Výroční zpráva o činnosti VUS o.p.s. za rok 2020
Umělecká činnost Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy bezprostředně
navázala na práci sboru v roce 2019.
Umělecká činnost svoru byla dramaticky ovlivněna epidemií coronaviru Covid-19 a z toho
vyplývající restrikce nařízené vládou a hygienicko-epidemiologickou správou. Veškeré
kulturní i další společenské a částečně i ekonomické aktivity byla zakázány nebo výrazně
utlumeny. Sbor se sešel pouze v 1.čtvrtletí na celkem 16 zkouškách, na kterých se připravoval
k zahájení natáčení nové desky, tentokrát s ryze vánoční hudbou. Natáčení se uskutečnilo ve
dnech 8. a 9. března v aule Arcibiskupského gymnázia v Praze 2. Od 12. března byla činnost
sboru z výše uvedených důvodů přerušena. V září se sbor sešel na 7 zkouškách, než byla
veškerá kulturní činnost znovu zakázána z důvodu druhé vlny epidemie.
K 31.12. 2020 měl sbor 38 aktivních členů, z toho 24 žen a 14 mužů. Průměrný věk byl 45 let.
Uměleckým vedoucím a hlavním sbormistrem byl Jakub Zicha, druhým sbormistrem zůstává
posluchač 5. ročníku Pražské konzervatoře – oboru dirigování Ondřej Kunovský. Statutárním
zástupcem VUS, o.p.s. byl Jaroslav Šimůnek
Organizační vedení sboru pracovalo v roce 2020 v nestandardních podmínkách. V podstatě
bylo možné pouze udržovat běžnou a nezbytnou administrativní agendu.
Asi nejdůležitější událostí roku byl návrat sboru do zkušebny ve zcela zrekonstruované
budově ve Voršilské ulici, i když ve značně omezeném rozsahu oproti stavu před zahájením
rekonstrukce. VUS může využívat bývalou kapli jako zkušebnu v původních termínech
pondělí a středa večer, v ostatní dny a časy prostor využívají další subjekty Univerzity
Karlovy, které se do budovy nastěhovaly. Veškeré technické a administrativní zázemí proto
zůstává na koleji Hvězda v Praze 6. Sbor si drží i prostor zkušebny, kde je notový archiv a
zkušebna se dle potřeby využívá pro dělené zkoušky.
Sbor je stálým a dlouholetým členem Unie českých pěveckých sborů (UČPS) a Evropské
federace mladých sborů (EFJC). Výroční konference Pražské a Středočeské oblasti UČPS
byla uspořádána on-line ve druhé polovině března. Za VUS se zúčastnil Jaroslav Šimůnek.
Podzimního, též on-line zasedání EFJC Paříži se zástupce sboru z technických důvodů
nezúčastnil.
Z plánovaných koncertů v roce 2020 nebylo možné realizovat ani jeden. Neuskutečnilo se
tradiční Velkopáteční Stabat Mater A. Dvořáka v bazilice sv. Jakuba, byl zrušen, resp.
Odložen koncert ze skladeb B. Martinů z cyklu Hudba a slovo, nebylo možné realizovat
žádnou z akcí pro umělecké agentury, čímž VUS přišel o rozhodující zdroj příjmů, odložena
byla též spolupráce se sborem Colegium Technicum v Košicích a nebylo možné realizovat
žádný z plánovaných vánočních koncertů.
Přehled všech koncertů uskutečněných v roce 2020je uveden v příloze č.1
Zákazem činnosti bylo i Národní divadlo, proto se členové sboru podíleli pouze na
novoročním představení opery Libuše a šesti reprízách inscenace Faust ve Stavovském
divadle (leden, únor, září)

Příloha č.1

Přehled koncertů uskutečněných v roce 2020
Veškerá koncertní činnost byla v souvislosti s epidemií Covid-19 prakticky zakázána.
VUS stačil na začátku března pouze roztočit nové CD.

Představení činohry Faust: 6x
Představení opery Libuše: 1x

Zpracoval: Jaroslav Šimůnek, ředitel VUS, o.p.s.

Příloha č. 2

Hospodaření VUS o.p.s. za rok 2020
PŘÍJMY:
honoráře za koncerty *

141.000,-

příjem ze vstupného

0,-

dotace a granty

40.000,-

členské příspěvky

6.000,-

ostatní příjmy:

0,-

příjmy z ND

67.200,-

bankovní úroky

102,21
příjmy celkem:

254.302,21,- Kč

*příjmy za vánoční koncerty z roku 2019 došlé až v roce 2020

VÝDAJE:
honoráře a odměny

163.330,-

pronájmy koncertních sálů a služeb

16.800,-

nájem zkušebny a služby KM UK

41.908,34

poplatky a pojištění

16.937,95

režijní a ostatní náklady

25.492,90

bankovní poplatky

2.705,výdaje celkem:

SALDO: -12.871,98 Kč
Zpracoval: Jaroslav Šimůnek, ředitel VUS, o.p.s

267.174,19 Kč

