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Členové  
správní rady 
 

Švarc Karel, Ing  

Předseda správní rady 

 
Matějka Miroslav, Ing. 

Člen správní rady 

 
Knettig Václav 

Člen správní rady 

 
Gestinger Josef, Ing. 

Člen správní rady 

 
Šula Jan, Mgr. 

Člen správní rady 

 
Pospíšilová Jitka, Mgr. 

Člen správní rady 

 
Milaberská Eva, Mgr. 

Revizor 
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  Úvodem 
 

 

Rok se sešel s rokem a my opět předkládáme výroční zprávu Nadačního fondu 

Litomyšlského symfonického orchestru za kalendářní rok, tentokrát 2017. 

 

Rok 2017 byl pro orchestr opět velmi pestrý. 

 

Oslavili jsme v něm 70 let od znovuobnovení činnosti LSO. K tomuto výročí jsme si 

připravili náročný a jedinečný koncertní program. V Litomyšli jsme provedli 8. Symfonii 

Antonína Dvořáka a klavírní koncert Císařský od Ludwiga van Beethovena. Kromě tohoto 

slavnostního koncertu jsme odehráli koncert ve Vysokém Mýtě k výročí střední stavební 

školy, a rovněž jsme se zúčastnili dvou přehlídek amatérských hudebních těles. V červnu 

v Bučovicích a v listopadu v Hradci Králové. V únoru jsme také zahráli na Slavnostním 

plesu zeměměřičů v Litomyšli. Na konci roku jsou naší hlavní koncertní náplní Rybova 

mše vánoční a koledy spolu s litomyšlskými sbory a také jeden koncert na hradě 

Křivoklát se sborem Bendl Česká Třebová. 

 

Pravidelné zkoušky a účast muzikantů na nich se nesly v duchu minulých let, byly tedy 

průměrné, ale očekávatelné, vzhledem k rozmanitému zaměstnání, nemocem členů 

orchestru atd. 

 

Správní rada Nadačního fondu LSO pracovala ve stejném složení jako v minulých letech. 

Ve volbě předsedy správní rady byl správní radou LSO zvolen Karel Švarc, který vystřídal 

na tomto postu dlouholetého předsedu a ikonu hudební Litomyšle pana Václava 

Knettiga, který se stal na vlastní žádost pouze členem správní rady. Za odvedenou práci 

Václava Knettiga mu cela správní rada chce touto cestou poděkovat a popřát mu hlavně 

pevné zdraví a další hudební zážitky s naším orchestrem! 

 

Doufám, že i v roce 2018, budeme posluchačům moci zase rozdávat radost a dobrou 

náladu svými vystoupeními a nám muzikantům dávat dobrý pocit z dobře odvedeného 

díla. 

 

 
                    Karel Švarc 
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A) Realizované akce  

Tradičním zahájením byl i letos Tříkrálový koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 

Neratově v Orlických horách. V sobotu 7. ledna jsme hráli Českou mši vánoční J. J. Ryby 

se spojenými litomyšlskými sbory a pěvci sólisty, pod vedením D. Lukáše. 

 

Pak už jsme se v pravidelných zkouškách připravovali na náš slavnostní koncert, který 

jsme provedli ve středu 26. dubna ve velkém sále Smetanova domu v Litomyšli. Ten se 

tentokrát nesl ve velmi slavnostní atmosféře. Slavíme totiž 70. výročí od znovuobnovení 

činnosti našeho orchestru, a tak na začátku nemohl chybět přípitek šampaňským, křest 

naší nové publikace, vydané právě k tomuto výročí a několik zdravic od spřízněných duší 

LSO. V první polovině jsme provedli Suitu Star Trek – filmovou hudbu k oblíbenému 

televiznímu seriálu a následoval Klavírní koncert č. 5 Císařský L. van Beethovena se 

sólistkou - klavíristkou Ester Godovskou, která působí pedagogicky na konzervatoři J. 

Ježka v Praze. Po přestávce zazněla v našem podání Symfonie č. 8, G-dur Antonína 

Dvořáka. 

 

Dále jsme se zúčastnili v sobotu 3. června Festivalu komorní hudby, který pořádala 

Artama Praha v Bučovicích u Brna. Zde jsme zahráli komorní program – 2 části z 

Janáčkovy Suity pro smyčce, Antické árie a tance od Otorina Respighiho a Assiinu smrt 

Edvarda Griega. 

 

18. října vystoupil orchestr na oslavách Střední stavební školy ve Vysokém Mýtě. Se 

sborem Otakar a Bendl jsme zahráli v chrámu sv. Vavřince Missu Brevis od Jiřího Pavlici. 

 

V druhé polovině roku 2017 ještě LSO provedl další festivalové vystoupení v rámci 

Artama Praha, tentokrát v Hradci Králové s obměněným programem, oproti vystoupení 

v Bučovicích jsme navíc provedli pět částí z cyklu Věnování Davida Lukáše, našeho pana 

dirigenta. 

 

Pak už následovala „jen“ série adventních a vánočních koncertů. Na všech těchto 

koncertech zazněla Česká mše vánoční J. J. Ryby. Zahájili jsme koncertem v kostele v 

Uhersku 16. 12., dalším koncertem 21. 12. v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli a 

nakonec i půlnoční mše na Štědrý den v kostele Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Tady 

všude s orchestrem zpívaly spojené litomyšlské sbory a tradiční sólisté. Posledním 

koncertem v roce 2017 bylo naše vystoupení se sborem Bendl 29. 12. 2018 na hradě 

Křivoklát.  

Zpráva o činnosti 
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B) Plánované akce 
 
 

Letošní rok zahájíme již v sobotu 6. ledna 2018 tradičním tříkrálovým koncertem v poutním 

kostele Panny Marie Nanebevzaté v Neratově. 

 

Tento rok je pro Litomyšlský symfonický orchestr opět významný. Na 25. duben 2018 jsme 

připravili jarní koncert ve Smetanově domě v Litomyšli s názvem „Pocta české opeře“, který 

byl dramaturgicky sestaven cíleně ke stoletému výročí vzniku Československé republiky. V 

rámci tohoto slavnostního roku bychom rádi připomněli opery našich předních skladatelů, 

které reprezentují naši zemi dodnes. Vybírali jsme z repertoáru našich romantických 

velikánů. Kromě světově proslulých úryvků z oper, jakými dozajista je i árie „Měsíčku na nebi 

hlubokém“ z Rusalky, sbor „Proč bychom se netěšili“ z Prodané nevěsty, jsme do programu 

zařadili i méně hrané opery. Od Antonína Dvořáka provedeme tři úryvky z jeho poslední 

opery Armida, která se na jevištích divadel objevuje jen velmi zřídka. Zazní i dvě části z opery 

„V studni“ Viléma Blodka. V neposlední řadě jsme do programu zařadili i předehru a závěr 

opery „Libuše“ Bedřicha Smetany, a to jako symbolickou oslavu výročí republiky. 

 

V druhé polovině roku provedeme reprízu našeho jarního koncertu v Šemberově divadle ve 

Vysokém Mýtě. 

 

Vrcholem našeho snažení bude i další vystoupení v rámci koncertního zájezdu do 

partnerského města Levoča a Spišské Belé se stejným programem, tj. Pocta české opeře, 

kde zazní i hymny ČR a SR. 

 

Závěrem roku budeme mít tradičně několik adventních koncertů v Litomyšli a na dalších 

místech regionu, opět ve spolupráci se sólisty a pěveckými sbory. 



strana 6 výroční zpráva Nadačního fondu Litomyšlského symfonického orchestru za rok 2017 

 

 

Finanční zpráva 

Přehled majetku 

Nadačního fondu Litomyšlského symfonického orchestru 

za rok 2017 

v Kč 
 

 Druh majetku k 31. 12. 2017     k 31. 12. 2016 

 Pohledávky 0,00    0,00 

 Peníze a ceniny 1 190,00 2 054,00 

 Bankovní účty 15 995,92 42 777,87 

 Majetek celkem 17 185,92 44 831,87 

 
Majetek nadačního fondu byl použit podle podmínek stanovených ve statutu nadačního fondu v souladu s jeho 

účelem a k úhradě nákladů souvisejících s jeho správou . Odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí 

rady, popřípadě revizora ani jiných osob činných v rámci nadačního fondu nebyly vyplaceny . Členům orgánů 

nadačního fondu ani revizorovi nebyl poskytnut nadační příspěvek . Nadační fond se nepodílel na financování 

politických stran ani politických hnutí . Nadační fond vlastním jménem nepodnikal . 

 

Přehled o použití majetku 

Nadačního fondu Litomyšlského symfonického 

orchestru v roce 2017 
 

Položka Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 16 152,00 

Cestovné 6348,00 

Ostatní služby 26 773,74 

Nájem 40 000,00 

Doprava 8 528,00 

Telefony 13 799,32 

Honoráře, příkazní smlouvy 49 050,00 

Dary 263,00 

Poplatky 362,64 

Použití majetku NF LSO celkem 161 276,70 

 
Přehled o závazcích Nadačního fondu Litomyšlského symfonického orchestru 

Ke dni 31. 12. 2017 neměl Nadační fond Litomyšlského symfonického orchestru žádné nesplacené závazky
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Přehled o osobách, které poskytly Nadačnímu 

fondu Litomyšlského symfonického orchestru 

dar v hodnotě nad 10.000 Kč 

V roce 2017 neposkytla Nadačnímu fondu Litomyšlského symfonického orchestru dar v hodnotě nad 10.000 

Kč žádná osoba.     

 
 

 

Přehled o osobách, kterým byly poskytnuty nadační příspěvky. 

Nadační fond Litomyšlského symfonického orchestru neposkytl v roce 2017 žádným osobám nadační 

příspěvky. Podle ustanovení statutu nadačního fondu se podílel na úhradě výloh a nákladů souvisejících 

s činností amatérského hudebního tělesa, jímž je Litomyšlský symfonický orchestr. V souladu s ustanovením 

čl. V statutu nadačního fondu se podílel na krytí nákladů při pořádání kulturních akcí, kterými byly koncerty a 

veřejná vystoupení Litomyšlského symfonického orchestru a jeho hostujících umělců. 

 

 

Dodržování pravidla stanoveného pro omezení nákladů souvisejících se správou 

fondu 

Nadační fond Litomyšlského symfonického orchestru při svém hospodaření v roce 2017 v souladu s ustanovením 

čl. V  statutu 

 

dodržel pravidlo stanovené ve statutu nadačního fondu 

 
pro omezení nákladů souvisejících se správou. Tyto celkové roční náklady dosáhly výše pouhých několika set 

korun, což představuje jen jednotky procent z celkové hodnoty majetku nadačního fondu ve výši 17 185,92 Kč 

podle jeho stavu k 31. prosinci 2017. Tím nebyla převýšena hranice 50 % hodnoty majetku ke konci roku 

stanovená statutem nadačního fondu. 

 

Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce 

Od roku 2008 dochází k trvalému nepříznivému trendu snižování majetku nadačního fondu. Pokles se podařilo 

mírně zastavit pouze v roce 2016, avšak v roce 2017 negativní trend pokračoval. Zásadním důvodem tohoto 

vývoje je pokles zdrojů od sponzorů činnosti nadační-ho fondu. Netýká se to příspěvků z rozpočtu města nebo 

kraje. Tam dokonce došlo v posledních letech k mírnému zvýšení. Základním problémem je však ztráta 

subjektů, které před deseti lety přinášely do nadačního fondu téměř 100 tis. Kč ročně. V posledních šesti letech 

je tento přínos méně než poloviční. Přitom se však výnosy z činnosti orchestru nemění a náklady na jeho 

činnost rovněž tak.  

Při základním nastavení, kdy je celková činnost orchestru permanentně ztrátová, je její vliv na stav majetku 

nasnadě. Desetiletý průměr ročního hospodaření fondu je roven ztrátě přibližně 25 tis Kč. Ani rok 2017 nebyl 

výjimkou, neboť došlo opět ke ztrátě, tentokrát 27 tis. Kč.  Správní rada bude nutně muset přistoupit k zásadní 

změně financování činnosti orchestru. V opačném případě by muselo dojít ze strany nadačního fondu k 

zastavení finanční podpory činnosti Litomyšlského symfonického orchestru.  

Výše celkových nákladů je patrná z položek uvedených v přehledu o použití majetku 

 
 

Roční účetní závěrka je uvedena v příloze této výroční zprávy. 

Finanční zpráva 



strana 8 výroční zpráva Nadačního fondu Litomyšlského symfonického orchestru za rok 2017 

 

 

      Finanční zpráva 

Nadační fond Litomyšlského symfonického 

orchestru 

Okružní 238, 570 01 Litomyšl 

IČ: 62032241 

 
 
 
 

ROZVAHA 

pro nevýdělečné organizace 

ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč) 

 

AKTIVA 
Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu dni 

účetního období 

 

Krátkodobý majetek celkem 45 17 

Krátkodobý finanční majetek 45 17 

AKTIVA CELKEM 45 17 

 

PASIVA 

Vlastní zdroje celkem 45 17 

Jmění celkem 32 45 

Výsledek hospodaření celkem 13 -28 

PASIVA CELKEM 45 17 
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      Finanční zpráva 
 
 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

pro nevýdělečné organizace 

ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč) 

 

 
činnost 

 

NÁKLADY hlavní hospodářská celkem 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 161 0 161 

Spotřeba materiálu 16 0 16 

Náklady na cestovné 6 0 6 

Ostatní služby 139 0 139 

NÁKLADY CEKLEM 161 0 161 

 
 
 

VÝNOSY hlavní hospodářská celkem 

Provozní dotace 60 0 60 

Provozní dotace 60  60 

Přijaté příspěvky 30 0 30 

Přijaté příspěvky (dary) 30 0 30 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 43 0 43 

VÝNOSY CELKEM 133 0 133 

Výsledek hospodaření před zdaněním -28 0 -28 

Výsledek hospodaření po zdanění -28 0 -28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: 31. 5. 2018  
 

 

Podpis statutárního zástupce: 
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  Seznam koncertů 
  LSO v roce 2017: 

1)   7. 1. 2017 Neratov, Tříkrálový koncert, kostel nanebevzetí Panny 

Marie ( J . J . Ryba) 

 

2)   11. 2. 2017 Litomyšl, Smetanův dům, Ples zeměměřičů 

( J . Strauss , A . Dvořák, B . Smetana) 

 

3)   26. 4. 2017 Litomyšl, Smetanův dům, Slavnostní koncert 

(Beethoven, Dvořák) 

 

4)   3. 6. 2017 Bučovice u Brna, Festival amatérských orchestrů 

(Respighi, Janáček, Grieg) 

 

5)   18. 10. 2017 Vysoké Mýto, Chrám sv. Vavřince, Koncert k výročí 

střední školy stavební 

(Missa Brevis, J. Pavlica) 

 

6)   27. 11. 2017 Hradec Králové, Sál filharmonie, Festival amat. orch. 

(D.Lukáš, Janáček, Grieg) 

 

7) 16. 12. 2017 Uhersko, kostel, Vánoční koncert 

(J..J. Ryba) 

 

8) 21. 12. 2017 Litomyšl, kostel Povýšení sv . Kříže 

(dtto) 

 

9) 24. 12. 2017 Litomyšl, kostel Nalezení sv . Kříže, půlnoční mše 

 

10) 29.12.2017        Křivoklát, hrad Křivoklát 
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Poděkování 
 

Děkujeme sponzorům za poskytnuté finanční prostředky: 

 
Město Litomyšl 

Pardubický kraj 

ARS Vavřín Litomyšl  

LBtech a .s .,Litomyšl 

LIKO Svitavy 

Kubík a .s ., Litomyšl 

HRG spol.s r.o., Litomyšl 

Cimbria HMD, s.r.o., Litomyšl 

 
 

 
Dále děkujeme za nemalou pomoc a spolupráci: 

 
Smetanův dům Litomyšl 

NIPOS – Artama, Praha 

Autodoprava  A . Vrabcová  Litomyšl 

Jiří Knettig, doprava Litomyšl 


