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1. Úvodní slovo
Vážení přátelé,
Parnas, občanské sdružení Vám předkládá výroční zprávu za rok 2012. Chtěli bychom vám
ukázat šíři našich aktivit pro zvyšování kulturnosti i vzdělanosti žáků základní umělecké
školy, ostatních dětí, i nás všech, kteří chceme se nechat unášet jakýmkoli uměním.
Našim cílem je napomáhat v činnosti ZUŠ, Brno, Veveří 133 a organizovat Mezinárodní
soutěže Amadeus pro děti do 11 let.
Eva Chlebníčková
předsedkyně Parnas, občanské sdružení

2. Základní údaje
Dne 6.1.1992 byla na Ministerstvu vnitra zapsáno Sdružení rodičů a přátel základní
umělecké školy Veveří 133 v Brně pod spisovou značkou VSC/1 – 9484/92 – R.
Toto Sdružení se dne 10.4.1998 přejmenovalo na Sdružení základní umělecké školy Veveří
133 v Brně (občanské sdružení)
a dne 9.8.2004 na název Parnas, občanské sdružení.

3. Představitelé občanského sdružení
Eva Chlebníčková

předsedkyně Sdružení

Bc. Eva Znojemská

členka Sdružení

Ing. Eva Zemanová

členka Sdružení

4. Kontaktní informace
Sídlo:

Veveří 944/133, 616 00 Brno

Kontaktní e-mail:

chlebnickova@zusveveri.cz; amadeusbrno@seznam.cz

IČO:

449903678

DIČ:

CZ44990367

Bankovní spojení:

1356430399/0800 (Parnas)
27-6667420297/0100 (Amadeus)

Webová stránka:

www.zusveveri.cz; www.amadeusbrno.cz

5. Účel a činnost občanského sdružení
Aktivně se podílet na činnosti v oblasti umělecké výchovy a vzdělávání v souvislosti
s aktivitami Základní umělecké školy se sídlem v Brně, ulici Veveří 133, PSČ 616 00 a další
veřejnosti.
Činnost sdružení je zaměřena zejména na podporu a pomoc v oblasti:
a) propagace všech směrů umělecké činnosti žáků uvedené školy a další veřejnosti
b) realizace kulturní produkce umělecké školy a další veřejnosti, včetně jejího materiálního
zabezpečení
c) rozvoje a prohlubování umělecké výchovy a vzdělávání (např. pořádání odborných
seminářů, kurzů, přednášek apod.)

6. Aktivity občanského sdružení
a) Mezinárodní mozartovská klavírní soutěž pro mladé klavíristy do 11 let „Amadeus“
V roce 2012 se konal XIX. ročník mezinárodní mozartovské soutěže. Ve dnech 23. - 25.února
2012 probíhala soutěž v prostorách Filharmonie Brno (Besední dům na Komenského náměstí
8 v Brně). Do soutěže se přihlásilo 65dětí z 6 zemí světa, z toho 31 z České republiky, 35 ze
zahraničí (Bělorusko, Bulharsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina).
Porota byla mezinárodní v čele s předsedou poroty panem Ivanem Klánským – AMU Praha,
Vysoká škola Lucern - ČR.
Dalšími členy poroty byli Eva Horáková – Konzervatoř Brno - ČR, Jan Jiraský – JAMU
Brno – ČR, David Mareček – generální ředitel 4eské filharmonie Praha – ČR a Frank
Thomas Mitschke – ředitel Musikschule J. S. Bacha Lipsko – Německo a Arkadi Zenzipér
– Hudební akademie C. M. von Webera, Drážďany - Německo
Soutěž má šest kategorií a v každé kategorii byli oceněni nejlepší účastníci soutěže 1., 2. 3.
cenou a dále čestným uznáním.
Absolutní vítězkou Amadea 2012 se stala Kristine Ayvazyan z Prahy – ČR.
Další speciální ceny:
Čestné uznání nejmladšímu účastníkovi: Alexandr Lapkowsky (Rusko)
Mimořádná cena poroty za nejlepší výkon v I. – III. kategorii: Maria Luisa Plieshakova
(Ukrajina)
Cena pro nejlepšího brněnského účastníka: Veronika Syrková (ČR – Brno)
Cena pro nejlepšího českého účastníka: Kristine Ayvazyan (ČR)
Cena za nejlepší interpretaci sklady W. A. Mozarta: Marie Viola Mojzešová (ČR)

Na realizaci soutěže se podílejí:
- AMADEUS, nadační fond ZUŠ Františka Jílka, Brno
- Parnas, občanské sdružení
- Filharmonie Brno
- Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52
- Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133
Amadeus 2012 se uskutečnil za finanční podpory:
- Jihomoravského kraje
- Statutárního města Brna
- městských částí Brno-střed a Brno-Žabovřesky
Záštitu nad mezinárodní soutěží převzali:
- Předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek
- Primátor statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA.
- Starosta městské části Brno – střed Mgr. Libor Šťástka

b) další činnost organizace Parnas, občanské sdružení
Parnas, občanské sdružení se podílí na organizaci různých koncertních vystoupení žáků ZUŠ.
Parnas, občanské sdružení zakoupilo pro žáky ZUŠ a pedagogy vstupenky na koncert
Brněnské klavírní mládí, které společně se Základními uměleckými školami pořádá
Konzervatoř Brno pro nejtalentovanější klavíristy. Koncert se konal v Besedním domě dne
6.3.2012.
Dne 8.3.2016 se konal koncert pedagogů ZUŠ Veveří v Malé sněmovní síni ÚMČ Brno –
střed, kde společně s pedagogy školy vystoupil i host koncertu Indigo kvartet, jehož jedním
z členů je i pedagog ZUŠ Veveří.
V Rubínu se sešli všichni vyznavači dechových nástrojů včetně Big Bandu na koncertu pod
názvem „Kouzelné oříšky“. Tento koncert se konal 13.3.2012.
Tradičním koncertem jarního období je Slavnostní koncert, který se konal v Konventu
Milosrdných bratří, na kterém vystoupilo velké množství žáků ZUŠ včetně ukázky tanečního
oboru.
Dne 22.4.2012 jsme s Veverkou a tanečnicemi prošli celý svět. Pod názvem „Veverka šla do
světa“ žákyně předvedly v Janáčkově divadle to nejlepší z tanečního oboru rodičům
i přátelům ZUŠ.
Ve dnech 11.5.-13.5.2012 podnikl OK Vocal koncertní cestu do Českých Budějovic, kde
zpíval jako host na několika koncertech.
Každý konec školního roku provází několik koncertů absolventů, na které jsme přispěli
květinovými dary a poukázkou na výběr hudebního nebo knižního zboží.
V listopadu každoročně spolupořádáme charitativní koncert „Koncert pro Vážku, jehož
výtěžek je poukázán Diakonii ČCE v Brně zajišťování a poskytování sociálních služeb.
Závěr roku patří vánočnímu snění, A tak i my jsme pro rodiče žáků ZUŠ a další veřejnost
uspořádali 6.12.2012 ve spolupráci se ZUŠ Vánoční koncert v Konventu Milostrdných bratří.
Kromě klasických děl zazněl i program čistě vánoční, aby nás všechny naladil na přicházející
vánoční svátky.

c) soutěže
Občanské sdružení podporuje umělecké soutěže a hradí jednotlivým žákům soutěžní poplatky.
Mezinárodní klavírní soutěž pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS 2012, Brno, 23.2.-25.2.2012
Halíková Veronika – 3. cena
Nízner Josef – 3. cena
Mládí a Bohuslav Martinů, Polička 2.-6.5.2012
Procházka Samuel – stříbrné pásmo
Tůmová Marianna – stříbrné pásmo
Sliwková Sára – stříbrné pásmo
Kubín Jaroslav – bronzové pásmo
Dobšík Daniel – bronzové pásmo
Melzerová Anežka – bronzové pásmo
Ústřední kolo soutěže ZUŠ - ZUŠ Turnov, 27. - 29.4.2012
Jelínková Bohuslava – 1. cena
Ústřední kolo soutěže ZUŠ - ZUŠ Kladno, 3. - 6.5.2012
Šebetovský Vojtěch – 1. cena
Prague Junior Note, Praha 14.-17.6.2012
Halíková Veronika – četné uznání I. stupně
Zuziaková Markéta – čestné uznání II. stupně
Dále jsme poskytli vložné do soutěže Amadeus 2013 pro Halíkovou Veroniku a Níznera
Josefa, kteří budou reprezentovat ZUŠ Veveří v následujícím roce.
Ještě jsme vyslali Zapletalovou Alžbětu na soutěž Pro Bohemia, která se bude konat 5.7.4.2013 v Ostravě.

8. Hospodaření občanského sdružení
Výnosy:
Příjmy (vstupné, vložné do soutěže, reklama)
Úroky

118 922,07
22,42

Přijaté dary

43 870,00

Dotace

80 000,00

Výnosy celkem:

242 814,49

Náklady:
Materiál

26 703,60

Reprezentace (dárky, květiny, občerstvení)

42 098,40

Služby
Mzdové náklady

113 002,89
42 211,00

Ostatní náklady (dary)

6 584,00

Jiné ostatní náklady (poplatky bance)

6 865,61

Náklady celkem:
Zisk:

237 465,50
5 348,99

9. Závěr a poděkování
Parnas, občanské sdružení usiluje o pomoc v rovině vzdělávání i kulturní a je nápomocno ve
všech činnostech Základní umělecké školy Brno, Veveří, příspěvkové organizace, s úspěchem
organizuje mezinárodní mozartovskou soutěž pro mladé klavíristy do 11 let Amadeus a je
přínosem kulturního i vzdělávacího dění v městě Brně, v České republice i zahraničí.
Rádi bychom poděkovali všem rodičům žáků Základní umělecké školy, všem přátelům, kteří
svojí účastí na akcích pořádaných Sdružením podporují jeho akce a všem sponzorům, kteří
jakoukoli finančním či věcným darem přispěli k hladkém chodu činnosti organizace.

Eva Chlebníčková - předsedkyně Sdružení

