Výro ní zpráva o innosti VUS o.p.s. za rok 2011
innost Vysokoškolského um leckého souboru Univerzity Karlovy kontinuáln navazovala
na úsp šnou innost v roce 2010. Ke st žejním akcím roku 2011 pat il další koncert z cyklu
eská duchovní hudba, koncert „Ohlasy dávných as “, kde zazn la též sv tová premiéra
cyklu S. Bodorové Amor tenet omnia, dva spole né koncerty se sborem univerzity v Lipsku
(v kv tnu v Lipsku a v íjnu v Praze), tradi ní váno ní koncert, ale p edevším historicky první
a velmi úsp šný zájezd do íny ve druhé polovin íjna.
V roce 2011 se sbor sešel celkem na 77 zkouškách v etn t í pražských víkendových
soust ed ní. Sbor se p edstavil celkem na 24 koncertech a vystoupeních , z toho 11x
v zahrani í (2x v Lipsku, 9x v ín ).
K 31.12. 2011 m l sbor 56 aktivních len , z toho 35 žen a 21 muž . Pr m rný v k se proti
roku 2010 snížil o rok na 38 let.
Um lecké vedení tvo ila do konce ervna dvojice - um lecký vedoucí Jakub Zicha a hlasový
pedagog Pavel Towen Veselý. Ten k 30. 6. ukon il více než p tiletou spolupráci se sborem
z asových d vod a z d vodu ur ité stagnace zájmu ásti len sboru o jeho výuku.
Organiza ní vedení tvo ili: p edseda sboru Jaroslav Šim nek, lenové Vladimíra Brychová,
Na a Kolá ová, Václav Nájemník a Eva Svobodová. Vedení se sešlo pouze na šesti
spole ných poradách, protože v tšina preferuje operativní ešení úkol pomocí mailové
korespondence.
Sbor doplnil koncertní tri ka pro nové leny a pro výpomoce na zájezd do íny.
Sbor je stálým a dlouholetým lenem Unie eských p veckých sbor (U PS) a Evropské
federace mladých sbor (EFJC). Výro ní konference Pražské a St edo eské oblasti U PS se
v b eznu zú astnil Jaroslav Šim nek, který sou asn podal i žádost o p ísp vek na koncerty
od U PS. Na podzimní zasedání EFJC do italského Turina nebyl zástupce sboru vyslán.
Pro podporu koncertní a zájezdové innosti bylo na rok 2011 zpracováno jedenáct
grantových žádostí, z nichž bylo osm úsp šných. Grant na celoro ní innost poskytl
Magistrát hl. m. Prahy, M Praha 1 poskytla p ísp vek na koncert DH, Nadace Život
um lce podpo ila Jak koncert DH tak koncert Ohlasy dávných as . Symbolickou ástkou
p isp la na oba koncerty i U PS. Zájezd do Lipska a spole ný koncert s lipským sborem
v Praze podpo il Fond esko-n mecké budoucnosti a na dopravu do íny p isp lo
Ministerstvo kultury R. Zamítnuté z staly žádosti na M Praha 1 o p ísp vek na koncert
Ohlasy dávných as , stejný koncert nepodpo il ani eský hudební fond. M Praha 2
nepodpo ila samostatný projekt Hudební toulky Prahou 2, který tak nebyl realizován.

P ehled všech koncert uskute n ných v roce 2010 je uveden v p íloze .1

Zpracoval: Jaroslav Šim nek, p edseda VUS UK
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P ehled koncert uskute n ných v roce 2011
22. 4.

A. Dvo ák: Stabat Mater (basilika sv. Jakuba)

16. 5.

7. koncert cyklu eská duchovní hudba kostel Panny Marie Sn žné)
B. M. ernohorský: Laudetur Jesus Christus
Kryštof Harant: Maria Kron
A. Dvo ák: Biblické písn (výb r) – P i ekách babylonských
Bože, Bože, píse novou
Oblak a mrákota
Slyš, ó Bože, modlitbu mou
Hospodin je m j pastý
Zpívejte Hospodinu píse novou
Z. Lukáš: Modlitba ghanských k es an
Te Deum laudamus

28. 5.

Spole ný koncert se sborem lipské univerzity (Peterskirche Lipsko)
B. M. ernohorský: Laudetur Jesus Christus
Kryštof Harant: Maria Kron
B. Dvo ák: Biblické písn (výb r) – Bože, Bože, píse novou
Slyš, ó Bože, modlitbu mou
Hospodin je m j pastý
Zpívejte Hospodinu píse novou
Z. Lukáš: Modlitba ghanských k es an
Pater Noster
Josef Rheinberger: Abendlied

29. 5.

Vystoupení v rámci univerzitní bohoslužby (Nikolaikirche Lipsko)
P. Eben: Proprium festivum – Introitus
Offertorium
Finale
A. Dvo ák: P i ekách babylonských (z Biblických písní)
C. Monteverdi: Cantate Domino
J. D. Zelenka: Amen

1. 6. Ohlasy dávných as – sál B. Martin HAMU
Latinské vícehlasy eské gotiky a renesance: Primo tempore
Fulgent, fulgent nuc
Sanctissima, mitissima
Solis previa
Else, else, else

Sylvie Bodorová: Amor tenet omnia – PREMIÉRA
Iste mundus furibundus
Amor tenet omnia
Congaudentes ludite
Sv tské písn

eského st edov ku: Ktož se túlá – Vij mi v nec
Již´ pan Zden k – ížku, ptá ku – Když jasná Denice
Kto chce býti veselý – Elška milá, srde ná
Dorna chodí po louce – V j v t í ku – Ktož se túlá

Jan Málek: Romance o Štemberkovi
Petr Eben: Starodávné arování milému
Old ich F. Korte: Trobadorské zp vy: Oplakávám své dny
Zem, smrti, vychladla
Supi ani lu áci
ím, ne-li láskou
Když se louka zelená
Píse o ženách
Denní píse
Léto i zima
Stratila jsem milého
9. 6. Spole ný koncert se sborem YALE GLEE CLUB, USA – Muzeum eské hudby
B. M. ernohorský: Laudetur Jesus Christus
Z. Lukáš: Requiem per coro místo (výb r) – Offertorium – Domine Jesu
Hostias
Sanctus
A.Tu apský: Nunc est bibendum (z cyklu In honorem vitae)
Red River Valley – arr. Jeffrey Douma
Z. Lukáš: Pater noster
13. 6. Poutní mše u sv. Antonína – kostel sv. Antonína
P. Eben: Proprium festivum - Introitus
Offertorium
Finale
Z. Lukáš: Alleluja
27. 8. C. Orff: Carmina burana – lázn Kyselka Bílina
3. 10. koncert se sborem univerzity v Lipsku – sál. B. Martin HAMU
A. Dvo ák: Moravské dvojzp vy (výb r) – Dyby byla kosa nabróšená
Šípek, V dobrým jsme se sešli

P. Eben: Starodávné arování milému
Z. Lukáš: Pater noster
Josef Gabriel Rheinberger: Abendlied
10. 10. Podzimní koncert – sál Hlaholu (generálkový koncert p ed zájezdem do íny)
J. B. Foerster: eská píse
A. Dvo ák: Moravské dvojzp vy (výb r) - Dyby byla kosa nabróšená
Šípek
V dobrým jsme se sešli
P. Eben: Starodávné arování milému
B. Smetana: Pro bychom se net šili (z opery Prodaná nev sta)
G. Verdi: Va, pensiero! (z opery Nabucco)
C. Orff: O, Fortuna! (z kantáty Carmina burana)
V. Novák: Balady (výb r) – Ranoša
Neš asná vojna
Z. Lukáš: Na horách
Uspávanky – úpr. J. Zicha
Cigánské písn – úpr. J. Zicha
ínská lidová – Závoj
17. 10. Šanghaj – mezinárodní festival um ní
B. Smetana: Pro bychom se net šili (z opery Prodaná nev sta)
ínská – Youth Friends
18. 10. Šanghaj – Univerzita ínské medicíny
C. Smetana: Pro bychom se net šili (z opery Prodaná nev sta)
A. Dvo ák: Moravské dvojzp vy – Dyby byla kosa, Šípek, Slavíkovský pole ko,
M. Raichl: Chodský den
Z. Lukáš: Na horách
M. Raichl: Ej, to sa d v e
ínská – Youth Friends
p . B. Foerster: eská píse (záv r)
19. 10. Šanghaj – Century Square na Nanjing Road
B. Orff: O, Fortuna! ( z kantáty Carminy burany)
G. Verdi: Va, pensiero! (z opery Nabucco)
Z. Lukáš: Na horách
ínská – Lift your weil
ínská – Youth Friends
19. 10. Šanghaj – divadlo v districtu Jiangding
B. Foerster: eská píse
A. Dvo ák: Moravské dvojzp vy – Dyby byla kosa, Slavíkovský pole ko, Šípek,
V dobrým jsme se sešli
ínská – Lift your weil

ínská – Youth Friends
P. Eben: Starodávné arování milému
B. Smetana: Pro bychom se net šili (z opery Prodaná nev sta)
G. Verdi: Va, pensiero! (z opery Nabucco)
C. Orff: O, Fortuna! ( z kantáty Carminy burany)
M. Raichl: Ej, to sa d v e
Uspávanky (úpr. J. Zicha)
Z. Lukáš: Na horách
M. Raichl: Chodský den
p . ínská – Youth Friends
20. 10. Šanghaj – sál divadla SCIS – výchovný koncert I.
rozezpívání
M. Raichl: Ej, to sa d v e
M. Raichl: Chodský den
A. Dvo ák: Moravské dvojzp vy – Šípek
21. 10. Šanghaj – sál divadla SCIS – výchovný koncert II.
rozezpívání
Z. Lukáš: Na horách
M. Raichl: Chodský den
lidové – Uspávanky (úpr. J. Zicha)
G. Verdi: Va, pensiero! (z opery Nabucco)
21. 10. Šanghaj – sál divadla SCIS – spole ný koncert s Shanghai Voices International
B. Foerster: eská píse
P. Eben: Starodávné arování milému
Z. Lukáš: Na horách
M. Raichl: Chodský den
B. Smetana: Pro bychom se net šili (z opery Prodaná nev sta)
***
A. Dvo ák: Dyby byla kosa,
G. Verdi: Va, pensiero! (z opery Nabucco)
B. Orff: O, Fortuna! ( z kantáty Carminy burany)
26. 10. Peking – spol. koncert s Beijing International Orchestra na ínské konzervato i
B. Smetana: Pro bychom se net šili (z opery Prodaná nev sta)
P. Eben: Starodávné arování milému
V. Novák: z cyklu ty i balady – Ranoša, Neš asná vojna
Uspávanky (úpr. J. Zicha)
Cigánské písn (úpr. J. Zicha)
ínská – Lift your weil
***
A. Dvo ák: Moravské dvojzp vy – Slavíkovský pole ko, Šípek,
V dobrým jsme se sešli
ínská – Youth Friends

27. 10. Peking – ambasáda eské republiky – koncert k výro í R
B. Smetana: Pro bychom se net šili (z opery Prodaná nev sta)
A. Dvo ák: Moravské dvojzp vy – Šípek
V. Novák: z cyklu ty i balady – Neš asná vojna
Dv slovenské (úpr. J. Zicha)
M. Raichl: Chodský den
ínská – Lift your weil
p . ínská – Youth Friends
2. 11. W.A. Mozart: Requiem – basilika sv. Jakuba
3. 12. Pocta tv rc m III. – kostel U Salvátora
E. Douša: Ave Maria - PREMIÉRA
T i váno ní zp vy – Gloria
as vánoc
Fanfrnoch
J. Laburda: Missa Pastoralis (výb r) - Kyrie
Gloria
4. 12. Adventní mše - basilika sv. Jakuba
P. Eben: Missa Adventus
G.P. Palestrina: Sicut cervus
15. 12. Váno ní koncert k 80, narozeninám sbormistra Z. Šulce – sál Hlaholu
J.J. Ryba: eská mše váno ní –„ Hej, mist e „ – Kyrie, Gloria, Graduale, Credo,
Offertorium, Sanctus, Benedictus,
Agnus Dei, Finale
16. 12. Váno ní koncert – Radujme se všichni v Pánu – kostel sv. Šimona a Judy
J. Ku era: Sláva Bohu na výsosti
E. Douša: T i váno ní zp vy s fulghettou – Gloria
Bílý k se zlatou h ívou
Fanfrnoch
Fugheta
D. Martin : T i písn posvátné – Narození Pán
Na nebe vstoupení Pán
Cesta k ráji
Z- Lukáš: Radujme se všichni v Pánu – váno ní mše k poct J.J. Ryby
Radujme se všichni v Pánu
Allelujá, zv stuji vám velkou radost
V tom kraji bydleli pastý i
Slovo se stalo t lem
Narodil se Spasitel, allelujá!
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Hospoda ení VUS o.p.s. za rok 2011
P ÍJMY:
honorá e za koncerty

43.000,-

p íjem ze vstupného

53.222,-

dotace a granty

436.500,-

lenské p ísp vky a ú astnické poplatky

520.500,-

prodej CD, koncertních tri ek a koncert. desek

3.430,-

p j ka od len sboru na zájezd do íny

300.000,-

bankovní úroky

35,26
p íjmy celkem:

1. 356.687,26

VÝDAJE:
honorá e a odm ny

136.500,-

pronájmy koncertních sál a služeb

92.860,-

nájem zkušebny a služby KM UK

54.782,77

doprava a cestovní náklady

767.011,-

poplatky a pojišt ní

61.296,16

režijní a ostatní náklady

38.896,-

koncertní tri ka

8.928,-

ubytování a stravování zahrani ních host

16.674,92

pobytové náklady v ín

429.813,04

bankovní poplatky

5.245,39
výdaje celkem:

SALDO: - 255.319,63 K

1. 612.006,89

