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  Úvod 
 
Tak jako každý rok touto dobou, předkládáme výroční zprávu Nadačního fondu Litomyšlského 
symfonického orchestru, tentokrát za rok 2019.  

Tento rok byl pro Litomyšlský symfonický orchestr velmi úspěšný. Dne 14. května 2019 jsme 
připravili pro naše stálé domácí posluchače jarní koncert ve Smetanově domě 
v Litomyšli s názvem „Velký májový koncert“, který byl dramaturgicky sestaven tak, 
aby byl dostatečně pestrý a každý posluchač si mohl najít svou oblíbenou skladbu. 
V rámci tohoto velkého koncertu jsme si připomněli 20. výročí od smrti skladatele J. 
Rodriga skladbou Concierto de Aranjuez, kterou s námi zahrál 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 jsme zahráli 
celou v Litomyšli přesně po 25 letech. Na úvod koncertu ještě zazněla virtuosní 
předehra k Mozartově opeře Figarova svatba. Tento program jsme uvedli ještě 
v pondělí 27. května 2019 v KD Fabrika ve Svitavách a také v pátek 6. září 2019 
v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě v rámci zahájení Městských slavností. 
 
Závěrem roku jsme měli tradičně několik adventních koncertů v Litomyšli a na dalších 
místech regionu, opět ve spolupráci se sólisty a pěveckými sbory. Také jsme na konci 
roku uskutečnily dva koncerty spolu s pěveckým sborem KOS ve velkém sále Smetanova 
domu v Litomyšli s repertoárem, kde hlavním tahákem byla Pavlicová Misa Brevis.  
Doufám, že i v roce 2020, budeme posluchačům moci zase rozdávat radost a dobrou náladu 
svými vystoupeními. 

 

 
 
 
 

Karel Švarc 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 
A/ Realizované akce 

 
Tradičním zahájením byl i letos Tříkrálový koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Neratově v Orlických horách. V sobotu 5. 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 „Velký májový koncert“. Tento koncert jsme provedli v úterý 14. 
května 2019 ve velkém sále Smetanova domu v Litomyšli. Jak už je uvedeno v úvodní 
části této zprávy, v rámci tohoto velkého koncertu jsme si připomněli 20. výročí od 
smrti skladatele J. Rodriga skladbou Concierto de Aranjuez, kterou s námi zahrál 
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 jsme zahráli celou v Litomyšli přesně po 25 letech. Na úvod koncertu ještě 
zazněla virtuosní předehra k Mozartově opeře Figarova svatba. Potlesk zaplněného 
sálu Smetanova domu ve stoje nás velice potěšil a potvrdil opět správnou dramaturgii 
koncertu.  

Tento program jsme uvedli ještě v pondělí 27. května 2019 v KD Fabrika ve Svitavách 
a také v pátek 6. září 2019 v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě v rámci zahájení 
Městských slavností. Ve Vysokém Mýtě bylo opět vyprodáno a koncert byl velice dobře 
přijat veřejností i čestnými hosty Městských slavností. 
 
Na sklonku roku jsme se tradičně věnovali adventním a vánočním koncertům. Letos 
jsme si zahráli na dvou koncertech i se skvělým pěveckým sborem Smetana, a koncerty 
v Hradci Králové a v Pardubicích patřily k nejlepším koncertům v celé sezoně. Také 
jsme na konci roku uskutečnily dva koncerty v jeden den spolu s pěveckým sborem 
KOS ve velkém sále Smetanova domu v Litomyšli s repertoárem, kde hlavním tahákem 
byla Pavlicová Misa Brevis.  
 
B/ Plánované akce 
 
Letošní rok zahájíme již v sobotu 4. ledna 2020 tradičním tříkrálovým koncertem 
v poutním kostele Panny Marie Nanebevzaté v Neratově. Poté dokončíme turné 
s pěveckým sborem KOS  - 8. 1. 2020 v Divadle Nový Jičín a 12. 1. 2020 v kostele v Ústí 
nad Orlicí. 
V  letošním roce připravujeme výjimečný projekt Adiemus, který, věříme, bude 
jedinečným zážitkem pro posluchače, ale má zároveň i nemalý cíl povzbudit a 
zakořenit lásku k hudbě u našich nejmenších, u další generace hudebníků. Přizvali 
jsme ke spolupráci dětské sbory z našeho regionu, které zpívají při základních 
uměleckých školách v Litomyšli, Poličce, Vysokém Mýtě, České Třebové, Svitavách, a 
již nyní nacvičují skladby pro tento koncert zaranžované skladatelem a dirigentem 
Davidem Lukášem. Některé z dětí si tak poprvé v životě budou moci zazpívat 
světoznámé melodie i zcela nové skladby s plně obsazeným orchestrem. V první, kratší 
části koncertu si zahrají s námi i mladí absolventi ZUŠ z Litomyšle a Vysokého Mýta. S 
první větou Kramářova klarinetového dvojkoncertu se publiku představí absolvent ZUŠ 
z Litomyšle Ondřej Cenek a s Koncertem pro psací stroj a orchestr se představí 
absolvent ZUŠ ve Vysokém Mýtě Petr Zerzán. 
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Pozn. 
Premiéra koncertu byla plánována na 19. května 2020 ve Smetanově domě v Litomyšli.  
Bohužel už teď, když píšu tuto zprávu je jasné, že se tento koncert neuskuteční. 
Zasáhla totiž vyšší moc, v březnu a dubnu 2020 udeřila na nás i ostatní svět hrozba 
nakažením zákeřným onemocněním Covid - 19, která život na jaře letošního roku 
Českou republiku úplně paralyzovala. 

Tento program jsme měli uvést ještě na podzim 4. 9. 2020 na nádvoří M-Klubu ve 
Vysokém Mýtě v rámci Městských slavností a 8. 9. 2020 v KD Fabrika ve Svitavách. 
Bohužel i z těchto koncertů žádný neodehrajeme. 
 
Tak snad závěrem roku budeme již mít tradičně několik adventních koncertů 
v Litomyšli a na dalších místech regionu, opět ve spolupráci se sólisty a pěveckými 
sbory z okolí. 
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Finanční zpráva 

Přehled majetku  

Nadačního fondu Litomyšlského symfonického orchestru  

za rok 2019 
 

v Kč  

Druh majetku k 31. 12. 2019 
k 31. 12. 

2018 

Pohledávky 0,00 0,00 

Peníze a ceniny 134,00 1 095,00 

Bankovní účty 104 778,31 40 864,72 

Majetek celkem 104 912,31 41 959,72 

 
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 2019 
 

Položka 
Částka 

v Kč 

Spotřeba materiálu 7 178,80 

Cestovné 6 400,00 

Ostatní služby  32 787,00 

Nájem 40 000,00 

Doprava 4 343,00 

Telefony 4 898,47 

Honoráře, příkazní smlouvy 100 450,00 

Použití majetku NF LSO celkem 196 057,27 

 

Přehled o závazcích Nadačního fondu Litomyšlského symfonického orchestru 
 

Ke dni 31. 12. 2019 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 2019 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, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, 
IČO 48171131 
Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., IČ 60919827 

 

Přehled o osobách, kterým byly poskytnuty nadační příspěvky. 
 
Nadační fond Litomyšlského symfonického orchestru neposkytl v roce 2019 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 2019 
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 1040912,31 Kč podle jeho stavu k 31. prosinci 2019. 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 se stal 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 však byla ztráta subjektů, které 
v prvním desetiletí tohoto století obvykle darovaly do nadačního fondu kolem 100 tis. Kč 
ročně. V následujících letech byl tento přínos méně než poloviční. Přitom se však výnosy 
z činnosti orchestru zásadně nezměnily a náklady na jeho činnost rovněž tak.  

Výše uvedenému vývoji se již v roce 2018 podařilo zamezit zvýšením intenzity vyjednávání 
s potenciálními sponzory, kdy se dosáhlo vyšší úspěšnosti, a objem darů se vrátil na někdejší 
úroveň a následně v roce 2019 byl tento výsledek zopakován. To způsobilo, že se objem 
majetku fondu po dlouhých letech začal zvyšovat. 
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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. 2019 (v celých tisících Kč) 

 

AKTIVA 
Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu dni účetního 

období 

 

Krátkodobý majetek celkem 42 105 

Krátkodobý finanční majetek 42 105 

AKTIVA CELKEM 42 105 

 

PASIVA 

Vlastní zdroje celkem 42 102 

Jmění celkem 17 42 

Výsledek hospodaření celkem 25 63 

PASIVA CELKEM 42 105 
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      Finanční zpráva 
 
 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

pro nevýdělečné organizace 

ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč) 

 

 
činnost 

 

NÁKLADY hlavní hospodářská celkem 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 196 0 196 

Spotřeba materiálu 7 0 7 

Náklady na cestovné 6 0 6 

Ostatní služby 183 0 183 

Ostatní náklady 0 0 0 

Dary 0 0 0 

NÁKLADY CEKLEM 196 0 196 
 
 
 

Provozní dotace 60 0 60 

Provozní dotace 60   60 

Přijaté příspěvky 119 0 119 

Přijaté příspěvky (dary) 119 0 119 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 80 0 80 

VÝNOSY CELKEM  259 0 259 

Výsledek hospodaření po zdanění 63 0 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: 29.04.2020  
 

 

Podpis statutárního zástupce: 
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  Seznam koncertů LSO v roce 2019 

1)      5. 1 .2019 Neratov, Tříkrálový koncert, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie (spojené lit. sbory, J.J.Ryba) 

2)    14.5.2019 Litomyšl, Smetanův   Dům, Velký májový koncert 
(W.A.Mozart, J. Rodrigo, V.Novák) 

3)     25.5.2019 Svitavy, Park J. Palacha, Den rododendronů  
(skladby z muzikálů a filmů) 

4)    27.5.2019 Svitavy, Kult. dům Fabrika, Velký májový koncert 
(W.A.Mozart, J. Rodrigo, V.Novák) 

5)       6.9.2019 Vysoké Mýto, Šemb.divadlo, Zah.koncert Měst. slavností 
(W.A.Mozart, J. Rodrigo, V.Novák) 

6)   10.12.2019      Hradec Králové, Kostel sv. Antonína, Vánoční koncert 

(pěv.sbor Smetana, J.J.Ryba) 
7) 16.12.2019 Pardubice, budova KÚ , Vánoční koncert 

(pěv.sbor Smetana, J.J.Ryba) 
8)  17.12.2019 Litomyšl, Smetanův dům, Odpolední vánoční koncert 

(KOS , Pavlicova mše, Vivaldi) 
9)  17.12.2019 Litomyšl, Smetanův dům, Večerní vánoční koncert 

(KOS , Pavlicova mše, Vivaldi) 
10)  18.12.2019    Litomyšl, kostel Nalezení sv . Kříže, Vánoční koncert 

(spojené lit . sbory, J.J. Ryba) 
11) 24. 12 .2019 Litomyšl, kostel Nalezení sv . Kříže, půlnoční  

                          (dir . S . Eliášová, spojené lit. sbory, J . J. Ryba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

výroční zpráva Nadačního fondu Litomyšlského symfonického orchestru za rok 2019 strana 11 

 

 

Poděkování 
 
 
 

 
Děkujeme sponzorům za poskytnuté finanční prostředky: 

 
Město Litomyšl 
Pardubický kraj 

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 
Hradecká lesní a dřevařská spol. 
IVECO Czech republic a.s. 

 
 

 
Dále děkujeme za nemalou pomoc a spolupráci: 

 
Smetanův dům Litomyšl 

Město Vysoké Mýto 

 

 


