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1. Úvodní slovo
Vážení přátelé,
Parnas, občanské sdružení Vám předkládá výroční zprávu za rok 2014. 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 2014 se konal již XXI. ročník této mimořádné soutěže. Ve dnech 13. - 15.února 2014
probíhala soutěž v prostorách Filharmonie Brno (Besední dům na Komenského náměstí 8
v Brně). Do soutěže se přihlásilo 57dětí z 10 různých zemí. Soutěžilo nakonec 54 dětí, z toho
16 z České republiky, 38 ze zahraničí (Bělorusko, Bulharsko, Kazachstán, Litva, Makedonie,
Polsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina).
Porota byla jako vždy mezinárodní v čele s předsedou poroty panem Ivanem Klánským –
AMU Praha, Vysoká škola Lucern - ČR.
Dalšími členy poroty byli Joanna Domaňská – Akademia muzyczna, Katowice, Polsko, Eva
Horáková – Konzervatoř Brno - ČR, Olga Kern – koncertní umělkyně, New York, USA,
Ivan Gajan – VŠMU Bratislava, JAMU Brno – Slovensko, Jan Jiraský – JAMU Brno - ČR
a David Mareček – generální ředitel 4eské filharmonie Praha - ČR
Soutěž má šest kategorií a v každé kategorii byli oceněni nejlepší účastníci soutěže 1., 2. 3.
cenou a dále čestným uznáním.
Absolutním vítězem Amadea 2014 se stal Jan Čmejla z Prahy - ČR, který jako absolutní
vítěz vystoupil na koncertě Filharmonie Brno dne 15.11.2014 jako její sólista.
Další speciální ceny:
Mimořádná cena poroty za nejlepší výkon v I. – III. kategorii: Nikol Rogatnikova
(Bělorusko)
Cena pro nejlepšího brněnského účastníka: Radek Bagar (ČR – Brno)
Cena pro nejlepšího českého účastníka: Jan Čmejla (ČR)
Cena za nejlepší interpretaci sklady W. A. Mozarta: Táňa Vaculová (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 2014 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,
mezi které patří například:
V únoru 2014 občanské sdružení v Barokním sále MG Brno spolupořádalo koncert „Párty pro
kvartety“, kde vystoupilo kvarteto ZUŠ Veveří (Flautas de colores) a ZUŠ Plzeň (Abateva) na
společném koncertu absolutních vítězů roku 2013 soutěže v komorní hře zobcových fléten
pořádaných MŠMT.
Občanské sdružení zakoupilo žákům, pedagogům a rodičům vstupenky na koncert Brněnské
klavírní mládí, které se konalo 10.3.2014 v Besedním domě v Brně. Tento koncert pořádí
Konzervatoř Brno ve spolupráci s brněnskými základními uměleckými školami.
V březnu 2014 se velmi vydařil koncert pedagogů Základní umělecké školy Veveří, kde
vystoupilo 7 pedagogů již zmíněné školy společně s hosty cimbálové muziky Vonica
z Krumvíře v čele s primášem Františkem Korábem, kteří doprovodili žáky školy i pedagogy
v uměleckém vystoupení.
V březnu se opět konal koncert dechového oddělení „Rubín 2014“, kde vystoupili žáci
dechového oddělení v komorní hře i s doprovodem Big Bandu ZUŠ.
Každořočně spolupořádáme Slavnostní koncert žáků ZUŠ v Konventu Milostrdných bratří,
kde se chlubíme nejlepšími nastudováními skladeb žáků ZUŠ. Tento koncert se konal dne
26.3.2014.
V květnu jsme se dostali do fantazie zásluhou tanečního koncertu „Tancem do světa fantazie“,
který se konal v Janáčkově divadle. K tomuto představení jsme přizvali jako hosty žáky ze
ZUŠ Dolní Bojanovice.
Absolventské koncerty završili školní rok 2013/2014 a žákům ZUŠ jsme předali květinové
dary a poukázky na výběr knih a notového materiálu, jako ocenění za jejich absolventský
výkon a mnohaletou práci v ZUŠ.
Dne 13.11.2014 jsme spolupořádali charitativní koncert „Koncert pro Vážku, jehož výtěžek
byl předán zástupci Diakonie ČCE – středisko Brno na pomoc lidem a jejich rodinám v péči o
osoby s alzheimerovou nemocí.
Konec roku je ve znamení vítání a oslav vánočních svátků, a tak i my jsme se sešli
v Koncentu Milosrdných bratří, abychom se zastavili a vychutnali si atmosféru vánoc.
Vánoční koncert byl pohlazením pro duši nejen žákům a jejich pedagogům, ale i jejich
rodičům a široké veřejnosti.
Občanské sdružení zakoupilo žákům, pedagogům a rodičům vstupenky na koncert Brněnské
klavírní mládí, které se konalo 10.3.2014 v Besedním domě v Brně. Tento koncert pořádí
Konzervatoř Brno ve spolupráci s brněnskými základními uměleckými školami.

c) soutěže
Občanské sdružení podporuje umělecké soutěže a hradí jednotlivým žákům soutěžní poplatky.
Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2014 - ZUŠ Moravská Ostrava, 10.4.-12.4.2014
Tomek Radek – 3. cena
Mezinárodní klavírní soutěž pro mladé klavíristy do 11 let "AMADEUS 2014", Brno, 13.2.15.2.2014
Halíková Veronika – 3. cena
Mezinárodní klavírní soutěž pro mládež "Klávesa 2014", Mikulov, 9.5.-11.5.2014
Halíková Veronika – 2. cena
Prague Junior Note 2014 - Praha, 13.6.-15.6.2014
Halíková Veronika – 1. cena
Mládí Bohuslava Martinů - ZUŠ Polička 5.5.-8.5.2014
Kubín Jaroslav – bronzové písmo
Zelinka Dominik Justin – bronzové pásmo
Česko se hýbe (soutěž v pódiových skladbách) - sportovní hala VUT, Brno, 15.5.2014
Tančící duha – 9. místo
"NARUBY" -mezinárodní soutěž v klasickém a moderním tanci, Divadlo na Orlí, Brno,
31.10.-1.11.2014
Světlo v duších – 7. místo
Občanské sdružení ocenilo žáky ZUŠ za školní kola soutěže ZUŠ roku 2014 ve hře na klavír,
ve hře na housle a violoncello

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

85 039,26
3,01

Přijaté dary

37 420,00

Dotace

80 000,00

Výnosy celkem:

202 462,27

Náklady:
Materiál

19 597,00

Reprezentace (dárky, květiny, občerstvení)

47 839,00

Služby
Mzdové náklady

114 948,50
9 600,000

Ostatní náklady (dary)

1 811,00

Jiné ostatní náklady (poplatky bance)

4 691,56

Náklady celkem:
Zisk:

198 487,06
3 975,21

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

