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1. Úvodní slovo
Vážení přátelé,
nynější spolek Parnas, z.s. ( dříve Parnas, občanské sdružení) Vám předkládá výroční zprávu
za rok 2015. Našim cílem je napomáhat v činnosti ZUŠ Brno, Veveří, příspěvkové organizaci
a v organizování Mezinárodní soutěže Amadeus pro děti do 11 let.
Tato spolupráce se daří a napomáhá tak k zviditelnění a reprezentaci oběma zmíněným
subjektům.
V dalších bodech se dočtete o uskutečněných projektech a jejich úspěšnosti.
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. Změny
V roce 2015 ukončila členství v organizaci paní Bc. Eva Znojemská a dne 1.11.2015 vstoupil
do organizace jako nový člen MgA. Vladimír Halíček.
Zároveň v souvislosti se změnou legislativy byly valnou hromadou dne 16.12.2015 schváleny
nové stanovy a nový název organizace a byla podána žádost o zápis změny do spolkového
rejstříku na Krajský soud v Brně.
Nový název organizace: Parnas, z.s. – zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 1583 od 6.2.2016. Usnesení Krajského soudu v Brně je
ze dne 18.1.2016.

6. 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.)

7. Aktivity občanského sdružení
a) Mezinárodní mozartovská klavírní soutěž pro mladé klavíristy do 11 let „Amadeus“
V roce 2015 se konal již XXII. ročník této mimořádné soutěže. Ve dnech 22. - 24.října 2015
probíhala soutěž v prostorách Filharmonie Brno (Besední dům na Komenského náměstí 8
v Brně). Do soutěže se přihlásilo 86 dětí ze 14 různých zemí. Soutěžilo nakonec 75 dětí,
z toho 33 z České republiky, 52 ze zahraničí (Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta,
Monako, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Singapur, Slovensko, Ukrajina).
Porota byla jako vždy mezinárodní v čele s předsedou poroty panem Davidem Marečkem –
generálním ředitelem České filharmonie - ČR.
Dalšími členy poroty byli Ida Černěcká – VŠMU Bratislava - Slovensko, Christiana Perai
– Univerzita v Grazu - Rakousko, Jan Jiraský – JAMU Brno - ČR a Sergio de Simone –
Trinity Laban Consetvatoire of Music and Dance v Londýně, Conservatore „Gesualdo da
Venosa“ v Potenze a Scuola di Musica di Sesto Fiorentino Florencie – Itálie.
Soutěž má šest kategorií a v každé kategorii byli oceněni nejlepší účastníci soutěže 1., 2. 3.
cenou a dále čestným uznáním.

Absolutní vítězkou Amadea 2015 se stala Anastasia Kliuchereva z Moskvy - Rusko, která
bude mít tu čest vystoupit v následující sezóně s Filharmonií Brno.
Další speciální ceny:
Mimořádná cena pro nejmladšího účastníka: Heidi Schuster (Rakousko)
Mimořádná cena poroty za nejlepší výkon v I. – III. kategorii: Ryan Martin Bradshaw
(Slovensko)
Cena pro nejlepšího brněnského účastníka: Radek Bagar (ČR – Brno)
Cena pro nejlepšího českého účastníka: Radek Bagár (ČR)
Cena za nejlepší interpretaci sklady W. A. Mozarta: Eliška Horáková (ČR)
Na realizaci soutěže se podílejí:
- AMADEUS, nadační fond
- Parnas, občanské sdružení
- Filharmonie Brno, příspěvková organizace
- Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková organizace
- Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace
Amadeus 2015 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
- Primátora statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál
- Starosta městské části Brno – střed Martin Landa
- Starosta městské části Brno-Žabovřesky Ing. Pavel Tyralík

b) další činnost organizace Parnas, občanské sdružení
Parnas, občanské sdružení se podílí na organizaci různých koncertních vystoupení žáků ZUŠ,
mezi které patří například:
Koncerty v Barokním sále (koncert OK Vocalu – křest nového CD s kmotrem Ladislavem
Kerndlem), koncerty v Rubínu (Hudební perličky), taneční koncert v Janáčkově divadle
(Kouzlení tancem), absolventské koncerty, představení Kazatel v Divadle B. Polívky, koncert
Pro Vážku – jehož výnos byl poukázán Diakonii Českobratrské církve evangelické na
podporu činnosti a služeb střediska zaměřeného na pomoc lidem trpící demencí a jejich
rodinám., vánoční koncerty (Konvent Milosrdných bratří), koncert pro firmu Rotary klub
v Brně, apod.
V únoru 2015 komorní pěvecký soubor OK Vocal natáčel CD k 10. výročí založení souboru
na ZUŠ.
V roce 2015 (2. – 4.10.2015) Parnas spolupořádal koncertní zájezd Big Bandu ZUŠ do Lipska
na Interkulturní festival.
Občanské sdružení zakoupilo žákům, pedagogům a rodičům vstupenky na koncert z cyklu
Mozartovy děti 2015 pod názvem Mladí Mozarti s filharmoniky. Tento koncert se konal
7.6.2015 v Janáčkově divadle.
Bylo umožněno paní učitelce Bc. Ivaně Kissové zúčastnit se Letní školy tance – seminář pro
pedagogy taneční výchovy v Praze v době 1. - 6.7. 2015.
Občanské sdružení zajistilo vystoupení žáků ZUŠ na udílení uměleckých cen česko-německé
spolupráce porozumění 2015, které se konalo ve Sněmovní síni Nové radnice v Brně.

c) soutěže
Občanské sdružení podporuje umělecké soutěže a hradí jednotlivým žákům soutěžní poplatky.
Pro Bohemia - Ostrava, 10.-12.4.2015
Halíková Veronika – 2. cena
Mikulincová Anna – 3. cena
Tůmová Mariana – čestné uznání
International competition Art duo music festival "Music Seasons in Prague 2015"
Ruské centrum Praha 12.-17.10.2015
Tomek Radek – 2. cena
Mládí Bohuslava Martinů - ZUŠ Polička 5.5.-7.5.2015
Bína Samuel – zlaté pásmo
Najvirtová Vikrorie – bronzové pásmo
Prague Junior Note 2015 - Praha, 12.6.-14.6.2015
Halíková Veronika – 3. cena

Písňová soutěž Bohuslava Martinů - Gymnázium a Hudební škola hl.m. Prahy
16.-18.10.2015
Gardoňová Jana – bez umístění
Mikulincová Anna – 3. cena, cena za interpretaci písně B. Martinů

Mezinárodní klavírní soutěž pro mladé klavíristy do 11 let "AMADEUS 2015", Brno,
22.-24.10.2015
Bína Samuel – čestné uznání
Lerche Kryštof – 3. cena
Halíková Veronika – 3. cena

Parnas, občanské sdružení zabezpečovalo i krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje,
které se konalo na JAMU v březnu 2015.

8. Hospodaření občanského sdružení
Výnosy:
Příjmy ze vstupného, vložné do soutěže, z
reklamy

132 173,92

Úroky

7,62

Ostatní výnosy

0,25

Přijaté dary

66 723,00

Dotace

80 000,00

Výnosy celkem:

278.904,79

Náklady:
Materiál

14 898,25

Reprezentace (dárky, květiny, občerstvení)

29 944,25

Služby

180 595,17

Mzdové náklady

4 800,00

Ostatní náklady (dary, dárky vítězům,
kurzové rozdíly)

8 439,10

Jiné ostatní náklady (poplatky bance)

8 891,80

Náklady celkem:
Zisk:

247 568,86
31 335,93

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

