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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 2018.  
 
Tento rok byl 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 jsme rádi připomněli opery našich předních skladatelů, které 
reprezentují naši zemi dodnes. Vybírali jsme z repertoáru našich romantických velikánů. Krom 
notoricky známých 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 jsme provedli tři úryvky z jeho poslední opery Armida, která 
se na jevištích divadel objevuje jen velmi zřídka. Zazněly 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. 
 
Vrcholem našeho snažení byly dle našeho předpokladu vystoupení v rámci koncertního zájezdu 
do partnerského města Levoča a Spišské Belé se stejným programem, tj. Pocta české opeře, kde 
zazněla i společná hymna ČR a SR. 
 
Závěrem roku jsme měli tradičně několik adventních koncertů v Litomyšli a na dalších místech 
regionu, opět ve spolupráci se sólisty a pěveckými sbory. Trochu netradičně jsme se také 
zúčastnili benefičního projektu „Hudba pomáhá“, kde jsme na sklonku roku odehráli velmi 
úspěšné koncerty v Morašicích, Poličce, Litomyšli a Vysokém Mýtě. 
 
Doufám, že i v roce 2019 budeme posluchačům moci zase rozdávat radost a dobrou náladu svými 
vystoupeními. 
 
 
 
 
 
 
 

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 6. ledna jsme hráli Českou mši vánoční J. J. Ryby se 
spojenými litomyšlskými sbory se sólisty pod vedením Davida Lukáše. 
 
Pak už jsme se v pravidelných pondělních zkouškách připravovali na náš velký jarní koncert 
nazvaný Pocta české opeře. Tento jediný jarní koncert jsme provedli ve středu 25. dubna 
2018 ve velkém sále Smetanova domu v Litomyšli. Jak už je uvedeno v úvodní části této 
zprávy, tento koncert se nesl v duchu oslavy stoletého výročí vzniku Československé 
republiky. Repertoár byl velice pestrý, nechyběly slavné předehry z oper, ani některé sbory, 
které si s námi zazpíval sbor Otakar z Vysokého Mýta spolu se sborem Bendl z České 
Třebové. Vrcholem byly i sólové sopránové árie, které za našeho doprovodu skvěle 
zazpívala Lucie Silkenová. Potlesk zaplněného sálu Smetanova domu ve stoje nás velice 
potěšil a potvrdil nám správnou dramaturgii koncertu. 
 
I po prázdninách na nás čekal velice náročný program. Dne 7. září 2018 jsme v rámci 
zahájení Městských slavností ve Vysokém Mýtě uvedli obdobný koncert jako v Litomyšli, 
opět se sbory Otakar a Bendl a hlavní hvězdou koncertu Lucií Silkenovou. Nabitý sál 
Šemberova divadla nás také velmi potěšil dlouhotrvajícím potleskem ve stoje a správně nás 
nastartoval na velice náročné zahraniční turné, které nás čekalo o měsíc později. V rámci 
tohoto turné jsme absolvovali dva koncerty s obdobným programem, stejnými sbory, ale 
se sólistkou Národního divadla v Bratislavě Evou Hornyakovou. První koncert se konal ve 
Spišské Belé, kde se nám dostalo velice vřelého přijetí od místního obecenstva. Po zaznění 
společné hymny jsme my, jako účinkující, ale i posluchači, jen marně zadržovali slzy dojetí… 
Byl to opravdu zážitek umocněný velice vtipným poděkováním pana primátora, které si 
dovolím zde citovat: „ Tak ste nám to Česi zasa jednou natreli…!“. I druhý koncert v Levoči 
se nesl v hodně slavnostním duchu a opět jsme si ho my, a pevně věříme, že i posluchači, 
náležitě užili. Určitě jsme si neudělali na Slovensku ostudu a budeme se těšit na další 
příležitost předvést své nadšení na nějakém dalším zahraničním turné. 
 
K výročí vzniku republiky jsme odehráli v Horním Jelení na náměstí ještě jedno kratší 
vystoupení s Otakarem. I když nebylo 27. října hezké počasí, své úlohy jsme se zhostili také 
se ctí. 
 
Na sklonku roku jsme se tradičně věnovali adventním a vánočním koncertům. Letos jsme 
se v tomto čase zúčastnili benefičních koncertů Hudba pomáhá. Odehráli jsme spolu 
s kapelou Parkoviště pro velbloudy celkem čtyři koncerty, z nichž ten poslední ve Vysokém 
Mýtě dne 25. prosince byl vyvrcholením naší snahy udělat něco pro druhé a doufáme, že to 
není naše poslední možnost účasti našeho orchestru na nějakých dalších benefičních 
koncertech. 

Zpráva o činnosti 
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B) Plánované akce 
 
 

Letošní rok zahájíme již v sobotu 5. ledna 2019 tradičním tříkrálovým koncertem v poutním 
kostele Panny Marie Nanebevzaté v Neratově. 
 

Na úterý 14. května 2019 chystáme jarní koncert ve Smetanově domě v Litomyšli s názvem 
„Velký májový koncert“, který je dramaturgicky sestaven tak, aby byl dostatečně pestrý a 
každý posluchač si mohl najít svou oblíbenou skladbu. V rámci tohoto velkého koncertu 
bychom rádi připomněli 20. výročí smrti skladatele Joaquína Rodriga skladbou Concierto de 
Aranjuez, kterou s námi zahraje docent JAMU v Brně a předseda České kytarové společnosti 
pan doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. Tento koncert jsme doplnili o slavnou Slováckou suitu 
Vítězslava Nováka, kterou zahrajeme v Litomyšli celou přesně po 25 letech. Na úvod koncertu 
ještě zazní virtuosní předehra k Mozartově opeře Figarova svatba.  

 

Tento program uvedeme ještě v pondělí 27. května 2019 v kulturním centru Fabrika ve 
Svitavách a také v pátek 6. září 2019 v rámci Městských slavností Vysokého Mýta 
v Šemberově divadle. 

 
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 2018 

 

 

Finanční zpráva 

Přehled majetku  

Nadačního fondu Litomyšlského symfonického orchestru  

za rok 2018 
 

v Kč  

Druh majetku k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2017 

Pohledávky 0,00 0,00 

Peníze a ceniny 1 095,00 1 190,00 

Bankovní účty 40 864,72 15 995,92 

Majetek celkem 41 959,72 17 185,92 
 

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 2018 
 

Položka Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 16 408,00 

Cestovné 6 800,00 

Náklady na reprezentaci 1 076,93 

Ostatní služby  20 720,40 

Nájem 40 000,00 

Telefony 7 601,06 

Honoráře, příkazní smlouvy 120 100,00 

Dary 2 810,00 

Poplatky 60,00 

Použití majetku NF LSO celkem 215 576,39 
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Přehled o závazcích Nadačního fondu Litomyšlského symfonického orchestru 
 

Ke dni 31. 12. 2018 neměl Nadační fond Litomyšlského symfonického orchestru žádné 
nesplacené závazky. 
 

 
Přehled o osobách, které poskytly 

Nadačnímu fondu Litomyšlského symfonického orchestru 
dar v hodnotě nad 10.000 Kč 

 

V roce 2018 poskytly Nadačnímu fondu Litomyšlského symfonického orchestru dar v hodnotě 
nad 10.000 Kč následující osoby:     

 CIMBRIA HMD, s.r.o., se sídlem Svitavská 1224, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, IČO 
15036723 

 Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem Dobrovského 74, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 
48171131 

 

Přehled o osobách, kterým byly poskytnuty nadační příspěvky. 
 

Nadační fond Litomyšlského symfonického orchestru neposkytl v roce 2018 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 2018 
v souladu s ustanovením čl. V statutu  

dodržel pravidlo stanovené ve statutu nadačního fondu 
pro omezení nákladů souvisejících se správou fondu. Tyto celkové roční náklady dosáhly výše 
pouhých několika set korun, což představuje jen jednotky procent z celkové hodnoty majetku 
nadačního fondu ve výši 41 959,72 Kč podle jeho stavu k 31. prosinci 2018. 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 začalo docházet k 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 nadačního 
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 
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darovaly do nadačního fondu téměř 100 tis. Kč ročně. V předchozích šesti letech byl tento přínos 
méně než poloviční. Přitom se však výnosy z činnosti orchestru zásadně nemění a náklady na 
jeho činnost rovněž tak.  

Výše uvedenému vývoji se v roce 2018 podařilo zamezit zvýšením intenzity vyjednávání 
s potenciálními sponzory, kdy bylo dosaženo vyšší úspěšnosti a objem darů se vrátil na 
někdejší úroveň. 

Výše celkových nákladů a výnosových položek je patrná z položek uvedených v přehledu o 
použití majetku a v účetní závěrce. 

 

Roční účetní závěrka je uvedena v příloze této výroční zprávy.  
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      Finanční zpráva 

Nadační fond Litomyšlského symfonického orchestru 

Okružní 238, 570 01 Litomyšl 

IČ: 62032241 

 
 
 
 

ROZVAHA 

pro nevýdělečné organizace 

ke dni 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč) 

 

AKTIVA 
Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu dni účetního 

období 

 

Krátkodobý majetek celkem 17 42 

Krátkodobý finanční majetek 17 42 

AKTIVA CELKEM 17 42 

 

PASIVA 

Vlastní zdroje celkem 17 42 

Jmění celkem 45 17 

Výsledek hospodaření celkem -28 25 

PASIVA CELKEM 17 42 
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      Finanční zpráva 
 
 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

pro nevýdělečné organizace 

ke dni 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč) 

 

 
činnost 

 

NÁKLADY hlavní hospodářská celkem 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 213 0 213 

Spotřeba materiálu 16 0 16 

Náklady na cestovné 7 0 7 

Ostatní služby 190 0 190 

Ostatní náklady 3 0 3 

Dary 3 0 3 

NÁKLADY CEKLEM 216 0 216 
 
 
 

Provozní dotace 80 0 80 

Provozní dotace 80   80 

Přijaté příspěvky 111 0 111 

Přijaté příspěvky (dary) 111 0 111 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 50 0 50 

VÝNOSY CELKEM  241 0 241 

Výsledek hospodaření po zdanění 25 0 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: 12.04.2019  
 

 

Podpis statutárního zástupce: 
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  Seznam koncertů 
  LSO v roce 2018: 

1)      6. 1 .2018 Neratov, Tříkrálový koncert, kostel nanebevzetí Panny Marie, 

J. J. Ryba - Česká mše vánoční (LSO, spojené lit. sbory) 

2)    25 .4 .2018 Litomyšl, Smetanův   Dům, Pocta české opeře 
(Smetana, Dvořák, Blodek, Janáček) 

3)     7. 9.2018 Vysoké Mýto, Šemberovo divadlo, Pocta české opeře 
(Smetana, Dvořák, Blodek, Janáček) 

4)   12.10.2018 Spišská Belá, Evanjelický kostol, Pocta české opeře 
(Smetana, Dvořák, Blodek, Janáček) 

5)    13.10.2018 Levoča, Evanjelický kostol, Pocta české opeře 
(Smetana, Dvořák, Blodek, Janáček) 

6)   27.10.2018          Horní Jelení, náměstí, 100. výročí Čs. republiky 

(Smetana, hymna) 

7) 25.11.2018 Morašice, kostel, projekt Hudba pomáhá 
(LSO, Parkoviště pro Velbloudy) 

8)  8. 12 .2018 Polička, Tylův dům, projekt Hudba pomáhá 
(LSO, Parkoviště pro Velbloudy) 

9) 15. 12 .2018 Uhersko, kostel, J. J. Ryba - Česká mše vánoční 
(LSO, spojené lit. sbory) 

10)  16.12.2018         Litomyšl, Smetanův dům, projekt Hudba pomáhá 
(LSO, Parkoviště pro Velbloudy) 

11) 20. 12 .2018 Litomyšl, kostel Nalezení sv . Kříže J .  J .  Ryba - Česká mše vánoční  
                             (LSO, spojené  lit . sbory) 

12) 24. 12 .2018 Litomyšl, kostel Nalezení sv . Kříže, půlnoční mše  
(J   J . Ryba, dir . S . Eliášová, spojené lit. sbory) 

13) 25. 12 .2018 Vysoké Mýto, Šemberovo divadlo, projekt Hudba pomáhá  
(LSO, Parkoviště pro Velbloudy) 
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Poděkování 
 

Děkujeme sponzorům za poskytnuté finanční prostředky: 
 

Město Litomyšl 
Pardubický kraj 

ARS Vavřín  Litomyšl 

LBtech a .  s .,Litomyšl  

LIKO Svitavy, a. s. 

Kubík a . s ., Litomyšl 
Saint-Gobain ADFORS CZ s. r. o., Litomyšl 
Cimbria HMD, s. r. o., Litomyšl 
Dentimed, s. r. o., Litomyšl 
ASEI Co. s. r. o. 
K+H, s. r. o. 
PaveLLi s. r. o. 
ECOS Choceň 
IVECO Czech republic a. s. 
CK Poznání s. r. o. 

 

 

Dále děkujeme za nemalou pomoc a spolupráci: 
 

Město Litomyšl 
Pardubický kraj 
Smetanův dům Litomyšl 

Město Vysoké Mýto 

Mesto Spišská Belá 

Mesto Levoča 

 


