ochrany životního prostředí a ochrany
katolických kulturních památek a tradic

Datum vzniku

11. prosince 1991

Orgány Nadace
- správní rada pracuje ke dni sestavení účetní závěrky ve složení:
Markéta Pešková – předseda správní rady
Vít Michalec – člen správní rady
Pavla Semerádová – člen správní rady
-

revizor – funkci revizora vykonává paní Kateřina Marhoulová

Zakladatel

František Semerád

Nadační kapitál

627.000,- Kč

Výčet majetku: obraz Rodokmen Krista - 17. – 18. stol. v hodnotě
obraz sv. František z Pauly – 18. stol.
obraz Madona – z roku 1842
soubor tří párových cínových oltářních svícnů
finanční prostředky (zvláštní účet u Komerční banky)

320 tis. Kč
75 tis. Kč
60 tis. Kč
72 tis. Kč
100 tis. Kč

Zápis v obchodním rejstříku
výše uvedené údaje jsou zapsány v obchodním rejstříku vedeným Městským
soudem v Praze, oddíl N., vložka 145
Účetní období

od 1.1.2018 do 31.12.2018

Změny a dodatky zápisů v obchodním rejstříku
V roce 2018 byly provedeny změny zápisu v obchodním rejstříku:
- změna názvu nadace,
- členem správní rady se stala paní Pavla Semerádová,
- funkci revizora vykonává paní Kateřina Marhoulová.

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu majetku a
závazků, nákladech a výnosech podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č.
504/2002 Sb. ve znění platném pro účetní období.
Účetní jednotka zpracovává účetní záznamy prostředky výpočetní techniky s využitím
programového vybavení a účetního programu 6K společnosti 6K spol. s r. o.
Účetní doklady jsou archivovány v písemné podobě v místě sídla nadace.
Způsoby oceňování:
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:
- majetek je oceněn v ceně pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů
(dopravné, instalace apod.),
- odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je upraveno
odpisovým plánem; doba účetního odpisování je stanovena z hlediska času, doby
upotřebitelnosti,
- drobný nehmotný a hmotný majetek je účtován v měsíci pořízení do
nákladů,
peněžních prostředků:
- jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami,
pohledávky a závazky:
- jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo
vkladem pořizovací cenou,
- pohledávky a závazky vykazované v cizí měně jsou k rozvahovému dni
přepočítány podle směnného kursu ČNB vyhlášeného ke dni 31.12.2018.

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Od data účetní závěrky nadace k okamžiku sestavení účetní závěrky nenastaly žádné
události, které by měly vliv na vykázané hodnoty majetku a závazků, finanční situaci nadace
a hospodářský výsledek nadace.

a) Pracovníci
Nadace nemá zaměstnance, funkce administrátora nadace je vykonávána na základě
uzavřené dohody o provedení práce.

(v tis. Kč)
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady (DPP)

stav k 31.12.2017
343
343

stav k 31.12.2018
394
394

Členové správní rady nadace neobdrželi za činnost v orgánech nadace žádnou odměnu.
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b) Dlouhodobý majetek
(v tis. Kč)
DNM - Software
Oprávky k DNM - software
Zůstatková cena DNM
DHM - drobný hmotný majetek
Oprávky k DHM - drobný hmotný majetek
Zůstatková cena DHM
Umělecká díla a sbírky
Dlouhodobý majetek celkem

stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2018
45
45
45
45
63
63
63
63
527
527
527
527

Majetek nadace není zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem.

c) Pohledávky krátkodobé
(v tis. Kč)
Pohledávky za odběrateli
z toho: před uplynutím data splatnosti
po uplynutí data splatnosti do 1 měsíce
po uplynutí data splatnosti přes 5 měsíců
po uplynutí data splatnosti přes 12 měsíců

Ostatní pohledávky
Dohadné účty aktivní
Pohledávky celkem

stav k 31.12.2017
350
177
150
23
186
536

stav k 31.12.2018
182
133
15
34

182

Nadace eviduje dosud neuhrazenou pohledávku ve výši 34 tis. Kč na základě faktury splatné
27.8.2018. Ostatní pohledávky za odběrateli byly v lednu a únoru 2019 uhrazeny.

d) Krátkodobý finanční majetek
(v tis. Kč)
Pokladna
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek celkem

stav k 31.12.2017
89
150
239

stav k 31.12.2018
193
126
319

stav k 31.12.2017
-

stav k 31.12.2018
6
6

e) Jiná aktiva
(v tis. Kč)
Náklady příštích období
Kursové rozdíly aktivní
Jiná aktiva

Náklady příštích období tvoří vynaložené výdaje na rok 2019, a to: na žadatelský poplatek
SFK ve výši 2 tis. Kč, za členský poplatek ve výši 4 tis. Kč a za domény.
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f) Vlastní zdroje
(v tis. Kč)
Nadační jmění zapsané
Hospodářský výsledek minulých období
Vlastní jmění celkem
Hospodářský výsledek ke dni 31.12.2014
Hospodářský výsledek za rok 2015 - ztráta
Hospodářský výsledek za rok 2016 - zisk
Hospodářský výsledek za rok 2017 - zisk
Nerozdělený zisk minulých let
Hospodářský výsledek za běžný rok
Vlastní zdroje celkem

stav k 31.12.2017
627
99
726
198
6
39
32
263
989

stav k 31.12.2018
627
99
726
198
6
39
32
263
11
1 000

Správní rada nadace dne 18.12.2018 schválila účetní závěrku nadace za rok 2017 a
hospodářský výsledek za rok 2017 a rozhodla o zúčtování hospodářského výsledku - zisku
ve výši 32.392,71 Kč ve prospěch nerozdělených zisků minulých let.

g) Krátkodobé závazky
(v tis. Kč)
Dodavatelé
z toho: před uplynutím data splatnosti
po uplynutí data splatnosti do 1 měsíce

Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci (DPP)
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní
Krátkodobé závazky celkem

stav k 31.12.2017
43
37
6
242
22
6
313

stav k 31.12.2018
1
1
17
16
34

Závazky vůči dodavatelům vykazované ve výši 1 tis. Kč byly uhrazeny v lednu 2019.
Závazky vůči zaměstnancům tvoří odměny z dohod za prosinec 2018 dle výplatních listin za
prosinec 2018, úhrada byla provedena v lednu 2019.
Ostatní přímé daně tvoří srážková daň dle výplatní listiny za prosinec 2018, uhrazena byla
v únoru 2019.
Nadace neeviduje žádné závazky neuvedené v účetní závěrce.

i) Přehled o přijatých a poskytnutých darech
(v tis. Kč)
stav k 31.12.2017
Přijaté dary
232
Poskytnuté příspěvky
50

stav k 31.12.2018
61
121

Hodnota poskytnutých darů byla v roce 2018 o 71 tis. Kč vyšší než hodnota přijatých darů.

4

j) Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření nadace za rok 2018 tvoří zisk ve výši +11.233,59 Kč.
Ve výkazu zisků a ztrát jsou uvedeny výnosy a náklady na realizaci činností, které jsou
v souladu s posláním nadace, ve sloupci hlavní činnost jsou vykázány náklady ve výši 3.108
tis. Kč – z toho přímé náklady na umělecké výkony, technické a organizační zajištění akcí ve
výši 2.496 tis. Kč a poskytnuté nadační příspěvky ve výši 121 tis. Kč; a příjmy v celkové výši
3.119 tis. Kč – z toho příjmy z pořádání koncertů ve výši 3.000 tis. Kč, přijaté dary ve výši 61
tis. Kč, příjmy z pronájmu nadačního majetku ve výši 19 tis. Kč a kursové zisky ve výši 19 tis.
Kč;
• hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí zisk ve výši + 11.233,59 Kč.

k) Daňová povinnost
Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2018 na dani z příjmů právnických osob:
Způsob zjištění základu daně z příjmů:
za rok 2017
Náklady
Výnosy
Zisk (+) / ztráta (-)

Hlavní
činnost
2 986 084,23
3 038 597,55
52 513,32

Úroky z účtu § 18 odst. 4
zdaněné

Dary
- § 18 odst. 2a)

6,17
32,46
26,29

Základ daně z příjmů
Daňová povinnost

120 724,35
61 250,00
-59 474,35
v roce 2017
0,00
0,00

Provozní
dotace kultura

0,00

Nevstupující do
základu daně
1 031,67
19 200,00
18 168,33

3 107 846,42
3 119 080,01
11 233,59

v roce 2018
0,00
0,00

V Praze dne 26.6.2019

Markéta Pešková – předseda správní rady

……………………………

Vít Michalec – člen správní rady

……………………………
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Celkem

