
 
 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIUM MARIANUM – TÝ NSKA  S KOLA 

centrum historický ch ume ní  

 

ZPRA VA O C INNOSTI / 2016 

 



 
 

 
 

Obsah 

Collegium Marianum – kulturní a vzdělávací centrum historických umění ........................ 1 

Kulturní činnost ................................................................................................................... 1 

Vzdělávací činnost .............................................................................................................. 2 

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL  LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY ............................ 3 

Program 17. ročníku VENEZIA ............................................................................................ 4 

Mediální ohlasy .................................................................................................................. 6 

BAROKNÍ PODVEČERY .......................................................................................................... 9 

Jarní řada ............................................................................................................................ 9 

Podzimní řada.................................................................................................................... 11 

Mediální ohlasy ................................................................................................................. 12 

Vzdělávací činnost v oblasti historických hudebních umění .............................................. 15 

Letní slavnosti staré hudby PICCOLI ................................................................................ 15 

Interpretační semináře ..................................................................................................... 18 

Adventní dílny pro děti a mládež ..................................................................................... 19 

Personální struktura ............................................................................................................ 24 

Přehled o nákladech a výnosech za kalendářní rok 2016 .................................................. 25 

Kontaktní informace ............................................................................................................ 27 

 

 

 



 
 

1 
 

Collegium Marianum – kulturní a vzdělávací 
centrum historických umění 
 

Již  26 let pr ispí vá  centrum historický ch ume ní  Collegium Máriánum – Tý nská  s kolá k žáchová ní  ná rodní ho 

á evropske ho kulturní ho de dictví . Ves kere  pu sobení  instituce je inspirová no respektem ke kulturní mu 

odkážu nás ich pr edku . V ná vážnosti ná ideje látinske  Tý nske  s kolý (žálož ene  ve 13. století ) á Rec kový 

univeržitní  koleje (žálož ene  roku 1438) žáhá jilá svou c innost v roce 1990 v bý vále m klá s ter e r á du servitu  

u kostelá sv. Micháelá ná Stáre m Me ste  práž ske m.  

 

Kulturní činnost 

V ohnisku kulturní  c innosti stojí  od roku 2000 mežiná rodní  hudební  festivál Letní slavnosti staré hudby, 

jehož  výsoká  ume lecká  u roven  plýne ž jedinec nosti drámáturgicke ho žáme r ení  ná hudbu 14.–18. století  

á hostová ní  s pic kový ch pe vcu , instrumentálistu -virtuosu  á ume lecký ch souboru . Od roku 2009 je festivál 

c lenem Europeán Eárlý Music Network. Vedle právidelne ho koncertní ho cýklu Barokní podvečery (od 

roku 2001), který  návážuje ná trádici hudební ho ž ivotá ná Stáre m Me ste  práž ske m v 18. století , žás tiťuje 

c innost residenc ní ch souboru  Collegium Marianum á Cappella Mariana, jež  obá pátr í  k souc ásne  

evropske  interpretác ní  s pic ce. Soubor Collegium Máriánum se od sve ho žálož ení  v roce 1997 ve nuje 

prová de ní  hudbý 17. á 18. století  se žáme r ení m ná c eske  á ve str ední  Evrope  pu sobí cí  áutorý. Jáko jeden 

ž má lá tákto profilováný ch profesioná lní ch souboru  v C R má  ná repertoá ru nejenom koncertní  dí lá, ále 

ve nuje se táke  sce nický m projektu m. V roce 2009 se soubor Collegium Máriánum stál nositelem ocene ní  žá 

žá sluhý o kválitu á s í r ení  c eske  hudbý, kterou ude luje C eská  hudební  rádá – c eská  sekce nevlá dní  orgánižáce 

Mežiná rodní  hudební  rádý pr i UNESCO.  
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Vzdělávací činnost 

Collegium Máriánum – Tý nská  s kolá má  boháte  žkus enosti v oboru vžde lá vá ní  se žáme r ení m ná žvýs ová ní  

sbormistrovske , pe vecke  á ná strojove  interpretác ní  u rovne  pr edevs í m v oblásti hudbý 16.–18. století .  

 

V roce 1992 Collegium Máriánum – Tý nská  s kolá otevr elá ve spoluprá ci s Pedágogickou fákultou Univeržitý 

Kárlový výsokos kolske  studium oboru Sbormistrovství  chrá move  hudbý s odkážem ná c eskou kántorskou 

trádici s cí lem výchová vát vžde láne  r editele chrá mový ch ku ru . V roce 2008 býl otevr en obor Historická  

hudební  práxe se žáme r ení m ná studium hudební ch prámenu , interpretáci á reprodukci hudbý stárs í ch 

období . 

Collegium Máriánum – Tý nská  s kolá por á dá  odborne  seminá r e interpretáce stáre  hudbý s pr ední mi 

pedágogý vý žnámný ch evropský ch s kol nebo renomováný mi vý konný mi ume lci ž Ne mecká, Fráncie, Velke  

Britá nie, Belgie, Holándská, átd. U spe s ne  ták rožví jí  dlouholetou mežiná rodní  spoluprá ci. Intenživne  

spoluprácuje s C eský m mužeem hudbý á hudební m odde lení m á odde lení m stárý ch tisku  Ná rodní  knihovný. 

Souc ásne  ve spoluprá ci s Nádácí  Collegium Máriánum pr iprávuje i projektý urc ene  de tem. 

 

 



LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY 2016 

3 
 

 

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 

 LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY 
 

17. ročník 
11. července – 4. srpna 2016 

 
 
 
 
 
 

 
 

pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, hlavního města Prahy, 
starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého a České komise pro UNESCO 

 
 Festival je členem European Early Music Network/REMA 

 
 

 

 

VENEZIA 
Letošní program Letních slavností staré hudby byl sondou do méně prozkoumaných 

oblastí benátského hudebního života a předložil výběr toho nejlepšího, co v Benátkách v 

dobách jejich kulturního rozmachu znělo. Dramaturgie ročníku zároveň poukázala na šíři 

vlivu této tradice v jiných hudebních kulturách Evropy. Dramaturgie dále nabídla například 

virtuózní houslové koncerty A. Vivaldiho, skladby G. F. Händela či díla G. Gabrieliho a C. 

Monteverdiho. To vše v podání předních zahraničních i tuzemských interpretů – vystoupil 

renomovaný španělský soubor Vespres d’Arnadí, německý vokální sextet Singer Pur, 

špičkový francouzský ansámbl Les Folies françoises, známá španělská sopranistka María 

Espada, izraelská sopranistka Daniela Skorka, nizozemská houslistka Cecilia Bernardini či 

francouzská cembalistka Béatrice Martin. Program nabídl i jednu raritní premiéru – 

poprvé se u nás představil unikátní nástroj Sławomira Zubrzyckého „viola organista“ 

sestrojený podle originálních nákresů ze skicáře geniálního renesančního umělce a 

vynálezce Leonarda da Vinciho.   
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Program 17. ročníku VENEZIA 

 
pondělí 11. 7. 2016, 20.00 

Zámek Trojá, U Trojského žámku 1, Práhá 7 

Portrét benátský 
Italské árie ve Versailles      

(J.-B. Lully, F. Couperin, J.-F. Rebel, A. Campra)        
Daniela Skorka (Izrael) – soprán 

LES FOLIES FRANÇOISES (Francie)                    
Patrick Cohën-Akenine – bárokní housle, umělecký vedoucí 

 
 
 

úterý 12. 7. 2016, 19.30 
Clam-Gállásův pálác, Husova 20, Praha 1 

Gondoly na Seině 
Cembalové skvosty inspirované Benátkami 

(F. Couperin, D. Scarlatti, J.-Ph. Rameau, A. Vivaldi) 
Béatrice Martin – cembalo 

 
 
 

úterý 19. 7. 2016, 19.30 
Prážský hrád, Rudolfová gálerie, Práhá 1 

La favorita 
Virtuózní houslové koncerty Antonia Vivaldiho 

Cecilia Bernardini – housle sólo  
CECILIA CON AMICI (Nižožemí) 

 
 
 

čtvrtek 21. 7. 2016, 20.00 
Klášter sv. Anežký České, kostel sv. Sálvátorá, Anežská 12, Práhá 1 

La Serenissima 
Staří benátští mistři a jejich němečtí současníci 
(A. Willaert, A. Gabrieli, H. L. Haßler, H. Schütz) 

SINGER PUR (Německo) 
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pondělí 25. 7. 2016, 20.00 

Zámek Trojá, U Trojského žámku 1, Práhá 7 

Teatro del mondo 
Mezi Neapolí, Madridem a benátkami 

(G. F. Händel, A. Vivaldi, B. Marcello, T. Albinoni) 
María Espada – soprán 

VESPRES D´ARNADÍ (Špánělsko) 
 
 
 

čtvrtek 28. 7. 2016, 19.30 
Břevnovský klášter, Terežiánský sál, Márkétská 1, Práhá 6 

Viola organista 
Unikátní nástroj podle Leonarda da Vinciho a slavné benátské melodie 

Sławomir Zubrzycki (Polsko) – viola organista 
 
 
 

pondělí 1. 8. 2016, 19.30 
kostel sv. Šimoná á Judý, Dušní, Praha 1 

San Marco 
Slavnostní nešpory pro benátskou baziliku 

(G. Gabrieli, C. Monteverdi) 
CAPPELLA MARIANA (Česká republiká) 

CAPELLA ORNAMENTATA (Česká republiká) 
Vojtěch Semerád – tenor, umělecký vedoucí 

 
 
 

čtvrtek 4. 8. 2016, 19.30 
Prážský hrád, Špánělský sál, Praha 1 

Karneval v Benátkách 
Opera André Campry z roku 1699 komponovaná pro Versailles (koncertní provedení) 

Judith van Wanroij – soprán  
Mathias Vidal – tenor 

Marie Lenormand – mežžosoprán  
Thomas Dolié – baryton 

Lisandro Abadie – basbaryton 
COLLEGIUM MARIANUM (Česká republiká) – bárokní orchestr 

Jana Semerádová – umělecká vedoucí 
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Mediální ohlasy 

 

RECENZE (VÝBĚR) 

 
Letní slavnosti odhalí taje Benátek 
MF DNES, 9. 7. 2016, Věra Drápelová  
Káž dý  rok pr ichá žejí  s ne c í m nový m á vž dý doká ž ou pr ekvápit. To jsou Letní  slávnosti stáre  hudbý…  

 
Letní slavnosti staré hudby pořádají zájezd do Benátek, jede se přes zámek v Troji či Španělský sál 
Hospodářské noviny, 13. 7. 2016, Frank Kuznik 
Letní  slávnosti stáre  hudbý se konájí  posedmná cte . Zá tu dobu bežpec ne  vývrá tilý pr edsudek, ž e be hem le tá 
nelže v Práže uspor á dát serio žní  – tedý jiný  než  turistický  – festivál klásicke  hudbý. A te ž  jim vžrostlá prestiž : 
letos ní  hoste  Letní ch slávností  jsou nátolik výhlá s ení , ž e bý žá jejich u c ást býl vde c ný  který koliv jiný  
evropský  festivál stáre  hudbý. 
 
GLOSA: Král tančí, gondoly plují. Začal festival, jenž hýří nápady 
www.idnes.cz, 13. 7. 2016, Věra Drápelová 
V Práže bý vá  v le te  smutno. Tedý áspon  pro milovní ká klásicke  hudbý […] skutec ne  promýs lenou koncepci 
nábí ží  jediná  ákce, Letní  slávnosti stáre  hudbý. […] S prográmem si káž dý  rok oc ividne  dá vá  velkou prá ci, 
hledá  nová  te mátá, nove  souvislosti i nove  vý koný. 
 
Letní slavnosti opět nalezly skryté skvosty 
Lidové noviny, 5. 8. 2016, Helena Havlíková 
Letní  slávnosti stáre  hudbý žác í nálý pr ed 17 letý v dobe , kdý se u ná s prová de ní  hudbý 18. století  á stárs í  v 
trendu historický pouc ene  interpretáce teprve žác í nálo etáblovát. Nicme ne  i pr i „žáhus ťová ní “ produkcí  
tohoto týpu […] se festiválove  drámáturgii Letní ch slávností  stá le dár í  náchá žet á objevovát oblásti, 
skládátele i kompožice, ktere  u ná s žátí m vu bec nebo te me r  nežná me. A doká ž e je kombinovát v neotr elý ch 
souvislostech. To vs e ná výsoke  interpretác ní  u rovni. Letní  slávnosti stáre  hudbý žáslouž í  ocene ní  i dí ký 
tomu, ž e žvou žáhránic ní  souborý á so listý, dí ký nimž  je mož ne  nás e speciálistý ná stárou hudbu žár ádit do 
mežiná rodní ho kontextu stá le ve ts í ho á ve ts í ho množ ství  interpretu , kter í  doká ž í  v tom obrovske m kvántu 
hudbý ulož ene  i žásute  v árchivech nále žát nežná me  skvostý. 
 
ROZHLAS (VÝBĚR) 
 
ČRo Vltava  Mozaika (13. 6. 2016) 
Radio Proglas Oktáva (24. 6. 2016): rozhovor s Monikou Václovou a Vojtěchem Semerádem 
ČRo Vltava  Mozaika: rozhovor s Monikou Václovou (7. 7. 2016) 
ČRo Radio Praha Fakta a události (11. 7. 2016) 
ČRo Vltava  Mozaika (15. 7. 2016) (záznam z tiskové konference) 
ČRo Vltava  Mozaika: rozhovor s Monikou Václovou (20. 7. 2016) 
ČRo Vltava  Mozaika: rozhovor s Vojtěchem Semerádem (1. 8. 2016) 
ČRo Vltava  Mozaika: rozhovor s Janou Semerádovou (4. 8. 2016) 
 

Český rozhlas pořídil záznam tří koncertů: 

 Koncert „Gondolý ná Seine “ býl výsí lá n v rá mci por ádu Musicá Antiquá dne 11. 8. 2016 ve 21:20. 
 Koncert „Lá Serenissimá“ býl výsí lá n v rá mci por ádu Musicá Antiquá dne 18. 8. 2016 ve 21:20. 
 Koncert „Teátro del Mondo“ býl výsí lá n v rá mci por ádu Musicá Antiquá dne 25. 8. 2016 ve 21:20. 
Videožá žnám koncertu: http://www.rozhlas.cz/klasika/video/_zprava/1644351 
 

TELEVIZE (VÝBĚR) 

ČT ART Události v kultuře (19. 4. 2016) 
ČT 24 Studio 6: rozhovor s Monikou Václovou (8. 7. 2016)  
ČT 24 Zprávy v 10 (8. 7. 2016) 
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PrahaTV V Praze byly zahájeny Letní slavnosti staré hudby (11. 7. 2016) 
ČT ART Události v kultuře (12. 7. 2016) 
ČT ART Události v kultuře (30. 7. 2016) 
ČT ART Události v kultuře (4. 8. 2016) 
ČT ART Události v kultuře (5. 8. 2016) 

 

TIŠTĚNÁ MÉDIA (VÝBĚR) 
 
 Hospodá r ske  noviný 
 Lidove  noviný 

 MF Dnes 
 Metro 

 Prá vo 

 Regioná lní  dení ký: Práž ský  dení k; Benes ovský  dení k; Nýmburský  dení k; Boleslávský  dení k; Me lnický  
dení k; Kutnohorský  dení k; Kolí nský  dení k; Rákovnický  dení k; Berounský  dení k; Kládenský  dení k; 
Pr í brámský  dení k; Hrádecký  dení k; Chrudimský  dení k; Jic í nský  dení k; Ná chodský  dení k; Orlický  dení k; 
Párdubický  dení k; Rýchnovský  dení k; Svitávský  dení k; Krkonos ský  dení k; Bruntá lský  á Krnovský  dení k; 
Frý decko-Mí stecký  á Tr inecký  dení k; Háví r ovský  dení k; Kárvinský  dení k; Opávský  á Hluc í nský  dení k; 
Novojic í nský  dení k; Morávskosležský  dení k; Hávlí c kobrodský  dení k; Jihlávský  dení k; Pelhr imovský  
dení k; Plžen ský  dení k, Tr ebí c ský  dení k; Z ďá rský  dení k; Chebský  dení k; Domáž lický  dení k; Klátovský  
dení k; Rokýcánský  dení k; Sokolovský  dení k; Táchovský  dení k; Kárlovárský  dení k, C eskobude jovický  
dení k; Jindr ichohrádecký  dení k; Pí secký  dení k; C eskokrumlovský  dení k; Práchátický  dení k; Strákonický  
dení k; Tá borský  dení k 

 

DALŠÍ TIŠTĚNÁ MÉDIA (VÝBĚR) 
 
 C eská  kulturá. Pr ehled 

kulturní ch prográmu  
 De jiný á souc ásnost 
 Dotýk 
 E15 
 Hármonie 
 Hudební  rožhledý 
 Kátká 

 Kve tý 
 Literá rní  noviný 
 Listý Práhý 1 
 Moje rodiná 
 OK! mágážine 
 Prá vo 
 Práž ský  pr ehled 

kulturní ch por ádu  

 Respekt Sežoná 
 Vlástá 
 Vltává. C tvrtletní k 

posluchác u  á pr í žnivcu  
stánice C eský  rožhlás 
Vltává 

 Welcome to Prágue & the 
Cžech Republic 

ZPRAVODAJSKÉ INTERNETOVÉ SERVERY (VÝBĚR)  

 365dni.cž 
 ágenžiánová.com 
 áhmp.cž 
 áise.it 
 ákce.cž 
 ákcevcesku.cž 
 áktuálnižprávý.cž 
 ámáterskátvorbá.cž 
 átlásceská.cž 
 cásopishármonie.cž 
 ceskákulturá.eu 
 ceskákulturá.net 
 ceskáteleviže.cž 
 ceskenoviný.cž 
 ceskenovinký.eu 
 ciánews.cž 
 clássicpráhá.cž 
 cmbv.fr 
 cokdývpráže.org 
 cžecot.cž 
 cžech.cž 

 cžechmusic.org 
 denik.cž 
 divádlo.cž 
 e-newspeák.eu 
 hudbá.proglás.cž 
 icm.cž 
 idnes.cž 
 idu.cž 
 ifp.cž 
 iicprágá.esteri.it 
 ihned.cž 
 informuji.cž 
 kdýkde.cž 
 koule.cž 
 kulturá.eurožprávý.cž 
 kulturissimo.cž 
 lidovký.cž 
 mistnikulturá.cž 
 music-connects.eu 
 mužikus.cž 
 násepráhá.cž 

 násepráhá7.cž  
 news.sk 
 operáplus.cž 
 polskýinstitut.cž  
 prágue.eu 
 prágue.tv 
 práguemonitor.cž 
 práguest.com 
 práhá.eu 
 prážskýpátriot.cž 
 rádio.cž 
 regioný.impuls.cž 
 rkfpráhá.cž 
 rožhlás.cž 
 sánquis.cž 
 scená.cž 
 semátám.cž 
 týden.cž 
 událostivpráže.cž 
 unesco-cžech.cž 
 žprávý.idnes.cž
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Partneři festivalu 

 

Festival se konal za laskavé podpory:  

hlávní ho me stá Práhý, Ministerstvá kulturý C eske  republiký, Stá tní ho fondu kulturý C eske  republiký, 

Me stske  c á sti Práhá 1, Fráncoužske ho institutu v Práže, Velvýslánectví  S páne lská, Institutu Cervántes v 

Práže, Polske ho institutu v Práže, C esko-ne mecke ho fondu budoucnosti, Velvýslánectví  Nižožemske ho 

krá lovství  v Práže, Rákouske ho kulturní ho fo rá, Velvýslánectví  stá tu Ižráel v Práže, Itálske ho kulturní ho 

institutu v Práže, Máďárske ho kulturní ho str ediská á Nádáce Collegium Máriánum.  

 

Partneři:  

ING Bánk, Centre de musique bároque de Versáilles, OHL Cžech Republic, Sprá vá Práž ske ho hrádu, Gálerie 

hlávní ho me stá Práhý, Archiv hlávní ho me stá Práhý, Ná rodní  gálerie v Práže, Hotel Constáns, Tiská rná Florá, 

WDLux, Metámorphosis, Liteá solution  

 

Hlavní mediální partner: C eský  rožhlás 3 Vltává 

 

Mediální partneři:  

Hármonie, Respekt, Literá rní  noviný, Hudební  rožhledý, Operá Plus, Psýchologie DNES, Rádio Proglás, 

Práž ský  pr ehled kulturní ch por ádu , Ráilreklám, Ná rodní  knihovná C eske  republiký, Doprávní  podnik 

hlávní ho me stá Práhý  
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BAROKNÍ PODVEČERY 
cýklus koncertu  stáre  hudbý, 16. roc ní k 

 Nebeský hrad 

  

Bárokní  podvec erý souboru Collegium Máriánum návážují  ná trádici právidelne ho koncertní ho ž ivotá ná 

Stáre m Me ste  práž ske m, kterou žálož il hrábe  Hártig v roce 1713. Temáticke  prográmý reflektují  ru žne  

podobý us lechtile  žá bávý bárokní  spolec nosti i sled slávností  cí rkevní ho roku. Drámáturgie se žáme r uje 

ná žnovuož ivová ní  de l stárý ch mistru , kter í  v C echá ch pu sobili nebo jejichž  skládbý se dochoválý ve 

ždejs í ch árchivech, á ná uvá de ní  skládeb ž pokládnice evropske  hudbý 17. á 18. století . Jáko vý sledký 

bádátelske  prá ce jsou prežentová ný novodobe  premie rý ume lecký hodnotný ch skládeb, odolá vájí cí ch 

prome ná m c ásu. 

Zá kládní  osou prográmu 16. roc ní ku Bárokní ch podvec eru  býlá tvorbá Johánná Sebástiáná Báchá cobý 

nevýc erpátelná  studnice hudební  inspiráce. Báchovo dí lo býlo pr edstáveno v cele  sve  rožmánitosti á ve 

spojení  s hudbou skládátelový ch itálský ch, ne mecký ch á c eský ch prote js ku . S iroká  býlá táke  s ká lá 

uvá de ný ch ž á nru  – vedle Báchový ch kántá t, koncertu , ouvertur, motet á ms e žážne lý táke  jeho so love  

soná tý á pártitý. 
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Jarní řada 

 

 

u terý  8. br ežná 2016, 19.30 

kostel sv. S imoná á Judý, Dus ní , Práhá 1 

CHVALOZPĚV 

Kantáty pro soprán a orchestr 

Hana Blažíková – soprá n 

COLLEGIUM MARIANUM  

Jana Semerádová – ume lecká  vedoucí  

Lenka Torgersen – koncertní  mistr 

 

 

c tvrtek 14. dubná 2016, 19.30 

Klementinum, Zrcádlová  káple, Práhá 1 

ITALSKÝ KONCERT 

Virtuózní koncerty 

COLLEGIUM MARIANUM 

Jana Semerádová – fláuto tráverso, ume lecká  vedoucí  

Lenka Torgersen – koncertní  mistr 

 

 

str edá 11. kve tná 2016, 19.30 

Refektá r  klá s terá dominiká nu , Jilská  7á, Práhá 1 

SÓLO 
Sonáty pro tři královské nástroje 

Jana Semerádová – fláuto tráverso 

Lucile Boulanger (Fráncie) – violá dá gámbá 

Erich Traxler (Rákousko) – cembálo 
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Podzimní řada 

str edá 26. r í jná 2016, 19.30 

Lichtens tejnský  pálá c, Sá l Mártinu , Málostránske  ná m. 13, Práhá 1 

FRANCOUZSKÁ OUVERTURA 
Bachovy a Telemannovy ouvertury a suity 

COLLEGIUM MARIANUM                             

Lenka Torgersen – koncertní  mistr 

Jana Semerádová – fláuto tráverso, ume lecká  vedoucí  

 

 

str edá 30. listopádu 2016, 19.30 

c tvrtek 1. prosince 2016, 19.30 

Klementinum, Zrcádlová  káple, Práhá 1 

NĚMECKÁ MOTETA 
Odkaz německé tradice v motetech J. S. Bacha 

CAPPELLA MARIANA 

Vojtěch Semerád – tenor, ume lecký  vedoucí  

 

 

c tvrtek 29. prosince 2016, 19.30 

kostel sv. S imoná á Judý, Dus ní , Práhá 1 

Ó, SLADKÁ ÚTĚCHO 
Vánoční kantáty J. S. Bacha a Magnificat G. Ph. Telemanna 

Hana Blažíková – soprá n 

Markéta Cukrová – ált 

Tomáš Lajtkep – tenor 

Martin Schicketanz – bárýton 

COLLEGIUM MARIANUM 

Lenka Torgersen – koncertní  mistr  

Jana Semerádová – fláuto tráverso, ume lecká  vedoucí  

 

   



BAROKNÍ PODVEČERY 2016 

12 
 

Mediální ohlasy 

 
RECENZE (VÝBĚR) 
 
Apokalypsa v postní době 
OperaPLUS, 11. 3. 2016, Jindřich Bálek 
Doprová žejí cí  soubor Collegium Máriánum žní  pod vedení m Jáný Semerá dove  vž dý ume r ene  á s 
neobýc ejnou mužiká lní  ž ivostí . Jáko so listká ná fle tnu má  Jáná Semerá dová  náví c chárákteristickou 
noblesu á ducháplnost, nejenž e hráje technický dobr e, ále c itelne  á žájí máve  ártikuluje káž dou frá ži. Tento 
soubor už  je dobrá  žnác ká, tákž e ná ideá lne  koncipováný  postní  prográm býlo v kostele S imoná á Judý 
práktický výprodá no. 
 
Italský koncert v Zrcadlové kapli Klementina 
OperaPLUS, 15. 4. 2016, Dina Šnejdarová 
Nejvý rážne js í  postávou koncertu se žde ope t stálá fle tnistká Semerá dová , která  doká ž e svý m pártem 
komunikovát ná vs echný stráný: vede diálog s dáls í mi so listý, s vý borne  sehránou sekcí  continuá i s 
publikem. Nesmí me žápomenout áni ná u chvátne  oždobý. Její  projev cele mu souboru dominovál... Jáko 
žá r ivá  vec ernice užávr elá prográm houslistká á koncertní  mistr souboru Lenká Torgersen v Koncertu pro 
housle D dur, jehož  áutorem bý podle dochováný ch prámenu  mohl bý t ják Antonio Viváldi, ták Frántis ek 
Jirá nek. Zátí m žu stá vá  áutorství  nejiste , jiste  vs ák je, ž e so listká pr edvedlá excelentní  vý kon. Vižuá lne  
pu sobí  snád pone kud nená pádne , hudební  projev je vs ák jistý , rá žný  á technický brilántní . 
 
Collegium Marianum: konec sezony 
www.casopisharmonie.cz, 16. 5. 2016, Michaela Freemanová 
Tomu, kdo hledá  provedení  historický vskutku informováne , lže Báchá Collegiá Máriáná bežvý hrádne  
doporuc it; doufejme, ž e i tento prográm se doc ká  r ádý žáslouž ený ch reprí ž. 
 
Stará hudba v Praze: start podzimní sezony 
www.casopisharmonie.cz, 1. 11. 2016, Michaela Freemanová 
Soubor je pro uvá de ní  prográmu  tohoto druhu vý tec ne  disponová n co do vlástní ch c lenu  i hostí  – žvlá s tní  
pr ipomenutí  si ná tomto mí ste  žáslouž í  ume lecká  vedoucí  Collegiá Máriáná Jáná Semerá dová , která  v 
souc ásne  dobe  pátr í  v oboru hrý ná historicke  fle tný meži sve tovou s pic ku. 
 
Prosincový Tip Harmonie: Concertos Františka Jiránka v podání Collegia Marianum 
Harmonie, 12/2016, Luboš Stehlík 
Pod vedení m Jáný Semerá dove  odvedlo sdruž ení  deví ti hudební ku  s pic kovou prá ci, i v áudio žá žnámu 
jsem vní mál jejich žáujetí , bá náds ení , koncentráci á pr iprávenost. Vý kon srovnátelný  s evropskou 
s pic kou. 
Tip Harmonie + Tip Editora 
 
Telemann a Bach svorně u jesliček 
Opera PLUS, 30. 12. 2016, Eva Polívková 
Souhrá býlá dokonálá , rádost ž mužicí rová ní  vs udýpr í tomná  á nákáž livá , hluboke  á poeticke  textý 
pr elož ene  á pr ilož ene . Ideá lní  podmí nký. 
 
 
ROZHLAS (VÝBĚR) 
 
ČRo  Vltava   Mozaika (8. 3. 2016): Rozhovor s Hanou Blažíkovou (Chvalozpěv) 
ČRo  Vltava   Mozaika (11. 3. 2016): Barokní podvečery 
ČRo  Vltava   Velikonoční den Eurorádia (20. 3. 2016): Záznam z koncertu Barokní  
    podvečery – Chvalozpěv 
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Portugalský rozhlas  Záznam koncertu Barokní podvečer: Chvalozpěv (25. 3. 2016)  
Deutschlandradio Kultur Záznam koncertu Barokní podvečer: Chvalozpěv (26. 3. 2016) 
ČRo  Vltava   Mozaika (15. 7. 2016): Záznam z tiskové konference LSSH 
ČRo  Vltava   Mozaika (4. 8. 2016): Karneval v Benátkách 
Concertzender Nederland Sound the Trumpet, Strike the Viol! (16. 10. 2016)   
Kulturradio rbb/24  CD der Woche (24.-30. 10. 2016) 
    František Jiránek: Concertos 

 

C eský  rožhlás právidelne  výsí lál upoutá vký ná jednotlive  koncertý cýklu koncertu  stáre  hudbý Bárokní  

podvec erý.  

 
TELEVIZE (VÝBĚR) 
 
- ČT Art  Události v kultuře (4. 8. 2016) 
- ČT   Události (27. 11. 2016) 
- ČT 24  Události (27. 11. 2016) 

 
 
TIŠTĚNÁ MÉDIA (VÝBĚR) 
 
 Hármonie 
 Literá rní  noviný 

 
 
ZPRAVODAJSKÉ INTERNETOVÉ SERVERY (VÝBĚR) 
 
ákce.cž 
áktuálnižprávý.cž 
árt.ihned.cž 
átlásceská.cž 
bád-árolsen.de 
blesk.cž 
blog.idnes.cž 
cásopishármonie.cž 
clássicpráhá.cž 
cokdývpráže.cž 
crescendo.de 
cžechmusic.org 
dokoncertu.cž 
e-newspeák.eu 
fonoforum.de 
goout.cž 
hudebnirožhledý.cž 
idnes.cž 

ifp.cž 
informuji.cž 
kámpocesku.cž 
kudýžnudý.cž 
kulturá.práhá.eu 
lidovký.cž 
lentrácte-sáble.fr 
operáplus.cž 
ostráváinfo.cž 
oudemužiek.nl 
prágue.eu 
právednes.cž 
prážský.denik.cž 
prográmý.sms.cž 
protisedi.cž 
rožhlás.cž 
shf.cž 
unesco-cžech.cž 
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Partneři Barokních podvečerů 

 
 

Koncertní cyklus se konal za laskavé podpory:  

hlávní ho me stá Práhý, Ministerstvá kulturý C eske  republiký, Stá tní ho fondu C eske  republiký 

 

 

Partneři:   

Ná rodní  knihovná v Práže, Klá s ter dominiká nu  Práhá, Nádáce Collegium Máriánum 

 

 

Mediální partneři:  

Hármonie, Hudební  rožhledý, Literá rní  noviný, Operá PLUS, Pr ehled kulturní ch por ádu  v Práže, 

Ná rodní  knihovná v Práže 
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Vzdělávací činnost v oblasti historických 
hudebních umění 

 

Letní slavnosti staré hudby PICCOLI 

Tvořivé dílny staré hudby pro (nej)menší muzikanty / 3. ročník 

ve spoluprá ci s Nádácí  Collegium Máriánum 

 

O LÉTAJÍCÍM LVU 
Nede le 22. kve tná 2016, 10.00–18.30 

Clám-Gállásu v pálá c, Husová 20, Práhá 1 

 

Projekt PICCOLI je doprovodnou ákcí  festiválu Letní  slávnosti stáre  hudbý. Cí lem tvor ivý ch dí len urc ený ch 

(nej)mens í m mužikántu m ve ve ku od 3 do 14 let je pr iblí ž it de tem hudbu á ume ní  pr edromántický ch 

stýlový ch období  – str edove ku, renesánce á bároká. Odbornost gárántováli výbrání  lektor i – profesioná lní  

hudební ci, pr ední  interpreti á žkus ení  pedágogove , jejichž  pr í stup se výžnác ovál prá ve  du rážem ná 

hrávost á kreátivitu. Temátický m pojí tkem vs ech hudební ch, tánec ní ch, divádelní ch á vý tvárný ch dí len 

býlý Bená tký, jejichž  sýmbolem je okr í dlený  lev, á oblást Str edomor í . Tánec ní  rýtmý, ž ivá  improvižáce, 

osudý mor eplávcu  á dí lá mistru  bárokní  hudbý proká žálý, ž e jsou pr itáž live  i pro nejmláds í  generáci. 

 

Dí lný se odehrá válý v historický ch sá lech Clám-Gállásová pálá ce. Tánec ní  dí lná Ostrov pokládu  nábí dlá 

tánec ní  veselí  v ná mor nicke m á pirá tske m stýlu pod vedení m žkus ene  tánec nice á lektorký Káter iný 

Klementove . Choreográfie výchá želá ž pr irožený ch pohýbový ch potr eb de tí  á žá kládní ch bárokní ch 

tánec ní ch kroku . V soube ž ne  instrumentá lní  dí lne  fle tnistký á ume lecke  vedoucí  souboru Collegium 

Máriánum Jáný Semerá dove  se de ti náuc ilý výbráne  bárokní  orchestrá lní  skládbý v u práve  pro de tský  

orchestr. Ná sámotne m konci obou dí len se skupiný spojilý v Mrámorove m sá le Clám-Gállásová pálá ce. 

Novinkou býlá divádelní  dí lná Hárleký n á Kolombí ná, kterou vedlá Káter iná Bohádlová . De ti se sežná milý 

s postávámi commedie dell’árte á náuc ilý se žá kládý prá ce s oblic ejovou máskou. C iste  voká lní  dí lnou býl 

S estý  smýsl tenoristý á sbormistrá C en ká Svobodý, který  její  ná pln  ve novál proslule mu Lámentu dellá 

Ninfá Cláudiá Monteverdiho, á to žá doprovodu Kátálin Ertseý (teorbá).  Pr edevs í m hrá c u m ná dechove  

ná stroje býlá urc ená dí lná s ná žvem Cink!, v ní ž  pr ední  c eský  hrá c  ná cink Richárd S edá pr edstávil tento 

historický  ná stroj v jeho mnohá váriántá ch.  Dí lnou pro nejmens í  u c ástní ký ve ve ku od 3 do 5 let býlá 

Pástá fidli, dí lná lektorký Károlí ný Kon ár í kove , plná  r í kádel ž kuliná r ske ho prostr edí  á her s vár ec kámi. 

Zá ve rec ne  hudební  pr edstávení  multiinstrumentálistý Micháelá Pospí s ilá Cestá (s) Polem pák nábí dlo 

pestrou dobrodruž nou vý právu s bárokní mi á renesánc ní mi pí sne mi.  
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Ostrov pokladů 
tánec ní  dí lná 
lektor: Káter iná Klementová  
10:30–12:00  
 
Banda mořských vlků 
de tský  orchestr 
lektor: Jáná Semerá dová  
10:30–12:00 
 
Harlekýn a Kolombína 
divádelní  dí lná 
lektor: Káter iná Bohádlová                            
13:00–14:30 

Šestý smysl 
vokální dílná 
lektor: Čeněk Svobodá, Kátálin Ertseý (teorbá) 
13:00–14:30  
 
Cink! 
dětský orchestr  
lektor: Richárd Šedá 
15:00–16:30 
 
Pasta fidli! 
hudební dílná pro nejmenší 
lektor: Károlíná Koňáříková        
15:00–16:00

 
Cesta (s) Polem 
hudební předstávení 
lektor: Micháel Pospíšil 
17:00–18:00  

  
 

Výtvarné dílny 

Vý tvárne  dí lný projektu PICCOLI býlý otevr ene  vs em žá jemcu m, kter í  si pod vedení m žkus ený ch 

vý tvární ku  á lektoru  chte li výžkous et krásopisne  psá t á „málovát“ pí smená, výrobit si klobouk podle 

bená tske ho vžoru nebo výr ežát gondolu. Dí lnu káligráfie vedlá Marie Kůldová, klobouký s de tmi výrá be lá 

Dominika Prokopová á r ežbá r ske  vý robký vžnikálý v dí lne  Jana Dvořáka. Vý tvárný ch dí len býlo mož ne  

se žu c ástnit kdýkoli v pru be hu odpoledne.  
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Masopustní kratochvíle 
k potěše všech producírováné v den 6. února 2016 před másopustní nedělí od 15.00 
 
Lidové písně a tance doby masopustní 
Místo konání: Fární klub u kostelá sv. Terežičký (sálesiáni) 

 

 
Letní slavnost před sv. Janem Křtitelem 
19. června 2016, 15.00 
Statek Vraných, Praha – Bohnice  
 
Když pak přijdou letnice, tehdáž nechoď k nám do světnice,  
neb ten čas okolo svatého Víta, každý užívá veselého líta. 
 
Obřádní tánce / Královničký 
Táneční hrý v přírodě / Ná Heličku, Ná Žálmáná 
Tance v přírodě / Sběr lusků, Tánec prádlen 
Písně ž bárokních káncionálů 
Letní kánoný 
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Interpretační semináře 

 

LA CADENZA: VOKÁLNÍ TVORBA ITALSKÉHO BAROKA 
22. 7. 2016, 10.00–12.30 

Hotel Constáns, Br etislávová 39/14, Práhá 1               

SINGER PUR (Ne mecko) 

Interpretační seminář na téma vokální umění italského baroka  

 

Interpretační seminář s ná žvem „Lá Cádenžá: voká lní  tvorbá itálske ho bároká“ žáme r ený  

ná ansámblový zpěv, por á dáný  v souvislosti s výstoupení m souboru SINGER PUR ná mežiná rodní m 

hudební m festiválu Letní  slávnosti stáre  hudbý. Seminá r  vedli c lenove  voká lní ho sextetu Singer Pur, 

jednoho ž pr ední ch te les tohoto žáme r ení  v Ne mecku. 

Interpretační seminář se konal za podpory Česko-německého fondu budoucnosti 

 

 

 

 

LITURGICKÁ HUDBA V KONTEXTU EVROPSKÉ HISTORIE 
Seminá r  pro r editele ku ru , várhání ký, sbormistrý á dáls í  žá jemce o liturgickou hudbu 
12. 11. 2016 
Melántrichová 19, Práhá 1 (3. pátro) á ku r Tý nske ho chrá mu 
P. MgA. Christian Pšenička, O. Praem. 
 
 
Obsáh: Vý žnám liturgicke  hudbý pro evropskou kulturu á její  role ve spolec nosti, vý chove , vžde lá vá ní , 
liturgická  hudbá á její  druhý á formý, gregoriá nský  chorá l á jeho mí sto v liturgii. 
V prákticke  c á sti býl seminá r  žáme r en ná shrnutí  práktický ch dovedností  nutný ch k vedení  ku ru, 
chrá move  scholý á služ be  pr i liturgii: vý be r repertoá ru podle liturgicke ho období , prámený (káncioná l, 
mes ní  žpe vý, gráduá l, ž álmý, ordiná riá), gregoriá nský  chorá l, várhánní  doprovodý (frá žová ní , registráce), 
improvižáce (pr edehrý, hármonižáce). 
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Adventní dílny pro děti a mládež 

10. prosince 2016, Melantrichova 19, Praha 1 

ve spolupráci s Nadací Collegium Marianum v rámci akce Setkávání s barokem  

 

VOKÁLNÍ DÍLNA 
9:30–11:30, 12:30–14:00, závěrečné vystoupení 15:00–16:00 

Dí lná urc ená  žkus ene js í m žpe vá ku m od 7 do 13 let. 

Prográm: ná cvik ne koliká me ne  žná mý ch chorá lní ch á ví cehlásý ch ádventní ch pí sní  

Lektor: Markéta Kahoferová 

 

INSTRUMENTÁLNÍ DÍLNA 
12:30–14:30, závěrečné vystoupení 15:00–16:00 

Dí lná urc ená  žkus ene js í m instrumentálistu m od 8 do 14 let.  

Prográm: ná cvik ne koliká ádventní ch skládbic ek v mále m orchestru 

Lektor: Ondřej Tichý 

 
ADVENTNÍ DOBA V LIDOVÝCH PÍSNÍCH A OBYČEJÍCH  
hudebně-dramatické pásmo pro rodiče a děti 

15:00–16:00 (pote  volný  prográm se žpe vý á tánci) 

Uká žký lidový ch obýc eju  á žvýku , r í kádlá, há dánký, hrý á tánce á spolec ne  žpí vá ní  

Lektor i: Jana Semerádová á Pavla Semerádová 

Hudební  doprovod: u c ástní ci voká lní  á instrumentá lní  dí lný 
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ÚČAST SOUBORU COLLEGIUM MARIANUM 
NA VÝZNAMNÝCH FESTIVALECH A KONCERTNÍCH PÓDIÍCH 
V PRAZE, C ESKE  REPUBLICE A ZAHRANIC I  V ROCE 2016 

 

* ve spolupráci s  Nadací Collegium Marianum  

2.3. Lamentace proroka Jeremiáše*  
Dámien Guillon – kontrátenor 
Dániel Johánnsen – tenor, Tomá s  Krá l – bárýton 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí , fláuto tráverso 

kostel St Exupe re,              
6 rue Lámárck, Toulouse 
Les Arts Renaissants 

8.3. Chvalozpěv 
Háná Bláž í ková  – soprá n 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí , fláuto tráverso 
Lenká Torgersen – koncertní  mistr 

kostel sv. S imoná á Judý, 
Dus ní  ul., Práhá 
Barokní podvečery 

14.4. Italský koncert 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí , fláuto tráverso 
Lenká Torgersen – koncertní  mistr 

Klementinum, Zrcádlová  
káple, Práhá  
Barokní podvečery 

11.5. Sólo 
Jáná Semerá dová  – fláuto tráverso 
Lucile Boulánger – violá dá gámbá (Fráncie) 
Erich Tráxler – cembálo (Rákousko) 

Refektá r  klá s terá 
dominiká nu , Jilská  7á, 
Práhá 
Barokní podvečery 

20.5. Na úsvitu klasicismu*  
COLLEGIUM MARIANUM 
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí , fláuto tráverso 

kostel sv. Vojte chá, 
Hávlí c ku v Brod 
Stamicovy slavnosti 

25.5. Calisto – Francesco Cavalli 
operá s loutkámi o tr ech de jství ch 
COLLEGIUM MARIANUM – bárokní  orchestr 
BUCHTÝ A LOUTKÝ – rež ie, sce ná, loutký á sce nicke  efektý 
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí  
Háná Bláž í ková  – Cálisto (S); Bárborá Kábá tková  – Diáná, 
Giunone (S); Ján Mikus ek – Endimione (A); Tomá s  Lájtkep – 
Mercurio (T); Tomá s  Krá l – Giove, Giove in Diáná (B) 

Bád Arolsen 
Arolser Barock-
Festspiele 

10.7. „Hanasky“ – Georg Philipp Telemann*  
COLLEGIUM MARIANUM 
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí , fláuto tráverso 
 

Wilhelmsthál, 
Telemánnsáál, Eisenách 
Eisenacher Telemann-
Tage 

4.8. Karneval v Benátkách 
Operá Andre  Cámprý ž roku 1699 komponováná  pro Versáilles  
(koncertní  provedení ) 
Judith ván Wánroij – soprá n (Isábelle / Eurýdice) 
Máthiás Vidál – tenor (Orphe e) 
Márie Lenormánd – mežžosoprá n (Le onore / Une Ombre) 
Thomás Dolie  – bárýton (Le ándre) 
Lisándro Abádie – básbárýton (Rodolphe / Pluton) 
 
 

S páne lský  sá l Práž ske ho 
hrádu, Práhá 
Letní slavnosti staré 
hudby 
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COLLEGIUM MARIANUM 
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí  
Lenká Torgersen – koncertní  mistr 
 

26.8. Forlana*  
bená tská  fiestá á  lá fránçáise 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí  
Gudrun Skámletž – tánec, choreográfie 
 

Sáble -sur-Sárthe 
Festival Baroque de 
Sablé 

31.8. Galuppi ─ concerti 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí , fláuto tráverso 
 

Tivoli Vredenburg, 
Hertž, Utrecht 
Utrecht Early Music 
Festival 

20.9. Gloria*  
COLLEGIUM MARIANUM 
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí  
Simoná Houdá S áturová  – soprá n 
 

kostel sv. Duchá, Ostrává 
– Zá br eh 
Svatováclavský 
hudební festival 

20.9. Gloria*  
COLLEGIUM MARIANUM 
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí  
Simoná Houdá S áturová  – soprá n 
 

kostel sv. Vá clává, Opává 
Svatováclavský 
hudební festival 

26.10. Francouzská ouvertura 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí , fláuto tráverso 
Lenká Torgersen – koncertní  mistr 
 

Lichtens tejnský  pálá c, 
Sá l Mártinu , 
Málostránske  ná m. 13, 
Práhá  
Barokní podvečery 

5.11. J. S. Bach a jeho synové*  
COLLEGIUM MARIANUM 

Himmelfáhrtkirche 
Dresden-Leuben, 
Drá ž ďáný 

27.11. Král a chuďas aneb Zrození orchestru 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí , fláuto tráverso 
Pável Tesár  – výpráve c  
Práž ská  kántile ná – de tský  sbor 
Lektor i C eske  filhármonie á C eske  Orffový spolec nosti 
 

Dvor á ková sí n  Rudolfiná, 
Als ovo ná br ež í  12, Práhá 
Edukativní workshopy 
České filharmonie 
 

19.12. České vánoce*  
Vá noc ní  pr í be h s loutkámi 
COLLEGIUM MARIANUM  
BUCHTÝ A LOUTKÝ – rež ie, sce ná á loutký  
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí  
 

UFFO, spolec enský  sá l, 
Trutnov 
Divadelní sezóna 

29.12. Ó sladká útěcho 
Háná Bláž í ková  – soprá n; Márke tá Cukrová  – ált 
Vá cláv C í ž ek – tenor; Mártin Schicketánž – bárýton 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jáná Semerá dová  – ume lecká  vedoucí , fláuto tráverso 
Lenká Torgersen – koncertní  mistr 
 

kostel sv. S imoná á Judý, 
Dus ní  ul., Práhá 1 
Barokní podvečery 
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ÚČAST SOUBORU CAPPELLA MARIANA 
NA VÝZNAMNÝCH FESTIVALECH A KONCERTNÍCH PÓDIÍCH 
V PRAZE, C ESKE  REPUBLICE A ZAHRANIC I  V ROCE 2016 

 

* ve spolupráci s  Nadací Collegium Marianum  
 

 

5. 3.  Schütz – Johannespassion* Capilla de San Telmo 
Festival de Musica Antigua, Sevilla 
 

10. 6. Codex Speciálník Marienkirche, Dortmund 
Klangvokal Dortmund 
 

11.–14. 6. Natáčení CD Codex Speciálník Kloster Oehlinghausen  
Westdeutsche Rundfunk 
 

17. 6. Codex Specialník* kostel sv. Gothárdá, C eský  Brod 
Podlipenské slavnosti 
 

20. 6. Wolfram – Requiem* 
 

kostel sv. Jáná Kr titele, Teplice 
Hudební festival Ludwiga van Beethovena 
 

1.8. San Marco kostel sv. S imoná á Judý, Práhá 
Letní slavnosti staré hudby 

13.8. Cantique de cantique*  básilique du Sácré-Coeur, Paray-le-Monial  
Festival de musique de Paray-le-Monial 

21.8. Song of Songs* Kirche Dauer bei Prenzlau 
UckermärkischeMusikwochen 

26. 8. O Mors  AMUZ, Antwerpen 
Laus polyphoniae 

28. 8. Susanne un jour Domkerk, Utrecht  
Festival Oude Muziek Utrecht    

2.9. O Mors* kostel sv. Bártoloměje, Kopřivnice 
Svatováclavský hudební festival 

28. 9. In honorem Sancti Wenceslai kostel sv. Vá clává, Mikulov 
V rámci kulturní sezóny města Mikulov 

28.9. In honorem Carolus IV.* kostel sv. Jáná Kr titele, Ná me s ť nád Oslávou 
Svatováclavský festival hudby a umění 

2.9. Codex Speciálník* Eglise de St Medárd, Brunoý 
Festival Ile-de-France 
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10.11. Cantique des Cantiques Sálle Arámbo, Libreville, Gábon 
Koncert ná podporu misie N-D des Lourdes 

30.11. á 
1.12. 

Německá moteta Zrcádlová  káple Klementiná, Práhá 
Barokní podvečery 

3.12. Lobet de Herrn* Pfárrkirche St Anton, Pássáu 
Vocal, Gesellschaft der Musikfreunde Passau 

13.12. Bach & Pärt* kostel sv. S imoná á Judý, Práhá 
FOK, abonentní cyklus Stará hudba 

15.12. Codex Speciálník Klá s ter sv. Anež ký, Práhá 
Mimořádný adventní concert Pražského jara 
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Personální struktura 
 

Frántis ek Semerá d, Mgr. Vojte ch Semerá d, M.A., jednátele  

doc. Mgr. Jáná Semerá dová , drámáturg á ume lecká  vedoucí  souboru Collegium 

Máriánum 

PhDr. Márke tá Káhoferová , r editelká Collegium Máriánum - Tý nske  s kolý 

Mgr. Moniká Vá clová , r editelká MHF LSSH 

Mgr. Josefí ná Mátýá s ová , vý konná  r editelká MHF LSSH 

Mgr. Dánielá Theinová , Ph.D., mánáž erká MHF LSSH 

Ing. Vojte ch Nejedlý  á Petrá Golí ková , produkce MHF LSSH 

Dágmár Kotá sková , produkce souboru Collegium Máriánum 

Mártiná Mu llerová , ekonom á u c etní  

Márie Pátrásová , ádministrátivní  prá ce, prodej vstupenek 

Jir iná Vácková , ádministrátivní  prá ce 

Ondr ej Tichý , koordiná tor vžde lá vácí ch ákcí , technicke  prá ce 

Ondr ej Schmidt, technicke  prá ce 

dáls í  externí  prácovní ci ná DPP (mužikologická  c innost, produkce, ádministrátivní  

prá ce, prodej vstupenek, technicke  prá ce, árchivní  prá ce) 

Audit Servis, s.r.o – dán ove  á u c etní  porádenství  

 



PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 2016 

25 
 

Přehled o nákladech a výnosech za 
kalendářní rok 2016 

Účet  Popis  2016/01-

2016/12  501 01  Káncelářské potřebý                         14 648,21  

501 02  Knihy, noty                                 31 446,96  

501 03  Drobný hmotný májetek                       54 215,88  

501 04  Spotřební máteriál                          31 198,81  

501 06  Propagace                                   107 674,28  

501 08  Kostýmý, rekvižitý, dekoráce                  1 989,76  

501xxx                                              241 173,90  

502 01  Spotřebá energie-PRE                        34 818,21  

502xxx                                              34 818,21  

511 01  Oprávý á udržování                          34 960,00  

511xxx                                              34 960,00  

513 01  Nákládý ná reprežentáci                     39 124,00  

513xxx                                              39 124,00  

518 01  Nájemné káncelářských prostor                   78 096,00  

518 02  Spoje, telefon                              82 700,68  

518 03  Poštovné                                    25 876,00  

518 04  Propágáční á márketingové službý                 752 417,00  

518 05  Umělecké výkoný                             2 364 560,35  

518 06  Pronájem movitých věcí                      19 200,00  

518 08  Službý související s uměleckými výkoný           135 225,13  

518 14  Technické žájištění ákcí                    254 908,01  

518 15  Právní á ekonomické porádenství                    13 639,00  

518 16  IT službý                                   36 636,08  

518 17  Svoz odpadu                                 1 310,00  

518 18  Úklidové službý, prání                      17 990,74  

518 19  Překládátelské á redákční sl.               36 767,00  

518 20  Kostýmérské práce, půjčovné kostýmů, čištění  272,73  

518 21  Pronájmý prostor - akce                     362 275,89  

518 22  Pronájem hudebních nástrojů                 28 000,00  

518 23  Provize z prodeje vstupenek                 177 252,83  

518 24  Přeprávné                                   41 694,28  

518 25  Údržbářské, elektrikářské práce, oprávý     1 989,00  

518 27  Produkce á umělecké porádenství                   413 884,75  

518 30  Ostátní službý                              1 758,00  

518xxx                                              4 846 453,47  

521 01  Mždové nákládý                              626 546,00  

521 02  OON-DPP                                     998 495,00  

521 03  OON-DPČ                                     61 000,00  

521xxx                                              1 686 041,00  

524 01  Zákonné sociální pojištění                  162 887,00  

524 02  Zákonné ždrávotní pojištění                 58 640,00  

524xxx                                              221 527,00  

527 01  Zákonné soc. nákládý                        23 698,80  

527xxx                                              23 698,80  

538 01  Ostátní nepřímé dáně á poplátký                  4 500,00  

538xxx                                              4 500,00  

543 01  Dary                                        9 500,00  

543 99  Vstupenky-pártneři ákcí                     17 864,80  
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543xxx                                              27 364,80  

545 01  Ostátní pokutý á penále                     778,00  

545xxx                                              778,00  

548 01  Ostátní provožní nákládý                    900,00  

548 02  Zákonné úrážové pojištění                   2 737,00  

548 03  Pojištění odpovědnosti podnikátelů          5 821,01  

548xxx                                              9 458,01  

563 02  Kuržové žtrátý                              7 265,70  

563xxx                                              7 265,70  

568 01  Ostátní finánční nákládý                    8 160,20  

568 03  Ostátní finánční nákládý - žáokrouhlení     12,78  

568 04  Bánkovní poplátký – vstupenkový sýstém                   11 771,38  

568xxx                                              19 944,36  

xxxxxx  NÁKLADY                                     7 197 107,25  

602 01  Tržbý ž prodeje prográmů                    -33 605,47  

602 03  Tržbý ž poskýtnutých služeb                 -11 000,00  

602 04  Tržbý ž prodeje služeb                      -1 706 456,84  

602 36  Vokální workshop-Singer Pur                 -1 487,70  

602 90  Bárokní podvečerý-2016-koncerty             - 385 711,09  

602 91  Bárokní podvečerý-2016-ábonmá               -83 064,21  

602 92  LSSH 2016-11.7.2016                         - 108 508,69  

602 93  LSSH 2016-12.7.2016                         -43 749,57  

602 94  LSSH 2016-19.7.2016                         - 149 005,96  

602 95  LSSH 2016-21.7.2016                         -71 985,49  

602 96  LSSH 2016-25.7.2016                         - 136 666,35  

602 97  LSSH 2016-28.7.2016                         -63 385,15  

602 98  LSSH 2016-1.8.2016                          - 108 199,98  

602 99  LSSH 2016-4.8.2016                          - 314 099,52  

602xxx                                              -3 216 926,02  

648 04  Ostátní provožní výnosý -dotace-kultura-HMP  -1 490 000,00  

648 07  Ostátní provožní výnosý-žáokrouhlení        -8,49  

648 10  Ostátní provožní výnosý -dotace-kultura-MK  -2 200 000,00  

648 12  Ostátní provožní výnosý -dotace-kultura-SFK  - 205 000,00  

648 14  Ostátní provožní výnosý-kultura-Česko-německý fond 

budoucnosti  

- 110 000,00  

648 15  Ostátní provožní výnosý-Netherlands Embassy            -67 625,00  

648 25  Ostátní provožní výnosý-Ambásciátá d´Itáliá  -27 000,00  

648 26  Ostátní provožní výnosý-Instituto Cervantes  -40 545,00  

648xxx                                              -4 140 178,49  

662 01  Úroký                                       -6 556,17  

662xxx                                              -6 556,17  

663 02  Kuržové žiský                               -1 459,08  

663xxx                                              -1 459,08  

xxxxxx  VÝNOSY                                      -7 365 119,76  

xxxxxx  ZISK                                        - 168 012,51  
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Kontaktní informace 
 

Collegium Máriánum – Tý nská  s kolá s.r.o. 

Vodic ková 32, Práhá 1 

info@collegiummáriánum.cž 

+420 731 448 346, +420 224 229 462 

 

  

www.letnislavnosti.cz 

www.baroknipodvecery.cz 

www.collegiummarianum.cz 

www.tynskaskola.cz 
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èj. 281/71701/95   Rozvaha Úè POD 1-01

Úèetní jednotka doruèí úèetní Název a sídlo úèetní jednotky

závìrku souèasnì s doruèením Collegium Marianum - 

daòového pøiznání za daò z pøíjmù Týnská �kola s.r.o.
1x pøíslu�nému finanènímu úøadu            (v celých tisících Kè) Vodi!kova 700/32, Praha 1
1x okresní statistické správì "eská republika

Rok

2016

Oznaè. øád.

a c

001

A. 002

B. 003

B.I. 004

B.I.1. 005

2. 006

3. 007

4. 008

5. 009

6. 010

7.
012

B.II. 013

B.II.1. 014

2. 015

3. 016

4. 017

5. 018

6. 019

7. 020

8.
021

9. 022

B.III. 023

B.III.1. 024

2. 025

3. 026

4.
027

5. 028

6. 029

7. 030Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek -             

Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek -             

Jiný dlouhodobý finanèní majetek -             

Pùjèky a úvìry ovládaným a øízeným osobám a 
úèetním jednotkám pod podstatným vlivem -             

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady -             

Podíly v úèetních jednotkách pod podstatným 
vlivem -             

-             

Podíly v ovládaných a øízených osobách -             

Dlouhodobý finan!ní majetek (ø.24 a� 30) -            -             -             

Oceòovací rozdíly k nabytému majetku -             

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek -             

Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek -             

Jiný dlouhodobý hmotný majetek -             

Základní stádo a ta�ná zvíøata -             

Pìstitelské celky trvalých porostù -             

Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 341       341        -             

Stavby -             

-             

Pozemky -             

Dlouhodobý hmotný majetek (ø.14 a� 22) 341       341        -            

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek -             

Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek -             

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek -             

Ocenitelná práva -             

Software -             

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje -             

-             

Zøizovací výdaje -             

Dlouhodobý nehmotný majetek (ø.05a�12) -            -             -            

Stálá aktiva (#. 04+12+22) 341       341        -            -             

Pohledávky za upsané vlastní jm$ní -            

4

AKTIVA CELKEM (#. 02+03+28+55) 1 510    341        1 169     903        

b 1 2 3

12 25700359

AKTIVA B$�né ú!etní období Minulé úèetní

Brutto Korekce Netto období netto

ROZVAHA
v plném rozsahu

   k  31. prosinci 2016

M síc I!O



Collegium Marianum - Týnská �kola s.r.o.
Rozvaha

   k 31. prosinci 2016

Oznaè. øád.

a c

C. 031

C.I. 032

C.I.1. 033

2. 034

3. 035

4. 036

5. 037

6. 038

C.II. 039

C.II.1 040

2. 041

3.
042

4.
043

5. 044

6. 045

7.

8. 046

C.III. 047

C.III.1. 048

2.
049

3.
050

4.
051

5. 052

6. 053

7. 054

8. 055

9. 056

C.IV. 057

C.IV.1. 058

2. 059

3. 060

4. 061

D. 062

D.I.1. 063

2. 064

3. 065Pøíjmy pøí�tích období -             

8            

Komplexní náklady pøí�tích období -             

Náklady pøí�tích období 10         10          

"asové rozli�ení (ø. 58 a� 65) 10         -             10          8            

Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek -             

649         

Krátkodobé cenné papíry a podíly -             

Úèty v bankách 798       798        

728        

Peníze 269       269        79           

Finan!ní majetek (ø. 58 a� 61) 1 067    -             1 067     

Jiné pohledávky -             

Dohadné úèty aktivní -             

Ostatní poskytnuté zálohy 27         27          29           

Stát - daòové pohledávky -             

Sociální zabezpeèení a zdravotní poji�tìní -             

Pohledávky ze spoleèníky, èelny dru�stva a za 
úèastníky sdru�ení -             

Pohledávky za úèetními jednotkami pod 
podstatným vlivem -             

Pohledávky za ovládanými a øízenými osobami -             

149        

Pohledávky z obchodních vztahù 47         47          120         

Krátkodobé pohledávky (ø. 48 a� 56) 74         -             74          

Odlo�ená daòová pohledávka -             

Jiné pohledávky -             

18           

Dohadné úèty aktivní -             

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 18         18          

Pohledávky ze spoleèníky, èleny dru�stva a za 
úèastníky sdru�ení -             

Pohledávky za úèetními jednotkami pod 
podstatným vlivem -             

Pohledávky za ovládanými a øízenými osobami -             

Pohledávky z obchodních vztahù -             

Dlouhodobé pohledávky (ø.40 a� 46) 18         -             18          18          

Poskytnuté zálohy na zásoby -             

Zbo�í -             

Zvíøata -             

Výrobky -             

Nedokonèená výroba -             

-             

Materiál -             

Zásoby (#. 32 a� 38) -            -             -            

4

Ob$�ná aktiva (#. 32+39+47+57) 1 159    -             1 159     895        

b 1 2 3

AKTIVA B$�né ú!etní období Minulé úèetní

Brutto Korekce Netto období netto



Collegium Marianum - Týnská �kola s.r.o.
Rozvaha

   k 31. prosinci 2016

Oznaè. øád.

a c

066

A. 067

A.I. 068

A.I.1. 069

2. 070

3. 071

A.II. 072

A.II.1. 073

2. 074

3. 075

4. 076

A.III. 077

A.III.1 078

2. 079

A.IV. 080

AIV.1. 081

2. 082

A.V. 083

B. 084

B.I. 085

B.I.1 086

2. 087

3. 088

4. 089

B.II. 090

B.II.1. 091

2. 092

3. 093

4. 094

5. 095

6. 096

7. 097

8. 098

9. 099

10. 100Odlo�ený daòový závazek

Dohadné úèty pasivní

Jiné závazky

Vydané dluhopisy

Dlouhodobé smìnky k úhradì

Závazky ke spoleèníkùm, èlenùm dru�stva a k úèastníkùm sdru�ení

Dlouhodobé pøijaté zálohy

Závazky k ovládaným a øízeným osobám

Závazky k úèetním jednotkám pod podstatným vlivem

Dlouhodobé závazky  (ø. 91 a� 100) -            -              

Závazky z obchodních vztahù

Rezerva na daò z pøíjmù

Ostatní rezervy

Rezervy podle zvlá�tního pøedpisu

Rezerva na dùchody a podobné závazky

Cizí zdroje  (#. 80+84+91+101) 614        515         

Rezervy  (ø. 86 a� 89) -            -              

Neuhrazená ztráta minulých let

Výsledek hospoda#ení b$�ného ú!et. období (+/-) 162        41           

Výsledek hospoda#ení minulých let  (ø. 81 + 82) 246        184         

Nerozdìlený zisk minulých let 246        184         

Zákonný rezervní fond / Nedìlitelný fond

Statutární a ostatní fondy

Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách

Fondy ze zisku  (ø. 78+79) -            -              

Ostatní kapitálové fondy

Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù

Kapitálové fondy  (ø. 73 a� 76) -            -              

Emisní a�io

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

Zmìny základního kapitálu

Základní kapitál (ø. 69 a� 71) 100        100         

Základní kapitál 100        100         

PASÍVA CELKEM   (#. 67+84+117) 1 169     903         

Vlastní kapitál  (#. 68+72+80+83+113) 508        325         

období období

b 5 6
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Schváleno MF ÈR

èj. 281/71701/95   Rozvaha Úè POD 1-01

Úèetní jednotka doruèí úèetní Název a sídlo úèetní jednotky

závìrku souèasnì s doruèením Collegium Marianum - 

daòového pøiznání za daò z pøíjmù Týnská �kola s.r.o.
1x pøíslu�nému finanènímu úøadu            (v celých tisících Kè) Vodi!kova 700/32, Praha 1
1x okresní statistické správì "eská republika

Rok

2016

Oznaè. èíslo

�ádku

a c

I. 01

A. 02

 + 03

II. 04

II.1. 05

II.2. 06

II.3. 07

B. 08

B.1. 09

B.2. 10

 + 11

C. 12

C.1. 13

C.2. 14

C.3. 15

C.4. 16

D. 17

E. 18

III. 19

III.1. 20

III.2. 21

F. 22

F.1. 23

F.2. 24

G.
25

IV. 26

H. 27

V. 28

I. 29

* 30

Pøevod provozních nákladù

Provozní hospodá�ský výsledek                                                               
(ø.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26-27+28) 187                  76          

Ostatní provozní náklady 37                     24           

Pøevod provozních výnosù

Zmìna stavua rezerv a opravných polo�ek v provozní oblasti a 
komplexních nákladù pøí�tích období

Ostatní provozní výnosy 4 140                3 953      

Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

Zùstatková cena prodaného materiálu

Tr�by z prodeje materiálu

Z!statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu -                       -             

Tr�by z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -                       -             

Tr�by z prodeje dlouhodobého majetku

Danì a poplatky 5                       11           

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Náklady na sociální zabezpeèení 221                   241         

Sociální náklady 24                     24           

Mzdové náklady 1 686                1 447      

Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a dru�stva 271         

P�idaná honota   (ø. 03+04-08) 1 980 -              1 859 -    

Osobní náklady   (ø. 13 a� 16) 1 931               1 983     

Spotøeba materiálu 276                   258         

Slu�by 4 921                3 601      

Aktivace

Výkonová spotøeba   (ø. 09+10) 5 197                3 859      

Tr�by za prodej vlastních výrobkù a slu�eb 3 217                2 000      

Zmìna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby

Obchodní mar�e  (�. 01-02) -                       -             

Výkony  (�. 05+06+07) 3 217               2 000     

Tr�by za prodej zbo�í
Náklady vynalo�ené na prodané zbo�í

TEXT Skuteènost v úèetním období

sledovaném minulém
b 1 2

  v plném rozsahu

   k  31. prosinci 2016

M�síc I O

12 25700359

    VÝKAZ  ZISK"  A  ZTRÁT





Collegium Marianum - Týnská škola s.r.o.
Přehled o peněžních tocích (v tisících Kč)

  k 31. prosinci 2016

P.

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z.

A.1.

A.1.1.

A.1.2.

A.1.2.1

A.1.2.2

A.1.3.

A.1.4.

A.1.5.

A.1.6.

A.*

A.2.

A.2.1.

A.2.2.

A.2.3.

A.2.4.

A.**

A.3.

A.4.

A.5.

A.6.

A.***

B.1.

B.1.1.

B.1.2.

B.1.3.

B.2.

B.2.1.

B.2.2.

B.3.

B. ***

Peněžní toky z finančních činností
C.1.

C.2.

C.2.1.

C.2.2.

C.2.3.

C.2.4.

C.2.5.

C.2.6.

C.3.

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků

R.

-               -                 

-            -              

339        280         

16.6.2017

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
konci účetního období 1 067     728         

Vyplacené dividendy nebo podíly ze zisku včetně zaplacené 
Přijaté dividendy a podíly ze zisku

Úhrada ztráty společníky
Platby z fondů tvořených ze zisku

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -             -              

Zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu

Čiský peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -            -              

Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku -             

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

Příjmy z prodeje stálých aktiv -             -              

Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného -             

Nabytí dlouhodobého hmotného majetku
Nabytí dlouhodobého finančního majetku

Nabytí stálých aktiv -             -              

Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 339        280         

Peněžní toky z investiční činnosti

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za 
minulá léta 15 -          

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy -             

Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -             

Přijaté úroky 7            4             

Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžn. 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními 332        291         

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 104        296         

Změna stavu zásob -             

Změna potřeby pracovního kapitálu 171        233         

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 67          63 -          

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 7 -           4 -            

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními 161        58           

Zisk (-) ztráta (+) z prodeje cenných papírů -             

Výnosy z dividend a podílu na zisku

 rezerv a ostatních opravných položek
Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -             

Změna stavu: -            -              

 opravné položky k nabytému majetku

Úpravy o nepeněžní operace 7 -           4 -            

Odpisy stálých a oběžných aktiv -             -              

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
začátku účetního období 728        448         

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 168        62           

Běžné Minulé 
účet.období účet.období
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Collegium Marianum – Týnská škola  s.r.o. 

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

          

 

 

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2016 
 

 

I.  Obecné údaje 
 
 

Účetní jednotka:    Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o. 
 

Sídlo:        Vodičkova 700/32, Nové Město, 110 00  Praha 1 
 
Datum vzniku:     24. září 1998 
 
Datum zápisu do OR: 12. října 1998  
 
IČ:        25700359 
 
Právní forma:       společnost s ručením omezeným 
 
 
Předmět podnikání:  

– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona 

 
Předmět činnosti:  
–  vzdělávání v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných na    

základě smlouvy o spolupráci s vysokou školou podle § 81 zákona č. 111/1998 Sb., o  
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách); 

–     vzdělávání v oborech hudebních, pěveckých, tanečních, výtvarných a literních. 
 
     V roce 2016 společnost pořádala kulturní akce – 17. mezinárodní hudební festival 
Letní slavnosti staré hudby a 16. cyklus koncertů staré hudby Barokní podvečery, 
uskutečňovala vzdělávací akce v oblasti staré hudby a obstaravatelskou a agenturní činnost 
v oblasti kultury. 
 
 
Zapsaný základní kapitál 100 000,- Kč;  základní kapitál je splacen v plné výši.                                           
 
Společníci: 
 

- František Semerád, nar. 24. 2. 1942, bytem: Klapkova 800/88, 182 00 Praha 8,    
obchodní podíl 60%,   

  
- PhDr. Markéta Kahoferová, nar. 15. 12. 1973,  bytem: Kupkova 763/5, 103 00     

Praha 10, Kolovraty, obchodní podíl 30%, 
 

- Vojtěch Semerád, nar. 15. 3. 1984, bytem: U větrolamu 630/23, 184 00 Praha 8, 
Dolní Chabry, obchodní podíl 10 %. 
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Statutární orgán: 
 

- jednatel: František Semerád, nar. 24. 2. 1942, 
   bytem: Klapkova 800/88, 182 00  Praha 8, 
 
- jednatel: Vojtěch Semerád, nar. 15. 3. 1984,  
 U větrolamu 630/23, 184 00 Praha 8, Dolní Chabry, 
  
      

 
Společnost nemá žádné majetkové podíly v jiných subjektech v tuzemsku ani v zahraničí. 
 
 
 

Pracovníci: 
 

 

stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2015

Průměrný přepočítaný počet pracovníků 3 pracovníci 3 pracovníci
z toho: řídící pracovníci 1 pracovník 1 pracovník

Osobní náklady celkem 1792 tis. Kč 1983 tis. Kč
z toho: mzdové náklady 1686 tis. Kč 1718 tis. Kč

náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 221 tis. Kč 241 tis. Kč
sociální náklady  24 tis. Kč     24 tis. Kč  

 
 
Jeden jednatel byl v obou letech odměňován mzdou, druhý jednatel byl v obou letech 
odměňován na základě dohody o provedení práce. Jiné odměny a požitky jim nebyly 
poskytnuty. 
 
 
V roce 2016 nebyly poskytnuty půjčky, úvěry, záruky ani ostatní plnění členům statutárních a 
řídících orgánů společnosti.  
 
 
 
       

II.  Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách 
 
 
Účetní jednotka aplikuje platné účetní metody: 
 

- Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
Je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení včetně cla, náklady 
na dopravu a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný a hmotný 
majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou.  

 

- Zásoby 
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů                  
s pořízením souvisejících (náklady na dopravu, manipulaci, atd.). 
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- Pohledávky 
Pohledávky se při vzniku oceňují jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo 
vkladem pořizovací cenou.  
Nakoupené pohledávky se v roce 2016 ani v roce 2015 nevyskytly. 
Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám podle platných předpisů. 
 

- Přepočet údajů v cizí měně 
Pohledávky a závazky vykazované  v cizí měně jsou k rozvahovému dni přepočítány 
podle směnného kursu ČNB vyhlášeného ke dni 31.12.2016. Nerealizované kursové 
zisky a ztráty jsou zachyceny v hospodářském výsledku. 
 

- Účtování nákladů a výnosů 
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně 
souvisejí. 
 

- Daň z příjmů 
Splatná daň obsahuje výpočet daně z příjmů právnických osob z daňového základu 
s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá 
období. 
 

- Výzkum a vývoj 
Společnost nevynakládá náklady na výzkum a vývoj. 
 

- Následné události 
Po datu účetní závěrky společnosti nenastaly žádné následné události, které by měly 
vliv na vykázané hodnoty majetku a závazků, finanční situaci společnosti a 
hospodářský výsledek společnosti. 
 

- Srovnatelnost údajů  
V roce 2016 nedošlo oproti roku 2015 ke změnám v postupech účtování, které by 
měly dopad na srovnatelnost údajů v meziročním porovnání.  

 

- Výdaje na audit 
V roce 2016 nebyly společností vynaloženy náklady na audit.  
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III.   Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 
 

 

1. Dlouhodobý majetek 

 
Společnost vykazuje jako dlouhodobý majetek drobný hmotný dlouhodobý majetek, 
který byl již v předchozích obdobích odepsán do nákladů v plné výši.  
 

(v tis. Kč)
pořizovací cena        

k 31.12.2015

oprávky               
k 31.12.2015

zůstatková cena 
k 31.12.2015

Hudební nástroje 179                   179                 -                        

Drobný majetek 162                   162                 -                        

Celkem 341                  341                 -                       

(v tis. Kč)
pořizovací cena        

k 31.12.2016

oprávky               
k 31.12.2016

zůstatková cena 
k 31.12.2016

Hudební nástroje 179                   179                 -                        

Drobný majetek 162                   162                 -                        

Celkem 341                  341                 -                       

 
V roce 2016 nebyl pořízen ani vyřazen dlouhodobý majetek. 
 
 

 

2. Zásoby 

 
Ke dni  31. 12. 2016 společnost nevykazuje zásoby.  
 
 
 

3. Krátkodobý finanční majetek 

 

(v tis. Kč) stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2015

Peníze v hotovosti 265                               79                                 

Ceniny - stravenky 4                                   -                                    

Účty v bankách 798                               649                               

Celkem 1 067                           728                              

 
 
 

4. Dlouhodobé pohledávky 

 

(v tis. Kč) stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2015

Poskytnuté dlouhodobé zálohy 18                                 18                                 

Celkem 18                                18                                

 
Dlouhodobá pohledávka - poskytnutá záloha ze dne 29.11.2012 - je poskytnutá 

kauce na nájem prostor v Praze 1, Vodičkova 32 ve výši 18 tis. Kč. 
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5. Krátkodobé pohledávky 

 

(v tis. Kč) stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2015

Pohledávky z obchodních vztahů 47                        120                        

z toho:  před uplynutím doby splatnosti 31                        96                          

            po uplynutí doby splatnosti do 1 měsíce 24                          

            po uplynutí doby splatnosti do 6 měsíců 16                        

            po uplynutí doby splatnosti přes 1 rok
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy 27                        29                          

Jiné pohledávky
Celkem 74                        149                        

        
Vykázané pohledávky z obchodních vztahů v hodnotě 47 tis. Kč byly v průběhu ledna 
a února 2017 uhrazeny.  
 
Krátkodobé poskytnuté zálohy tvoří uhrazené zálohy na spotřebu energie ve výši     
21 tis. Kč a zálohy na služby související s nájmem na leden 2017 ve výši 6 tis. Kč. 
 

 Aktiva účetní jednotky nejsou předmětem zástavního práva. 
 
 
 

6. Časové rozlišení - aktivní 
 

(v tis. Kč) stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2015

Náklady příštích období 10                                8                                  

Příjmy příštích období -                                   

Celkem 10                                8                                  

 
Náklady příštích období k 31.12.2016 obsahují položky: pojištění na rok 2017, 
žadatelský poplatek SFK na rok 2017, registrace domény a hosting na rok 2017 a 
softwarové služby za 1. pololetí 2017, 
 
 
 

7. Krátkodobé závazky 

 

(v tis. Kč) stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2015

Závazky z obchodních vztahů 56                         162                       

z toho:  před uplynutím doby splatnostipřed uplynutím doby splatnosti 51                         155                       

            po uplynutí doby splatnosti do 1 měsícepo uplynutí doby splatnosti do 1 měsíce 5                           7                           

Závazky ke společníkům 5                           

Závazky k zaměstnancům 128                       130                       

23                         26                         

Stát - daňové závazky 69                         47                         

Krátkodobé přijaté zálohy 304                       118                       

Dohadné účty pasivní 33                         26                         

Jiné závazky 1                           1                           

Celkem 614                      515                       

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění

 
Závazky z obchodních vztahů uvedené ve výši 56 tis. Kč byly v průběhu ledna a 
února 2016 uhrazeny. 
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Závazky k zaměstnancům ze závislé činnosti a závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění souhlasí s údaji výplatní listiny za prosinec 2016 a byly 
uhrazeny v průběhu ledna 2017.   
 
Daňové závazky tvoří: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 18 tis. 
Kč dle výplatní listiny za prosinec 2016, uhrazena byla v lednu 2017; daň z přidané 
hodnoty za prosinec 2016 ve výši 45 tis. Kč, uhrazena byla v lednu 2017 a daň 
z příjmu právnických osob za rok 2016 ve výši 6 tis. Kč. 
 
Přijaté zálohy krátkodobé ve výši 304 tis. Kč tvoří v prosinci 2016 uhrazená záloha na 
koncert, který se bude konat v červnu 2017. 
  
Dohadné účty pasivní tvoří dosud nevyfakturované náklady na spotřebu energie za 
rok 2016 ve výši 27 tis. Kč a náklady na služby související s nájmem za rok 2016 ve 
výši 6 tis. Kč. 
 
Jiné závazky ve výši 1 tis. Kč tvoří zákonné pojištění odpovědnosti za 4. čtvrtletí 
2016, uhrazeno bylo v lednu 2017. 

 
Účetní jednotka nemá závazky neobsažené v rozvaze.  

 Dlouhodobé závazky nebyly v roce 2016 a v roce 2015 vykazovány. 
 
 
 

8. Časové rozlišení pasivní 
 

(v tis. Kč) stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2015

Výdaje příštích období 47                               63                               

Výnosy příštích období
Celkem 47                              63                              

 
Výdaje příštích období v celkové hodnotě 47 tis. Kč tvoří služby realizované v prosinci 
2016 a vyfakturované v lednu 2017; jedná se o náklady:  za pronájem SO FOK ve 
výši 34 tis. Kč, za ubytování umělců ve výši 5 tis. Kč, za přepravu a kurýrní službu ve 
výši 3 tis. Kč a za telefonní poplatky ve výši 5 tis. Kč.  
 
 

9. Vlastní kapitál  
 

(v tis. Kč)
Základní 
kapitál

Zákonný 
rezervní 

fond

Nerozdělený 
zisk minulých 

let

Výsledek 
hospodaření

Vlastní 
kapitál 
celkem

stav k 31.12.2014 100      161           23          284         

Zúčtování výsledku 
hospodaření za rok 2015 161 -          161        -              

Převod rezervního fondu
Výsledek hospodaření za 
rok 2015 62          62           

stav k 31.12.2015 100      -           -                246        346         

Zúčtování výsledku 
hospodaření za rok 2015 62             62 -         -              
Výsledek hospodaření za 
rok 2016 162        162         

stav k 31.12.2016 100      -           62             346        508         

 




