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Úvodní slovo předsedy správní rady nadace 

 

 

 

V roce 2019 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 7. 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.  

 

Nadace dále pořádala 6. ročník jednodenního festivalu pro děti a jejich rodiče PICCOLI, ojedinělé akce v 

kontextu pražské kulturní nabídky pro nejmladší obyvatele. Cílem tvořivých dílen určených nejmenším 

muzikantům ve věku od 3 do 14 let je přiblížit dětem hudbu a umění předromantických stylových období 

– středověku, renesance a baroka.   

 

Nadace tradičně spolupořádala již 19. koncertní cyklus staré hudby BAROKNÍ PODVEČERY a prestižní  

20. 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 2019 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 25. června 2020 
 

 
 
 

Markéta Pešková, 
předseda správní rady nadace 
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Základní informace o nadaci 
 

 

Nadace Collegium Marianum byla založena v roce 1991 za účelem rozvoje křesťanských 

duchovních hodnot a kultury, rozvoje vzdělávání a vědy v oborech uměleckých, ochrany životního 

prostředí a ochrany kulturních památek a tradic. 

 

Aktivity nadace se soustřeďují zejména na podporu umělců a studentů v oblasti interpretace staré hudby 

a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. 

 

Důraz je kladen na vzdělávací aktivity pro mladé hudebníky (mezinárodní workshopy a mistrovské 

kurzy) a pro děti a rodiče (hudební, taneční a výtvarné dílny a hudebně-dramatická pásma zaměřená na 

lidové tradice a obyčeje). 

 

Ve všech programech je tematizován vztah k místu, kde se aktivity konají, účastníci jsou vedeni k jeho 

poznání a respektu k jeho historii. 

 

Nadace je spolupořadatelem četných kulturních akcí jako jsou například mezinárodní hudební festival 

Letní slavnosti staré hudby nebo cyklus koncertů staré hudby Barokní podvečery. 

 

Nadace se též dlouhodobě věnuje oblasti ochrany životního prostředí především péčí o zachování krajiny, 

kultivování městského prostředí a obnovu tradičního sadovnictví. 

 

Kontaktní údaje: 

Nadace Collegium Marianum 

Vodičkova 700/32, 110 00  Praha 1 

IČ: 44850981 

číslo účtu: 1937884399/0800 

 

Martina Müllerová, administrátorka nadace 

Email: nadace@collegiummarianum.cz 

Tel.: 731 448 346 

Web: https://www.collegiummarianum.cz/podporujte-s-nami/ 

  

Správní rada nadace: 

Markéta Pešková, předsedkyně správní rady nadace 

Vít Michalec, člen správní rady nadace 

Pavla Semerádová, členka správní rady nadace 

 

Revizor nadace: Kateřina Marhoulová 
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PICCOLI 
Dílny staré hudby pro děti a hravé dospělé 

 

20. 10. 2019 

Anežský klášter, Anežská 12, Praha 1 

 

 

PICCOLI je projekt dílen staré neboli historické hudby pro hravé (pra)rodiče a jejich děti s 

přesahem do dalších múzických umění. Představuje propojení tvůrčích hudebních workshopů 

s aktivitami divadelními, výtvarnými i tanečními. Program tvořivého festivalu je postaven tak, aby 

zejména dětem ve věku od 3 do 14 let hravou formou přiblížil kulturu starších historických 

období.  

 

Každá dílna začínala u vybraného díla v expozici Anežského kláštera a komentářem odborníka 

z lektorského oddělení Národní galerie. Poté se skupinka společně vydala Anežským klášterem k 

jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo. Dva ze 

tří bloků dílen směřovaly ke spojení aktivit dílen ve společném závěru v kostele sv. Františka.  

 

Projektu se celkově zúčastnilo 183 dětí v doprovodu minimálně jednoho z (pra)rodičů nebo jiné 

doprovodné osoby. Program připravilo dohromady celkem 13 lektorů. Program hudebních a tanečních 

dílen připravili Karolína Řepová, Kateřina Klementová, Lukáš Janko, Lenka Pospíšilová, Barbora 

Kabátková, Tomáš Reindl, Ludmila Bajerová, Jiří Hodina, Ladislav Horký; v expozici Národní galerie 

provázeli lektoři Tereza Kohoutová, Barbora Uchytilová, David Beitl a Alena Kingham. Autorkami 

dramaturgického konceptu dílen byly Monika Václová (Nadace Collegium Marianum) a Marina Hořínková 

(Národní galerie v Praze). 
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Projekt získal podporu Magistrátu hl. m. Prahy, Městské části Prahy 1 a Státního fondu kultury a konal se 

za mediální podpory časopisu Harmonie a serveru kudyznudy.cz. 

 

Tvořivý říjnový den v Anežském klášteře opět potvrdil zkušenost, že spojení staré hudby a mladých lidí 

velmi dobře funguje, a posílil ambici stát se každoroční akcí podporující rozvoj oboru staré hudby v České 

republice. Vzdělávání v oboru staré hudby v České republice nabývá v posledních letech na důležitosti 

vzhledem k rozvoji aktivit českých i zahraničních profesionálních uměleckých souborů v rámci 

koncertních a festivalových nabídek.  
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Projekt SETKÁVÁNÍ S BAROKEM, nabídl již po sedmé 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. 

 
Hlavní akcí projektu bylo adventní setkání: 
 

Adventní doba v písních a tancích 
Hudebně-dramatické pásmo pro rodiče a děti  

s ukázkami výročních obyčejů, zvyků, tanců a společným zpíváním 
 

Sobota 30. listopadu 2019 od 15:30, Melantrichova 19, Praha 1, 3. patro 
 

Program: Průvod adventních masek / Seznámení s hudebními nástroji, na které se kdysi hrálo (citera, 

křivý roh, trumšajt, fanfrnoch) / Adventní písně středověku, renesance a baroka / Vystoupení Barborek, 

Lucek, Ambrože a Perchty / Cesta do Betléma / Kruhové tance 

 

Barbora Mašková – vypravěč, Jana Rudovská, Josefína Knoblochová, Helena Matyášová – hudební 

doprovod, Pavla Semerádová – dramaturgie a nastudování 
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Jubilejní 20. ročník mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby patřil 

k vrcholům pražské letní kulturní nabídky. Publikum i recenzenti opětovně oceňovali především 

propracovanou programovou nabídku, špičkovou a vyrovnanou úroveň interpretace a důraz kladený na 

volbu akusticky a stylově odpovídajících prostor, v nichž se jednotlivé projekty konaly. Vysoká 

návštěvnost všech koncertů, které byly ve většině případů vyprodány předem, svědčí o oblíbenosti 

festivalu u pražského i mezinárodního publika. Záznam několika koncertů pořídil Český rozhlas.  

 

Dramaturgie 20. ročníku festivalu představila několik podob hudebních oslav a festivit napříč 

historickými epochami. Festival zahájil 11. července koncertem s názvem Jubilate Deo, který byl 

společným projektem německého souboru Instrumenta Musica a českého vokálního tělesa Cappella 

Mariana. Program koncertu odkazoval na celou řadu dobových souvislostí a ilustroval čilou kulturní 

výměnu v Evropě 16. a 17. století. Významným počinem bylo (17. července v Divadle ABC) vystoupení 

vyhlášeného polského souboru Cracovia Danza Ballet s žertovným tanečním představením Balet o kávě. 

Další festivalový program, situovaný do překrásného Zámku Troja, představil španělský soubor 

Exclamatio String Quartet s mezzosopranistkou Annou Reinhold a kytaristou Quitem Gatem. Program s 

názvem Corazón español představil španělský hudební temperament v průřezu tvorbou španělských 

skladatelů napříč staletími. Belgický, respektive vlámský vokální soubor Utopia vystoupil v prostorách 

kláštera sv. Anežky České s programem Rosa mystica, který se zaměřil na tvorbu mistrů franko-vlámské 

renesanční polyfonie. Koncert čtveřice brilantních instrumentalistů a přední francouzské sopranistky 

Chantal Santon-Jeffery V zahradách múz pražskému publiku přiblížil atmosféru pařížských salonů 18. 

století. Slavnostní závěr jubilejního ročníku festivalu patřil hudebně-tanečnímu představení s názvem 

Večer pro krále. Drama a něhu milostných árií a duetů v podání britské sopranistky Katherine Watson a 

francouzského tenoristy Mathiase Vidala dokreslila dvojice tanečníků Anna Chirescu a Artur Zakirov v 

originální choreografii Natalie van Parys.  
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19. 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.  

 

19. ročník koncertního cyklu Barokní podvečery souboru Collegium Marianum nazvaný Stravaganza 

přinesl posluchačům rozmanitou nabídku děl slavných i méně hraných mistrů barokní hudby, která 

vynikají extravagantním či experimentálním ztvárněním často programního obsahu. Koncerty proběhly 

ve dvou řadách, jarní a podzimní, a konaly se v historických prostorách hlavního města, volených vždy 

tak, aby odpovídala charakteru uváděné hudby – Lobkowiczký palác na Pražském hradě, Barokní refektář 

kláštera dominikánů, Letní refektář Strahovského kláštera, Tereziánský sál Břevnovského kláštera, 

kostel sv. Šimona a Judy. Hosty letošního ročníku byli významní vokální sólisté jako belgická sopranistka 

Lore Binon, barytonista Tomáš Král, sopranistka Hana Blažíková nebo soubor Cappella Mariana 

v mezinárodním pěveckém obsazení.  

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.  
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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 2019 

Collegium Marianum 
Bach & spol. 

Johann Bernhard Bach, Johann Sebastian Bach 

14. března 2019, Konvent Milosrdných bratří, Brno 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

Barbara Maria Willi uvádí…, 16. cyklus koncertů staré hudby 

 

J. S. Bach: Janovy pašije 

14. dubna 2019, 19:00, Himmelfahrtskirche Leuben, Drážďany, Německo 

CHORUS 116 & COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí 

Milko KERSTEN | dirigent 

Chorus 116 

 

Komorní hudba Jakuba Jana Ryby 

J. J. Ryba, W. A. Mozart, J. Haydn, J. S. Bach, C. P. E. Bach 

1. května 2019, 16:00, Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

Festival Jakuba Jana Ryby 

 

Hanacco Americano 

Cesta z Evropy do Jižní Ameriky a zpět 

P. K. G. Hirschmentzel, J. A. Losy z Losimthalu, G. P. Telemann, D. Zipoli, J. J. I. Brentner, M. Schmid 

19. května 2019, 17:00, Staré Sedliště 

20. května 2019, 19:00, Klášterní kostel Obětování Panny Marie, České Budějovice 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

Borská Loreta, Hudba na soutoku 

 

Přímý přenos zámeckého koncertu ORF Radio Niederösterreich 

F. I. A. Tůma, A. Vivaldi, Jean Marie Leclair, Joseph-Bodin de Boismortier 

23. května 2019, 20:00, Zámek Greillenstein, Rakousko  

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

ORF Radio Niederösterreich 

https://www.cema-music.com/novinky/
http://www.chorus116.de/termine.php#sprung_termine
https://www.rybuvfestival.cz/
https://farnostbor.cz/cs_CZ/hudebni-leto/
https://www.hudbanasoutoku.cz/koncerty/
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Koncert v Bílé Vodě 

N. Brosmann, B. M. Černohorský, J. G. Orschler, A. Vivaldi, F. Benda, J. Haydn 

2. června 2019, 16:00, Kostel Navštívení Panny Marie, Bílá Voda  

Patricia JANEČKOVÁ | soprán 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

Brosmannův festival duchovní hudby 

 

Czech Bach 

J. S. Bach, Johann Ernst IV. vévoda sasko-výmarský, G. P. Telemann 

25. července 2019, Predigerkirche, Erfurt 

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

MDR Musicsommer 

 

Boemo Virtuoso 

Hudba českých barokních mistrů – F. Jiránek, A. Reichenauer, J. J. I. Brentner, J. F. Fasch, A. Vivaldi 

26. července 2019, 20:00, Zámek Greinburg, Rakousko 

27. července 2019, 18:00, Kostel sv. Mikuláše, Potvorov 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

Donaufestwochen im Strudengau 

Koncerty Plzeňsko 

 

Calisto 

Francesco Cavalli: Barokní opera s loutkami o třech dějstvích 

6. září 2019, Husův sbor, Ostrava 

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán, Barbora KABÁTKOVÁ | soprán 

Jan MIKUŠEK | kontratenor, Tomáš LAJTKEP | tenor 

Tomáš KRÁL | baryton 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí 

Svatováclavský hudební festival 

 

Zámecký koncert v Náměšti nad Oslavou 

Johann Sebastian Bach, František Jiránek 

21. září 2019, 17:00, Náměšť, Zámecká knihovna 

Kristýna VYLÍČILOVÁ | soprán 

Jaroslav ROUČEK | clarina 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

Zámek Náměšť 

 

http://www.bilavoda.cz/brosmannuv-festival-duchovni-hudby-/
https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/konzert3046_day-25_month-7_year-2019_zc-2bd3d2ce.html
https://www.donau-festwochen.at/programm-2019/konzertreihe/auftakt/
http://www.koncerty-plzensko.cz/cz/
https://shf.cz/program/calisto/
https://www.zamek-namest.cz/cs/akce/5156-29-zamecky-koncert-v-namesti-nad-oslavou-collegium-marianum
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Operní Neapol 

Sólové árie pro kontratenor  

Domenico Sarro 

24. září, 18:00, Evangelický Kristův kostel, Ostrava 

25. září 2019, 18:00, Evangelický kostel, Třinec 

Filippo MINECCIA | nastudování, kontratenor 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí 

Svatováclavský hudební festival 

 

Heavenly Pleasures 

J. S. Bach, J. B. Bach, J. P. Kirnberger 

27. září, Sligo, Irsko 

Kristýna VYLÍČILOVÁ | soprán 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

Sligo Festival of Baroque Music 

 

Bizzaria 

Virtuózní programní hudba 17. století 

C. Farina, A. Piccinini, D. Buxtehude, A. Poglietti, A. Stradella, N. Matteis, H. I. Biber 

28. září, Sligo, Irsko 

Lenka TORGERSEN | housle, koncertní mistr 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

Sligo Festival of Baroque Music 

 

Pocta Janu II. Lichtenštejnovi 

N. Brosmann, B. M. Černohorský, J. G. Orschler, A. Vivaldi, F. Benda, J. Haydn, J. N. Brosmann, J. M. Pichler 

5. října 2019, Kostel sv. Bartoloměje, Katzelsdorf – Bernhardsthal 

Patricia JANEČKOVÁ | soprán 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

LEDNICKO|VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 

 

Jan Dismas Zelenka – Sepolcri 

17. října 2019, Kostel Panny Marie pod řetězem, Praha 

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán 

Aneta PETRASOVÁ | alt 

Čeněk SVOBODA | tenor 

Jaromír NOSEK | bas 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

Zelenka festival Praha 

 

https://shf.cz/program/neapolske-baroko/
http://www.sligobaroquefestival.com/
http://www.sligobaroquefestival.com/
https://www.lvhf.cz/koncerty/4-koncert-lvhf2019-katzelsdorf/
https://www.lvhf.cz/koncerty/4-koncert-lvhf2019-katzelsdorf/
http://www.zelenkafestival.cz/program-2019/
http://www.zelenkafestival.cz/program-2019/
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Mše pro Šimona a Judu 

J. G. Reinhardt, A. Caldara, B. M. Černohorský, J. D. Heinichen, J. A. Hasse, F. X. Richter, J. Haydn 

12. listopadu 2019, 19:30, Kostel sv. Šimona a Judy 

Patricia JANEČKOVÁ | soprán 

Lenka TORGERSEN | housle, koncertní mistr 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 

 

Boemo Virtuoso 

Slavná kapela hraběte Morzina – F. Jiránek, A. Reichenauer, J. J. I. Brentner, J. F. Fasch, A. Vivaldi 

17. listopadu, 19:00, Aula Magna Pałacu Branickich, Białystok, Polsko 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

Festiwal Sztuk Dawnych 

 

Balet o kávě 

Humorné taneční představení s hudbou J. S. Bacha 

18. listopadu, 19:00, Aula im. J. Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji, Białystok, Polsko 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

Festiwal Sztuk Dawnych 

 

Boemo Furioso 

Virtuózní díla Františka Jiránka ve stylu Antonia Vivaldiho 

F. Jiránek, A. Reichenauer, J. J. I. Brentner, J. G. Orschler, A. Vivaldi 

4. prosince 2019, Basilej, Švýcarsko  

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

KAMERMUSIK UM HALB ACHT 

 

České Vánoce 

Představení s loutkami 

A. Caldara, A. Banchieri, J. J. I. Brentner, G. Tricarico, V. K. H. Rovenský, J. Seger 

8. prosince 2019, 18:00, Kostel U Salvátora 

9. prosince 2019, 18:00, Roudnice nad Labem 

Stanislava MIHALCOVÁ | soprán 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí 

BUCHTY A LOUTKY | loutkové divadlo 

Vít BRUKNER | režie 

Radka MIZEROVÁ | kostýmy 

Lukáš VALISKA | osvětlení, projekce 

Zimohraní 

Galerie moderního umění Roudnice nad Labem 

https://www.fok.cz/cs/mse-pro-simona-judu
http://www.festiwalsztukdawnych.pl/
http://www.festiwalsztukdawnych.pl/
https://www.khalbacht.com/?lang=en
http://zimohrani.cz/zimohrani
http://www.galerieroudnice.cz/
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Účast souboru Cappella Mariana 
na významných festivalech a koncertních pódiích 
v Praze, České republice a zahraničí v roce 2019 

Capella Mariana 
 

Quinta essentia 

Pocta frankovlámské-polyfonii 

15. ledna 2019, 19:00, Česká Lípa, Centrum textilního tisku 

CAPPELLA MARIANA 

Vojtěch SEMERÁD |umělecký vedoucí 

Hudební sezóna Českolipského kruhu přátel hudby 

Heinrich Schütz – Johannespassion 

14. dubna 2019, 17:00, Paray-le-Monial, Basilique de Sacré-coeur, Francie 

CAPPELLA MARIANA 

Vojtěch SEMERÁD |umělecký vedoucí 

Hudební sezóna Polyphoniales 

Janovy pašije 

16. dubna 2019, 19:00, Kostel sv. Bartoloměje, Pardubice 

18. dubna 2019, 19:00, Muzeum barokních soch, Chrudim 

CAPPELLA MARIANA 

Vojtěch SEMERÁD |umělecký vedoucí 

Pardubické hudební jaro 

Vivat Imperator 

15. srpna 2019, 17h, Paray-le-Monial, Basilique de Sacré-coeur, Francie 

CAPPELLA MARIANA 

Vojtěch SEMERÁD |umělecký vedoucí 

Hudební sezóna Polyphoniales 

Moteten für Maximilian 

17. srpna 2019, 20:00, Stiftskirche Wilten, Innsbruck, Rakousko  

CAPPELLA MARIANA 

Vojtěch SEMERÁD |umělecký vedoucí 

Innsbrucker festwochen 

Italské nebe 

6. října 2019, 16:00, Zámecká kaple, Valtice 

CAPPELLA MARIANA 

Vojtěch SEMERÁD |umělecký vedoucí 

LEDNICKO|VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 

České nebe 

7. prosince 2019, 18:00, Zámecká kaple, Děčín 

CAPPELLA MARIANA 

Vojtěch SEMERÁD |umělecký vedoucí 

Hudební sezóna Děčínského zámku 

http://www.silbermannorgel-crostau.de/startseite/silbermannorgel-crostau/orgelkonzerte-2018.html
https://www.amis-musique-en-cbb.com/programme-2019
https://www.pardubickehudebnijaro.cz/janovypasije
https://www.amis-musique-en-cbb.com/programme-2019
https://www.altemusik.at/de/veranstaltungen/motetten-fuer-maximilian
https://www.lvhf.cz/koncerty/5-festivalovy-koncert-duchovni-hudba/
http://www.zamekdecin.cz/web_cz/?p=clanky/tit-program
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Zhodnocení činnosti nadace v roce 2019 
 

 

Podobně jako v předchozích letech i v roce 2019 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 a vzdělávací činnosti  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. 

 

Unikátní workshopy a dílny projektu PICCOLI pod vedením zkušených lektorů propojily tvůrčí hudební 

workshopy s aktivitami divadelními, výtvarnými i tanečními a naplnily jeden z hlavních cílů akce – propagovat 

obor staré hudby mezi talentovanými muzikanty, budoucími profesionály v oblasti interpretace staré hudby, 

a mezi širším okruhem veřejnosti, tedy současnými i budoucími návštěvníky koncertů staré hudby. 

 

Již 7. 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 20. MHF Letní slavnosti staré hudby a 19. cyklus koncertů staré hudby Barokní podvečery. 

Letní slavnosti staré hudby se za 20 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 20. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby 
 

Letní slavnosti staré hudby letos oslavily dvacet let a neustále dokazují, že v předromantické, hlavně barokní 

hudbě je možno neustále objevovat, vynalézavě spojovat a hledat souvislosti. 

iDNES, Věra Drápelová, 7. 8. 2019 
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Navštěvovat koncerty Letních slavností je vždy veliká radost, mají atmosféru a historické sály skvěle 

umocňují vybranou hudbu. Tato symbióza nevzniká sama od sebe, je dílem pečlivého výběru a úvahy, která 

sleduje výpověď, a i za to je třeba chválit. 

Lidové noviny, Jana Machalická, 31. 7. 2019 

 

 

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 19. ročníku cyklu Barokní podvečery 
 

Koncert měl skvělé parametry v dramaturgii i v interpretaci. Ozdobou večera byla nejen hra Jany 
Semerádové, střídající tři různé dobové flétny, ale rozhodujícím způsobem také hlas belgické sopranistky 

Lore Binon, křišťálově čistý, přesný a příjemný, držící se mimořádně pěkně stylu. 
Petr Veber, KlasikaPlus.cz, 5. března 2019,  

 

Píše-li se na webu souboru Collegium Marianum, že Barokní podvečery patří k „nejoriginálnějším hudebním 

projektům metropole“, není to vychloubání, ale konstatování faktu. Dramaturgie koncertů dokáže pod 

atraktivním titulkem poskládat hudební rarity i známé kusy tak, aby to celé mělo spád  

a dávalo smysl. A publikum na to slyší. 

OperaPlus, 7. března 2019, Dita Hradecká 

 

 

 

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: 2019 

OON                                         78 000,00  

Softwarové služby                           295,64  

Ostatní daně a poplatky                     9 228,00  

Reprezentační výdaje                     12 248,71  

Ostatní náklady – poplatky, pojištění                           5 576,01  

Daň z příjmů z úroků                        3,17  

Celkem náklady související se správou nadace 105 351,53 

  

B. Nadační příspěvky – poskytnuté:  

Nadační příspěvky – poskytnuté 87 622,83 

Celkem nadační příspěvky poskytnuté 87 622,83 

  

C. Ostatní náklady:  

Propagace – letáky, plakáty                   5 637,00  

Knihy, CD, noty, předplatné                 2 278,41  

Umělecké výkony, lektorská činnost, dramaturgie  2 863 445,74  

Technické zajištění akcí, zapůjčení nástrojů+přepravné   49 895,00  

Ostatní služby – úklid                 12 500,00  

Reklamní, propagační, marketingové, grafické služby  27 034,45  

Překladové služby, přepisy partů, redakční služby  1 500,00  

Organizační a produkční služby              184 070,15  

Služby související s uměleckými výkony            253 834,80  

Přepravní služby                            12 971,52  

Provize                                     1 616,56  

Pronájmy prostor-akce                       51 690,00  

OON                                         227 625,00  

Kurzové ztráty                               23 286,61  

NÁKLADY CELKEM  (A+B+C) 3 910 359,60 

  

D. Výnosy:  

Výnosy z kulturních a vzdělávacích akcí 3 643 719,30  

Úroky zdaněné                               25,82  

Kurzové zisky                               12 211,42  

Jiné ostatní výnosy                        19 200,00  

Nadační dary od právnických osob 105 557,23  

Nadační dary od fyzických osob        70 750,00  

Přijaté příspěvky – Italský institut 35 000,00  

Přijaté příspěvky – Městská část Praha 1          12 000,00  

Provozní dotace – Ministerstvo kultury                   100 000,00  

Provozní dotace – Státní fond kultury                  40 000,00  

Provozní dotace – Městská část Praha 1               40 000,00  

Provozní dotace – hlavní město Praha                 40 000,00  

VÝNOSY CELKEM 4 118 463,77 
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Přehled o subjektech, které nadaci 
poskytly nadační dary, příspěvky a dotace 

 

 
V roce 2019 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 20 fyzických osob a 1 právnická osoba       51 250,- Kč 
 
Nadační dary od fyzických osob nad 10 000,- Kč: 
Instalace Praha spol. s.r.o.        97 557,23 Kč 
 
 
Příspěvky: 
Městská část Praha 1 – spolupořadatelství projektu Setkávání s barokem      12 000,- Kč  
 
Italský kulturní institut v Praze        35 000,- Kč 
 
       
Dotace: 
Ministerstvo kultury, zahraniční odbor – projekt Heinrich Schütz – Janovy pašije 100 000,- Kč 
 
Státní fond kultury – projekt Letní slavnosti staré hudby PICCOLI – dílny staré  
hudby pro (nej)menší muzikanty, 4. ročník     40 000,- Kč 
 
Městská část Praha 1 – projekt PICCOLI – Dílny staré hudby pro děti  
a hravé dospělé         40 000,- Kč 
 
Hlavní město Praha – PICCOLI – Dílny staré hudby pro děti a hravé dospělé 40 000,- Kč 
    
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Celkem          415 807,23 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 příspěvky nad 10 tis. Kč byly v roce 2019 poskytnuty z ostatního majetku nadace těmto osobám:   

 

 

Martin Schicketanz, nadační příspěvek ve výši 19 142,78 za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2019.  

 

Ondřej Tichý, nadační příspěvek ve výši 15 000,- Kč za účelem podpory lektorské činnosti v roce 2019.  

                                   

Sebastian Knebel, nadační příspěvek ve výši 10 980,05 za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2019.  

 

Marie Hasoňová, nadační příspěvek ve výši 15 000,- Kč za účelem podpory vzdělávací činnosti v roce 2019. 

 

Tereza Horáková, nadační příspěvek ve výši 15 000 Kč za účelem podpory vzdělávací činnosti v roce 2019. 

                        

Tomáš Lajtkep, nadační příspěvek ve výši 12 500 Kč za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2019.  
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Přehled o použití majetku nadace 
 

 
 

Výnosy nadace jsou: jednak trvalý výnos ve výši 19 200,- Kč ročně za pronájem movitých věcí – 

originálů uměleckých děl a výnos z úroků ve výši 25,82 Kč, který je úrokem z běžného účtu č. 

1937884399/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., a úrokem z termínovaného účtu č. 94-

5660090657/0100., vedeného u Komerční banky, a.s. 

 

Výnosy z nadačního jmění a přijaté nadační dary byly částečně použity jako nadační příspěvky, 

jak je podrobněji uvedeno ve stati 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. 

 

Výtěžky z pořádání koncertů jsou použity k poskytování nadačních příspěvků, darů a úhradě 

provozních nákladů.   
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Zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržuje 
pravidlo stanovené pro omezení nákladů

souvisejících s její správou
 

 
Náklady související se správou nadace v roce 2019 činily celkem 105 351,53 Kč. 

 

Platný statut nadace stanovuje pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace 

uvedené v článku 6.1. statutu nadace, který definuje, že celkové roční náklady nadace související 

se správou nadace nesmí převýšit 20 % nadačního jmění podle jeho stavu k 31. 12. téhož 

kalendářního roku. Náklady související se správou nadace v roce 2015 tedy nesměly převýšit 

peněžitou částku 125 400,- Kč, neboť nadační jmění ke dni 31. 12. 2019 činilo 627 000,- Kč 

celkem. 

 

Vzhledem k uvedeným údajům je zřejmé, že pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se 

správou nadace bylo v roce 2019 dodrženo. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















